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مقدمة

متثل االنتخابات املنطلق السليم الذي يقوم عليه احلكم الديمقراطي للدولة والدعامة القوية التي ُيبىن عليها، 

عن  وبعيدا  الشعبية،  اإلرادة  عىل  بناء  استمراريتها  وضامن  السلطة  يف  املشاركة  لتجسيد  وسيلة  باعتبارها 

التسلط ومصادرة الرأي اآلخر، فهي من أهم قنوات االتصال بني الرأي العام واحلكام، ومن خالهلا يمكن 

للمواطنني املسامهة يف احلياة العامة وتوجيهها بام خيدم مصاحلهم، وال يمكن تصور وجود ديمقراطية حرة 

دون انتخابات نزهية ُيمنحون فيها القرار الختيار ممثليهم.

من  كبري  قطاع  ملشاركة  السبيل  هو  األطراف  مجيع  حقوق  فيها  ُترتم  دوري  بشكل  االنتخابات  فإجراء 

الشعب يف تديد السياسات التي يريد تطبيقها، باإلضافة إىل أن تنظيمها وفقا للضوابط القانونية وسيلة 

السلمي  الرشعية، وهي وسيلة لالنتقال  مبدأ  املجتمع، وتعزز  أفراد  الطمأنينة بني  نوعا من  حماسبة تقق 

للسلطة وليست هدفا يف حد ذاهتا.

واعتبارا أن املشاركة السياسية رضورة تقتضيها املصلحة العامة، وإحدى أبرز سامت النظم الديمقراطية، 

السيايس  املناخ  وبطبيعة  الفكري،  ومستواهم  ووعيهم  األفراد  اهتامم  بمدى  يرتبط  وتطورها  فنموها 

حق  بينها  من  أخرى  دستورية  حقوق  ملجموعة  انعكاس  أهنا  كام  الدولة،  يف  السائدة  العامة  والظروف 

السياسية. األحزاب  إنشاء 

دعم  يف  هاما  دورا  تؤدي  الدولة  يف  السياسية  احلياة  يف  الفاعلني  أهم  من  باعتبارها  السياسية  األحزاب 

خمتلف  عىل  نشاطها  طريق  عن  وتساهم  تؤدهيا،  التي  املختلفة  الوظائف  خالل  من  السياسية  املشاركة 

من  فهي  القانون،  احرتام  إطار  يف  منهجها  مع  يتوافق  بام  السيايس  والوعي  الثقافة  غرس  يف  املستويات 

لسالمة  معيارا  تعد  التي  السياسية  املشاركة  لتأطري  تشكل أداة  ألهنا  للديمقراطية،  األساسية  الركائز 

العالقة بني السلطة وأفراد الشعب.

مبنية عىل  ثقافة سياسية  نظرا ملسامهتها يف تشكيل  الفعالة،  السياسية  باألحزاب  ترتبط  القوية  فالديمقراطية 

تقبل الرأي اآلخر، كام أهنا تساعد يف تكوين رأي عام يسمح للمواطن باملشاركة يف الشؤون العامة وممارسة 

الضغط والتأثري عىل أنظمة احلكم، ومعارضتها لسياسات احلكومات وتبيان مواطن ضعفها يعمل عىل منع 

استبدادها وُيسمعها صوت األطراف غري املتوافقة معها، فهي تؤدي دورا هاما يف تدعيم احلياة السياسية من 

خالل التنافس القانوين النزيه الذي يدعم االستقرار.

وإن كانت األحزاب السياسية الناشطة اليوم يف خمتلف دول العامل ختتلف يف نشأهتا ومبادئها وأهدافها، إال 

أهنا تلتقي يف كوهنا مجاعات سياسية منظمة تاول الوصول إىل السلطة بطرق سلمية، فالدولة الديمقراطية 

تتطلب وجود أحزاب سياسية قوية تعمل عىل تنظيم الرأي العام واختيار القيادات السياسية، وإفساح املجال 

للتيارات املختلفة للتعبري عن رغباهتا ومطالبها بأطر منظمة، وهي بذلك تساهم يف جتذير قيم الديمقراطية.

ويرتبط الدور اهلام لألحزاب السياسية يف دعم وتقوية املشاركة السياسية بوجود عملية انتخابية جتسد مبدأ 
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التداول عىل السلطة ومتنح األطراف املتنافسة حق تبوء املناصب التمثيلية عىل قدر املساواة، وبالنظر إىل أهنا 

الوسيلة الوحيدة التي توصل األحزاب السياسية إىل هذه املناصب التمثيلية ومتكنها تنفيذ براجمها، فاألنظمة 

وشفافة،  نزهية  انتخابية  عملية  تنظيم  من  متكن  التي  الالزمة  القانونية  األطر  وضع  عىل  حرصت  املختلفة 

وعملت عىل توفري الضامنات التي تمي إرادة الناخبني من أي تالعب أو جتاوز يمس حريتهم يف االختيار 

احلر، ففساد العملية االنتخابية يؤدي إىل تغييب املشاركة الشعبية الفاعلة يف صنع القرار السيايس.

املرشع اجلزائري يف النصوص القانونية املتعلقة باالنتخابات نص عىل ضامنات قانونية لتنظيم عملية انتخابية 

الناخبني وتوفر فيها احلامية ألصواهتم من أي تزوير قد حيرفها عن مبتغاها، وهو يف ذلك  إرادة  فيها  ترتم 

حرص عىل إرشاك مجيع الفاعلني يف العملية االنتخابية ألداء دورهم يف ضامن نزاهتها، فنص عىل إخضاعها 

آلليات رقابية متنوعة، منها رقابة قضائية خمولة للقضاء اإلداري والعادي، ورقابة إدارية مُتنح ألجهزة اإلدارة 

التي تسهر عىل تنظيم العملية وإخضاعها للرقابة يف جمال اختصاصها، ورقابة مستقلة منحت هليئات تتمتع 

باالستقاللية املالية والعضوية، ورقابة سياسية وشعبية تساهم عن طريقها األحزاب السياسية واملرتشحون 

والفعاليات املجتمعية والناخبون يف ضامن سالمة العملية.

ونظرا للدور اهلام لألحزاب السياسية يف تكريس مبادئ املامرسة الديمقراطية يف الدولة ومسامهتها يف جتسيد 

التداول السلمي عىل السلطة، واعتبارا أهنا الطرف األسايس يف املشاركة السياسية واملنافسة يف االنتخابات 

حرة  بقوائم  لالنتخابات  التقدم  وأصبح  املرتشحني،  لقوائم  الرئييس  املصدر  أصبحت  درجة  إىل  املختلفة، 

خيارا استثنائيا، ونتيجة ملصلحتها العامة واخلاصة من دخول املنافسة االنتخابية، فاملرشع أوالها دورا هاما يف 

الرقابة عىل العملية االنتخابية، وهو دور ظهرت احلاجة إليه مع تبين املؤسس الدستوري االنفتاح والتعددية 

السياسية بصدور دستور23 فيفري 1989)1) الذي رخص إلنشاء اجلمعيات ذات الطابع السيايس، ليتأكد هذا 

التوجه يف دستور 28 نوفمرب 1996)2) الذي نص أن إنشاء األحزاب حق يعرتف به القانون.

فمع تطور الثقافة احلزبية يف العمل السيايس باجلزائر وزيادة التشبع بمبادئ التعددية املرتبطة ارتباطا مبارشا 

العمليات  عىل  الالزمة  الرشعية  إلضفاء  التطور  هذا  مواكبة  عىل  املرشع  عمل  التشاركية،  بالديمقراطية 

االنتخابية، وذلك بتخويل األحزاب السياسية دورا رقابيا تساهم عن طريقه يف احلفاظ عىل سالمة العملية 

االنتخابية من أي اعتداء يمس إرادة الناخبني، كام أن املشاركة يف املنافسة االنتخابية بتقديم قوائم مرشحيها 

وأداء دور رقايب عىل خمتلف مراحلها من شأنه زيادة مستوى الثقة يف االنتخابات، وتوسيع دائرة قبول الناخبني 

بنتائجها، لعلمهم أن األحزاب شاركت يف رقابتها وهي من شهد أن إجراءها كان وفقا للنصوص القانونية.

يف  التشكيك  مستوى  من  التقليل  إىل  هيدف  الرقابة  عملية  يف  السياسية  األحزاب  إرشاك  وراء  من  فاملرشع 

تنص املادة 40 فقرة 1 من دستور 23 فيفري 1989 الصادر بموجب املرسوم الرئايس 89-18 املوافق 28 فيفري 1989، اجلريدة الرسمية للجمهورية   (1(
اجلزائرية، عدد 9، مؤرخة 1 مارس 1989 »حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السيايس معرتف به«.

الرسمية  اجلريدة   ،1996 ديسمرب   7 يف  املؤرخ   438-96 الرئايس  املرسوم  بموجب  الصادر   1996 نوفمرب   28 دستور  من   1 فقرة   42 املادة  تنص   (2(
للجمهورية اجلزائرية، عدد 76، مؤرخة 8 ديسمرب 1996 »حق إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ومضمون«.
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آليات حمددة قانونا أن  التأكد عن طريق  املنافسة االنتخابية يمكنها  التي دخلت  النتائج، فاألحزاب  سالمة 

إجراء العملية تم يف ظروف صحيحة ووفقا ملتطلبات النزاهة والشفافية، كام أنه يف حال مالحظة خمالفات 

عن  ودفاعا  الناخبني،  وحقوق  حلقوقها  محاية  إتباعها  يمكن  إجراءات  عىل  نص  االقرتاع  بمصداقية  متس 

املصلحة العامة يف النهاية، وهو بذلك أرشك واحدا من أكثر األطراف املشككة يف صحة االنتخابات وأعطاها 

دورا رقابيا ومنحها حق احلضور واالطالع عىل تفاصيل معظم مراحل العملية وتسجيل التجاوزات حال 

وجودها وإخطار اجلهات املختصة للتدخل واختاذ اإلجراءات الالزمة.

فالنظام احلزيب التعددي يساهم يف محاية أصوات الناخبني ومنع التالعب هبا من خالل تفعيل آليات رقابية 

تضمن ذلك، وبالتايل إجراء منافسة انتخابية نزهية ترتم فيها إرادة الناخبني وخياراهتم.

وبام أن األحزاب السياسية من أكثر التيارات نضاال ومطالبة باحلقوق، فإن مسامهتها يف عملية الرقابة عىل 

العملية االنتخابية شهد منحى تصاعديا من أول قانون انتخابات تعددي 89-13)1) إىل القانون العضوي 16-

10)2) املتعلق بنظام االنتخابات، بحيث تطور دورها تدرجييا، وظلت يف كل فرتة مُتنح أدورا رقابية جديدة، إىل 

أن أصبحت حارضة يف الرقابة عىل معظم مراحل العملية االنتخابية.

دوافع اختيار املوضوع
الختيار موضوع التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف الرقابة عىل العملية االنتخابية يف اجلزائر دوافع 

واألحزاب  واملشاركة  االنتخابية  بالعملية  املتعلقة  املواضيع  يف  بالبحث  الذاتية  الرغبة  يف  تكمن  شخصية 

السياسية، وهي من أكثر جماالت البحث جذبا يل، وما دفعين أكثر للبحث يف هذا املوضوع هو اجلمع بني 

العملية االنتخابية واألحزاب السياسية وحماولة التحري عن مسامهة األحزاب يف رقابة العملية االنتخابية 

والتنظيم القانوين لذلك.

أما الدوافع املوضوعية فهي ترجع أساسا لطبيعة املوضوع وقلة الدراسات املتعلقة به، فأغلبية البحوث التي 

تتعلق بالرقابة عىل العملية االنتخابية تناقشها من زاوية الرقابة القضائية أو اإلدارية أو املستقلة، والبحوث 

الرقابة السياسية عىل العملية االنتخابية، هذه األخرية  التي تتطرق ملوضوعنا تناقشه كجزئية ضمن  القليلة 

فقلة  الشعبية،  والرقابة  العام  الرأي  ورقابة  املدين  املجتمع  ورقابة  السياسية  األحزاب  لرقابة  ختصص  التي 

العمل عىل  إىل  دفعنا  االنتخابية  العملية  الرقايب لألحزاب خالل  الدور  تتناول  التي  املتخصصة  الدراسات 

إثراء املجال األكاديمي هبذا البحث.

السياسية  األحزاب  مناضيل  حاجة  تقابلها  البحوث  هذه  ملثل  االنتخايب  املجال  يف  الباحثني  حاجة  أن  كام 

التالعب  من  محايتها  يف  ودورهم  االنتخابية  العملية  خالل  حقوقهم  توضح  لدراسات  وإطاراهتا  وقياداهتا 

القانون 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات، مؤرخ يف 7 غشت 1989، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 32، مؤرخة يف 7 غشت 1989.  (1(
القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، مؤرخ يف 25 غشت 2016، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 50، مؤرخة يف 28   (2(

غشت 2016.
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الكثري منها حلقوقها  لنا جهل  تبني  املختلفة  السياسية  التيارات  والتزوير، فمن خالل احتكاكنا ونقاشنا مع 

والتجاوزات  األخطاء  ومواجهة  لضامهنا  املتبعة  القانونية  باإلجراءات  إملامها  وعدم  االنتخابات،  خالل 

املرتكبة من خمتلف األطراف.

كام أن االهتامات الدورية التي توجهها األحزاب السياسية للسلطات املنظمة للعملية االنتخابية والشكوك 

التي تثريها يف كل استحقاق انتخايب حول نزاهة وصحة نتائجها، زاد من رغبتنا للبحث يف املوضوع.

أمهية الدراسة
تكمن أمهية موضوع البحث يف كونه يربط بني جزئيتني هامتني مها: العملية االنتخابية واألحزاب السياسية، 

لنزاهة وشفافية  وقانونا  املكرسة دستورا  الضامنات  أهم  من  تعد  فالرقابة  الرقابة،  بينهام هي  الربط  وعالقة 

الذي يعد  يتم وفقها االنتخاب، هذا األخري  التي  االنتخابات، والعملية االنتخابية هي جمموع اإلجراءات 

فهي  السياسية  األحزاب  أما  الديمقراطية،  األنظمة  يف  السلطة  عىل  السلمي  للتداول  األساسية  الوسيلة 

األحزاب  مسامهة  عن  فالبحث  وعليه؛  الرأي،  وإبداء  التعبري  وحرية  السياسية  للتعددية  الواقعي  التجسيد 

السياسية يف الرقابة عىل العملية االنتخابية هو تسليط للضوء عىل زاوية هامة من زوايا العملية الرقابية، وهو 

ختصيص للدور الرقايب للمتنافس الرئييس يف االنتخابات، والذي هيدف عن طريقه حلامية حقوقه االنتخابية 

والتأكد من عدم املساس هبا.

ففتح جمال املنافسة االنتخابية أمام األحزاب السياسية بموجب دستور 23 فيفري 1989 جعل املرشع ينص 

عىل منح األحزاب أدوارا رقابية يف خمتلف مراحل العملية االنتخابية، وغايته جتنب الشكوك واالحتجاجات 

حول نتائجها، والتي تؤثر سلبا عىل االستقرار العام للدولة وعىل رشعية مؤسساهتا.

أهداف الدراسة
ترمي هذه الدراسة إىل تقيق أهداف عديدة أمهها:

تسليط الضوء عىل جانب هام من الرقابة عىل العملية االنتخابية، وهو دور خوله املرشع لألحزاب - 

من  الالزم  والنقاش  التحليل  يلق  مل  دور  أنه  القانون، خاصة  عليه  ينص  ملا  وفقا  متارسه  السياسية 

طرف الباحثني.

العملية -  رقابة  يف  السياسية  األحزاب  بمسامهة  املتعلقة  املختلفة  القانونية  النصوص  وتليل  دراسة 

االنتخابية، واستخالص مواطن القوة والضعف فيها.

تطوير دور األحزاب السياسية يف رقابة العملية االنتخابية وحماولة تدعيمه، وغاية ذلك نزاهة وشفافية - 

العملية االنتخابية واحرتام إرادة الناخبني.

إبراز مكانة األحزاب السياسية ومدى قدرهتا يف محاية العملية االنتخابية من حماوالت التالعب والتزوير.- 
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إشكالية الدراسة
الكبري، حتم عىل املرشع  الدولة وثقلها االنتخايب  السياسية يف  السياسية عىل احلياة  القوية لألحزاب  اهليمنة 

إرشاكها يف رقابة العملية االنتخابية، وهو دور يثري تساؤالت حول مدى فعاليته ومسامهته حقيقة يف محاية 

العملية االنتخابية واحرتام إرادة الناخبني، وحول ذلك تدور إشكالية دراستنا التي صغناها بالشكل التايل:

»هل التنظيم القانوين لرقابة األحزاب السياسية عىل العملية االنتخابية يف اجلزائر كفيل بدور فعال وحقيقي 

تسهم من خالله يف تدعيم النزاهة والشفافية ومحاية إرادة الناخبني«.

التساؤالت الفرعية
تتفرع اإلشكالية الرئيسية لدراستنا إىل جمموعة تساؤالت فرعية أمهها:

فيام يتمثل الدور الرقايب لألحزاب السياسية خالل العملية االنتخابية.- 

عىل -  رقايب  بدور  خالهلا  السياسية  األحزاب  اجلزائري  املرشع  خص  التي  االنتخابية  املراحل  هي  ما 

العملية االنتخابية.

وجتاوزات -  خروقات  تسجيلها  حال  يف  السياسية  األحزاب  طرف  من  املتبعة  اإلجراءات  تتمثل  فيام 

خالل العملية االنتخابية.

القوانني -  خالل  من  االنتخابية  العملية  عىل  السياسية  لألحزاب  الرقايب  الدور  تطور  مدى  ما 

االنتخابية املختلفة.

عالقة األحزاب السياسية بغريها من أطراف العملية االنتخابية خالل ممارستها دورها الرقايب.- 

منهج الدراسة
فاملنهج  لذلك  االنتخابية،  العملية  رقابة  السياسية يف  األحزاب  لدور  القانوين  التنظيم  يتمحور حول  بحثنا 

املنظمة هلذا  القانونية  النصوص  تنطلق أساسا من تليل  باعتبار دراستنا  التحلييل  املنهج  املعتمد أساسا هو 

الدور الرقايب، لذلك استندنا عليه الستقراء وتدقيق وتفصيل خمتلف النصوص املتعلقة به، كام اعتمدنا املنهج 

الوصفي الذي سمح لنا ببيان واستعراض دقيق ملختلف جوانب املوضوع، واعتمدناه أيضا لوصف اهليئات 

والّلجان التي هلا عالقة برقابة األحزاب السياسية عىل العملية االنتخابية وتديد تنظيمها اإلجرائي واهليكيل.

الدراسات السابقة
موضوع البحث مل يأخذ حقه يف الدراسة والتدقيق من طرف الباحثني يف املجال االنتخايب، فمعظمهم ركز 

بحوثه حول الرقابة القضائية عىل العملية االنتخابية أو الرقابة اإلدارية أو الرقابة املستقلة، والفئة التي بحثت 

السياسية  الرقايب لألحزاب  العملية االنتخابية تطرقت يف دراستها للدور  السياسية عىل  الرقابة  يف موضوع 

كجزئية ومل ختصص له احليز الكايف الذي يعكس مكانته، كام أن البحوث التي خصصت لدراسة موضوع 
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األحزاب السياسية كانت معظمها ختصص لدراسة اجلوانب املتعلقة بنشأهتا وتطورها ووظائفها بصفة عامة 

ومل تتناول دورها الرقايب يف العملية االنتخابية.

نطاق الدراسة
البحث يناقش التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف الرقابة عىل العملية االنتخابية يف اجلزائر، وعليه 

فنطاقه يكون ابتداء من تبين التعددية احلزبية يف دستور 23 فيفري 1989، عىل أساس أنه خالل عهد األحادية 

الالزمة لكون  الترشيعية  تنل األمهية  أهنا مل  نقاشا، كام  العملية االنتخابية  تثر رقابة األحزاب عىل  احلزبية مل 

حزب جبهة التحرير الوطين هو احلزب الوحيد يف الدولة وهو الفائز باالنتخابات يف كل احلاالت، وال جمال 

ألي منافسة حزبية لعدم اعتامد التعددية أصال، وال إمكانية لالدعاء بوجود عملية تزوير أو تالعب لصالح 

زادت  أين  التعددية  فرتة  االنتخابات ظهرت يف  احلزبية عىل  الرقابة  تقوية  فاملطالب برضورة  حزب معني، 

الشكوك واالهتامات بتزوير االنتخابات لصالح أحزاب معينة، وهو ما دفع املرشع لتدارك الوضع والنص 

عىل إرشاكها يف رقابة العملية االنتخابية.

كام أن مناقشة الرقابة احلزبية خالل العملية االنتخابية جيعلنا نناقش أساسا دورها الرقايب خالل االنتخابات 

لألحزاب  الرقايب  الدور  فيها  يظهر  والتي  الوطين،  الشعبي  املجلس  وانتخابات  والوالئية  البلدية  املحلية 

القائمة واألحزاب يكون هلا الدور األكرب يف  السياسية جليا، لكون الرتشح فيها يكون ترشحا عىل أساس 

تقديم قوائم املرتشحني لدخول املنافسة االنتخابية وهو ما استدعى منحها دورا رقابيا عىل العملية االنتخابية، 

فرديا،  يكون  فيها  فالرتشح  األمة  جملس  ألعضاء  النصفي  التجديد  انتخابات  أو  الرئاسية  االنتخابات  أما 

واملرشع منح فيها الرقابة لشخص املرتشح وليس للحزب السيايس.

خطة الدراسة
اعتمدنا يف دراستنا خطة مبنية أساسا عىل تقسيم البحث بحسب مراحل العملية االنتخابية، وهبدف تبسيط 

الدراسة ناقشنا الدور الرقايب لألحزاب السياسية خالل العملية االنتخابية مناقشة تسلسلية بحسب مراحل 

اثنني، خصصنا  بابني  إىل  دراستنا  قسمنا  رقابيا خالهلا، وعليه؛  دورا  املرشع  منحها  التي  االنتخابية  العملية 

األول للتنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف الرقابة عىل املرحلة التمهيدية للعملية االنتخابية وقسمناه 

إىل فصلني اثنني خصصنا األول لدورها خالل مرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية والثاين لدورها خالل 

مرحلة الرتشح، أما الباب الثاين فخصصناه لدور األحزاب السياسية يف الرقابة عىل العملية االنتخابية خالل 

املرحلة املعارصة والالحقة للعملية االنتخابية، خصصنا الفصل األول منه لدورها خالل املرحلة املعارصة 

للعملية االنتخابية، وخصصنا الثاين لدورها خالل املرحلة الالحقة للعملية االنتخابية، واهنينا دراستنا بخامتة 

تضمنت املالحظات املسجلة حول التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف الرقابة عىل العملية االنتخابية 

يف اجلزائر، واالقرتاحات املقدمة لتطويره.
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الباب األول: التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف رقابة املرحلة التمهيدية 
للعملية االنتخابية

تكمه  التي  اهليئات  اختيار  من  الشعب  أفراد  متكن  التي  األمثل  الديمقراطية  الوسيلة  االنتخاب)1)  جيسد 

وتسري شؤونه وتعمل لتحقيق مصاحله، ويظهر ذلك خصوصا إذا تم بصفة نزهية وبشكل دوري عام ومتساو 

وبتصويت رسي وفقا ملعادلة تضمن حرية التصويت)2)، وضامن ذلك يكون من خالل عملية انتخابية جُترى 

عىل مراحل متسلسلة متكاملة، وحسب النصوص التي تدد إجراءاهتا بصفة دقيقة ومضبوطة.

بعضها  مراحل  من  تتكون  فهي  والقانونية،  الدستورية  اإلجراءات  من  مركبة  جمموعة  االنتخابية  فالعملية 

متهيدي سابق، وبعضها متزامن مع العملية االنتخابية بمفهومها الضيق، ومراحل الحقة مكملة لسابقتها، 

إذ تبدأ باستدعاء اهليئة الناخبة وتنتهي بإعالن النتائج والطعن فيها، وتتوقف سالمة هذه األخرية عىل سالمة 

اإلجراءات التمهيدية)3).

يعين ذلك أن العملية االنتخابية مرتبطة بإجراءات متهيدية تضريية، ُتعلق هبا نزاهتها وشفافيتها، ما جيعل 

خاصة  التأثريات  كافة  عن  وبعيد  ودقيق  مستقر  ترشيعي  قانوين  إطار  يف  تنظيمها  عىل  احلرص  رضوريا 

سالمة  عىل  احلفاظ  قدرة  مدى  حول  الشك  ُيدخل  ما  ككل،  العملية  بمصداقية  متس  قد  والتي  السياسية، 

اختيار األفراد ومحاية إرادهتم))).

وعليه؛ فاملرحلة التمهيدية هي األساس للعملية االنتخابية برمتها، وهي الطريق إىل انتخابات سليمة من كافة 

مظاهر التزوير واللبس التي قد تعرتهيا إذا مل يتم التقيد بكافة الضوابط القانونية من البداية، فاالختالالت 

التي قد تعرتي هاته املرحلة ستؤثر سلبا عىل كل اإلجراءات الالحقة، وال سبيل لتداركها، ألن ما بين عىل 

باطل فهو باطل.

واعتبارا ألمهية وحساسية اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية، وانعكاس آثارها عىل صحة نتائج االقرتاع، 

وإدراكا من املرشع لدورها يف إقامة انتخابات حرة نزهية تعرب فعال عن توجهات أفراد الشعب، فقد عمل عىل 

هتيئة كافة الظروف التنظيمية املالئمة والرضورية لسريها، وسن جمموعة نصوص قانونية هتدف إىل إحاطتها 

عرف الفقيه موريس هوريو االنتخاب بأنه »حق فردي ووظيفة« أنظر:  (1(
HAURIO ,MAURICE, Précis de droit constitutionnel , Paris, Les éditions Sirey, 1923, p629.
ويف نفس االجتاه ذهب الفقيه كاري دي ملربج الذي اعترب أن االنتخاب حق يف مرحلة أوىل عند التسجيل يف القوائم االنتخابية ثم يصبح وظيفة 

عند إدالء الناخب بصوته خالل مرحة التصويت، انظر:
DE MALBERG ,CARRE, Contribution a la théorie générale de l’Etat, Paris, Les éditions Sirey, 1922 ,p443.
كلية  العام،  القانون  يف  دكتوراه  أطروحة  مقارنة،  دراسة  النيابية:  لالنتخابات  املمهدة  اإلجراءات  عىل  الرقابة  زعيرت،  نافع  الدين  عالء  رائد   (2(

الدراسات القانونية العليا، جامعة عامن العربية للدراسات العليا، األردن، 2009، ص18.
أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم القانونية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة   (3(

احلاج خلرض، باتنة، اجلزائر،2005-2006، ص2.
حممد  جامعة  السادس،  العدد  القضائي،  االجتهاد  جملة  التحضريية،  املراحل  االنتخابية،  العملية  مراقبة  يف  املحلية  اإلدارة  دور  رشون،  حسينة   (4(

خيرض، بسكرة، أفريل 2010، ص 122.
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بآليات رقابية إدارية وقضائية ومستقلة وسياسية)1)، حلاميتها وتصينها من أي تزوير أو سوء نية غايته تقيق 

أغراض مصلحية شخصية عىل حساب خيارات الناخبني، األمر الذي من شأنه املساس بمصداقية العملية 

الديمقراطية.

ولضامن شفافية اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية ونزاهتها، فاملرشع اجلزائري مل يكتف بمنح صالحية 

الفاعلة واألساسية  األطراف  أحد  إىل  ذلك  بل جتاوز  فقط،  واملستقلة  والقضائية  اإلدارية  للجهات  رقابتها 

إجرائها  من  والتأكد  مراحلها  معظم  متابعة  حق  فأعطاها  السياسية،  األحزاب  وهي  االنتخابية،  اللعبة  يف 

وفقا للقواعد والقوانني املنظمة، كام خوهلا إجراءات وآليات رقابية متكنها املحافظة عىل أصوات ناخبيها من 

التالعب.

االنتخايب  املعرتك  دخول  من  هتدف  التي  السياسية،  األحزاب  ملصالح  محاية  هي  الناخبني  أصوات  فحامية 

للحصول عىل نتائج جيدة مُتتعها بقدر كاف من السلطة، بام يمكنها تقيق خططها وبراجمها االنتخابية التي 

تبنتها ووعدت بتجسيدها.

ومن خالل الباب األول نحاول التطرق إىل التفاصيل املتعلقة بالدور الرقايب لألحزاب السياسية خالل املرحلة 

التمهيدية للعملية االنتخابية، ونقسمه إىل فصلني اثنني نتطرق يف األول إىل الدور الرقايب لألحزاب السياسية 

يف مرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية، ثم يف الفصل الثاين إىل دورها الرقايب خالل مرحلة الرتشيح.

العام، كلية  القانون  لنيل شهادة دكتوراه علوم ختصص  املنتخبة يف اجلزائر، رسالة  النظام االنتخايب ودوره يف تفعيل مهام املجالس  عيل حممد،   (1(
احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 2015-2016، ص 8.
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الفصل األول: التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف رقابة مرحلة التسجيل 
يف القوائم االنتخابية

مرحلة إعداد القوائم االنتخابية)1) من أهم اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية، وهي رشط شكيل رضوري 

إذا مل  الناخبني)2) غري كاف  ملامرسة احلق يف االنتخاب، فاستيفاء املواطن للرشوط املوضوعية لعضوية هيئة 

يكن  مل  إذا  االنتخايب  احلق  ممارسة  يمكن  ذلك؛ ال  وتفريعا عىل  الرسمية،  االنتخابية  القوائم  القيد يف  يتبعه 

لكافة  املختلفة حتى ولو كان مستكمال  االنتخابات  املشاركة يف  له  ثم ال جيوز  فيها، ومن  املواطن مسجال 

الرشوط األخرى التي يتطلبها القانون الكتساب صفة الناخب)3).

فعملية القيد يف القوائم االنتخابية هي إجراء كاشف حلق مكتسب، وليست إجراءا منشئا حلق االنتخاب، 

فاملواطن بتوافر الرشوط املوضوعية يعد ذو حق يف االنتخاب، يثبت هذا احلق عن طريق القيد يف القوائم 

االنتخابية، وهذا ما ذهب إليه الفقيه الفرنيس ليون دوجي بقوله »إن االنتخاب ليس حقا ذاتيا، بل هو نوع 

معه  يكون  أن  يبارشها  يتعني عىل من  العامة  الوظيفة  بمثابة  فهو  العامة،  السلطة  واملسامهة يف  املشاركة  من 

الدليل القانوين الذي يثبت أنه قد توافرت يف حقه الرشوط الالزمة ملبارشهتا وهذا الدليل هو القيد يف اجلداول 

االنتخابية«))).

ونظرا حلساسية التسجيل يف القوائم االنتخابية، كونه من أهم ضامنات املساواة بني األفراد يف ممارسة احلقوق 

السياسية)))، وباعتباره إجراءا جوهريا للعملية االنتخابية، قد يصل إىل درجة قلب النتائج كاملة إذا مل يتم يف 

ظروف شفافة ونزهية ووفقا للنصوص القانونية املنظمة، فإن املرشع عمل عىل إرشاك كامل أطراف العملية 

االنتخابية يف رقابة هذه املرحلة اهلامة.

ونظرا لتأثري ومكانة األحزاب السياسية يف اخلارطة االنتخابية، وحرصها عىل نزاهتها وسالمتها، فقد منحت 

من  توضيحه  سنحاول  ما  وهو  االنتخابية،  القوائم  التسجيل  مرحلة  سري  طريقة  عىل  الرقابة  يف  هاما  دورا 

خالل هذا الفصل، الذي قسمناه إىل مبحثني نناقش يف األول اإلطار املفاهيمي لعملية التسجيل يف القوائم 

سوف نعتمد يف دراستنا عىل تسمية »القوائم االنتخابية« مثل ما جاء به املرشع اجلزائري يف القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات،   (1(
مع التنويه إىل اختالف التسميات بني خمتلف الترشيعات، فاملرشع التونيس يطلق عليه »السجل االنتخايب« حسب القانون األسايس العدد16 لسنة 
2014 املؤرخ يف 26 ماي 2014 املتعلق باالنتخاب واالستفتاء، واملرشع املرصي يطلق عليه« قاعدة البيانات االنتخابية »حسب قانون تنظيم مبارشة 
احلقوق السياسية املؤرخ يف 5 جوان 2014 اجلريدة الرسمية عدد 23 بعد أن كان يطلق عليها »اجلداول االنتخابية« يف قانون تنظيم مبارشة احلقوق 
السياسية رقم 73 لسنة 1956، أما املرشع السعودي فأطلق عليها »اجلدول االنتخايب« حسب األمر امللكي رقم )م/61( املؤرخ يف 1435/10/4 
املتعلق   1997 أفريل   2 يف  املؤرخ   07-97 القانون  حسب  االنتخابية«  »اللوائح  أسامها  املغريب  واملرشع  البلدية،  املجالس  بنظام  املتعلق  هجري 

باالنتخابات.
هيئة الناخبني هي »جمموع املواطنني الذين حيق هلم املشاركة يف االنتخابات، وفقا للقانون الوطين وحسب طبيعة هذه االنتخابات« أنظر: عيل   (2(

الصاوي وآخرون، دليل عريب النتخابات حرة ونزهية، مجاعة تنمية الديمقراطية، القاهرة، مرص، 2005، ص 15.
حممد فرغيل حممد عيل، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء املجالس املحلية يف ضوء القضاء والفقه، دار النهضة العربية، مرص، 1998، ص415.  (3(

(4( L-DUGUIT, Traite de droit constitutionnel, Tom4 ,2EME Edition, 1924, P38 et suit. 
مزياين فريدة، الرقابة عىل العملية االنتخابية، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم لسياسية، جامعة حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر، العدد اخلامس،   (5(

مارس 2010، ص 73.
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االنتخابية، حتى تتضح أكثر أمهيتها وآثارها عىل العملية االنتخابية، ونناقش يف املبحث الثاين دور األحزاب 

السياسية يف الرقابة عىل مرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية.

املبحث األول: اإلطار املفاهيمي لعملية التسجيل يف القوائم االنتخابية

نناقش يف هذا املبحث أهم اجلوانب املتعلقة بعملية التسجيل يف القوائم االنتخابية، وقسمناه إىل ثالث مطالب 

أساسية، خصصنا األول ملفهوم القوائم االنتخابية، والثاين لرشوط وأساليب التسجيل فيها، واملطلب الثالث 

لعملية وضع القوائم االنتخابية.

املطلب األول: مفهوم القوائم االنتخابية

من خالل هذا املطلب نتطرق إىل أهم تعاريف القائمة االنتخابية وأمهية التسجيل فيها، ثم املبادئ التي تكمها 

ويف األخري اآلثار املرتتبة عن التسجيل فيها.

الفرع األول: تعريف القوائم االنتخابية

بداية ينبغي اإلشارة أن معظم القوانني االنتخابية ملختلف الدول مل تتطرق إىل تعريف القائمة االنتخابية)1)، 

النأي  القانونية فقط، وهو أمر مستحسن كون املرشع يتعني عليه  التنظيمية  بل اقترصت عىل تبيان جوانبها 

عن وضع تعريفات تكون حمل انتقادات مهام بذل من دقة وعناية يف صياغتها، وعليه توىل الفقه مهمة تعريف 

القائمة االنتخابية بحيث اختلفت وتعددت)2)، فمنه من عرفها أهنا »كشوف ُتدرج هبا أسامء األشخاص الذين 

هلم حق االنتخاب يف األقسام اإلدارية للدولة...وهي قوائم قاطعة يف داللتها يوم االنتخاب عىل اكتساب 

عضوية هيئة الناخبني، بحيث ال جيوز حينذاك إثبات عكس ما جاء فيها«)3)، كام عرفت بأهنا »كشوف متثل 

هبؤالء  تتوافر  أن  عىل  االنتخاب،  يوم  بأصواهتم  سيدلون  الذين  األشخاص  قيد  يتضمن  جوهري  إجراء 

الذين  املواطنني  قوائم رسمية تضم  »عبارة عن  أهنا  القانون«)))، كام عرفت  التي حيددها  القانونية  الرشوط 

يتحدد  الناخبني، فمن خالهلا  العضوية يف هيئة  التسجيالت اخلاصة بصفة  القانونيةحلظة  استوفوا الرشوط 

الناخب، إذ يعترب التسجيل بالقوائم االنتخابية رشطا إلزاميا ملامرسة حق االنتخاب والرتشح، إذ ال يستطيع 

أي كان مستوفيا لكافة الرشوط الالزمة لالنتخاب، أن يديل بصوته يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات، ما مل 

املرشع اجلزائري سلك نفس التوجه، ومل يعرف القائمة االنتخابية بل حدد إطارها القانوين مبارشة، وذلك يف خمتلف القوانني املتعلقة باالنتخابات،   (1(
سواء القانون 89-13 املؤرخ يف 7 أوت 1989 املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق، أو األمر 97-07 املؤرخ يف 6 مارس 1997 املتضمن القانون 
12، أو القانون العضوي  1997 عدد  06 مارس  العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، الصادر باجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية مؤرخة يف 
12-01 املؤرخ يف 12جانفي 2012 املتعلق بنظام االنتخابات الصادر باجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية مؤرخة يف 14 يناير 2012 العدد األول، 

وكذلك القانون العضوي 16-10املؤرخ 25 أوت 2016 املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق.
القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  مقارنة«،  »دراسة  والرئاسية  الربملانية  االنتخابات  التصويت يف  السابقة عىل عملية  القضاء  حكيمة جعيد، والية   (2(

مرص،2015، ص 139.
حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص ص 417-416.  (3(

حكيمة جعيد، املرجع السابق، ص 140.  (4(
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يكن اسمه مدرجا يف القائمة االنتخابية«)1)، كام عرفت أهنا »الوثيقة التي تتوي عىل املواطنني الذين هلم حق 

ممارسة التصويت واملدون فيها اسم كل واحد منهم برتتيب أبجدي وبرقم مسلسل لكل حرف، وتشتمل عىل 

البيانات اخلاصة بالناخب، من حيث اسمه، واسم أبيه، وجده، واسم الشهرة لديه إن وجد، ومهنته، وتاريخ 

وحمل ميالده، وكذلك حمل إقامته العادية وعنوانه«)2).

ومن خالل التعاريف السابقة التي اتفقت عىل إلزامية التسجيل يف القائمة االنتخابية كرشط شكيل أسايس 

ملامرسة احلق االنتخايب، ومع التطور العلمي التقين الكبري عىل كل املستويات بام فيها املجال االنتخايب، بحيث 

فإننا  الكرتونية اختصارا للجهد والوقت والتكاليف)3)،  الدول قائمة  القائمة االنتخابية يف معظم  أصبحت 

نعرف القوائم االنتخابية بأهنا »قاعدة بيانات رسميةورقية أو إلكرتونيةتتضمن أسامء ومعلومات املواطنني 

يمّكن  منشئ  غري  كاشف  إثبات  دليل  فهي  االنتخاب،  حق  ملامرسة  القانونية  الرشوط  فيهم  تتوفر  الذين 

املسجلني فيه من املشاركة يف العملية االنتخابية واملسامهة يف تقرير نمط احلياة السياسية«.

الفرع الثاين: أمهية التسجيل يف القوائم االنتخابية

التنظيم القانوين الدقيق واملفصل الذي يوليه املرشع للقوائم االنتخابية، واحلرص عىل سري هاته املرحلة يف 

انضباط وشفافية تامة يرجع إىل األمهية الكبرية هلا، واملتمثلة أساسا يف:

بيان أسامء الناخبني ومعلوماهتم الشخصية وتديدهم بدقة قبل اليوم املحدد لالنتخاب وبفرتة معتربة، - 

حتى ال تضطر الّلجنة املكلفة بتسيري العملية االنتخابية إىل رقابة مدى توفر الرشوط القانونية يف كل 

ناخب يريد ممارسة حقه، األمر الذي يؤدي إىل ضياع الوقت واجلهد، وزيادة التكلفة املادية للعملية، 

ما يؤثر عىل تنظيمها وبالتبعية نزاهتها وسالمتها)))، فالقائمة االنتخابية تفصل بني وظيفتني أساسيتني 

للسلطة االنتخابية: التحقق من أهلية الناخب، وضبط رشعية عملية االقرتاع))).

املطلوبة -  املئوية  والنسبة  االنتخايب  املعامل  أو  األغلبية  حساب  يف  الناخبني  أعداد  بتحديد  اإلستفادة 

خالل التصويت للفوز يف االنتخابات)6).

تعترب من أقوى الوسائل املانعة لالحتيال خالل العملية االنتخابية، بمنع تضخيم اهليئة الناخبة، عن - 

أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص39.  (1(
اجلامعي،  الفكر  دار  فرنسا،  يف  النظام  مع  مقارنة  املرصي  الدستور  من   62 للامدة  تليلية  دراسة  السياسية،  احلياة  يف  املشاركة  حق  الباز،  داود   (2(

االسكندرية، مرص، 2006، ص229.
فالديمري بران وباتريك مريلو، مراقبة التكنولوجيات االلكرتونية املعتمدة يف العمليات االنتخابية، ترمجة نور األسعد وسوزان قازان، دليل املعهد   (3(

الديمقراطي الوطين لألحزاب السياسية واملنظامت املدنية، واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية، 2007، ص30.
نعامن أمحد اخلطيب، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، مكتبة دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، األردن، 2004، ص 306.  (4(

كيث ارترش، شبكة املعرفة االنتخابية*،  (5(
http://aceproject.org/ace-ar/topics/vr/vr40

.09:35 ،2016/10/15  
الدولية  املؤسسة  بني  كرشاكة   1998 سنة  أنشئ  العامل،  يف  االنتخابية  العمليات  وشفافية  مصداقية  لتعزيز  مرشوع  هي  االنتخابية  املعرفة  شبكة   *

للديمقراطية واالنتخابات، واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية، وبرنامج األمم املتحدة اإلنامئي وبعضوية املفوضية األوربية.
حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 417.  (6(
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طريق تكرار تسجيل الناخبني ألكثر من مرة، أو املشاركة باسم أشخاص قد ماتوا أو انتقلوا إىل مقر 

حساب  عىل  معينة  جهة  فوز  بغرض  القانونية،  الرشوط  فيهم  تتوفر  ال  أشخاص  تصويت  أو  آخر، 

أخرى، ما يؤثر يف النتيجة النهائية، ويمس بحرية املواطنني يف اختيار من يمثلهم ويسري مصاحلهم)1).

يف -  احلق  أصحاب  لألشخاص  وحرصها  بضبطها  كلها  االنتخابية  العملية  عىل  الرشعية  تضفي 

التصويت، وعىل عكس ذلك فإن هذه الرشعية تكون حمل مساءلة إذا ما ظهرت مشاكل يف تسجيل 

الناخبني، وعىل وجه اخلصوص سالمة قائمة الناخبني ونزاهتها، لذلك تعترب عملية تسجيل الناخبني 

من أكثر األعامل أمهية يف إدارة االنتخابات)2).

عدد -  عىل  بناء  عليها  الناخبني  وتوزيع  االقرتاع  مراكز  بتحديد  اإلجراءات  االنتخابية  القوائم  تسهل 

أعضاء اهليئة الناخبة املسجلني)3).

الفرع الثالث: مبادئ القوائم االنتخابية

ترتبط سالمتها  التي  االنتخابية  العملية  ونزاهة  سري  الكبري عىل  وتأثريها  االنتخابية  للقوائم  البالغة  األمهية 

عملية  حييط  والفقه  املرشع  جعل  التسجيل،  لعملية  املنظمة  القانونية  بالنصوص  والتقيد  االنضباط  بمدى 

إعدادها بمجموعة مبادئ وأسس تضبطها وتضمن عدم استغالهلا بطرق تشوه املسار الديمقراطي، وأهم 

هذه املبادئ هي:

أوال: مبدأ شمولية القيد يف القوائم االنتخابية

يقصد به أن يكون التسجيل يف القوائم االنتخابية متاحا لكافة األفراد الذين تتوفر فيهم الرشوط القانونية، 

بحيث يتمكن الكل من املشاركة يف العملية الديمقراطية، دون اعتامد أي وسائل إقصائية متنع األشخاص من 

التسجيل الرسمي)))، فاجلداول االنتخابية تعبري عن حجم القوة التصويتية يف املجتمع، لذلك جيب أن تكون 

كاملة شاملة لكل األفراد الذين يشكلون اهليئة الناخبة))) ودون متييز أو ختصيص بالسلب أو اإلجياب، بمعىن 

القيد يف هذه اجلداول، وعدم إضافة أي شخص  االنتخاب من  فيه رشوط  تتوفر  عدم حرمان أي مواطن 

حمروم قانونا من التسجيل)6).

رائد عالء الدين نافع زعيرت، املرجع السابق، ص 197.  (1(
كيث ارترش، املرجع السابق.  (2(

أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص 40.  (3(
كيث ارترش، املرجع السابق.  (4(

البحث  جيل  مركز  املعمقة،  القانونية  لألبحاث  جيل  جملة   ،10-16 القانون  ظل  يف  االنتخابية  القوائم  منازعات  تسوية  عربوز،  الزهراء  فاطمة   (5(
العلمي، لبنان، عدد 11، 2017، ص 39.

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، منظامت املجتمع املدين ودورها يف الرقابة عىل االنتخابات، دراسة تطبيقية مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،   (6(
مرص، 2016، ص 282.
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ثانيا: مبدأ وحدة القوائم االنتخابية

وينقسم إىل مبدأين فرعيني اثنني:

وحدة القائمة االنتخابية يف الدولة أ- 
ويقصد به وجود قائمة انتخابية واحدة تؤدي دورها يف مجيع االنتخابات)1)، فال رضورة لتعددها، كون اجلهة 

املرشفة عىل تضريها داخل الدولة هي سلطة واحدة، وهو ما يساهم يف اقتصاد الوقت واجلهد والتكاليف، 

كام أن وحدة القائمة االنتخابية يف الدولة يمنحها استقرارا وسالمة أكثر، وحيميها من التناقض والتعارض 

يف حمتواها بسبب كثرهتا وتعدد اجلهات القائمة عليها، مع اإلشارة أن اعتامد الالمركزية يف تنظيمها ال يمس 

بمبدأ وحدة القائمة، فهي المركزية لتبسيط إجراءات القيد عىل املستوى املحيل فقط، ويف األخري يتم جتميعها 

يف قائمة انتخابية وطنية واحدة.

وحدة القيد االنتخايب ب- 
يقصد به إلزام اإلدارة واألشخاص بعدم تكرار القيد أكثر من مرة يف كامل القائمة االنتخابية عىل املستوى 

الوطين، وهنا يظهر الدور اهلام للقائمة االنتخابية يف منع الزيادة الصورية للكتلة الناخبة بتسجيل األشخاص 

ألكثر من مرة يف خمتلف الدوائر االنتخابية بغرض زيادة عدد أصوات طرف معني، وبتكرار االقرتاع يف أكثر 

القانونية املطلوبة)2)، ما يمس  من بلدية يصبح هذا التسجيل غري قانوين لعدم احرتامه الرشوط والضوابط 

بمصداقية العملية االنتخابية وخيل بمبدأ املساواة يف املنافسة، وقد أكد املرشع اجلزائري عىل هذا املبدأ بنص 

املادة 8 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات)3)، وغايته يف ذلك منع أي تزييف للهيئة الناخبة 

بزيادة أصوات الناخب الواحد)))، وهو فعل يشكل جريمة انتخابية يعاقب عليها جزائيا بنص املادة 197 من 

القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات))).

ثالثا: مبدأ دوام القوائم االنتخابية
يلغى، وإنام يستمر خالل  ثم  انتخايب واحد  يعد من أجل استحقاق  االنتخايب ال  القيد يف اجلدول  أن  يعين 

االنتخابات القادمة، فقيد األفراد ينشئ قرينة عىل استمرار متتعهم بحقهم ما مل يطرأ مانع قانوين يؤدي إىل 

دندن مجال الدين، آليات ووسائل ضامن العملية االنتخابية يف الترشيع اجلزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستري يف احلقوق، كلية احلقوق،   (1(
جامعة اجلزائر 1، بن يوسف بن خدة، اجلزائر، 2009-2010، ص 28.

بن سنويس فاطمة، املنازعات االنتخابية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 1، اجلزائر، 2011-  (2(
2012، ص18.

تنص املادة 8 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »ال يمكن التسجيل يف أكثر من قائمة انتخابية«.  (3(
فاطمة الزهراء عربوز، املرجع السابق، ص 41.   (4(

تنص املادة 197 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يعاقب باحلبس من ثالثة )3( أشهر إىل )3( ثالث سنوات وبغرامة من   (5(
4000 دج إىل 40000 دج كل من سجل نفسه يف أكثر من قائمة انتخابية تت أسامء أو صفات مزيفة...«.
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فقدهم احلق وشطبهم من القائمة االنتخابية)1)، كام أنه يعين أن اجلدول معد مسبقا لكي يكون مستمرا دون أن 

تشكل هاته اخلاصية عائقا أمام التعديالت واإلضافات القانونية التي تدخل عليه وفقا لإلجراءات واآلجال 

املنصوص عليها، وذلك بقيد ناخبني جدد استوفوا رشوط ممارسة احلق يف االنتخاب، أو حذف أسامء من 

القائمة االنتخابية ضد أي تعديل، بل قد تعرف  اختلت إحدى رشوط قيدهم)2)، فالديمومة ال تعين مجود 

مراجعة جزئية تت إرشاف اهليئة املختصة تبعا للتغريات التي تطرأ عىل عدد مواطين الدولة)3) ووضعياهتم 

القانونية، وهذا ما أكده املرشع اجلزائري يف املادة )1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات))).

املطلب الثاين: نتائج ورشوط التسجيل يف القوائم االنتخابية

نتناول هذا املطلب يف فرعني اثنني نخصص األول للنتائج املرتتبة عن التسجيل يف القائمة االنتخابية، والثاين 

للرشوط التي حددها القانون ألحقية الشخص يف قيد اسمه ضمن قاعدة الناخبني.

الفرع األول: نتائج التسجيل بالقوائم االنتخابية

يسمح  ما  الشخص،  يف  قانونا  املحددة  املوضوعية  الرشوط  توفر  عىل  دليل  االنتخابية  القوائم  يف  التسجيل 

بمشاركته يف العملية االنتخابية وإبداء رأيه واملشاركة يف صنع السياسة العامة للدولة، باعتباره دليل األهلية 

املناصب  خمتلف  تقلد  إىل  انتخاب  إىل  ترشح  من  حقوقه  كامل  مبارشة  من  املواطن  يمّكن  الذي  السياسية 

التمثيلية، غري أن املرشع اعتمد مبدأ أن التسجيل يف القوائم االنتخابية هو دليل كاشف للحق االنتخايب، ما 

جعله يشرتط إثباتا ماديا جيب أن يكون بحوزة الناخب الكتامل متتعه هبذا احلق، وإال كانت الرشوط الالزمة 

االنتخابية،  البطاقة  عىل  حصوله  رضورة  هو  الشكيل  املادي  الدليل  وهذا  ناقصة،  االنتخايب  حقه  ملامرسة 

وسنذكر فيام ييل أهم نتائج التسجيل يف القوائم االنتخابية.

أوال: احلق يف االنتخاب
يف  حقه  ممارسة  يمّكنه  ما  وهو  السياسية)))،  باألهلية  الشخص  متتع  عىل  دليل  االنتخابية  بالقوائم  التسجيل 

االنتخاب، ومن ثم فالتسجيل ينشئ دليال عىل ثبوت هذا احلق خالل العمليات االنتخابية املختلفة)6) دون 

احلاجة إىل التسجيل مرة أخرى جتسيدا ملبدأ الديمومة الذي تتميز به)7)، لذلك فكل مواطن تتوفر فيه الرشوط 

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص282.  (1(
هشام عبد الصايف حممد بدر الدين، النظام القانوين لتشكيل املجالس املحلية املرصية يف ضوء دستور 2014 والقوانني املنظمة لالنتخابات، دار   (2(

النهضة العربية، مرص، 2017-2018، ص 102.
حممد زين الدين، املرتكزات القانونية والسياسية إلنجاح العملية االنتخابية، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، املغرب، عدد 53، 2003، ص 123.  (3(
تنص املادة 14 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »إن القوائم االنتخابية دائمة وتتم مراجعتها خالل الثالثي األخري من كل سنة.  (4(

كام يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتىض املرسوم الرئايس املتضمن استدعاء اهليئة االنتخابية، الذي حيدد فرتة افتتاحها واختتامها«.  
أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص78.  (5(

داود الباز، املرجع السابق، ص 278.  (6(
املادة 14 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(
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أنه ال جيوز حرمان أي مواطن من اإلدالء بصوته إال يف احلاالت  املقررة قانونا ملزم بتسجيل نفسه)1)، كام 

التحرير  لثورة  مناهض  بسلوك  كالقيام  أو عارض،  مانع  قيام  بسبب  االنتخاب  لفقدان حق  قانونا  املحددة 

الوطين، أو احلجز أو احلجر القضائي، أو إشهار اإلفالس دون رد االعتبار)2).

ثانيا: احلق يف الرتشح
التسجيل يف القوائم االنتخابية باإلضافة إىل إثباته توفر الرشوط املوضوعية القانونية الالزمة للتمتع باحلق 

يف االنتخاب، فإنه يمنح املواطنني الراغبني يف تقلد املسؤوليات التمثيلية يف الدولة احلق يف الرتشح، كدليل 

توفرهم عىل األهلية السياسية.

الشعبي  املجلس  بغرفتيها  والترشيعية  والوالئية  البلدية  املحلية  لالنتخابات  املرتشح  عىل  اشرتط  فاملرشع 

الوطين وجملس األمة واالنتخابات الرئاسية أن يكون مسجال يف القائمة االنتخابية للدائرة التي يريد الرتشح 

فيها)3)، فحق الرتشح لالنتخابات يسبقه رضورة التمتع باحلق يف االنتخاب الذي ُيثبت بالتسجيل، ودليله 

قبلية عىل كل  رقابة  ُيمّكن من فرض  االنتخابية  القائمة  فالتسجيل يف  االنتخاب،  لبطاقة  ملكيته  املادي هو 

والذي  الرتشح،  احلق يف  الالزمة ملامرسة  الرشوط  فيه إحدى  اختلت  الدولة، ويقيص كل من  املواطنني يف 

يرتبط بشكل مبارش برشوط ممارسة احلق يف االنتخاب، فمن ال يصلح أن َينتخب ال يصلح أن ُينتخب.

ثالثا: احلصول عىل بطاقة االنتخاب
قد تتوفر يف املواطن مجيع الرشوط املوضوعية التي يقرها القانون للتسجيل يف القوائم االنتخابية ويكون خال 

من أي مانع للتصويت، لكنه ال يتمكن من ممارسة حقه يف االنتخاب إال إذا أثبت امتالكه بطاقة االنتخاب 

التي تسلم لكل مواطن مسجل يف القوائم االنتخابية البلدية ومتكنه املشاركة يف االستشارات االنتخابية))).

تعريف بطاقة االنتخاب أ- 
التسجيل االنتخايب  اهليئات املختصة املرشفة عىل عملية  الذي متنحه  الدليل  ببطاقة االنتخاب »ذلك  يقصد 

بالناخب  اخلاصة  البيانات  من  جمموعة  البطاقة  هذه  وتمل  وصحيح،  قانوين  بشكل  مسجل  ناخب  لكل 

كاالسم واللقب، تاريخ ومكان امليالد، العنوان الشخيص، رقم التسجيل يف القائمة االنتخابية، عنوان مركز 

التصويت، رقم مكتب التصويت الذي يصوت فيه«))).

يف فرنسا عرفت بأهنا »البطاقة الذي تتضمن كافة املعلومات املتعلقة بالناخب من إسم ولقب وتاريخ ومكان 

املادة 6، 7 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 5 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

أنظر املواد 3، 79، 92، 139 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
(4( Bernard Maligner, Droit électoral, éditions ellipses, paris, France, 2007, p 344.
احلقوق  كلية  دكتوراه،  أطروحة  املغرب(،  تونس،  )اجلزائر،  العريب  املغرب  دول  يف  النيابية  املجالس  انتخابات  يف  الطعون  متام،  يعيش  شوقي   (5(

والعلوم السياسية، جامعة حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر، 2013-2014، ص 98.
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وهي  االنتخابية،  القوائم  يف  مسجل  لكل  ومتنح  التصويت،  مكتب  ورقم  وموقع  السكن،  وعنوان  امليالد 

صاحلة جلميع املواعيد االنتخابية، وغري حمددة بفرتة صالحية معينة، ومتنح باملجان وذات نموذج موحد)1)«.

كام أهنا »البطاقة التي تدد هوية الشخص الذي يصوت يوم االقرتاع، وحيدد فيها موقع تصويته، وترتيبه يف 

القائمة االنتخابية املسجل فيها، فهي تتوي معلومات ثابتة تتعلق هبوية الناخب«)2).

فالبطاقة االنتخابية هي وسيلة إثبات مادية تسلم لكل مواطن تتوفر فيه الرشوط املوضوعية الكاملة ملامرسة 

االنتخابية، وهي حجة قاطعة ال  بالقوائم  التسجيل  املتمثل يف  الشكيل  بالرشط  اقرتاهنا  االنتخايب، مع  حقه 

تقبل العكس، كون حاملها أخضع للرقابة القبلية عند قيده، وتم التأكد من أهليته االنتخابية الكاملة، ما جيعل 

أي عرقلة أو منع يوم االقرتاع مردود وغري رشعي.

أنه  كام  القانوين،  تنظيمها  بتحديد  اكتفى  بل  االنتخابية  البطاقة  ُيعّرف  مل  اجلزائري  املرشع  أن  اإلشارة  جتدر 

اعتمد مبدأ الرتخيص بإمكانية التصويت دون إظهار البطاقة االنتخابية يف احلاالت القصوى التي يستحيل 

التأكد عن  يمكن  ثبوتية  أوراق  أي  أو  الوطنية  التعريف  بطاقة  تقديم  الناخب ذلك، مع وجوب  معها عىل 

طريقها من شخصية الناخب وتسجيله يف القوائم االنتخابية.

فاملرشع يف هذه احلالة مل يتنازل عن رشط التسجيل يف القائمة االنتخابية، بل األمر يتعلق فقط بإظهار بطاقة 

االنتخاب  بطاقات  توزيع  بعملية  للتالعب  إجراء صائب يضع حدا  التصويت، وهو  االنتخاب يف مكتب 

واستغالهلا للتالعب والتأثري يف نتيجة العملية االنتخابية، عن طريق الرتاخي والتأخر يف تسليمها يف الدوائر 

التي يمكن أن تكون مؤيدة لتيار سيايس معني، ما جيعل منافسه السيايس يستغل نفوذه لعرقلة وصول بطاقات 

متيل  الكفة  منها جلعل  مؤيديه  كامل  يعمل عىل متكني  اآلخر، يف حني  الطرف  ومناضيل  لناخبي  االنتخاب 

حلسابه)3)، فاملرشع باعتامده مبدأ عدم إلزامية تقديم البطاقة االنتخابية واالكتفاء بإثبات اهلوية والتسجيل يف 

القائمة االنتخابية)))، جيعل من كل هذه األساليب التدليسية دون أثر، كون الناخب الذي سجل يف القائمة 

االنتخابية ومل يتمكن من احلصول عىل بطاقته االنتخابية يمكنه االجتاه مبارشة إىل مكتب التصويت واثبات 

هويته وتأكيد تسجيله، ومن ثم يامرس حقه االنتخايب كامال وبكل حرية.

يبقى أن املرشع نص عىل »استحالة« تقديم بطاقة الناخب، وهو مصطلح حيتاج إىل تديد حاالته، وتوضيح 

األوضاع التي تدخل ضمن هذا احلكم، وطريقة إثبات »حالة االستحالة« أيضا، واجلهة التي متلك السلطة 

الناخب من تسليم بطاقته االنتخابية، حتى ال  التقديرية يف احلكم عىل »درجة استحالة« الظرف الذي منع 

تكون هذه الرخصة مطية لتخاذل املواطنني عن السعي للحصول عىل بطاقة الناخب.

البطاقات االنتخابية، وزارة الداخلية الفرنسية، املوقع االلكرتوين:  (1(
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Les-cartes-electorale

تاريخ االطالع 22/06/2016 عىل الساعة 10:24.  
(2( Christophe GUILHOU, Pour la consolidation de l’état civil, des listes électorales et la protection des données personnelles, 

organisation internationale de la francophonie, STIPA, Paris, France, 2014, P113.
طوين عطا اهلل، تقنيات التزوير االنتخايب وسبل مكافحتها، املركز اللبناين للدراسات، بريوت، لبنان، 2005، ص 13.  (3(

املادة 46 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
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إجراءات تسليم بطاقة االنتخاب ب- 
حدد القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات اجلهة املسئولة عن تسليم البطاقة االنتخابية ونص 

املواطنني  لكل  بإعدادها وتسليمها  تقوم  القنصلية  أو  الدبلوماسية  املمثليات  الوالئية ومصالح  املصالح  أن 

استفتاء(  رئاسية،  ترشيعية،  )حملية،  االنتخابية)1)  االستحقاقات  لكل  صاحلة  وتكون  قوائمها،  يف  املسجلني 

بعدد أقىص هو )8( استشارات يلزم جتديدها بعد ذلك)2)، و يكون التسليم بمقر إقامة الناخب قبل ثامنية أيام 

من تاريخ االقرتاع.

وقد أبقى املرشع عىل إمكانية سحب بطاقة الناخب إىل غاية عشية يوم االقرتاع، بحيث تودع البطاقات التي 

مل يتسىن سحبها من املصالح الوالئية واملمثليات الدبلوماسية والقنصلية يف مكاتب التصويت ليتم تسليمها 

ألصحاهبا بتقديم بطاقة اهلوية واإلمضاء عىل سجل مفتوح هلذا الغرض)3).

وبالنسبة للبطاقات التي مل يتم سحبها فقد نص املرشع عىل وضعها يف ظرف خمتوم وإيداعها لدى املصالح 

هلا  غري رشعي  واستغالل  أي تالعب  ملنع  وهذا  والقنصلية،  الدبلوماسية  املمثليات  أو  الوالية  يف  املختصة 

خالل االستحقاقات االنتخابية الالحقة))).

ولقب  إسم  يف  فتتمثل  للمواطنني  املسلمة  االنتخابية  البطاقات  تتوهيا  أن  جيب  التي  للمعلومات  وبالنسبة 

الناخب وتاريخ ميالده وعنوانه، ورقم تسجيله يف القائمة االنتخابية ورقم مكتب التصويت وعنوانه))).

مزايا بطاقة االنتخاب ج- 
تساهم يف منع الغش االنتخايب)6)، عن طريق منح بطاقة واحدة لكل ناخب، وبصفة شخصية، حيث - 

ال يمكن للغري التصويت حمله إال عن طريق وكالة قانونية.

تيسري اإلجراءات االنتخابية عن طريق البيانات املدرجة فيها، والتي تسمح بالتحقق من هوية الناخب، - 

وكذلك توضيح الّلجنة التي سيديل أمامها بصوته، ورقم قيده يف القائمة االنتخابية )7)، ما يساعد عىل 

ترسيع العملية وكسب الوقت واجلهد.

امتالك الناخب للبطاقة االنتخابية هو إقرار وتأكيد عىل تسجيله يف القوائم االنتخابية، وعىل توفر كافة - 

الرشوط القانونية يف شخصه)8).

املادة 24 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
الناخب وكيفية تسليمها ومدة صالحيتها،  2016 الذي حيدد كيفيات إعداد بطاقة  19 ديسمرب  16-336 املؤرخ يف  التنفيذي  2 من املرسوم  املادة   (2(

اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية رقم 75 مؤرخة يف 21 ديسمرب 2016.
نفس االجراء يعتمده املرشع الفرنيس، انظر:  (3(

Bernard Maligner, op.cit, p 344.
املادة 3 من املرسوم التنفيذي 16-336 الذي حيدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وكيفية تسليمها ومدة صالحيتها، املرجع نفسه.  (4(
املادة 5 من املرسوم التنفيذي 16-336 الذي حيدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وكيفية تسليمها ومدة صالحيتها، املرجع نفسه.  (5(

طوين عطا اهلل، املرجع السابق، ص 13.  (6(
داود الباز، املرجع السابق، ص 289.  (7(

جهاد رمحاين، النظام القانوين للقوائم االنتخابية والرقابة القضائية عليها، جملة الرتاث، جامعة زيان عاشور، اجللفة، اجلزائر، عدد 19، 2015، ص   (8(
.146
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االنتخابية -  البطاقة  فقط، عن طريق ختم  مرة واحدة  االنتخايب  احلق  رقابية هامة عىل ممارسة  وسيلة 

مبارشة بعد إدالء الناخب بصوته، ما جيعل حماولة تكرار العملية أمرا مكشوفا)1).

الفرع الثاين: رشوط التسجيل يف القوائم االنتخابية

العام)3)  االقرتاع  مبدأ  واعتامده  القانون)2)،  أمام  متساوون  املواطنني  كل  أن  الدستوري  املؤسس  نص  رغم 

اهلادف إلرشاك أوسع فئة يف اختيار ممثليهم، إال أن املرشع مل يأخذ هذا املبدأ عىل إطالقه، بل نص عىل رشوط 

جيب توفرها يف املواطنني أصحاب حق التسجيل يف القائمة االنتخابية وبالتبعية ممارسة احلق يف التصويت، 

وغايته يف ذلك ليس تضييق حق التصويت أو اإلخالل بمبدأ العمومية، بل احلرص عىل حسن استعامل حق 

االنتخاب وتقيق غايته املتمثلة يف االختيار األنسب للكفاءات التي بإمكاهنا تقيق الصالح العام والنهوض 

بمؤسسات الدولة ألدائها مهامها عىل أكمل صورة))).

فاألصل يف أي بناء انتخايب ديمقراطي رضورة توفر عنرصين أساسيني، يتمثل األول يف تقليل القيود التي 

تفصل بني املواطن والناخب إىل أقىص حد وبالشكل الذي جيسد مبدأ عمومية االنتخاب، والثاين تطبيق هذه 

القيود عىل الكافة دون متييز عرقي أو جنيس أو ديين))).

أوال: رشط اجلنسية
من اخلصائص العامة للحقوق السياسية وحق االنتخاب خصوصا أهنا تقترص عىل املواطنني الذين يتمتعون 

بجنسية)6) الدولة فقط، ومعىن ذلك أهنم الفئة الوحيدة التي حيق هلا التسجيل يف القوائم االنتخابية، ومرد ذلك 

أن حق االنتخاب ال يمكن أن يمنح إال لألشخاص الذين يرتبطون ارتباطا مبارشا بوطنهم بشكل جيعلهم 

حيرصون عىل مصلحته ويقيمون له الوالء الكامل، وجيسد رشط اجلنسية الرابطة التي تقوم بني مبارشة حق 

التصويت وصفة املواطنة)7)، وهي سمة وتعبري حقيقي عنها)8).

كيث ارترش، املرجع السابق.  (1(
املادة 32 دستور 28 نوفمرب 1996 املعدل بموجب القانون 16-01 املؤرخ يف 6 مارس 2016 اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية رقم 14 مؤرخة   (2(

يف 7 مارس 2016.
املادة 62 دستور28 نوفمرب 1996 املعدل بموجب القانون 01-16.  (3(

األمني رشيط، الوجيز يف القانون الدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة الثانية، 2002، ص218.   (4(
محودي حممد بن هاشمي، الضامنات القانونية حلق االنتخاب يف اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق والعلوم   (5(

السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 2015-2016، ص ص 18-17. 
تعرف اجلنسية بأهنا »رباط سيايس قانوين يربط الشخص بدولة معينة« أنظر نعامن أمحد اخلطيب، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري،   (6(
املرجع السابق ص 287، كام تعرف بأهنا »الرابطة التي تربط املواطن بوطنه، فتبني انتامءه إليه، وعىل أساسها يقرر صاحب احلق يف االنتخاب« 
أنظر صالح حسني عيل عبد اهلل، احلق يف االنتخاب، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مرص 2013، ص 110، كام تعرف أهنا »رابطة قانونية 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية وغريها من  القانون وتتضمن احلقوق  املنصوص عليه يف  النحو  الشخص والدولة عىل  تقوم بني  وسياسية 
احلقوق وكذلك مسؤوليات كل من الفرد والدولة، وهي التي تعطي الفرد احلق يف أن يكون ناخبا أو مرشحا« أنظر: وائل منذر البيايت، اإلطار 

القانوين لإلجراءات السابقة عىل انتخابات املجالس النيابية، املركز القومي لإلصدارات القانونية، القاهرة، مرص، 2015، ص17. 
داود الباز، املرجع السابق، ص 159.  (7(

(8( JEAN MARIE COTTERET , CLAUDE EMERI ,les système électoraux,7 ém édition, PARIS , Puf, 1999,P 9.
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فاألجانب ال يتمتعون بحق التسجيل يف القائمة االنتخابية ومن ثم االقرتاع، ألهنم ضيوف خيضعون لقوانني 

البلد املضيف دون أن يكون هلم حق االشرتاك يف وضع قوانينه أو تديد سياسته العامة، وهو توجه متفق 

عليه يف معظم أنظمة العامل)1)، حتى وإن اجتهت بعض الدول إىل التفريق بني »اجلنسية األصلية« و»اجلنسية 

املكتسبة«)2)، بحيث ال يتمتع املواطن املجنس بحق التسجيل يف القائمة االنتخابية إال بعد فرتة زمنية معينة 

تكون أشبه بفرتة التجربة إلثبات الوالء)3)، إال أن األجنبي متفق عىل حرمانه من حق االنتخاب.

الترشيعات املختلفة تيطها  البالد، جعلت  العملية االنتخابية ودورها اجلوهري يف تقرير مصري  فحساسية 

بضامنات كبرية، أمهها حرص التسجيل يف القوائم االنتخابية للمواطنني فقط دون األجانب.

أنه  بمعىن  ناخبا كل جزائري وجزائرية«)))،  »يعد  أنه  اجلزائري بحيث نص  املرشع  تبناه  الذي  التوجه  وهو 

استبعد كل شخص ال يتمتع باجلنسية اجلزائرية من إمكانية ممارسة احلق االنتخايب)))، رغم أنه مل يفرق بني 

وهذا  املساواة،  قدر  عىل  احلق  هذا  يملك  فكالمها  املجنس)6)،  واملواطن  األصلية  للجنسية  احلامل  املواطن 

الثقة والوالء الذي جيعله وفيا وحريصا عىل  قناعة منه أن اجلزائري املجنس قد توفر عنده احلد الالزم من 

املصلحة العليا للبالد، كون املدة القانونية املشرتطة للحصول عىل اجلنسية كافية إلثبات ذلك، فلو كان قد 

ارتكب أي خمالفة تناقض ذلك ملا تصل عىل اجلنسية أصال، وبالتايل بإمكانه املشاركة وإبداء رأيه يف املناسبات 

االنتخابية املختلفة مبارشة بعد جتنسه.

كام أن املواطن املجنس غري ملزم بانتظار فرتة معينة للتسجيل يف القائمة االنتخابية وممارسة حق االقرتاع، بل 

له حق القيد واكتساب صفة الناخب مبارشة بعد حصوله عىل اجلنسية اجلزائرية)7)، وهذا عىل عكس املرشع 

املرصي مثال الذي اشرتط مرور مخس سنوات من تاريخ حصول الشخص عىل اجلنسية للتسجيل يف القائمة 

القانون،  الدكتوراه: دراسة مقارنة، كلية  لنيل شهادة  الربملان، أطروحة  انتخاب  الطعون االنتخابية يف تقيق سالمة  العطيات، دور  طه حسني   (1(
جامعة عامن العربية، األردن،2011، ص 40.

 15 املؤرخ يف   86-70 14، من األمر   ،11،  10 9 مكرر،   ،7،  6 املواد  عرف املرشع اجلزائري اجلنسية األصلية واملكتسبة وحدد حاالهتام بموجب   (2(
ديسمرب1970 املتضمن قانون اجلنسية اجلزائري املعدل واملتمم باألمر 05-01 املؤرخ يف 27 فيفري 2005، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية 

عدد 15، مؤرخة يف 27 فيفري 2005.
حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 159.  (3(

املادة 03 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
املرشع املغريب أجاز لألجانب الذين أقامت بلداهنم اتفاقيات ثنائية مع املغرب بموجبها أجازت للمواطنني املغاربة املقيمني عىل أراضيها التصويت   (5(
الدبلومايس  العرف  يف  به  املعمول  باملثل  املعاملة  ملبدأ  تطبيقا  معينة  رشوط  وفق  لكن  املغاربية  االنتخابات  يف  التصويت  إمكانية  انتخاباهتا،  يف 
وهذا بموجب املادة 40 من القانون املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعامل وسائل السمعي البرصي العمومية خالل 
العمليات االنتخابية االستفتائية رقم 57.11« يمكن لألجانب املقيمني يف املغرب الذين تربط بالدهم باململكة املغربية اتفاقيات جتيز قيد املواطنني 
باللوائح االنتخابية للبلد اآلخر أو األجانب الذين أقرت بلداهنم معاملة مماثلة للمواطنني املغاربة، طلب قيدهم يف لوائح انتخابية إضافية خاصة 
باألجانب، تعتمد اللوائح اإلضافية اخلاصة باألجانب املقيمني باملغرب لتصويت املقيدين فيها بمناسبة االنتخابات اجلامعية«، اجلريدة الرسمية 

للمملكة املغربية،العدد 5991،املؤرخة يف 31 أكتوبر 2011.
املوقع االلكرتوين للجريدة الرسمية للمملكة املغربية:

http://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislations/BulletinsOfficielsAns.aspx
مزياين فريدة، الرقابة عىل العملية االنتخابية، املرجع السابق، ص73.  (6(

املادة 15 من األمر 70-86 املؤرخ يف 15 ديسمرب1970 املتضمن قانون اجلنسية اجلزائري املعدل واملتمم باألمر 01-05.  (7(
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االنتخابية وممارسة حقه االنتخايب، يف حني أن املرشع األردين ساوى بني املواطن صاحب اجلنسية األصلية 

واملواطن املجنس، ومل يشرتط مرور أي فرتة عىل األخري ملشاركته يف احلياة السياسية)1).

ثانيا: رشط السن
تديد املرشع لسن معني حتى يتمكن الفرد من املشاركة يف احلياة السياسية التي من أوضح صورها ممارسة 

احلق االنتخايب هو أمر منطقي سليم، فإذا كان بلوغ السن القانوين هو رشط للتمتع باألهلية املدنية الكاملة 

لسالمة وصحة الترصفات القانونية املدنية، فيكون من الطبيعي أن تشرتط دساتري وقوانني الدول سنا معينا 

االنتخابية  القوائم  يف  التسجيل  حق  الصغار  األطفال  منح  املعقول  غري  فمن  السياسية،  باحلقوق  للتمتع 

السيايس  الثقايف ووعيهم  والذهاب إىل مراكز االقرتاع لإلدالء بأصواهتم)2)، وذلك بسبب نقص مستواهم 

وعدم إدراكهم قيمة ووزن املهمة التي يقومون هبا وأهنم عن طريق تصويتهم سيختارون اهليئات التي سوف 

ُتسري البالد، األمر الذي جيعلهم -ونظرا لصغر سنهم- ال يعطون قيمة هلذا الدور، وهو ما يؤدي إىل متييع 

وإهدار قيمة االنتخاب)3)، وضياع الغاية من إجرائه، والذي يتمثل أساسا يف اختيار الكفاءات والشخصيات 

األجدر بتسيري شؤون املواطنني وخدمتهم.

وال يصح التسرت وراء رشط السن إلقصاء فئة كبرية من التسجيل يف القائمة االنتخابية ومن ثم احلرمان من 

ممارسة احلق االنتخايب، بل جيب اختيار سن وسط يأخذ االعتبارات السابقة يف احلسبان ويوسع من دائرة 

املشاركة ألقىص حد ممكن، فأغلب الدول حاليا حددته بني الثامن عرشة سنة )18( واخلامسة والعرشون 

 1830 سنة  ُعّدل  ثم   )30( الثالثني  سن  بلوغ  يشرتط   181( لسنة  الفرنيس  القانون  كان  وقد  سنة)))،   )2((

ليستقر عند   ،18(8 )21( سنة يف دستور  إىل واحد وعرشين  ثم ُخّفض  ليصبح مخسة وعرشون ))2( سنة 

الثامن عرشة )18( يف ) يوليو ))))197.

واملرشع اجلزائري أخذ هبذا االجتاه واشرتط بلوغ املواطن »ثامنية عرشة سنة كاملة يوم االقرتاع« حتى يكتسب 

صفة الناخب ويتمكن من التسجيل يف قائمة الدائرة االنتخابية التي ينتمي إليها)6)، وهو هبذا قد اعتمد سنا 

بتسعة عرشة )19( سنة)7)، وغايته يف ذلك توسيع  التي حددها  املدنية  لتامم األهلية  املشرتطة  السن  أقل من 

طه احلسني العطيات، املرجع السابق، ص ص 41-40.  (1(
داود الباز، املرجع السابق، ص 174.  (2(

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص163.  (3(
سعيد بوشعري، القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة، اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، الطبعة السابعة، 2005، ص 105.  (4(
(5( Pierre Martin, les systèmes électoraux et les modes de scrutin, Montchrestien, E.J.A, Paris, France, 3 édition, 2006, 

P P 16-17. 
املادة 3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(

 30 78، مؤرخة يف  1975 املتضمن القانون املدين، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد  26 سبتمرب  75-58 املؤرخ يف  40 من األمر  املادة   (7(
سبتمرب 1975، املعدل واملتمم بالقانون رقم 05-10 املؤرخ 20 يونيو 2005، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 44، مؤرخة يف 26 يونيو 

 .2005
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رقعة املشاركة السياسية وإرشاك أكرب عدد من املواطنني يف االستشارات االنتخابية املختلفة، إدراكا منه بأمهية 

رأهيم ودوره يف صنع السياسة العامة)1).

ثالثا: رشط التمتع باألهلية األدبية والعقلية
لكي يكتسب املواطن عضوية هيئة املشاركة االنتخابية ويتمتع بحق التصويت البد إىل جانب توفر رشطي 

القانونية أن يكون خاليا من أي مانع من موانع التصويت، والتي تؤدي إىل استبعاده  اجلنسية وبلوغ السن 

من اإلدالء برأيه يف االنتخابات واالستفتاءات العامة)2)، وقد نص املرشع أنه الكتساب صفة الناخب جيب 

أن يكون املواطن متمتعا بكامل حقوقه املدنية والسياسية، وأن ال يكون يف حالة من حاالت فقدان األهلية 

املنصوص عليها)3)، بمعىن أنه اشرتط سالمة األهلية األدبية والعقلية.

املدين  الرشد  بثامنية عرشة )18( سنة وسن  الرشد االنتخايب املحدد  و جتدر اإلشارة إىل االختالف بني سن 

املقدر بتسعة عرش )19( سنة)))، وهو السن القانوين الكتامل أهلية مبارشة احلقوق املدنية، بمعىن أنه ال جمال 

للحديث عن التمتع باحلقوق املدنية الكاملة إذا مل يبلغ املواطن تسعة عرش )19( سنة، ما يطرح إشكاال بالنسبة 

لألهلية األدبية والعقلية وتاريخ التأكد منها، فاملواطن البالغ سن الثامنة عرشة )18( حيق له قانونا التسجيل يف 

القوائم االنتخابية، وهو السن الذي يشرتط املرشع فيه رقابة التمتع باحلقوق املدنية والسياسية ومن ثم التمتع 

باألهلية األدبية والعقلية، غري أن األخرية تعترب حتام ناقصة كون القانون املدين يشرتط تسعة عرشة )19( سنة 

كاملة، ما جيعل مطابقتها احلل األمثل لتجنب اإلشكاالت القانونية املمكن نشوؤها بسبب ذلك.

األهلية األدبية أ- 
يقصد هبا أال يكون الشخص قد وقع يف أفعال جمرمة جتعله غري جدير بالرشف واالعتبار)))، بحيث ال يصح 

أخذه  املمكن  بشكل جيعل غري  أصبح مشكوكا  الدولة، ألن صوته  إدارة شؤون  للمسامهة يف  دعوته  معها 

بعني االعتبار)6)، فالناخب جيب أن يكون ذا سمعة حسنة بعدم صدور أحكام قضائية ضده تؤثر عىل صفات 

الكرامة والرشف والثقة التي جيب أن يتحىل هبا، كون املشاركة بإبداء الرأي يف العملية االنتخابية هي أمانة 

االنتخابية  األنظمة  معظم  تقيض  وعليه  وأمهيتها،  قيمتها  يعرفون  أشخاص  من  ممارسته  يستدعي  ورشف 

ومست  العام  األمن  أثرت عىل  ارتكبها  جرائم  بناء عىل  اخلصال  متتعه هبذه  اكتشف عدم  من  باستبعاد كل 

استقرار املجتمع)7).

)1)  محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص20.
داود الباز، املرجع السابق، ص ص 186-185.  (2(

املادة 3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.   (3(
املادة 40 من األمر 75-58 املؤرخ يف 26 سبتمرب 1975 املتضمن القانون املدين.  (4(

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 168.  (5(
وائل منذر البيايت، املرجع السابق، ص 29.  (6(

حكيمة جعيد، املرجع السابق، ص 147.  (7(
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وإن كان حرمان املسبوقني قضائيا ال يتناىف مع مبدأ االقرتاع العام، فإنه ال يمكن تعميم هذا احلرمان عىل مجيع 

املحكوم عليهم، وخصوصا املرتبطة قضاياهم بجرائم سياسية، حتى ال يصبح هذا الرشط وسيلة لإلقصاء 

واالنتقام من اخلصوم السياسيني إلبعادهم من السلطة، ما يمس بمصداقية وشفافية العملية الديمقراطية)1).
وقد حدد املرشع احلاالت التي تعترب موانع للتسجيل يف القائمة االنتخابية وهي:)2)

كل من سلك سلوكا مضادا لثورة التحرير الوطين ال يمكنه أن يسجل يف القائمة االنتخابية ويتمتع   -1

بصفة الناخب، فالشخص الذي وقف مع املستعمر ضد نضال وإرادة الشعب اجلزائري لنيل حريته 

واستقالله ال يمكن أن ُيؤمتن الحقا وُيستشار يف القضايا اهلامة التي تقرر مصري البالد وسياستها، فمن 

خان مرة قد خيون أخرى، واملرشع يف هذه احلالة يطبق »العزل السيايس« خشية أن يقوم أصحاب هذا 

السلوك بأعامل تعيق احلياة السياسية والسلم واألمن الداخليني)3).

كل من ُحكم عليه يف جناية ومل يرد اعتباره: واملرشع مل يستثين أي جناية جلسامة الفعل الذي قام به   -2

الشخص والذي وصل إىل درجة تكييفه كجناية، غري أن احلق يف القيد واالنتخاب يرد له إذا أعيد له 

االعتبار وفقا ملا ينص عليه القانون.

كل من ُحكم عليه يف جنحة بعقوبة احلبس واحلرمان من ممارسة احلق يف االنتخاب والرتشح للمدة   -3

املحددة تطبيقا للامدة 9 مكرر )))1 واملادة )1))) من قانون العقوبات.

استحقاقها،  عند  ديونه  دفع  عن  العاجز  التاجر  به  واملقصود  اعتباره:  يرد  ومل  إفالسه  أشهر  من  كل   -(

واملرشع حرم هذه الفئة من احلق يف االنتخاب نظرا لألثر السيئ الكبري لسلوكاته عىل الثقة واالئتامن 

الذي تبىن عليه العالقات التجارية، ما يؤثر سلبا عىل استقرار املعامالت بني أفراد املجتمع)6).

األهلية العقلية ب- 
املقصود هبا أن ال يكون الشخص مصابا بأمراض عقلية تؤثر عىل قدراته الذهنية ومتس كفاءته يف االختيار 

والتمييز وجتعله غري مدرك للقرارات والترصفات التي يقوم هبا، وهو أمر غري مناف ملبدأ التصويت العام)7)، 

تكون  أين  الغفلة  وذي  السفيه  من  بكل  واخلاصة  األهلية،  نقص  حالة  اثنتني:  حالتني  بني  املرشع  ميز  وقد 

عصام الدبس، النظم السياسية، أسس التنظيم السيايس، الكتاب األول، دار الثقافة للنرش والتوزيع، عامن، األردن، 2010، ص206.  (1(
املادة 5 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية، املرجع السابق، ص51.  (3(
تنص املادة 9 مكرر 1 من القانون 66-156 املؤرخ يف 8 يونيو 1966 املتعلق بقانون العقوبات املعدل واملتمم، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية   (4(
مؤرخة يف 10 يونيو 1966، عدد 48 »يتمثل احلرمان من ممارسة احلقوق الوطنية واملدنية والعائلية يف: -2 احلرمان من حق االنتخاب والرتشح ومن 

محل أي وسام...«
66-156 املتعلق بقانون العقوبات، املرجع نفسه »جيوز للمحكمة عند قضائها يف جنحة، ويف احلاالت التي حيددها  14 من القانون  تنص املادة   (5(
القانون، أن تظر عىل املحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من احلقوق الوطنية املذكورة يف املادة 9 مكرر1، وذلك ملدة ال تزيد عن مخس )5( سنوات، 

وترسي هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو اإلفراج عن املحكوم عليه«.
املادة 383 من القانون 66-156 املتعلق بالعقوبات.  (6(

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 167.  (7(
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األهلية ناقصة، وتكون األعامل والترصفات القانونية باطلة بطالنا نسبيا، وحالة فقدان األهلية للقيام باألعامل 

القانونية ومن بينها احلق يف االنتخاب)1)، واملحددة حاالهتا يف الصغري الذي مل يبلغ)13( سنة والعته واجلنون.

يمكنهم  ال  والذين  عليهم)2)،  واملحجور  قضائيا  عليهم  املحجوز  األشخاص  العقلية  األهلية  عدم  وتشمل 

االشرتاك يف احلياة السياسية لعدم مقدرهتم عىل تسيري شؤوهنم اخلاصة)3).

أماكن  يف  حجزهم  تستوجب  عقلية  أمراض  من  يعانون  الذين  األشخاص  هم  عليهم:  املحجوز   -1

والصحي  الذهين  فوضعهم  عالجهم،  ألجل  العقلية  واملستشفيات  املصحات  عادة  تكون  خاصة 

اهليئات  خمتلف  يف  املمثلني  الختيار  رأهيم  وإبداء  السياسية  احلياة  يف  باملشاركة  هلم  يسمح  ال 

والوطنية. املحلية  واملجالس 

املحجور عليهم: هم األشخاص الذين بلغو سن الرشد املدين وكانوا يف إحدى حاالت العته أو اجلنون   -2

أو السفه أو الغفلة)))، ما جيعلهم ناقيص أو عديمي األهلية وبدون صالحية للقيام بأي ترصف قانوين 

بمفردهم وذلك محاية ملصاحلهم من الرضر)))، فيتم تقديم طلب احلجر عليهم وعىل ترصفاهتم من 

طرف أصحاب املصلحة، وهذا بغرض احلفاظ عىل أمواهلم وممتلكاهتم، وعىل هذا األساس استثناهم 

املرشع من إمكانية التصويت يف االنتخابات لعدم قدرهتم عىل مبارشة ترصفاهتم بأنفسهم أو التعبري 

عن إرادهتم بشكل كامل ومستقل، مع األخذ بعني االعتبار أن حرماهنم من التصويت هو رضورة 

حتمية ال تنايف مبدأ التصويت العام)6).

عليه  احلجر  أو  القضائي  احلجز  حاالت  من  حالة  يف  كان  من  اسرتداد  عىل  نص  املرشع  أن  ويشار 

االنتخابية يف حال صدور حكم قضائي يقيض  القوائم  التسجيل يف  االنتخابية ومن ثم حقه يف  ألهليته 

السالفة  احلاالت  إحدى  ضمن  يدخل  شخص  أي  اعتبار  يف  أصال  الفصل  أن  أساس  عىل  بذلك)7)، 

من  للتخلص  كذريعة  الرشط  هذا  استعامل  عدم  لضامن  قضائي  حكم  بموجب  يكون  أن  جيب  الذكر 

ومؤيدهيم)8). السياسيني  املنافسني 

رابعا: املوطن االنتخايب
حرصا من املرشع عىل نزاهة عملية التسجيل فقد اشرتط إىل جانب الرشوط السابقة واملتعلقة بشخص الناخب 

دندن مجال الدين، املرجع السابق، ص 40.  (1(
املادة 5 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

داود الباز، املرجع السابق، ص 206.  (3(
املادة 42، 43 من األمر 75-58 املؤرخ يف 26 سبتمرب 1975 املتضمن القانون املدين.  (4(

وائل منذر البيايت، املرجع السابق، ص 27.  (5(
حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 167.  (6(

املادة 11 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(
محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص22.  (8(
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رضورة أن يكون التسجيل يف القائمة االنتخابية البلدية ملوطنه)1) بمفهوم املادة 36 من القانون املدين)2)، جتنبا 

حلاالت التسجيل املتكرر بالنسبة لألشخاص الذين يملكون عناوين إقامة متعددة، وذلك بإلزامهم باختيار 

الناخبني بني  أعداد  التوازن يف  مبدأ  االنتخايب، حتى ال خيتل  إقامة واحد يامرسون عىل مستواه حقهم  حمل 

الدوائر املختلفة، وكذا مبدأ املساواة بني املواطنني يف مبارشة احلق يف االنتخاب)3).

واملوطن االنتخايب هو »املقر القانوين للشخص فيام يتعلق بنشاطه القانوين وعالقاته مع غريه من األشخاص، 

بحيث يعترب موجودا عىل الدوام ولو تغيب عنه مؤقتا«)))، كام يعرف أنه »الدائرة التي يقيد هبا الناخب وترتبط 

»الدائرة  أيضا  وهو  البلدية«)))  أو  بالدائرة  لالرتباط  املحددة  املعايري  ألحد  وفقا  اجلغرايف  بنطاقها  مشاركته 

التي يتبع هلا املواطن جغرافيا والتي يلزم بالتسجيل فيها دون غريها«)6) وعرف أيضا أنه »عبارة عن املستقر 

القانوين الذي يتعلق به نشاط الشخص القانوين وكذلك عالقاته مع اآلخرين بحيث يكون موجودا فيه بصفة 

مؤقتة ولو تغيب عنه مؤقتا، فإذا كان استقرار الشخص يف مكان حمدد يعد تعبريا عن حالة واقعية وفعلية، فإن 

القانون يرتب عىل هذا الوضع آثارا هامة«)7).

وعليه فاملوطن غري حمل اإلقامة العادي للشخص، فاألول هو املكان الذي يقيم فيه إقامة مستقرة دائمة وثابتة 

حتى ولو ختلله فرتات غياب مؤقتة، أما حمل اإلقامة فهو املكان الذي يقيم فيه الشخص مؤقتا دون أن تكون 

له نية االستقرار الدائم فيه)8).

ففكرة املوطن االنتخايب ترتبط بفكرة املوطن يف القانون املدين، والتي تنقسم إىل صورتني أساسيتني: املوطن 

احلكمي أو االحتياطي وهو املوطن الذي ترتبط به املصالح الرئيسية للشخص، وهبذا املعىن يفرق بني فكرة 

عىل  االنتخاب  عملية  لتسهيل  تكميليا  يكون  األنظمة  بعض  يف  االجتاه  هذا  واعتامد  و»املوطن«،  »املسكن« 

املختلفة  والترشيعات  الدائم،  التواجد  موطن  وهو  الواقعي  املوطن  هي  الثانية  والصورة  الفئات،  بعض 

بتعدد  يتعدد  أن  يمكن  الذي  احلكمي  املوطن  من  ووضوحا  ثباتا  أكثر  كوهنا  الفكرة  هذه  أساسا  اعتمدت 

نشاطات ومصالح الشخص)9).

وبالرجوع إىل املرشع اجلزائري نجد أنه يف تديده ملعيار املوطن االنتخايب قد أحال عىل القانون املدين، وهو 

يف ذلك فضل األخذ بالقواعد العامة للموطن، وهي أن موطن كل جزائري هو املوطن الذي يوجد فيه مقر 

سكناه الرئييس، بمعىن أنه حتى إذا تعددت حمال إقامته فيجب عليه اعتبار إحداها رئيسية يعتد هبا يف كامل 

املادة 4 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 36 من األمر 75-58 املؤرخ يف 26 سبتمرب 1975 املتضمن القانون املدين »موطن كل جزائري هو املكان الذي يوجد يف مقر سكناه الرئييس،   (2(

وعند عدم وجود سكىن حيل مقر اإلقامة العادي حمل املوطن، وال جيوز أن يكون للشخص أكثر من موطن يف نفس الوقت«.
هشام عبد السيد الصايف حممد بدر الدين، املرجع السابق، ص 98.  (3(

صالح الدين فوزي، النظم واإلجراءات االنتخابية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مرص، 1985، ص 165.  (4(
داود الباز، املرجع السابق، ص 238.  (5(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 91.   (6(
داود الباز، املرجع السابق، ص ص 244-243.  (7(

حمسن حسني عبد العال، املدخل لدراسة القانون البحريين، الطبعة الثانية، مطبعة جامعة البحرين، البحرين، 2006، ص 362.  (8(
حممد حسني الفييل، اجتاهات القضاء الكويتي يف الطعون املتعلقة بانتخابات جملس األمة، جملة احلقوق، العدد3، الكويت، 1979، ص28.  (9(
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ترصفاته القانونية ومنها تديد البلدية التي يسجل يف قائمتها االنتخابية، ويف حالة عدم امتالك الشخص ملقر 

سكىن رئييس فإن املرشع اعترب مقر اإلقامة االعتيادي حمل املوطن، مع عدم إمكانية أن يكون للشخص أكثر 

من موطن انتخايب يف نفس الوقت)1).

هذا كمبدأ عام، غري أن املرشع ونظرا خلصوصية وضع بعض الفئات من املواطنني، وضامن تسهيل إجراءات 

اقرتاعهم بشكل يضمن وصوهلم إىل مراكز االقرتاع دون عناء من جهة، واحلرص عىل عدم تكرار قيدهم يف 

خمتلف الدوائر االنتخابية من جهة أخرى، فإنه أورد استثناءات عىل القاعدة العامة املحددة بموجب املادة 

) من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، وذلك بالنسبة للجزائريني واجلزائريات املقيمني 

البلدية  الشعبية  املجالس  النتخابات  بالنسبة  االنتخايب  املوطن  اختيار  حق  املرشع  منحهم  حيث  باخلارج، 

والوالئية يف القائمة االنتخابية إلحدى البلديات التالية:

بلدية مسقط رأس املعين- 

بلدية آخر موطن للمعين- 

بلدية مسقط رأس أحد أصول املعين- 

أما بالنسبة لالنتخابات الرئاسية والترشيعية واالستفتاء فتسجيلهم يكون عىل مستوى املمثليات الدبلوماسية 

والقنصلية اجلزائرية املوجودة يف البلد الذي يقيم فيه الناخب)2).

ويرجع سبب التمييز بني املوطن االنتخايب بالنسبة للجزائريني املقيمني يف اخلارج إىل األمهية واألثر املرتتب 

عن كل عملية انتخابية، فمحدودية أثر االنتخابات املحلية وقرصها عىل البلدية أو الوالية جعل املرشع يربط 

اجلزائري املقيم يف اخلارج بمقر بلديته، ويلزمه التسجيل يف قائمتها االنتخابية مع إعطائه حرية اختيار البلدية 

حسب االعتبارات املحددة سابقا، مع اإلبقاء عىل إمكانية تصويته بالوكالة يف حال مشقة االنتقال إىل اجلزائر 

يوم االقرتاع، كام أن العدد اهلائل من القوائم االنتخابية للمجالس الشعبية البلدية والوالئية جيعل من تنظيم 

االنتخابات املحلية خارج الوطن أمرا معقدا، خاصة مع حمدودية إمكانيات املمثليات الدبلوماسية والقنصلية 

نتائجها ال متس حياهتا  املحلية كون  باالنتخابات  اجلالية  اهتامم  إىل ضعف  إضافة  وماديا،  اخلارج برشيا  يف 

اليومية مبارشة بحكم عيشها يف اخلارج.

أما بالنسبة لالنتخابات الترشيعية والرئاسية واالستفتاء، فطابعها الوطين وقوة املؤسسات الناجتة عنها والتي 

يكون للقرارات التي تتخذها الحقا أثر عىل كل املواطنني سواء املقيمني يف اجلزائر أو اخلارج، وختصيص ممثلني 

الدبلوماسية  املمثليات  مقر  املرشع خيتار  الوطين)3)، جعل  الشعبي  املجلس  انتخابات  اخلارج يف  للجالية يف 

والقنصلية كمكان للتسجيل يف القوائم االنتخابية، حتى يمّكن املواطنني يف اخلارج من التعبري عن آرائهم، كام 

املادة 36 من األمر 75-58 املؤرخ يف 26 سبتمرب 1975 املتضمن القانون املدين.  (1(
املادة 9 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املادة 84 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
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أن قلة قوائم الرتشح فيها مقارنة باالنتخابات املحلية جيعل من تنظيمها عملية ممكنة وسهلة بالنسبة للسلطات 

اجلزائرية يف اخلارج.

أما بالنسبة ألعضاء اجليش الشعبي الوطين وأسالك األمن واحلامية املدنية وموظفي اجلامرك الوطنية ومصالح 

بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   ( املادة  يف  املحددة  الرشوط  فيهم  تتوفر  ال  الذين  السجون، 

االنتخابات، فيمكنهم طلب التسجيل يف القائمة االنتخابية لبلدية مسقط رأسهم أو بلدية آخر موطن هلم أو 

بلدية مسقط رأس أحد أصوهلم)1)، واملرشع يف ذلك يأخذ باملوطن االحتياطي)2)، ويرجع سبب إعطاء هذه 

الفئات حرية اختيار موطنهم االنتخايب إىل طبيعة املهام املوكلة هلم والتي تتطلب عادة ممارستها بعيدا عن مقر 

إقامتهم األصيل، بحكم أن وظائفهم حساسة تتعلق بضامن احلامية واألمن والدفاع الوطين، وما يميزها هو 

االستمرارية والدوام وعدم إمكانية التغيب يوم االقرتاع.

كام ألزم املرشع الناخبني الذين غريوا مقر إقامتهم أن يطلبوا خالل ثالث أشهر شطبهم من القائمة االنتخابية 

البلدية السابقة وتسجيلهم يف القائمة االنتخابية لبلدية مقر إقامتهم اجلديدة)3).

الذين  املواطنني  حق  يف  إجحاف  الرئييس  السكىن  بمقر  االنتخايب  املوطن  ربط  أن  يعترب  البعض  كان  وإذا 

يعملون يف غري األسالك املحددة يف املادة 10 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، والذين 

يتعذر عليهم االلتحاق بالدائرة االنتخابية التي يصوتون فيها يوم االقرتاع خاصة إذا كان مقر العمل يبعد عن 

مركز التصويت، فإن هذا الرأي مردود كون املرشع اجلزائري يعترب يوم االقرتاع يوم عطلة مدفوعة األجر، كام 

أن فرتة االقرتاع متتد إىل ما بعد ساعات دوام العمل، وهو ما يساهم يف تقيق مبدأ املساواة يف االنتخاب))).

املطلب الثالث: إعداد القوائم االنتخابية

نتائج االنتخاب بصورة مبارشة)))،  الناخبة وانعكاسها عىل  بالقوائم يف تديد اهليئة  التسجيل  أمهية عملية 

الضامنات  توفري  عىل  وتعمل  تفاصيلها  لكامل  كبرية  عناية  تويل  املختلفة  االنتخابية  األنظمة  جعل 

والتسهيالت لتنظيمها بشكل يضمن تعبريها عن األشخاص احلقيقيني الذين حيق هلم اإلدالء بأصواهتم، 

دون إقصاء أو تضخيم.

البعض  فاجته  آلخر،  نظام  من  خيتلف  ذلك  فأسلوب  االنتخابية،  القوائم  يف  التسجيل  أمهية  عىل  ُاتفق  وإن 

بالعملية  املكلفة  الديمقراطية)6)، فاهليئة  النظم االنتخابية  املامرسات يف  التلقائي من أفضل  القيد  العتبار أن 

املادة 10 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
بدر حممد عادل حممد، القيد يف جداول الناخبني ألعضاء جملس النواب البحريين، جملة الرشيعة والقانون، كلية القانون، جامعة اإلمارات العربية   (2(

املتحدة، العدد 51، يوليو 2012، ص 270.
املادة 12 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص33.  (4(
(5( BURDEAU GEORGES, Droit Constitutionnel et institution politiques, 14 éd, Paris, L.G.D.J ,1969, p 448.

عيل الصاوي وآخرون، املرجع السابق، ص 21.  (6(
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الذين  بتسجيل  تقوم  بحيث  االنتخايب،  احلق  ملامرسة  املؤهلني  املواطنني  إحصاء  عبئ  عليها  يقع  التي  هي 

يمكن  وال  للدولة،  العامة  باملصلحة  يتعلق  سلوك  االنتخاب  أن  اعتبارا  تلقائيا)1)،  الرشوط  فيهم  توفرت 

باملستوى  متعلقة  ألسباب  الالئقة  األمهية  يعريوه  ال  أن  يمكن  والذين  لألفراد،  فيه  املشاركة  حرية  إعطاء 

الثقايف أو االجتامعي أو السيايس، ما جيعلهم يتقاعسون عن تسجيل أنفسهم عىل مستوى جلان القيد)2)، كام 

أن التسجيل هو عملية إدارية بحته متتلك فيها اإلدارة املعلومات الالزمة ملعرفة أصحاب احلق من غريهم، 

وذلك عن طريق سجالت احلالة املدنية وسجالت الوفيات وباالستعانة بسجالت اإلحصاء السكاين التي 

التي  اآلليات  وخمتلف  املحلية)3)  اإلدارية  بالسلطات  اخلاصة  وامللفات  والفهارس  اإلقامة  معيار  عىل  تقوم 

متكنها التحديد الفعيل للهيئة الناخبة، فحسب هذا االجتاه ال رضورة لتقديم املواطن طلبا لإلدارة، بل يكون 

التسجيل تلقائيا))) وما عليه سوى التأكد من قيده يف اجلداول االنتخابية البلدية التي يتبعها، واالعرتاض يف 

حال إغفاله أو إقصائه.

يف حني ذهب اجتاه آخر إىل اعتبار التسجيل يف القوائم االنتخابية التزاما ملقى عىل عاتق كل مواطن بلغ السن 

القانونية وتوفرت فيه الرشوط، والذي عليه التقدم إىل اهليئات اإلدارية املختصة لطلب القيد)))، واحلصول عىل 

صفة الناخب ومن ثم أحقية اإلدالء بصوته يف االستشارات املختلفة، أو حذف اسمه)6) يف حال تغيري إقامته 

أو اختالل إحدى الرشوط، وعليه فاإلدارة ال تقوم إال بتسجيل األشخاص الراغبني يف ذلك، وال تتحمل 

مسؤولية البحث والتقيص الستخراج قائمة املواطنني الذين وصلوا السن القانونية لالنتخاب، وأساس هذا 

الرأي أن االنتخاب حق ملن أراد ممارسته، فام الغاية من تسجيل أشخاص ال يملكون رغبة املشاركة يف العملية 

السياسية، فاملواطن الذي يريد التعبري عن رأيه سوف يتقدم حتام للمصالح املختصة للتسجيل، أما التسجيل 

التلقائي فنتيجته حسب هذا الرأي تضخيم اهليئة الناخبة، ويف األخري سيظهر فارق كبري بني عدد األشخاص 

املصوتني واملسجلني، ألن القائمة االنتخابية يف هذه احلالة غري معربة عن الوعاء االنتخايب احلقيقي، إضافة أن 

التسجيل التلقائي أو غري الشخيص سوف يكلف اخلزينة العمومية ميزانية معتربة عكس التسجيل الشخيص، 

كونه حيتاج لتسخري إمكانيات مادية وبرشية كبرية.

واملرشع اجلزائري اعتمد الرأي الثاين، فنص أن العملية االنتخابية جُترى تت مسؤولية اإلدارة كمبدأ عام)7)، 

املسؤولية  هذه  لكن  إداريا،  االنتخابية  العملية  مراحل  كل  إجراء  عىل  والسهر  التسيري  صالحية  خوهلا  أي 

فيهم  تتوفر  الذين  للمواطنني  التلقائي  بالقيد  بقيام اإلدارة  القيد غري الشخيص  اعتامد نظام  ال تصل لدرجة 

حكيمة جعيد، املرجع السابق، ص165.  (1(
حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص451.  (2(

داود الباز، املرجع السابق، ص 262.  (3(
(4( CADART JACQUES, les modes de scrutin des dix huit pays libres de l’Europe occidentale, leurs résultats et leurs 

effets comparés, élections nationales et européennes, Paris, P.U.F, 1983, p 33.
حكيمة جعيد، املرجع السابق، ص164.  (5(

سعد مظلوم العبديل، االنتخابات ضامنات حريتها ونزاهتها، دراسة مقارنة، دار دجلة، عامن، األردن، 2009، ص 184.   (6(
املادة 164 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(
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الرشوط، إذ نصت املادة 6 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات أن التسجيل واجب عىل 

كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهم الرشوط املطلوبة قانونا، كام أكدت ذلك املادة 7 من نفس القانون بنصها أنه 

جيب عىل كل جزائري وجزائرية متمتع بحقوقه املدنية والسياسية ومل يسبق له التسجيل يف قائمة انتخابية أن 

يطلب تسجيله.

و هو هبذا جعل املحرك األسايس لعملية القيد االنتخايب بيد املواطنني الذين عليهم تقديم طلباهتم إىل اإلدارة 

املكلفة بذلك بمجرد اكتامل متتعهم بالرشوط القانونية، هاته األخرية التي يقترص دورها يف عملية التسجيل 

اإلداري، دون أن يتعداه إىل التحري عن املواطنني الذين حيق هلم االنتخاب لقيدهم، مع اإلشارة أن املرشع 

ورغم تبنيه مبدأ وجوب تسجيل املواطنني ألنفسهم، إال أنه مل يرتب عقوبات جزائية عىل املتخلفني، اعتبارا 

أن االنتخاب سلوك حضاري يدل عىل الوعي والنضج السيايس لألفراد وإحساسهم برضورة ممارسته خدمة 

روح  لتنمية  احلل  يكون  لن  بالعقاب  التسجيل  عن  التخلف  فاقرتان  العام،  الصالح  عىل  وحرصا  لوطنهم 

الوطنية واالنتامء.

الفرع األول: تشكيلة الّلجنة اإلدارية االنتخابية

ختتلف تشكيلة اجلهة التي يقع عىل عاتقها تسجيل الناخبني باختالف الدول وأنظمتها االنتخابية، فبعضها 

للسلطة  ممثلني  الّلجنة  أعضاء  بني  من  جيعل  اآلخر  والبعض  املهمة،  هبذه  للقيام  إدارية  جلان  بتشكيل  يقوم 

القضائية، وجانب آخر حييل العملية إىل هيئات مستقلة)1).

تأكيده عىل رضورة  العملية االنتخابية، مع  اعتباره اإلدارة املسؤول األول عن  بناء عىل  و املرشع اجلزائري 

التزام األعوان املكلفني هبا باحلياد الكامل اجتاه أطرافها، فقد أوكل مهمة إعداد ومراجعة القوائم االنتخابية 

للجنة يغلب عىل نشاطها الطابع اإلداري، وجاءت تشكيلتها حسب القانون العضوي 16-10 مطابقة ملا نص 

عليه القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات)2) وهي:

قاض يعينه رئيس املجلس القضائي املختص إقليميا، رئيسا- 

رئيس املجلس الشعبي البلدي، عضوا- 

األمني العام للبلدية، عضوا- 

ناخبني اثنني )2( من البلدية يعينهام رئيس الّلجنة، عضوين- 

 07-97 واألمر   13-89 االنتخابات  قانون  عليه  نص  ملا  نسبيا  مغايرة  جاءت  التشكيلة  هذه  أن  واملالحظ 

اهليئة  ممثل  عضوية  عىل  نّصا  وإن  السابقني  فالقانونني  االنتخابات)3)،  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن 

استبدال  أهنام  إال  البلدي،  الشعبي  املجلس  رئيس  وعضوية  اإلدارية،  االنتخابية  لّلجنة  ورئاسته  القضائية 

وائل منذر البيايت، املرجع السابق، ص ص 38-37.  (1(
املادة 15 من القانونني العضويني 16-10 و12-01 املتعلقني بنظام االنتخابات.  (2(

املادة 16 من قانون االنتخابات 89-13، واملادة 19 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
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عضوية األمني العام للبلدية بممثل عن الوايل، كام أن القانون 89-13 اعترب أن اختيار الناخبني العضوين 

يف  املمثل  الّلجنة  رئيس  طرف  من  يعينان  وال  البلدي،  الشعبي  املجلس  رئيس  طرف  من  باقرتاح  يكون 

القانونني العضويني 16-10 و12-01، يف حني أن األمر 97-07 أقىص  القايض مثل ما ينص عليه  شخص 

الناخبني هنائيا من عضوية الّلجنة ومل يستبدهلام بأي أعضاء آخرين ليكتفي بثالثة )3( أعضاء.

مصلحة  عن  املسؤول  املوظف  إرشاف  تت  تكون  االنتخابية  اإلدارية  لّلجنة  دائمة  أمانة  تسخر  كام 

ومتارس  الناخبني،  شطب  أو  تسجيل  بعملية  املتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  كل  تتوىل  االنتخابات، 

األحكام  عليه  تنص  ما  وفق  لوظائفها  ممارستها  عىل  يسهر  الذي  الّلجنة  رئيس  رقابة  تت  مهامها 

والتنظيمية)1). الترشيعية 

ويظهر من خالل التشكيلة السابقة أن املرشع حرص عىل ضامن متثيل خمتلف اهليئات واألشخاص يف الّلجنة 

اإلدارية االنتخابية، بحيث منح رئاستها لقاض ممثال للسلطة القضائية ألجل إضفاء نوع من الرقابة واإلرشاف 

القضائي عىل أعامهلا، كام نص عىل عضوية رئيس املجلس الشعبي البلدي املزدوج الشخصية، كمسؤول أول 

عن البلدية وكممثل ألفراد الشعب، يفرتض أنه أكثر شخص عارف بمواطين بلديته وأوضاعهم القانونية، 

كام نص عىل عضوية األمني العام للبلدية املرشف عىل التسيري اإلداري ملختلف مصالح البلدية وأجهزهتا، 

والذي يتابع العملية بكل تفاصيلها ومراحلها، ويعلم كافة اإلشكاالت املمكن أن تواجهها ويسهر عىل إجياد 

احللول اإلدارية هلا، باإلضافة إىل عضوية ممثلني اثنني لناخبي البلدية يتم تعيينهام من طرف رئيس الّلجنة كنوع 

من الرقابة الشعبية عىل عملية التسجيل، ويشار أنه مل تدد رشوط تضبط اختيارمها، خاصة ما تعلق باملؤهل 

واملستوى العلمي أو اخلربة التي متكنهم أداء دورهم بكفاءة)2).

أما بالنسبة للمواطنني اجلزائريني املقيمني باخلارج، فالّلجان اإلدارية االنتخابية املكلفة بتسجيلهم يف القوائم 

االنتخابية)3) تتشكل من))):

رئيس املمثلية الدبلوماسية أو رئيس املركز القنصيل يعينه السفري رئيسا- 

رئيس -  يعينهام  القنصلية  أو  الدبلوماسية  للدائرة  االنتخابية  القائمة  يف  مسجلني  اثنني  ناخبني 

عضوين. الّلجنة، 

موظف قنصيل، عضوا.- 

األحكام  واحرتام  تطبيق  لضامن  الّلجنة  رئيس  رقابة  تت  قنصيل  موظف  يديرها  دائمة  أمانة  توضع  كام 

الترشيعية والتنظيمية لعملية التسجيل يف القوائم االنتخابية.

املادة 15 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص 153.  (2(

عملية تسجيل أفراد اجلالية اجلزائرية باخلارج عىل مستوى املمثليات الدبلوماسية أو القنصلية تكون فقط بالنسبة لالنتخابات الرئاسية والترشيعية   (3(
وعملية االستفتاء، أما بالنسبة لالنتخابات املحلية فتكون عىل مستوى الّلجنة اإلدارية إلحدى بلديات مسقط رأس املعين أو آخر موطن له أو 

بلدية مسقط رأس احد أصوله، وهذا حسب ما نصت عليه املادة 9 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.
املادة 16 من القانونني العضويني 16-10 و12-01 املتعلقني بنظام االنتخابات.  (4(
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البحتة، حيث استبعدت فيها  الّلجنة اإلدارية االنتخابية يف اخلارج طبيعتها اإلدارية  و يالحظ عىل تشكيلة 

السلطة القضائية من أي متثيل)1)، عكس الّلجنة اإلدارية داخل الوطن التي ُمنح فيها القايض رئاسة الّلجنة 

وليس العضوية فقط، وهو استبعاد غري مؤسس ألن عملية القيد يف اخلارج ال تقل أمهية عن الداخل نظرا 

للعدد الكبري ألفراد اجلالية اجلزائرية التي تعد باملاليني، واملمكن أن يؤدي أي تالعب يف عملية قيدها إىل قلب 

نتائج االنتخابات كلها، كام أن عدد الّلجان يف اخلارج ال يطرح إشكاال كبريا مقارنة بعدد القضاة، فالّلجنة 

تتاج إىل قاض واحد.

وقد يفرس التوجه الذي تبناه املرشع يف إقصاء القضاة من أي متثيل يف الّلجان اإلدارية االنتخابية يف اخلارج 

لكن  وتعويضاهتم،  ومصاريفهم  بالقضاة  اخلارج  يف  الّلجان  كل  تغطية  تتطلبها  قد  التي  املعتربة  بالتكلفة 

القوائم  شفافية  ضامن  يف  يساهم  والذي  الّلجان،  عمل  عىل  القضاة  إرشاف  سيؤديه  الذي  الدور  وبمقارنة 

االنتخابية ونزاهتها فإن ذلك يستحق هذه التكلفة.

الفرع الثاين: صالحيات الّلجنة اإلدارية االنتخابية

القوائم  القيد يف  بعملية  القيام  الّلجنة اإلدارية االنتخابية جمموعة صالحيات واختصاصات متكنها  ُمنحت 

القيام  أو الشطب، كام ُخولت  التسجيل  املواطنني سواء يف  االنتخابية عىل أحسن شكل، وبام حيفظ حقوق 

بمهام املراجعة عمال بمبدأ أن اجلهة التي تقوم بإعداد القائمة االنتخابية هي نفسها التي تتوىل مهام تنقيحها 

هلم  ُرّدت  الذين  أو  االنتخاب،  حق  ملامرسة  القانونية  الرشوط  فيهم  توفرت  الذين  اجلدد  الناخبني  بإضافة 

التصويت، إضافة  املتوفني ومن اعرتى أهليتهم نقص حيرمهم من  األهلية االنتخابية، وشطب األشخاص 

إىل تصحيح أو تعديل املعلومات الشخصية للناخبني لتتطابق مع الواقع)2)، وهو ما جيعل هذه املرحلة إحدى 

احللقات األساسية يف العملية االنتخابية)3).

كل  من  األخري  الثالثي  يف  للقوائم  العادية  املراجعة  فرتة  خالل  مهامها  اإلدارية  االنتخابية  الّلجنة  ومتارس 

سنة)))، والتي تنطلق بناء عىل أمر تعليق افتتاح املراجعة الصادر عن رئيس املجلس الشعبي البلدي أو رئيس 

القائمة االنتخابية من خالل منح  القنصلية)))، وهي وسيلة فعالة لضامن مبدأ دوام  أو  الدبلوماسية  املمثلية 

املواطنني دوريا فرصة تسجيل أنفسهم يف بلديات إقامتهم، وضبط وضعياهتم القانونية االنتخابية، كام أهنا 

دورها  أداءها  تعيق  التي  اإلشكاالت  وتراكم  الضغط  جينبها  مستمر  بشكل  مهامها  بمامرسة  لّلجنة  تسمح 

بالدقة والرصامة الالزمني.

سامعني لعبادي، املنازعات االنتخابية، دراسة مقارنة لتجربتي اجلزائر وفرنسا يف االنتخابات الرئاسية والترشيعية، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق   (1(
والعلوم السياسية، جامعة حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر، 2012-2013، ص 24.

وائل منذر البيايت، املرجع السابق، ص 42.  (2(

دندن مجال الدين، املرجع السابق، ص 32.  (3(
املادة 14 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
املادة 17 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
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مرسوم  عىل  بناء  جترى  التي  االنتخابية  للقوائم  االستثنائية  املراجعة  فرتة  خالل  مهامها  الّلجنة  متارس  كام 

العادية،  إلزامية عكس  افتتاحها واختتامها)1)، وهي مراجعة غري  الناخبة الذي يضبط تاريخ  استدعاء اهليئة 

بحيث استعمل املرشع تعبري »كام يمكن مراجعتها«)2) بمعىن أن السلطة التقديرية يف ذلك ترجع إىل رئيس 

اجلمهورية الذي له أن يقرر مدى رضورة إجراء مراجعة استثنائية أو تنظيم العملية االنتخابية مبارشة بناء عىل 

عمليات املراجعة العادية السابقة.

البعض  يرى  حيث  ومعارض،  مؤيد  بني  اآلراء  حوهلا  انقسمت  قد  االستثنائية  املراجعة  عملية  كانت  وإن 

أهنا وسيلة هامة لتمكني املواطنني من ممارسة حقهم االنتخايب بالسامح هلم بالتسجيل وتصحيح وضعياهتم 

القانونية إىل آخر فرتة قبل عملية االقرتاع بام حيقق مبدأ املساواة يف االنتخاب، كام أن اهتامم املواطنني بعملية 

القيد تزداد عند املناسبات االنتخابية التي تصاحبها محالت إعالمية ضخمة تزيد حدة احلراك السيايس وتزيد 

ومتس  أوضاعهم  عىل  حتام  تنعكس  سوف  نتيجتها  أن  اقتناعهم  حال  آرائهم  عن  التعبري  يف  املواطنني  رغبة 

مصاحلهم العامة والشخصية، وعليه فالتحجج يف هذه احلالة بفوات آجال املراجعة يكون غري مقبول كونه 

سيحرم فئة كبرية من املشاركة يف االنتخاب.

االنتخابية ألهنا جتعل  القوائم  تؤثر سلبا عىل سالمة  االستثنائية  املراجعة  أن عملية  آخر  اجتاه  يرى  يف حني 

الّلجان املرشفة عليها متارس مهامها يف فرتة زمنية ضيقة ال تتجاوز مخسة عرشة ))1( يوما يف العادة)3)، وهي 

فرتة ال مُتّكنها التمحيص والتدقيق يف كامل طلبات التسجيل للتأكد من توفر الرشوط القانونية، خاصة يف 

االستحقاقات التي تثري اهتامما خاصا جيعل الفئات »العازفة« تقرر يف آخر وهلة املشاركة، كام أن منح رئيس 

اجلمهورية السلطة التقديرية إلجرائها يثري خماوف استغالهلا من طرف السلطة التنفيذية خلدمة مصالح معينة، 

بحيث ُيقرر إجراؤها لزيادة الكتلة الناخبة املؤيدة لتيار سيايس يف انتخاب معني، وُيمتنع عن الدعوة هلا يف 

حال لوحظ أهنا قد تكون لصالح تيار آخر، كام أن عدم تديد احلاالت املسموح هلا بالتسجيل االستثنائي 

ستنظم  أنه  لعلمهم  أنفسهم  قيد  عن  املواطنني  لتخاذل  وسيلة  لتصبح  العادية،  باملراجعة  أشبه  منها  جيعل 

مراجعة استثنائية عند كل مناسبة انتخابية))).

وجتتمع الّلجنة عىل املستوى الوطين يف مقر البلدية، ويف اخلارج بمقر املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وبدعوة 

القوائم االنتخابية،  القانونية ملراجعة  من رئيسها يف كلتا احلالتني)))، وتكلف بمراقبة مدى احرتام الرشوط 

جهاد رمحاين، املرجع السابق، ص 145.  (1(
املادة 14 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص 70.  (3(
املرشع الفرنيس مل يسمح باملراجعة االستثنائية عىل إطالقها لكافة األفراد دون رشوط مثل ما اعتمده املرشع اجلزائري، بل قام بتحديد حاالت   (4(
معينة فقط يسمح ألصحاهبا التسجيل بعد فرتة املراجعة العادية للقوائم االنتخابية، وخارج هذه احلاالت ال يمكن ألي شخص التسجيل مهام 

كان مربره، إرجع داود الباز، املرجع السابق، ص ص 228-226.
2017 الذي حيدد  17 يناير  17-12 املؤرخ يف  2 من املرسوم التنفيذي  16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واملادة  16 من القانون العضوي   ،15 املادة   (5(

قواعد سري الّلجنة اإلدارية االنتخابية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية رقم 03 مؤرخة يف 18 يناير 2017.
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بمعىن أن دورها األسايس رقايب عىل مدى التزام املصالح املعنية بتوفري الظروف واإلمكانيات إلجراء عملية 

املراجعة واحرتام الضوابط التي حددها املرشع لضامن سالمة عملية القيد يف القوائم االنتخابية)1).

كام نص املرشع أن الّلجنة جتتمع ألجل النظر والفصل يف طلبات التسجيل والشطب من القائمة االنتخابية)2)، 

وذلك من خالل دراسة امللفات والتأكد من توفر الرشوط القانونية يف أصحاب الطلبات، كام تقوم بحذف 

أسامء األشخاص الذين اختلت إحدى رشوط تسجيلهم)3)، بحيث ألزم املرشع النيابة العامة باطالع الّلجنة 

اإلدارية االنتخابية وبكل الوسائل القانونية عند افتتاح مراجعة القوائم بقائمة األشخاص املحكوم عليهم 

حق  ممارسة  من  واملنع  باحلبس  جنحة  ألجل  عليهم  حكم  الذين  واألشخاص  اعتبارهم،  يرد  ومل  جناية  يف 

االنتخاب والرتشح ملدة معينة، واألشخاص املحجوز واملحجور عليهم، وكذلك األشخاص الذين أشهر 

إفالسهم ومل يرد اعتبارهم، وهذا ألجل شطبهم من القوائم االنتخابية لبلديتهم))).

كام ألزم املرشع الناخب املسجل يف القائمة االنتخابية والذي غري موطنه االنتخايب أن يقدم خالل الثالثة 

)3( أشهر املوالية هلذا التغيري طلب شطب اسمه من قائمة بلديته، وتسجيله يف بلدية اإلقامة اجلديدة)))، 

املعلوماتية  والتطبيقات  الوسائل  بكل  األصلية  البلدية  إىل  الشطب  طلب  بإرسال  األخرية  تكفل  مع 

الغرض)6). املنشأة هلذا 

البلدية واملصالح الدبلوماسية والقنصلية ملزمة حاال بشطبه من  أما يف حالة وفاة أحد الناخبني، فاملصالح 

قوائمها االنتخابية مع وجوب مراعاة موافقة الّلجنة اإلدارية عىل قرار الشطب)7) بعد االطالع والتأكد من 

واقعيته ورشعيته، والغرض من إضفاء صفة اآلنية عىل شطب املتوفني هو احلرص عىل تنقية القوائم االنتخابية 

من الناخبني املتوفني، خاصة أن هذه النقطة أثارت عديد املالحظات واخلالفات يف مناسبات انتخابية خمتلفة.

توىف يف  التي  البلدية  يتعني عىل  االنتخابية،  قائمتها  املسجل يف  إقامته  بلدية  الناخب خارج  وفاة  و يف حال 

إقليمها إعالم البلدية األصلية بكل الوسائل القانونية املمكنة وهذا بغرض شطبه)8).

واملشطوبني  اجلدد  الناخبني  قائمة  يتضمن  جدول  بإعداد  اإلدارية  الّلجنة  تقوم  املراجعة  فرتة  انتهاء  وبعد 

وحيتوي أسامءهم وألقاهبم وتواريخ وأماكن ميالدهم وعناوينهم، مع حرص رئيس املجلس الشعبي البلدي 

ورئيس املمثلية الدبلوماسية والقنصلية عىل تعليقه خالل األربع والعرشين ))2( ساعة املوالية التي تيل قرار 

املادة 3 من املرسوم التنفيذي 17-12 الذي حيدد قواعد سري الّلجنة اإلدارية االنتخابية.  (1(
املادة 4 فقرة 1 من املرسوم التنفيذي 17-12 الذي حيدد قواعد سري الّلجنة اإلدارية االنتخابية.   (2(

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص 153.  (3(
املادة 5 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(

املادة 12 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
املادة 4 فقرة 2 من املرسوم التنفيذي 17-12 الذي حيدد قواعد سري الّلجنة اإلدارية االنتخابية.  (6(

املادة 13 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(
جهاد رمحاين، املرجع السابق، ص144.  (8(
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الّلجنة اإلدارية االنتخابية)1)، وهذا بغرض اطالع املعنيني عليه، ألجل ممارسة حقهم يف الطعن يف حال كانت 

قرارات الّلجنة غري مرضية بالنسبة إليهم.

الّلجنة يف االعرتاضات املقدمة هلا حول قرارات التسجيل أو الشطب، وتعد جدوال تصحيحيا  كام تفصل 

اجلهات  قرارات  بتنفيذ  االنتخابية  اإلدارية  لّلجنة  الدائمة  األمانة  ُتلزم  القضائي  الطعن  حالة  ويف  جديدا، 

القضائية املختصة فور تبليغها)2).

االنتخابية،  القائمة  فيام خيص مسك  الدائمة  أمانتها  رقابة  االنتخابية عىل  اإلدارية  الّلجنة  رئيس  كام حيرص 

اهليئة  إقليميا وأمانة  املختصة  املحكمة  النهائية عىل مستوى كتابة ضبط  االنتخابية  القوائم  وإيداع نسخ من 

العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات والوالية، كام يراقب طريقة تسيري بطاقية الناخبني يف البلدية ومسك سجل 

شطب الناخبني املتوفني)3).

املبحث الثاين: مسامهة األحزاب السياسية يف رقابة سالمة القوائم االنتخابية

مرحلة التسجيل هي األساس الذي تقوم عليه العملية االنتخابية، لذا وجب عىل مجيع القائمني عليها التحيل 

بالدقة لتأمني التسجيل واملرونة يف اإلجراءات لضامن احرتام حق املواطن يف التسجيل وبالتايل ممارسة حقه يف 

االنتخاب واملشاركة السياسية))).

وتقيقا لذلك؛ أحيطت بضامنات وآليات رقابية هامة، هتدف إلبعادها عن كافة أساليب التالعب التي متس 

شفافيتها وجتعل اهليئة الناخبة املقيدة هبا صورية ال تعرب عن الوعاء االنتخايب الصحيح الذي حيق له ممارسة 

االنتخاب واإلدالء بصوته، وقد أوكلت مهمة رقابة هذه املرحلة جلهات خمتلفة تساهم كل منها يف سالمة 

القوائم االنتخابية عن طريق صالحيات متكنها التأكد من صحة عملية التسجيل.

ضبط  لعملية  املستقلة  العليا  اهليئة  ورقابة  القضاء،  ورقابة  االنتخابية،  اإلدارية  الّلجنة  رقابة  إىل  فباإلضافة 

القوائم االنتخابية، منح املرشع هذا االختصاص إىل جهة أخرى ذات تأثري كبري خالل االنتخابات، وذات 

مصلحة يف نزاهتها، وهذه اجلهة هي األحزاب السياسية.

فاألحزاب إحدى الدعامات الرئيسية للحفاظ عىل نزاهة وشفافية العملية االنتخابية بكامل مراحلها)))، بام 

فيها التسجيل يف القوائم االنتخابية، فهي ختوض املعرتك االنتخايب هبدف أسايس هو تقيق أحسن النتائج 

عىل  يؤثر  جتاوز  بأي  تسمح  لن  وبالتايل  براجمها،  وتنفيذ  العامة  الشؤون  تسيري  يف  املشاركة  هلا  تسمح  التي 

مكاسبها لصالح منافس انتخايب آخر.

املادة 5، 6 من املرسوم التنفيذي 17-12 الذي حيدد قواعد سري الّلجنة اإلدارية االنتخابية.  (1(

املادة 8، 9 من املرسوم التنفيذي 17-12 الذي حيدد قواعد سري الّلجنة اإلدارية االنتخابية.  (2(
املادة 11 من املرسوم التنفيذي 17-12 الذي حيدد قواعد سري الّلجنة اإلدارية االنتخابية.  (3(

عيل الصاوي وآخرون، املرجع السابق، ص 19.  (4(
غسان السعد، دور الكيانات السياسية يف العملية االنتخابية، جملة مركز املستنرصية للدراسات العربية والدولية، اجلامعة املستنرصية، العراق،   (5(

العدد 35، 2011، ص 26.
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وجتنبا ألي انتقادات من طرف األحزاب السياسية التي غالبا ما تشكك يف صحة إجراءات العملية االنتخابية، 

ويتحجج اخلارس منها بالتالعب وعدم احرتام النصوص القانونية، فقد أرشكها املرشع يف رقابتها من البداية، 

املبحث دراسة  االنتخابية، نحاول يف هذا  القوائم  التسجيل يف  حيث منحها صالحيات رقابية عىل مرحلة 

مدى نجاعتها وفعاليتها.

سالمة  عىل  السياسية  األحزاب  لرقابة  القانوين  األساس  األول:  املطلب 
االنتخابية القوائم 

التطوير والنهوض بمؤسسات الدولة، حتى أصبحت  أمهية الظاهرة احلزبية يف احلياة السياسية ودورها يف 

واحدة من احلقوق األساسية التي تطالب املنظامت الدولية واإلقليمية بتكريسها يف خمتلف األنظمة القانونية)1)، 

وارتباطها الوثيق بحق األفراد يف اختيار من يمثلهم، وبالعملية االنتخابية ونتائجها، جعل الكثري من املواثيق 

الدولية والدساتري والقوانني الداخلية تنظمها وترص عىل رضورة السامح ملواطنيها بتأسيسها واالنخراط 

فيها مع إعطائها أدوارا فعالة عىل خمتلف املستويات، خاصة خالل فرتة االنتخاب بكامل مراحلها، بام فيها 

مرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية.

الفرع األول: املواثيق واالتفاقيات الدولية

ما  منها  خمتلفة،  أصعدة  عىل  واملعطيات  املفاهيم  من  كثري  تغيري  يف  كبري  بشكل  العاملية  التطورات  سامهت 

تعلق بحقوق اإلنسان، احلريات، التنظيم السيايس، الديمقراطية، احلكم الراشد، والتي عرفت اهتامما بالغا 

عليه  تقوم  واألفراد وأصبحت شعارا  املؤسسات  بل حتى من طرف  الدولية  واملنظامت  اهليئات  من طرف 

العالقات الدولية، وورقة ضغط للعديد من املامرسات يف ظل تكريس العوملة)2).

ونصت االتفاقيات واملواثيق الدولية عىل جممل حقوق اإلنسان ككل ال يتجزأ، وبشكل ال يمكن فيه فصل 

حقوق عن أخرى، ومن بني احلقوق التي حرصت األخرية عىل تكريسها واحرتامها من طرف الترشيعات 

الداخلية، احلق يف ممارسة النشاط السيايس وتشكيل األحزاب السياسية واملشاركة يف تسيري الشأن العام عن 

طريق ممارسة حق االنتخاب، مع رضورة ضامن الرقابة الالزمة عليه بالشكل الذي حيقق النزاهة والشفافية 

وحيرتم إرادة الشعوب.

وإن كانت املواثيق واالتفاقيات مل تنص عىل رقابة األحزاب السياسية ملرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية 

بشكل مبارش، إال أن ذلك ُيستشف من خالل النصوص واألحكام املختلفة التي تؤكد حق تأسيس األحزاب 

عبد العزيز حممد الكميم، حورية مشهور، التطور الديمقراطي يف اليمن: تقرير حول تعزيز مشاركة املرأة يف السياسة وتنمية األحزاب السياسية،   (1(
وتطوير العمليات االنتخابية، املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، شبكة املنظامت العربية غري احلكومية للتنمية، 2005، ص 43.

ابتسام بدري، دور األحزاب السياسية يف توجيه املسار الديمقراطي يف اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه يف العلوم السياسية، كلية العلوم   (2(
السياسية، جامعة اجلزائر 3، 2015-2016، ص 192. 
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واجلمعيات السياسية والرقابة عىل العملية االنتخابية بكافة مراحلها بام فيها مرحلة التسجيل، وغاية ذلك 

محاية حق األفراد يف التعبري السليم عن خياراهتم.

ومن بني أهم املواثيق واالتفاقيات الدولية التي نصت عىل ذلك:

أوال: اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
كوثيقة   (1( 19(8 ديسمرب   10 يف  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أصدرت 

عاملية تتضمن احلقوق األساسية املشرتكة التي ُيفرتض عىل دول العامل تقنينها واحرتامها ومتكني مواطنيها 

من التمتع هبا، ومن بني هذه احلقوق؛ حق إنشاء اجلمعيات واألحزاب السياسية وممارسة حق االنتخاب، 

حيث نص يف املادة 20 منه »لكل شخص احلق يف االشرتاك يف اجلمعيات واجلامعات السلمية، وال جيوز 

إرغام أحد عىل االنضامم إىل مجعية ما«، كام نصت املادة 21 منه »لكل شخص حق املشاركة يف إدارة الشؤون 

العامة لبلده إما مبارشة وإما عن طريق ممثلني خيتارون بحرية، لكل شخص بالتساوي حق تقلد الوظائف 

انتخابات  اإلرادة من خالل  تتجىل هذه  أن  مناط سلطة احلكم؛ وجيب  الشعب هي  إرادة  بلده،  العامة يف 

بإجراء  أو  الرسي  وبالتصويت  الناخبني  بني  املساواة  قدم  وعىل  العام  باالقرتاع  دوريا  جترى  نزهية  حرة 

مكافئ من حيث ضامن حرية التصويت«، كام نص اإلعالن يف املادة 23 »لكل شخص احلق يف أن ينشئ مع 

اآلخرين نقابات وأن ينضم إليها حلامية حقوقه«.

فاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان نقل احلقوق السالفة الذكر من مستواها الداخيل إىل املستوى الدويل نظرا 

ألمهيتها وحساسيتها، وتأثريها وانعكاسها عىل كثري من احلقوق األخرى سواء االقتصادية أو االجتامعية أو 

الثقافية، فالتمكني من احلقوق السياسية هو القاعدة األساسية الستقرار الدول وتقدمها.

واإلعالن من خالل نصوصه السالفة أكد عىل أمهية السامح للمواطنني باملشاركة يف احلياة السياسية، وإعطائهم 

حق التعبري عن آرائهم عن طريق انتخابات حرة ونزهية تكون فيها إرادة الشعب مناط سلطة احلكم، وذلك 

التي هي عبارة عن  بينها األحزاب السياسية  ال يكون إال من خالل إرشاك كافة األطراف يف رقابتها ومن 

مجعيات سياسية يف األصل)2).

ثانيا: العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية
كونه  يف  قيمته  وانحصار  اإلنسان  حلقوق  العاملي  لإلعالن  املحدود  التأثري  من  العميل  الواقع  أثبته  ملا  نظرا 

جمرد توصية صادرة عن األمم املتحدة وليس معاهدة دولية)3)، خاصة مع ترجيح الفقه للصفة غري اإللزامية 

لألطراف  اإللزامية  بصفة  وتتمتع  اإلنسان  حقوق  بحامية  ُتعىن  دولية  اتفاقية  إنشاء  لزاما  فكان  لقواعده)))، 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 217 ألف )د 3(، 10 ديسمرب 1948.  (1(
بن حيي بشري، حرية تكوين األحزاب السياسية يف النظام الدستوري اجلزائري ودورها يف التجربة الديمقراطية اجلزائرية، أطروحة لنيل شهادة   (2(

دكتوراه يف احلقوق، جامعة اجلزائر1، كلية احلقوق، اجلزائر، 2014-2015، ص35. 
ابتسام بدري، املرجع السابق، ص 196.  (3(

حممد سعيد جمذوب، احلريات العامة وحقوق اإلنسان، قروس برس، طرابلس، لبنان، 1986، ص127.  (4(
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عليه من طرف  املصادق  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  ذلك من خالل  وتبلور  عليها،  املصادقة 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف 6 ديسمرب 1966.)1)

وفيام يتعلق بحق إنشاء واالنخراط يف األحزاب السياسية فقد نصت املادة 21 منه »ُيعرتف باحلق يف التجمع 

السلمي، وال جيوز وضع القيود عىل ممارسة هذا احلق، غري ما يفرض منها متاشيا مع القانون، والتي تستوجبها 

أو  العامة  الصحة  أو محاية  العام  النظام  أو  العامة،  السالمة  أو  الوطين  األمن  ديمقراطي مصلحة  يف جمتمع 

األخالق أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم«، كام تنص املادة 22 منه »لكل فرد احلق يف حرية املشاركة مع 

املصالح وال جيوز  أجل محاية  من  إليها  واالنضامم  والنقابات  اجلمعيات  تكوين  ذلك حرية  بام يف  اآلخرين 

وضع قيود ملامرسة هذا احلق، إال تلك التي ينص عليها القانون«، كام نصت املادة 19 من العهد الدويل »لكل 

فرد احلق يف اعتناق اآلراء دون تدخل وأنه لكل فرد احلق يف حرية التعبري«.

و املالحظ من النصوص السابقة املتعلقة بحق التجمع السلمي وحرية التعبري وحرية الرأي وحرية تأسيس 

تأسيس  حق  يكفل  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد  أن  إليها،  واالنضامم  والنقابات  اجلمعيات 

املتحدة بني  الداخيل لألمم  للتوازن  يذكر ذلك رصاحة مراعاة  مل  فيها وأنه  السياسية واالنخراط  األحزاب 

املعسكر الغريب املؤيد للتعددية احلزبية واملعسكر الرشقي الرافض للفكرة متاما، إال أن كافة العنارص األساسية 

املشكلة لألحزاب السياسية متضمنة فيه)2).

وبالنسبة للحق يف االنتخاب فقد نصت املادة )2 من نفس الوثيقة »يكون ألي مواطن دون أي وجه من 

غري  قيود  دون  هبا  التمتع  فرصة  له  تتاح  أن  جيب  التي  التالية  احلقوق   ،2 املادة  يف  املذكورة  التمييز  أوجه 

َينتخب  معقولة: أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة إما مبارشة أو عن طريق ممثلني خيتارون يف حرية، أن 

وبالتصويت  الناخبني  بني  املساواة  قدم  وعىل  العام  باالقرتاع  دوريا  جترى  نزهية  انتخابات  يف  وُينتخب 

املساواة عموما مع من سواه فرصة  تتاح له عىل قدم  الناخبني، أن  إرادة  التعبري احلر عن  الرسي وتضمن 

تقلد الوظائف العامة يف بلده«.

وحق  السياسية  حقوقهم  من  املواطنني  متكني  رضورة  عىل  الدويل  العهد  تأكيد  يبني  السابق  فالنص 

للناخبني  حيفظ  بام  وشفافيتها،  االنتخابية  العملية  لنزاهة  الالزمة  الرشوط  توفري  مع  خاصة،  االنتخاب 

واختيارهم. أصواهتم 

ثالثا: االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي
تعد هذه االتفاقية)3) من أقدم االتفاقيات يف ترسانة األمم املتحدة التي هتدف إىل مواجهة والقضاء عىل كافة 

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2200 أ )د21-( املؤرخ يف 16 ديسمرب 1966، تاريخ بداية النفاذ 26   (1(
مارس 1976.

بن حيي بشري، املرجع السابق، ص 38.  (2(
االتفاقية الدولية للقضاء عيل مجيع أشكال التمييز العنرصي، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2106 ألف )د20-( املؤرخ يف 21 كانون األول /   (3(

ديسمرب 1965.
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أشكال التمييز العنرصي عىل خمتلف املستويات، وذلك بغرض تعزيز التفاهم بني األجناس وزيادة روابط 

األخوة واإلنسانية ألجل الوصول إىل جمتمع دويل خال من الرصاعات.

وعليه فقد حاربت االتفاقية كافة أشكال التمييز واالضطهاد فيام يتعلق باحلقوق السياسية، بحيث نصت يف 

املادة ) »إيفاء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة 2 من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز 

العنرصي والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضامن حق كل إنسان، دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل 

القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون، ال سيام بصدد التمتع باحلقوق التالية: احلقوق السياسية، وال سيام 

حق االشرتاك يف االنتخابات اقرتاعا وترشيحا، عىل أساس االقرتاع العام املتساوي، واإلسهام يف احلكم ويف 

إدارة الشؤون العامة عيل مجيع املستويات، وتويل الوظائف العامة عيل قدم املساواة... احلق يف حرية الرأي 

والتعبري... احلق يف حرية االجتامع السلمي وتكوين اجلمعيات السلمية أو االنتامء إليها«.

مفهوم  يف  املتضمنة  السياسية  األحزاب  تأسيس  يف  للحق  االتفاقية  تأكيد  يتضح  السابق  النص  خالل  من 

لنزاهتها  الالزمة  انتخابات جيب توفري كافة الرشوط  السلمية، واحلق يف االنتخاب والرتشح يف  اجلمعيات 

وشفافيتها سواء من ناحية التنظيم أو الرقابة.

الفرع الثاين: النصوص الدستورية

تتل النصوص الدستورية مركز الصدارة بني املتطلبات األساسية لضامن احلقوق واحلريات بصورة عامة، 

واحلقوق السياسية وما تعلق منها بحرية تكوين األحزاب السياسية واحلق يف االنتخاب خاصة)1).

واعتبارا أن الديمقراطية مبنية عىل فكرة أن السلطة ملك للشعب صاحب السيادة)2) فإن ذلك يستلزم إرشاك 

التنظيم  يف  هامة  مكانة  حيتل  فهو  ولذلك  االنتخاب،  يف  احلق  منحه  طريق  عن  السياسية  احلياة  يف  املواطن 

يف  االستعامري  التنظيم  عىل  فعل  كرد  املسألة  صنفت  حيث  االستقالل،  منذ  اجلزائرية  للدولة  الدستوري 

اجلزائر املّتسم بطابع الدكتاتورية، فالسمة الرئيسية ملبدأ حرية اختيار الشعب ملمثليه تتمحور حول فكرة رد 

السلطة للشعب السيد يف اختيار حكامه يف ظل تعددية سياسية حقيقية)3).

والنصوص  القواعد  االنتخابية،  القوائم  عىل  السياسية  األحزاب  لرقابة  الدستوري  باألساس  ويقصد 

الدستورية التي اكتسبت األحزاب السياسية بموجبها رشعية ممارسة دور رقايب عىل العملية االنتخابية وعىل 

سالمة عملية القيد يف جداول االنتخاب وحقها يف محاية وعائها االنتخايب من أي إقصاء والتأكد من عدم 

من  انحياز  ودون  واملرتشحني،  التيارات  كافة  بني  والعدالة  املساواة  ملبدأ  جتسيدا  منافسيها،  وعاء  تضخيم 

اهليئات املرشفة عىل العملية االنتخابية.

عبد العزيز حممد الكميم، حورية مشهور، املرجع السابق، ص 44.  (1(
(2( HASTING, MICHEL, Aborder la science politique, paris, Seuil, 1996, p57.

مسعود شيهوب، قوانني اإلصالح السيايس يف اجلزائر ودورها يف تكريس الديمقراطيةقانون األحزاب وقانون االنتخابات مثاالجملة املجلس   (3(
الدستوري، اجلزائر، 2013، العدد 02، ص 173.
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فالدستور أسمى القوانني التي يقوم عليها نظام الدولة وهو القانون األسايس الذي يبني شكلها وسلطاهتا، 

احلديثة  الديمقراطيات  ودساتري  األفراد،  وواجبات  وحقوق  العامة،  السلطات  بني  العالقة  طبيعة  وحيدد 

قناعاهتم  عن  األفراد  تعبري  لسالمة  الالزمة  الضامنات  توفري  عىل  وتعمل  السياسية،  احلريات  كفالة  تعكس 

وتوجهاهتم بكل حرية واستقاللية.

السيايس يف  السيايس والواقع  بالعمل  الدستورية اخلاصة  النصوص  التفاوت احلاصل بني  الرغم من  وعىل 

كثري من األنظمة، إال أن الدستور يظل اإلطار األشمل لتحديد بنية املؤسسات وطريقة آدائها، لتعكس تلك 

املؤسسات بوضوح املنطق الذي ينطوي عليه الدستور من حيث نزعته إىل تدعيم التعددية احلزبية وتوسيع 

نطاق آدائها أو تجيمه ووضع القيود عليها)1).

وقد عرف التنظيم الدستوري لرقابة األحزاب السياسية عىل مرحلة القوائم االنتخابية تطورا كبريا يف اجلزائر، 

ففي حني اكتفت النصوص يف دستور 23 فيفري 1989 ودستور28 نوفمرب 1996 عىل تأكيد مبدأ االنتخاب 

املؤسس  إنتقل  وتديد ضوابطه،  احلزبية  التعددية  مبدأ  تبين  الشعب وعىل  أفراد  إرادة  للتعبري عن  كأساس 

السياسية  األحزاب  حق  خص  حيث   ،(2( 2016 لسنة  الدستوري  التعديل  يف  أعىل  مستوى  إىل  الدستوري 

ينمُّ عن  القوائم االنتخابية بنص دستوري رصيح، يف تطور الفت  واملرتشحني يف احلصول عىل نسخة من 

إدراك املؤسس الدستوري اجلزائري ألمهية مرحلة التسجيل يف القوائم وتأثريها عىل كافة املراحل االنتخابية 

إىل  عليها  الرقابة  دائرة  يوسع  جعله  ما  القيد،  مرحلة  بصحة  ككل  االنتخابات  شفافية  وارتباط  الالحقة، 

األحزاب السياسية واملرتشحني.

قبل  االنتخابية  القوائم  سالمة  عىل  السياسية  األحزاب  لرقابة  الدستوري  األساس  أوال: 
تعديل 2016

االنتقال من  ليعلن  فيفري 1989،  ابتداء من دستور 23  السيايس  االنفتاح  اجلزائري  الدستوري  النظام  تبىن 

التعددية  نظام  إىل  الدولة)3)  يف  الوحيد  احلزب  الوطين  التحرير  جبهة  حزب  فيه  ظل  الذي  األحادية  نظام 

السياسية  للتحوالت  كنتيجة  والربامج، وذلك  األفكار  وتنافس  السيايس  النضال  القائم عىل حرية  احلزبية 

الداخلية واإلقليمية والدولية التي تطلبت إعطاء جمال أوسع للحقوق واحلريات الفردية)))، وفسح املجال 

عبد العزيز حممد الكميم، حورية مشهور، املرجع السابق، ص 45.  (1(
2016 املتضمن  6 مارس  املوافق ل   1437 26 مجادى األوىل  16-01 املؤرخ يف  القانون رقم  2016 الصادر بموجب  6 مارس  التعديل الدستوري   (2(

التعديل الدستوري.
نصت املادة 23 من دستور 8 سبتمرب 1963 »جبهة التحرير الوطين هو حزب الطليعة الواحد يف البالد« كام نصت املادة 94 من دستور 22 نوفمرب   (3(
1976 الصادر بموجب األمر 76-97 املتضمن إصدار دستور اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، 
عدد 94، مؤرخة يف 24 نوفمرب 1976 »يقوم النظام التأسييس اجلزائري عىل نظام احلزب الواحد« كام نصت املادة 95 من نفس الدستور »جبهة 

التحرير الوطين هي احلزب الواحد للبالد«. 
حممد الصالح بن شعبان، نظام األحزاب السياسية والتجربة اجلزائرية يف التعددية احلزبية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق   (4(

والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة 1، اجلزائر، 2013-2014، ص ص 127-123.
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املشاركة يف  السلطة عن طريق  إىل  الوصول  للدفاع عن توجهاهتا وحماولة  املختلفة  السياسية  التيارات  أمام 

االنتخابات، التي هي الوسيلة الوحيدة للحكم يف ظل نظام مجهوري ديمقراطي.

ونظرا حلداثة التجربة التعددية يف اجلزائر فإن دستور 1989 اكتفى بالنص عىل اعتامد مبدأ االنتخاب كأساس 

لتويل السلطة ومناصب املسؤولية يف الدولة ومل ينص عىل اآلليات الرقابية لضامن الشفافية والنزاهة بل تركها 

االنتخابية  العملية  خالل  السياسية  لألحزاب  الرقايب  الدور  رصاحة  حيدد  مل  أنه  كام  والتنظيامت،  للقوانني 

الدستوري يف وضع  املؤسس  لرغبة  يرجع  للنشاط احلزيب، ولعل ذلك  الرئيسية  الضوابط  بتحديد  واكتفى 

اللبنة األوىل للتعددية احلزبية وتديد أسسها لينتقل بعد ذلك لألمور التفصيلية، حيث نص يف املادة 7 فقرة 3 

»يامرس الشعب هذه السيادة عن طريق االستفتاء وعن طريق ممثليه املنتخبني«، كام نصت املادة 10 منه »الشعب 

حر يف اختيار ممثليه، ال حدود لتمثيل الشعب إال ما نص عليه الدستور وقانون االنتخابات«، وأكدت املادة 

)3 عىل محاية الدستور حلرية املواطنني يف التعبري عن آرائهم بدون قيود بنصها »ال مساس بحرمة حرية املعتقد، 

وحرمة حرية الرأي«، أما فيام خيص حق إنشاء األحزاب السياسية فنصت املادة 0) »حق إنشاء اجلمعيات 

ذات الطابع السيايس معرتف به، ال يمكن التذرع هبذا احلق لرضب احلريات األساسية، والوحدة الوطنية، 

االنتخاب  هام هو حق  املادة 7) عىل حق  الشعب«، وأكدت  البالد، وسيادة  واستقالل  الرتابية،  والسالمة 

والرتشح بقوهلا »لكل مواطن تتوفر فيه الرشوط القانونية أن َينتخب وُينتخب«.

واملالحظ جتنب املؤسس الدستوري استعامل مصطلح »األحزاب السياسية« واعتامده مصطلح »اجلمعيات 

ذات الطابع السيايس« ربام لكون اجلمعية مهام بلغت من تنظيم وتوسع تبقى أقل نفوذا من احلزب السيايس، 

ومن وراء ذلك يرمي إىل إعطاء فرصة جلس نبض األطراف الفاعلة يف الساحة السياسية ومعرفة مدى جتاوهبا 

وتكيفها مع اإلصالحات السياسية، ليتم بعد ذلك االنتقال إىل »التعددية احلزبية« بكافة قواعدها وأسسها)1).

وبالنسبة لدستور 28 نوفمرب 1996 فقد سار عىل نفس هنج دستور23 فيفري 1989 باكتفائه بالنص عىل البنود 

العريضة حلق االنتخاب وممارسة النشاط السيايس، غري أنه استبدل تسمية »اجلمعيات ذات الطابع السيايس« 

إنشائها وحدود نشاطها، بحيث  أكثر لضوابط  السياسية« مع تديد  واعتمد تسمية رصحية هي »األحزاب 

نصت املادة 2) منه »حق إنشاء األحزاب السياسية معرتف به ومضمون، وال يمكن التذرع هبذا احلق لرضب 

الوطين  الرتاب  وأمن  الوطنية  والوحدة  الوطنية،  للهوية  األساسية  واملكونات  والقيم  األساسية،  احلريات 

وسالمته، واستقالل الشعب وسيادته، وكذا الطابع الديمقراطي واجلمهوري للدولة.

ويف ظل احرتام أحكام هذا الدستور ال جيوز تأسيس األحزاب السياسية عىل أساس ديين أو لغوي أو عرقي 

أو جنيس أو مهين أو جهوي.

وال جيوز لألحزاب السياسية اللجوء للدعاية احلزبية التي تقوم عىل العنارص املبينة يف الفقرة السابقة.

حيظر عىل األحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو اجلهات األجنبية.

حممد الصالح بن شعبان، املرجع السابق، ص 129.  (1(



- 40 -

ال جيوز أن يلجأ أي حزب سيايس إىل استعامل العنف أو اإلكراه مهام كانت طبيعتهام أو شكلهام.

تدد التزامات وواجبات أخرى بموجب القانون«.

للظروف  يرجع   1996 دستور  من   (2 املادة  بموجب  الدستوري  املؤسس  اعتمده  الذي  التشديد  ولعل 

انحرافا خطريا عن  والتي عرفت  التسعينات،  فرتة  اجلزائر خالل  التي شهدهتا  الصعبة  السياسية واألمنية 

املختلفة كان  السياسية  التيارات  بني  إىل جتاذبات  السليمة، وأدت  السياسية  الديمقراطية واملامرسة  قواعد 

هلا االنعكاس واألثر السلبي عىل االستقرار العام للبالد، ما أدى إىل التخيل عن الليونة التي تبناها دستور 

رصامة  أكثر  ضوابط  عىل  والنص  تطبيقه)1)،  عن  نتجت  التي  اخلطرية  اإلفرازات  لكبح  حماولة  يف   1989

والتي  البالد،  عرفتها  التي  الديمقراطية  الفوىض  يف  أخرى  مرة  الوقوع  جتنب  ورائها  من  هُيدف  وتعقيدا 

ترجع يف شق منها إىل ضعف النضج السيايس لكامل الفاعلني يف الساحة السياسية، وإىل تغليب املصالح 

الفئوية الضيقة عىل حساب املصلحة العامة)2).

وشفافيته،  نزاهته  لضامن  حمددة  رقابية  آليات  عىل  ينص  مل   1996 فدستور  االنتخاب  يف  احلق  خيص  فيام  أما 

لتويل  اعتامد االنتخاب كمبدأ وحيد  األفراد يف االختيار احلر وبكل استقاللية، وعىل  بتأكيد حق  اكتفى  بل 

املناصب التمثيلية يف الدولة.

ثانيا: األساس الدستوري لرقابة األحزاب السياسية عىل سالمة القوائم االنتخابية بعد تعديل 2016

يف  السيايس  الوضع  عىل  البالغ  األثر  هبا  مرت  التي  واألزمات  اجلزائر  يف  الديمقراطية  التجربة  حلداثة  كان 

الوطين والدويل يف مدى  العام  الرأي  ثقة  اهتزاز  إىل  أدى  العادي، كام  استقرار هيئاهتا وسريها  البالد وعىل 

عن  املختلفة  االنتخابية  االستحقاقات  نتائج  تعبري  ومدى  الشعب،  أفراد  إلرادة  ومتثيلها  رشعية مؤسساهتا 

اخليار احلقيقي للناخبني، األمر الذي جعل املرشع اجلزائري وجتنبا لالنتقادات والشكوك يعمل دوريا عىل 

تدعيم آليات رقابة العملية االنتخابية ويتجه إىل إرشاك كافة األطراف فيها.

لنتيجة  التي تعد حاسمة  القوائم االنتخابية  التسجيل يف  نقاشا هي مرحلة  أثارت  التي طاملا  املراحل  وأكثر 

ما  وهو  التصويت،  عملية  يف  املشارك  االنتخايب  الوعاء  حلجم  املحددة  كوهنا  بأكملها،  االنتخابية  العملية 

جعلها حمور جدل كبري يف مناسبات عدة، وجهت فيها انتقادات بعدم احرتام النصوص القانونية املنظمة هلا، 

وبعدم وجود ضامنات الزمة حلاميتها من التالعب، سواء بتضخيمها وإضافة أسامء بصفة غري قانونية ألجل 

زيادة ناخبي تيار معني أو بإقصاء أسامء أخرى لتقليص الكتلة الناخبة لتيار سيايس آخر.

ورغم إرشاك املرشع اجلزائري لألحزاب السياسية يف رقابة هذه املرحلة ومنحها حق احلصول عىل نسخ من 

القوائم االنتخابية وذلك يف خمتلف القوانني العضوية املتعلقة باالنتخابات، إال أن ذلك مل يمنع املرتشحني 

واألحزاب السياسية من إبداء امتعاضها لطريقة إعداد القوائم االنتخابية، والترصيح يف كل اقرتاع بوجود 

مسعود شيهوب، قوانني اإلصالح السيايس يف اجلزائر ودورها يف تكريس الديمقراطية، املرجع السابق، ص 166.  (1(
حممد الصالح بن شعبان، املرجع السابق، ص 133.  (2(
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نقائص يف عملية تسجيل الناخبني وعدم احرتام اإلدارة إلجراء متكينها من نسخ القوائم االنتخابية لرقابة 

مدى صحة األسامء الواردة فيها.

عىل هذا األساس، ويف تطور هام عىل صعيد ضامنات نزاهة مرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية، خص 

املؤسس الدستوري إجراء متكني األحزاب السياسية واملرتشحني بنسخ من القوائم االنتخابية بنص دستوري 

بموجب التعديل الدستوري 2016)1)، رفع بموجبه هذا اإلجراء إىل مصاف القواعد الدستورية التي ال يمكن 

خمالفتها من أي نص قانوين آخر اعتبارا بمبدأ دستورية القوانني.

فاملؤسس الدستوري وتأكيدا منه عىل رضورة االلتزام بالضوابط القانونية لنزاهة العملية االنتخابية، حرص 

السياسية  األحزاب  إرشاك  رضورة  عىل  وأكد  األوىل  مراحلها  من  والتزوير  التالعب  منافذ  كافة  غلق  عىل 

بنتائج االنتخابات ونزاهتها، ما  القوائم االنتخابية كوهنا أكثر األطراف املعنية  واملرتشحني يف رقابة سالمة 

جيعلها ترص عىل مراقبة التزام اإلدارة باحلياد عند تنظيمها، وبمبدأ املساواة بني كافة املتنافسني السياسيني.

وعليه نصت املادة 193من الباب الثاين الفصل األول بعنوان مراقبة االنتخابات »تلزم السلطات العمومية 

املكلفة بتنظيم االنتخابات بإحاطتها بالشفافية واحلياد.

وهبذه الصفة، توضع القائمة االنتخابية عند كل انتخاب تت ترصف املرتشحني.

حيدد القانون العضوي املتعلق باالنتخابات كيفية تطبيق هذا احلكم«.

السياسية  القائمة االنتخابية تت ترصف املرتشحني واألحزاب  الدستوري ربط إجراء وضع  فاملؤسس 

أنه أورده  بتنظيم االنتخابات، كام  بنزاهة وشفافية العملية االنتخابية وبحياد السلطات العمومية املكلفة 

التسجيل  الدستورية لسالمة مرحلة  الضامنات  أهم  ما جيعله من  االنتخابات،  بمراقبة  املتعلق  الفصل  يف 

االنتخابية. القوائم  يف 

الفرع الثالث: القوانني العضوية

األحكام  االنتخابية  القوائم  يف  التسجيل  مرحلة  عىل  السياسية  األحزاب  لرقابة  القانوين  باألساس  يقصد 

التفصيلية املتعلقة بحصول األحزاب عىل نسخ القوائم االنتخابية لرقابة صحة األسامء املقيدة هبا  القانونية 

ومدى متتعها باألهلية القانونية التي متكنها اإلدالء برأهيا يف االنتخابات، وذلك تطبيقا للضامنات الدستورية 

املكرسة يف هذا الشأن والتي ترمي إىل نزاهة وشفافية مرحلة القيد)2)، فتدخل املرشع لتنظيم خمتلف إجراءات 

العملية االنتخابية هو محاية لالنتخاب نفسه)3).

وقد عرف تنظيم هذا اإلجراء الرقايب تطورا تدرجييا يف خمتلف القوانني املتعلقة باالنتخابات، فالقانون 13-89 

املواطنني  االنتخابية واكتفى بحق  القائمة  السياسية يف احلصول عىل نسخة من  مل ينص عىل حق األحزاب 

املادة 193 من التعديل الدستوري 6 مارس 2016 الصادر بموجب القانون رقم 01-16.  (1(
عبد العزيز حممد الكميم، حورية مشهور، املرجع السابق، ص 49.  (2(

(3( JEAN MARIE COTTERET , CLAUDE EMERI, op, cit, p15.
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التي  االنتخابية  القائمة  عىل  االطالع  يف  احلق  مواطن  »لكل  منه   17 املادة  بموجب  عليها  االطالع  يف 

يف  املسجلني  األشخاص  أسامء  مراقبة  بإمكانية  املتمتعني  األشخاص  طائفة  حرص  بذلك  وهو  تعنيه« 

منها،  نسخة  عىل  احلصول  إمكانية  دون  االطالع  حق  منحهم  مع  فقط،  املواطنني  يف  االنتخابية  القائمة 

دفعه  ما  هو  اجلزائري  املرشع  تبناه  الذي  احلذر  السيايس  واالنفتاح  احلديثة  الديمقراطية  التجربة  ولعل 

التجسيد  من  التأكد  غاية  إىل  صالحياهتا  من  احلد  بغية  احلق،  هذا  من  السياسية  األحزاب  استثناء  إىل 

القانونية. ضوابطها  واحرتام  للتعددية  الصحيح 

يف  القيد  عملية  رقابة  يف  احلق  أصحاب  األشخاص  دائرة  من  وسع   07-97 األمر  بموجب  املرشع  أن  غري 

املعتمدين، وذلك بنص  السياسية حق االطالع عليها عن طريق ممثليها  القوائم االنتخابية ومنح األحزاب 

املادة 21 منه »لكل ناخب احلق يف االطالع عىل القائمة االنتخابية التي تعنيه.

كام يمكن أن يطلع عىل القائمة االنتخابية املمثلون املعتمدون لألحزاب السياسية واملرتشحون األحرار«.

ويرجع توسيع دائرة أصحاب حق االطالع لتشمل األحزاب السياسية إىل الضوابط الشديدة التي فرضها 

املرشع عىل إنشائها ونشاطها بموجب األمر 97-09)1) املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، 

والتي قللت خماوف املرشع اجتاه نشاطها، كام أن االحتجاجات الكثرية لألحزاب السياسية عىل طريقة تنظيم 

عملية التسجيل خالل االستحقاقات التي أجريت يف ظل قانون االنتخاب 89-13 جعلت املرشع يرشكها يف 

رقابة القوائم االنتخابية بغية إرضاءها وطمأنتها عىل احرتام النصوص القانونية.

القوائم  من  نسخة  عىل  احلصول  إمكانية  وعدم  االطالع  عىل  السياسية  األحزاب  حق  اقتصار  أن  غري 

االنتخابية أضعف هذه اآللية الرقابية، فممثلو األحزاب ال يمكنهم سوى التوجه إىل اإلدارة املرشفة عىل 

عملية التسجيل وطلب االطالع عىل القائمة اخلاصة بدائرهتم االنتخابية لتمنح هلم لتفحصها عىل مستوى 

ضامن  يف  املتمثل  هدفها  تؤدي  ال  صعبة  عملية  املقيدين  أسامء  صحة  من  التأكد  جيعل  ما  اإلدارة،  مكاتب 

شفافية وسالمة القيد يف القوائم االنتخابية.

وتداركا لذلك نص املرشع بموجب القانون العضوي )0-01)2) املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتضمن قانون 

االنتخابات عىل توسيع حق األحزاب السياسية خالل رقابتها سالمة القوائم االنتخابية وأعطاها إضافة إىل 

حق االطالع، إمكانية احلصول عىل نسخة لتفحصها ومتحيصها، حيث جاءت املادة 21 منه »لكل ناخب احلق 

يف االطالع عىل القائمة االنتخابية التي تعنيه.

كام حيق للممثلني املؤهلني قانونا لألحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات وللمرتشحني األحرار االطالع 

عىل القائمة االنتخابية البلدية واحلصول عىل نسخة منها«.

األمر 97-09 املؤرخ يف 6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، الصادر باجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية،   (1(
العدد 12، مؤرخة يف 6 مارس 1997.

القانون العضوي 04-01 املؤرخ يف 7 فيفري 2004 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املؤرخ يف 6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام   (2(
االنتخابات. 
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البلدية  القائمة االنتخابية  السياسية احلصول عىل نسخة من  املتمثل يف حق األحزاب  فهذا اإلجراء اجلديد 

لتفحص  الالزم  الوقت  املؤهلني  ممثليها  يمنح  الرقايب، بحيث  فعالية دورها  يزيد  إىل االطالع عليها  إضافة 

األسامء الواردة فيها ومعلوماهتم ومدى صحتها، كام يمكنهم االستعانة بكل من يرون أنه قد يفيدهم يف تديد 

هويات املسجلني ومدى متتعهم بالرشوط القانونية لالنتخاب.

السياسية  لألحزاب  املرشع  منحه  البلدية  االنتخابية  القائمة  من  نسخة  عىل  احلصول  حق  أن  يالحظ  كام 

واملرتشحني دون املواطنني الذين أبقى عىل حقهم يف االطالع فقط، ولعل ذلك راجع لدرجة االهتامم بعملية 

التسجيل وأمهيتها بالنسبة للمواطنني واألحزاب السياسية، فإن كانت عىل مستوى عال من احلساسية بالنسبة 

لألحزاب فهي بالنسبة للمواطن أقل، كام أن منح املواطنني نسخا من القائمة جيعل العملية صعبا السيطرة 

عليها وتنظيمها، خاصة أهنا تتوي معلومات شخصية قد يؤدي نرشها وترسيبها إىل املساس باألمن القومي.

عىل  االطالع  تطلب  التي  السياسية  األحزاب  تكون  أن   01-0( العضوي  القانون  من   21 املادة  واشرتطت 

القائمة االنتخابية أو نسخة منها مشاركة يف االنتخابات، بمعىن أن األحزاب التي مل تدخل املنافسة ال يمكنها 

رقابة عملية التسجيل، وذلك عىل غري األمر 97-07 الذي تركها عىل إطالقها ومل يربطها بفرتة االنتخابات.

احلكم  بنفس  تقريبا  منه   18 املادة  جاءت  فقد  االنتخابات  بنظام  املتعلق   01-12 العضوي  للقانون  وبالنسبة 

نتائج  إعالن  من  أيام  عرشة   )10( أجل  يف  االنتخابية  القائمة  نسخة  إرجاع  اشرتاطها  يف  متثلت  إضافة  مع 

االنتخابات، حيث نصت »لكل ناخب احلق يف االطالع عىل القائمة االنتخابية التي تعنيه.

كام حيق للممثلني املؤهلني قانونا لألحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات وللمرتشحني األحرار االطالع 

عىل القائمة االنتخابية البلدية واحلصول عىل نسخة منها، ويتم إرجاعها خالل )10( عرشة أيام املوالية إلعالن 

نتائج االنتخابات«.

 22 املادة  استبدلت  بحيث  رصامة  أكثر  جاء  فقد  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  أما 

بتنظيم االنتخابات«  منه عبارة »حيق للممثلني املؤهلني قانونا لألحزاب« بعبارة »تلزم السلطات املكلفة 

جدية  أكثر  صيغة  االنتخابية  القائمة  من  نسخة  عىل  السياسية  األحزاب  حصول  إجراء  املرشع  فأعطى 

يف  الواردة  األسامء  صحة  رقابة  من  األحزاب  متكني  يف  مسؤوليتها  ووضح  مبارشة  اإلدارة  فيها  خاطب 

االنتخابية. القائمة 

كام أنه ختىل عن مدة العرشة )10( أيام املنصوص عليها يف القانون العضوي 12-01 والتي جيب خالهلا إرجاع 

القائمة االنتخابية للمصالح اإلدارية املختصة.

حيث نصت املادة 22 فقرة 1 منه »تلزم السلطات املكلفة بتنظيم االنتخابات بوضع القائمة االنتخابية البلدية 

االنتخابات  يف  املشاركة  السياسية  لألحزاب  قانونا  املؤهلني  املمثلني  ترصف  تت  انتخاب  كل  بمناسبة 

واملرتشحني األحرار«.

التي نصت عىل حق األحزاب بمامرسة رقابتها عىل  املتعلقة باالنتخابات  القوانني العضوية  و باإلضافة إىل 
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املستقلة  العليا  باهليئة  املتعلق   (1( 11-16 العضوي  القانون  فإن  االنتخابية،  القوائم  التسجيل يف  صحة عملية 

قبل  هلا  املخولة  الصالحيات  إطار  يف  العليا  اهليئة  »تتأكد  عىل   3 فقرة   12 مادته  يف  نص  االنتخابات  ملراقبة 

االقرتاع من:

السياسية  البلدية تت ترصف ممثيل األحزاب  االنتخابية  القائمة  اخلاصة بوضع  القانونية  الرتتيبات  احرتام 

املشاركة يف االنتخابات واملرتشحني األحرار، املؤهلني قانونا«.

وهي ضامنة متكن األحزاب احلصول عىل نسخ القوائم االنتخابية وفقا للرتتيبات القانونية املحددة، ُتلزم فيها 

اإلدارة بتسهيل ذلك تت رقابة اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.

املطلب الثاين: إجراءات رقابة األحزاب السياسية عىل القوائم االنتخابية

تعترب آلية حصول األحزاب السياسية عىل نسخة من القائمة االنتخابية البلدية لفحص مدى صحة املسجلني 

فيها وتوفر الرشوط القانونية فيهم والتأكد من التزام السلطات اإلدارية املكلفة بإعدادها بالضوابط املحددة 

يف القانون العضوي 16-10 املتعلق باالنتخابات، من أهم وسائل تدعيم وضامن نزاهة وشفافية عملية القيد، 

كوهنا رقابة مبارشة تقوم فيها األحزاب بالتأكد من عدم وجود تالعب أو جتاوز بمجرد متكينها من القائمة 

التي ختص دائرهتا االنتخابية.

الفرع األول: حصول األحزاب السياسية عىل نسخ من القوائم االنتخابية

ظلت القوائم االنتخابية مثار جدل خالل الكثري من االستحقاقات االنتخابية التي أجريت منذ عرفت اجلزائر 

االنفتاح السيايس واعتمدت نظام التعددية احلزبية، بحيث كانت مرحلة القيد من أكثر املراحل التي تعرضت 

السياسية  املرشع ينص عىل إرشاك األحزاب  الذي جعل  األمر  السياسية،  لالنتقادات من طرف األحزاب 

يف رقابتها)2)، ويعمل عىل ضبط إجراءات ومواعيد حصوهلا عىل نسخ منها، بشكل يقيد اإلدارة املرشفة عىل 

أي  من  االنتخابية  القوائم  وحيمي  جهة،  من  تسليمها  عن  االمتناع  أو  التخاذل  ويمنعها  االنتخابية  العملية 

استغالل غري قانوين من جهة أخرى.

أوال: إجراءات حصول األحزاب السياسية عىل نسخ من القوائم االنتخابية
نص القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات عىل القواعد العامة لتمكني األحزاب السياسية من 

القانون العضوي 16-11 املؤرخ يف 25 غشت 2016 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، العدد   (1(
50، مؤرخة يف 28 غشت 2016.

حسب األستاذ عبد املؤمن عبد الوهاب »...إن اإلمكانية التي يتيحها القانون لألحزاب السياسية واملرشحني األحرار –االطالع واحلصول عىل   (2(
الّلجنة اإلدارية املكلفة بإعداد وضبط القوائم التي تلعب دورا كبريا جدا يف نجاعة  نسخة من القوائم االنتخابية– هي بمثابة رقابة عىل أعامل 
القائمة االنتخابية  التنفيذية الستعامل  الناخبة من حيث تشكيلها، هبدف سد الطريق أمام السلطة  العملية االنتخابية، وذلك بالتحكم يف اهليئة 
كوسيلة للتالعب باالنتخابات والتزوير يف نتائجها بل حتى يف رسم وبصورة مسبقة تشكيل املجالس املراد انتخاهبا، التي تلعب اهليئات املنتخبة 

الدور األسايس فيها« أنظر: عبد املؤمن عبد الوهاب، النظام االنتخايب يف اجلزائر، األملعية للنرش والتوزيع، اجلزائر، 2011، ص 63.
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احلصول عىل نسخ القوائم االنتخابية)1)، بحيث أكد أن االلتزام بتجسيد هذه اآللية الرقابية يقع أساسا عىل 

عاتق السلطات املكلفة بتنظيم العملية االنتخابية، والتي عليها احرتام الرتتيبات القانونية الالزمة لذلك تت 

رقابة اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات)2).

وقد ميز املرسوم التنفيذي 17-16 املحدد لكيفيات وضع القائمة االنتخابية تت ترصف املرتشحني واهليئة 

العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات واطالع الناخب عليها)3) بني صنف القائمة االنتخابية املمنوحة لألحزاب 

السياسية، وربطها بنوع العملية االنتخابية املزمع إجراؤها، بحيث نصت املادة 3 منه »توضع القائمة االنتخابية 

البلدية بمناسبة كل انتخاب تت ترصف املمثلني املؤهلني قانونا لألحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات، 

واملرتشحني األحرار وفقا للحاالت التالية:

بالنسبة النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية: القائمة االنتخابية للبلدية املرتشح فيها.- 

بالنسبة النتخاب أعضاء املجالس الشعبية الوالئية وأعضاء املجلس الشعبي الوطين: القائمة االنتخابية - 

لبلديات الدائرة االنتخابية التي تم الرتشح فيها.

بالنسبة النتخاب رئيس اجلمهورية: القائمة االنتخابية جلميع البلديات«.- 

فاملرشع ونظرا حلساسية القائمة االنتخابية وارتباطها بمسائل اخلصوصية الحتوائها عىل املعلومات الشخصية 

للمواطنني، ولعالقتها باملسائل األمنية كوهنا متثل ملفات خُيشى ترسيبها إىل جهات تستغلها بشكل قد يرض 

بمصلحة الوطن، فإنه حرص عىل منح األحزاب السياسية القوائم االنتخابية التي تتاجها فقط بحسب نوع 

االنتخاب الذي سيتم إجراؤه.

وبحسب املنشور الوزاري رقم 6616 املؤرخ يف 7 أكتوبر 2012))) فتسليم نسخ القوائم االنتخابية لألحزاب 

بناء عىل  الوايل،  العامة للوالية أو أي موظف آخر يعينه  التنظيم والشؤون  السياسية يكون من طرف مدير 

طلب موقع من طرف رئيس احلزب أو مسؤوله األول، ويشرتط أن يتضمن املعلومات التالية:

لقب واسم املمثل املؤهل قانونا الستالم نسخة من القائمة االنتخابية- 

صفته )الوظيفة التي يشغلها داخل احلزب(.- 

رقم وثيقة اهلوية اخلاصة به وكذا تاريخ ومكان إصدارها.- 

اسم البلدية التي يطلب نسخة من قائمتها االنتخابية.- 

وجتنبا ألي استعامل مغرض للقائمة االنتخابية فإهنا ُتسلم مقابل وصل استالم حيرر فورا يتضمن باإلضافة 

إىل املعلومات السابقة، البيانات التالية:

املادة 22 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 12 فقرة 3 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.  (2(

املرسوم التنفيذي 17-16 املؤرخ يف 17 يناير 2017 املحدد لكيفيات وضع القائمة االنتخابية تت ترصف املرتشحني واهليئة العليا املستقلة ملراقبة   (3(
االنتخابات واطالع الناخب عليها، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 3 مؤرخ يف 18 يناير 2017.

منشور وزير الداخلية رقم 6616 املؤرخ يف 7 أكتوبر 2012 املوجه للوالة املتعلق بعملية تسليم نسخة القائمة االنتخابية ملمثيل األحزاب السياسية   (4(
املشاركة يف االنتخابات وممثيل املرتشحني األحرار، ص ص 4-3. 
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فور استالمها، تعد نسخة القائمة االنتخابية تت مسؤولية األشخاص موقعي وصل االستالم.- 

إن ترسيب أو حماولة ترسيب )بأي وسيلة كانت( للمعلومات التي تتضمنها القائمة االنتخابية تعّرض - 

صاحبها للمتابعة القضائية.

يمنع منعا باتا القيام باستنساخ القائمة االنتخابية.- 

وقد نص نفس املنشور الوزاري أن القائمة االنتخابية تسلم للممثل املؤهل قانونا يف صيغة قرص مضغوط، 

جيب أن ُيستنسخ وفق أشكال معلوماتية مؤمنة، تسهر املصالح املكلفة عن طريق التقنيني واملختصني يف جمال 

التي  امللفات  أو تويل  استنساخ  معها  وحديثة يصعب  متطورة  نسخ  أساليب وطرق  اعتامد  إىل  املعلوماتية 

تتوهيا، وهذا منعا ألي استغالل غري قانوين للقائمة االنتخابية.

وبعد االنتهاء من عملية االستنساخ جيب حفظ النسخ املتضمنة القوائم االنتخابية يف أماكن مالئمة وآمنة، 

محاية هلا من أي تلف قد يصيبها نتيجة الظروف املحيطة، أو أي رسقة قد تتعرض هلا من أطراف ذات مصلحة.

القائمة االنتخابية  بنظام االنتخابات كان يشرتط إرجاع  املتعلق  العضوي 01-12  القانون  أن  جتدر اإلشارة 

طريق  السياسية عن  األحزاب  كانت  األساس  هذا  وعىل  االنتخابات)1)،  نتائج  إعالن  من  أيام   )10( خالل 

ممثليها املؤهلني الذين استلموا نسخ القائمة االنتخابية ملزمة بإرجاعها يف الفرتة املحددة، مع وجوب اإلمضاء 

عىل وصل اإلرجاع الذي ال يمنح إال بعد تأكد املوظف املختص أن النسخة املسلمة مل يطرأ عليها أي تلف 

أو تغيري أو تالعب.

غري أن القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات مل يشرتط إرجاع نسخة القائمة االنتخابية املسلمة 

لألحزاب السياسية، وبالتايل أصبح إجراء إرجاعها للمصالح املختصة واإلمضاء عىل الوصل غري إلزامي.

ومن خالل اإلجراءات السابقة يالحظ التعامل احلذر للمرشع اجلزائري مع إجراء متكني األحزاب السياسية 

االنتخابية  العملية  يعتربه إجراء رضوريا يساهم يف إرضاء أطراف  االنتخابية، فمن جهة  القوائم  من نسخ 

خالل  من  حياول  جهة  ومن  آخر،  حساب  عىل  متنافس  لصالح  االنتخابية  القائمة  استغالل  شبهة  وإبعاد 

الرشوط التي وضعها أن حيرص قدر املستطاع عىل محايتها من أي تالعب أو استغالل يرض باملصلحة العامة، 

كوهنا ملفات ذات بعد وطين األصل فيها الرسية لوال أن فرضت متطلبات نزاهة وشفافية العملية االنتخابية 

نرشها وتسليمها لألحزاب واملرتشحني.

ثانيا: آجال حصول األحزاب السياسية عىل نسخ من القوائم االنتخابية
ضبطا إلجراء حصول األحزاب السياسية عىل نسخ القوائم االنتخابية، وحماولة لتنظيمه بشكل حيمي حقها 

وألزم  عليها،  واالطالع  االنتخابية  القوائم  تسليم  فيها  يتم  حمددة  زمنية  رشوط  عىل  املرشع  نص  ذلك،  يف 

السلطات املعنية مراعاهتا واالمتناع عن تسليمها خارجها.

املادة 18 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
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تسليم القوائم االنتخابية عند كل عملية انتخابية أ- 
القائمة االنتخابية للتأكد من سالمتها مرتبط بموعد  أحقية األحزاب السياسية يف احلصول عىل نسخة من 

إجراء العملية االنتخابية، حيث نصت املادة 22 من القانون العضوي 16-10 »تلزم السلطات املكلفة بتنظيم 

لألحزاب  قانونا  املؤهلني  املمثلني  ترصف  تت  انتخاب  كل  عند  االنتخابية  القائمة  بوضع  االنتخابات 

السياسية...« فال يصح لألحزاب املطالبة بذلك إال بعد صدور مرسوم استدعاء اهليئة الناخبة، وهو رشط 

اعتمد كذلك يف كل من القانون العضوي )0-01 والقانون العضوي 12-01)1)، باستثناء األمر97-07)2) الذي 

منح هذا احلق عىل إطالقه ومل يربطه باملناسبة االنتخابية.

وُيستشف من هذا الرشط أن األحزاب ال يمكنها طلب احلصول عىل نسخة من القوائم االنتخابية خارج 

آجال املواعيد االنتخابية، وخاصة خالل فرتة املراجعة العادية التي تكون سنويا يف الثالثي األخري)3)، وهو 

قيد يرمي املرشع من خالله للسيطرة عىل العملية وضبطها، كام أن االهتامم بسالمة القوائم االنتخابية يزداد 

مع اإلعالن عن إجراء االنتخابات، وهي فرتة يزيد فيها نشاط األحزاب السياسية وحركيتها، فأكثر ما هيمها 

هو سالمة القوائم التي يتم اعتامدها يف االقرتاع.

القوائم  عىل  السياسية  األحزاب  رقابة  فعالية  عىل  عكسيا  دورا  يؤدي  أن  يمكن  الزمين  القيد  هذا  أن  غري 

االنتخابية، إذ أن ربط استالمها بإجراء االنتخابات جيعل من دقة تفحصها والتأكد من صحة األسامء الواردة 

فيها صعبا، خاصة مع قرص فرتة العملية االنتخابية والعدد الكبري للهيئة الناخبة املقدر باملاليني، والذي جيعل 

مهمة األحزاب يف الرقابة رغم قدراهتا التنظيمية شيئا معقدا، كام أن التعذر بضبط العملية والسيطرة عليها 

غري مقنع بام أن التزام اإلدارة هو جمرد منح األحزاب السياسية نسخ القوائم االنتخابية، وهو ليس باإلجراء 

املعقد الذي قد يكلفها جهدا ماديا أو برشيا، فكان األحرى ولتبسيط املهمة عىل األحزاب إعطاؤها عىل األقل 

حق احلصول عىل القائمة االنتخابية عند كل مراجعة عادية لتكون الرقابة مستمرة يمكن معها االطالع عىل 

أسامء املقيدين اجلدد دوريا ومدى أحقيتهم بالتسجيل.

بعد انتهاء فرتة الرتشيحات وإعالن القوائم النهائية املقبولة ب- 
إضافة إىل تعليق حصول األحزاب عىل نسخة القائمة االنتخابية بإعالن إجراء االنتخابات، فإنه تم تقييدها 

االنتخابات،  للمشاركة يف  هنائيا  املقبولة  املرتشحني  قوائم  إعالن  بعد  التسليم  يتم  أن  آخر هو  برشط زمين 

املشاركة  السياسية  بعبارة »األحزاب  التي جاءت  العضوي 10-16  القانون  املادة 22 من  وهذا حسب نص 

يف االنتخابات« وأكدت ذلك املادة ) من املرسوم التنفيذي 17-16 املحدد لكيفيات وضع القائمة االنتخابية 

تت ترصف املرتشحني واهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات واطالع الناخب عليها حيث نصت »توضع 

املواد 18، 21 عىل التوايل من القانونني العضويني 12-01 و04-01 املتعلقني بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 21 من األمر 97-07 املتضمن القانون لعضوي املتعلق بنظام االنتخاب.  (2(

املادة 14 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
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البلدية تت ترصف املمثلني املؤهلني قانونا للمرشح أو قائمة املرتشحني املقبولة هنائيا«  القائمة االنتخابية 

الطعون  باب  وفتح  الرتشيحات  فرتة  بانتهاء  وربطها  أخرى  مرة  القوائم  استالم  فرتة  تقليص  تم  وبذلك 

وإعالن القوائم النهائية لألحزاب املشاركة يف االنتخابات، وهو ما يقيد فرتة رقابة األحزاب السياسية عىل 

القوائم االنتخابية أكثر، وجيعلها ضيقة بشكل ُيصعب عليها تفحصها بتمعن وتدقيق)1).

كام أن هذا الرشط يقيص األحزاب غري املشاركة يف االنتخابات من حق احلصول عىل نسخ القوائم، ولعل 

املرشع يرمي من خالل ذلك إىل إنقاص عدد األحزاب التي ُيفصح هلا عن األسامء املشكلة للهيئة الناخبة، كام 

أن عدم مشاركة األحزاب يف االنتخابات جيعلها غري مهتمة بنتائجها وبطريقة سريها.

ويشار أن املادة 21 من األمر 97-07 مل تشرتط أن تكون األحزاب مشاركة يف االنتخابات ومل تربطها بانتهاء 

فرتة الرتشيحات وقبوهلا النهائي بل جاءت عامة دون تديد، ليتم تقييدها ابتداء من القانون العضوي )01-0 

املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتعلق بنظام االنتخابات.

انتهاء فرتة املراجعة االستثنائية ج- 
ارتباط حصول األحزاب السياسية عىل نسخ القوائم االنتخابية بانتهاء فرتة املراجعة االستثنائيةإن تم النص 

عليها طبقا ملرسوم استدعاء اهليئة الناخبة)2) هو رشط منطقي وإن مل يذكره املرشع رصاحة، فالغاية من الرقابة 

عىل القوائم هو التأكد أن كافة املسجلني تتوفر فيهم الرشوط القانونية لالنتخاب، ومن غري املعقول تسليم 

قوائم لألحزاب مل تكتسب الصفة النهائية ومل تذكر فيها مجيع األسامء املسجلة لإلدالء بصوهتا، خاصة وأن 

عملية املراجعة االستثنائية تعرف إقباال كبريا للمواطنني عىل مراكز التسجيل بسبب زيادة احلراك السيايس 

االستثنائية  املراجعة  فرتة  انتهاء  انتظار  جيب  وعليه  باملشاركة،  ورغبتهم  اهتاممهم  وزيادة  الفرتة  هذه  خالل 

يزيد تضييق  النهائية حتى يمكن تسليمها لألحزاب، وهو رشط  القوائم االنتخابية  الطعون وإعالن  وفرتة 

الفرتة التي متارس فيها األحزاب السياسية رقابتها عىل صحة أسامء املسجلني يف القوائم االنتخابية أكثر)3)، 

األمر الذي يضعف دورها يف محاية عملية التسجيل.

د- إرجاع القوائم االنتخابية يف أجل 10 أيام من إعالن النتائج
التي  االنتخابات  بنظام  املتعلق   01-12 العضوي  القانون  من   18 املادة  بموجب  اإلجراء  هذا  عىل  النص  تم 

جاءت »...ويتم إرجاعها خالل األيام العرشة )10( املوالية لإلعالن الرسمي لنتائج االنتخابات«.

تنص املادة 3 من املرسوم التنفيذي 17-252 املؤرخ يف 11 سبتمرب 2017 املتعلق بإيداع قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية   (1(
بعد  الرتشيحات  »يبدأ األجل املخصص إليداع قوائم   2017 13 سبتمرب  53 مؤرخة يف  الرسمية للجمهورية اجلزائرية، رقم  والوالئية، اجلريدة 

استدعاء اهليئة الناخبة، وينتهي قبل ستني )60( يوما كاملة من تاريخ االقرتاع«.
املادة 14 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

بالنسبة النتخابات أعضاء املجالس الشعبية البلدية و الوالئية لـ: 23 نوفمرب 2017، افتتحت فرتة املراجعة االستثنائية للقوائم االنتخابية من 30   (3(
أوت 2017 إىل غاية 13 سبتمرب 2017، رغم أن مرسوم استدعاء اهليئة الناخبة صدر يف 27 أوت 2017، وبالتايل ال يمكن احلديث عن تسليم القوائم 
االنتخابية لألحزاب السياسية خالل هذه الفرتة ألهنا غري هنائية، إرجع املرسوم الرئايس 17-246 املؤرخ يف 26 غشت 2017 املتضمن استدعاء 

اهليئة الناخبة النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 50، مؤرخة يف 27 غشت 2017.
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ومرد هذا الرشط هو ختوف املرشع من استنساخ القائمة االنتخابية واستعامهلا بأشكال خمالفة للقانون وماسة 

باألمن واملصلحة العامة، ما جعله ينص عىل رضورة إرجاعها وفق احلالة التي سلمت عليها ودون أي تغيري 

أو إتالف خالل أجل )10( عرشة أيام من إعالن النتائج النهائية.

غري أن هذا اإلجراء ألغي بموجب القانون العضوي 16-10املتعلق بنظام االنتخابات، ومل يعد املرشع يشرتط 

غري  إجراء  أنه  القتناعه  ربام  املختصة،  للسلطات  االنتخابية  القائمة  نسخة  السياسية  األحزاب  ممثيل  إرجاع 

ذي أثر، خاصة مع التطور التكنولوجي واملعلومايت الكبري الذي يصعب معه محاية امللفات من االستنساخ، 

وبالتايل تصبح عملية إرجاع النسخة األصلية املسلمة غري فعالة يف إيقاف االستعامل غري الرشعي لبياناهتا، 

لذلك اكتفى بالنص عىل العقوبات اجلزائية التي يتعرض هلا أي شخص يستعمل حمتويات القوائم االنتخابية 

بشكل خمالف للقانون أو يستغلها حلساب جهة ذات مصلحة خاصة)1).

ثالثا: حمتوى نسخ القوائم االنتخابية املسلمة لألحزاب السياسية
كثريا ما كان حمتوى نسخ القوائم االنتخابية التي تستلمها األحزاب السياسية واملعلومات التي جيب أن تتوهيا 

امللفات املوضوعة تت ترصفها مثار خالف كبري بينها وبني السلطة املرشفة عىل العملية االنتخابية، ففي حني 

عىل  التعرف  يمكن  حتى  وبياناهتم  املسجلني  األشخاص  تفاصيل  كافة  من  متكينها  برضورة  األوىل  تطالب 

هي  االنتخابية  القوائم  أن  اإلدارة  تعترب  والتصويت،  بالتسجيل  أحقيتهم  من  والتأكد  دقيقة  بصفة  هوياهتم 

ملفات تتوي معلومات شخصية تتعلق بمواطين الدولة جتعلها تمل وصفا رسيا جيب معه محايتها من أي 

ويمس  القومي  باألمن  لإلرضار  يؤدي  قد  ما  عليها،  واطالعهم  العامة  عند  تناوهلا  ُيسهل  نرش  أو  ترسيب 

باخلصوصيات، وعليه تعمد إىل التقليل قدر املستطاع من املعلومات الشخصية التي توفرها يف ملفات القوائم 

االنتخابية املمنوحة لألحزاب.

لألحزاب  املسلمة  االنتخابية  القوائم  ملفات  يف  توفرها  الواجب  املعلومات  عىل  النص  املرشع  جتنب  وقد 

املنشور  بذكرها من خالل  واكتفى  املختلفة،  التنظيمية  واملراسيم  لالنتخابات  املنظمة  العضوية  القوانني  يف 

الوزاري رقم 6616 املؤرخ يف 7 أكتوبر2012 )2)، والذي حددها يف:

اسم الوالية- 

اسم البلدية املعنية- 

تسمية مركز التصويت- 

تسمية مكتب التصويت- 

رقم تسجيل الناخب عىل القائمة االنتخابية- 

مرتشحني  قائمة  ممثل  أو  مرتشح  كل  العقوبة  بنفس  »ويعاقب  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   3 فقرة   207 املادة  تنص   (1(
يستعمل القائمة االنتخابية البلدية ألغراض مسيئة«.

منشور وزير الداخلية رقم 6616 املؤرخ يف 7 أكتوبر 2012، املرجع السابق، ص2.  (2(
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لقب الناخب واسمه- 

تاريخ ومكان االزدياد- 

واملالحظ أنه رغم كون املعلومات املذكورة يف املنشور الوزاري نظريا مقبولة ملعرفة هوية الناخب ومتييزه 

االلتزام  أساس عدم  لإلدارة عىل  انتقاداهتا  توجيه  من  السياسية  األحزاب  يمنع  مل  ذلك  أن  إال  عن غريه، 

التفصيلية  املعلومات  ودون  واحد  ملف  يف  املسجلني  من  هائال  عددا  تتوي  انتخابية  قوائم  ومنحها  هبا، 

القوائم  تسليم  بني  الفرتة  ضيق  مع  خاصة  مستحيلة،  شبه  القيد  عملية  صحة  مراقبة  جيعل  ما  السابقة، 

تقنيات اإلعالم اآليل  اعتامد  املمنوحة هلم معقدة يصعب معها  الصيغة االلكرتونية  أن  ويوم االقرتاع، كام 

َتّد  حسبها  أمور  وهي  املراقبة،  يف  التقليدية  األساليب  عىل  االعتامد  يفرض  ما  وهو  والنسخ،  للمطابقة 

قدرهتا عىل ممارسة دورها الرقايب بنجاعة.

وبمقارنة األحزاب السياسية مع اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات يف جمال الرقابة عىل القوائم االنتخابية، 

فإن األخرية منحت صالحيات أوسع، بحيث ألزم املرشع السلطات املرشفة عىل العملية االنتخابية بوضع 

الذي يسهل  بالشكل  القوائم االنتخابية)1)  بيانات  التقنية تت ترصفها لتمكينها من استغالل  كافة اآلليات 

التأكد من كامل معلومات املسجلني، وباعتامد أحدث األساليب والتكنولوجيات التي جتعل العملية رسيعة 

وسهلة، وهو إجراء استثنيت منه األحزاب.

الفرع الثاين: رشوط القوائم االنتخابية املسلمة لألحزاب السياسية

فعالية آلية حصول األحزاب السياسية عىل نسخ من القوائم االنتخابية لرقابة مدى التزام السلطات املرشفة 

عىل العملية االنتخابية بمتطلبات النزاهة والشفافية يتطلب أن تكون هذه القوائم عملية بالشكل الذي يمكن 

االطالع عليها وتفحصها دون صعوبات)2)، وهذه األخرية تستدعي احرتام جمموعة رشوط جيب توفرها.

سعيا  منها  األدىن  بالقدر  االلتزام  وتاول  بحذر،  الرشوط  هذه  مع  تتعامل  ما  كثريا  السلطات  أن  غري 

من  محايتها  وبني  عليها  واالطالع  القوائم  عىل  احلصول  يف  لألحزاب  الدستوري  احلق  بني  للموازنة 

والترسيب. السيئ  االستغالل 

5 من املرسوم التنفيذي17-16 املحدد لكيفيات وضع القائمة االنتخابية تت ترصف املرتشحني واهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات  املادة   (1(
واطالع الناخب عليها.

جاء يف تقرير املعهد الديمقراطي الوطين حول عملية تسجيل الناخبني يف شامل إفريقيا والرشق األوسط »... فوحدها قلة من األحزاب التي   (2(
طلبت احلصول عليها أكدت أهنا تسلمت نسخا منها يف الوقت املناسب ملراجعتها والتحقق منها قبل االنتخابات، فضال عن ذلك أشارت أن 
القوائم التي تسلمتها مل تتضمن إال معلومات حمدودة، كاسم وشهرة الناخب فقط، أو مل تكن موزعة عىل مستوى الوالية، ومتوافرة بصيغة صاحلة 
للقراءة فقط، بحيث ما عادت مفيدة الكرتونيا لغاية التدقيق فيها أو التحضري لالنتخابات«، أنظر: توفا وانغ، تسجيل الناخبني يف منطقة الرشق 
األوسط وشامل إفريقيا، خمتارات من دراسة حالة، ترمجة ناتايل سليامن وسوزان قازان، املعهد الديمقراطي الوطين، واشنطن، الواليات املتحدة 

األمريكية، 2015، ص17.
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أوال: الرشوط الواجب توفرها يف القوائم االنتخابية املسلمة لألحزاب السياسية
هتدف هذه الرشوط لتمكني األحزاب السياسية من قوائم انتخابية تسهل عملية تفحصها وكشف النقائص 

واملخالفات التي تتخللها، وتتمثل أمهها يف:

أن تكون قوائم انتخابية آنية وحُمّينة أ- 
مراقبة األحزاب السياسية للقوائم االنتخابية وتأكدها من سالمة األسامء املسجلة هبا، وتوفرها عىل الرشوط 

القانونية ملامرسة حق االنتخاب، يتطلب أن تكون القوائم املسلمة هلا جديدة متعلقة بالعملية االنتخابية املزمع 

فعملية  واالستمرارية،  بالدوام  يتميز  االنتخايب  القيد  بأن  والتعذر  قديمة  قوائم  منحها  جيوز  فال  إجراؤها، 

التسجيل تتطلب متابعة مستمرة لألوضاع القانونية للناخبني، وهو ما جيب أن تكون األحزاب عىل علم به 

لتكون رقابتها شاملة لكل اسم سيشارك يف االنتخاب.

فالقوائم االنتخابية التي تصل عليها األحزاب جيب أن تكون حُمّينة، تتوي أسامء كافة الناخبني املسجلني 

القدامى واجلدد، خاصة يف فرتة املراجعة االستثنائية التي تعرف ضغطا وإقباال كبريين عىل مراكز التسجيل، 

فاإلدارة ملزمة بتسليم القوائم االنتخابية النهائية آلخر مراجعة قبل املوعد االنتخايب املحدد، وذلك إلظهار 

النية الكاملة لضامن شفافية العملية االنتخابية)1).

أن تكون قوائم انتخابية تفصيلية ب- 
وأن  والوضوح،  الدقة  من  عالية  درجة  عىل  تكون  أن  جيب  السياسية  لألحزاب  املتاحة  االنتخابية  القوائم 

ومعرفة  املقيدين  األشخاص  إىل  والوصول  عليها)2)  االطالع  لتبسيط  والتعقيد  الغموض  مظاهر  من  ختلو 

هوياهتم، والقيام بالتحقيقات واملقارنات الالزمة التي متكن معرفة ما إذا كانت تتوي أخطاء أو جتاوزات 

ختل بمصداقيتها.

والتي  املسلمة لألحزاب،  امللفات  املوفرة يف  الشخصية  البيانات  االنتخابية بحجم  القوائم  ويرتبط وضوح 

يفرتض أهنا تتضمن كامل تفاصيل هوية األشخاص بصورة تفرقهم عن اآلخرين، وهو ما يطرح إشكاال 

يتعلق باملوازنة بني ضامنات نزاهة القائمة االنتخابية وبني محاية احلق يف احلياة اخلاصة)3) الذي يتطلب حفظ 

البيانات التفصيلية للناخب وإبقائها تت مسؤولية جهة التسجيل))).

يمكن  بموجبه  والذي  الصامتني«  »الناخبني  أسلوب  اعتمدت  التي  األنظمة  لذلك ظهرت بعض  واعتبارا 

)1)  دليل مبادرة حول البيانات االنتخابية املفتوحة، املعهد الديمقراطي الوطين،
https://www.openelectiondata.net/ar/guide/electoral-integrity/election-observation، 
جاء يف تقرير الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان الصادر سنة 2012 »...فأهم التدابري التي كان جيب أن تتخذها السلطات اجلزائرية لتظهر   (2(
إرادهتا احلقيقية يف االنفتاح وتستعيد ثقة املواطن يف االنتخابات هي تبسيط اللوائح االنتخابية كام طالب بذلك جزء من املجتمع املدين واألحزاب 
السياسية يف املعارضة التي تشري أن تضخم عدد الناخبني من انتخابات ألخرى ال يتناسب مع التطور الديمغرايف للساكنة اجلزائرية...« الرابطة 
املتوسطية  اجلزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان، إصالح سيايس أم تقييد إضايف للمجتمع وللمجال السيايس يف اجلزائر، الشبكة األوروبية – 

حلقوق اإلنسان، اجلزائر، أفريل 2012، ص ص 15-14.
تنص املادة 64 من التعديل الدستوري 2016 »ال جيوز انتهاك حرمة حياة املواطن اخلاصة، وحرمة رشفه، وحيميهام القانون«.  (3(

عيل الصاوي وآخرون، املرجع السابق، ص 30.  (4(
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هوياهتم  إظهار  عدم  االنتخابية  القوائم  إعداد  عىل  املرشفة  املصالح  من  يطلبوا  أن  معينني  ألشخاص 

االنتخابية،  العملية  ألطراف  تسلم  التي  أو  للعامة  ونرشها  تداوهلا  يتم  التي  القوائم  يف  كاملة  الشخصية 

واالكتفاء فقط بذكر االسم واللقب، وأحيانا تقوم هذه املصالح بتخصيص قوائم منفصلة تشمل أسامء هذا 

الصنف من الناخبني)1).

ويرجع ظهور هذا األسلوب من التسجيل إىل خوف بعض األشخاص من تعرضهم للعنف واخلطر 

يف حال اإلفصاح عن هوياهتم وعناوينهم الشخصية من جهة، مع رغبتهم يف ممارسة حقهم االنتخايب 

واإلدالء برأهيم من جهة أخرى.

غري أن هذا النظام ظل حمصور التطبيق نظرا لالنتقادات الكثرية التي وجهت إليه)2)، كونه نظام يضفي غموضا 

ولبسا عىل عملية التسجيل ويتعارض مع الشفافية الواجب اعتامدها عند إعداد القوائم االنتخابية، كام أنه 

يفتح املجال للتالعب بحجة محاية احلياة اخلاصة للمسجلني وعدم إمكانية اإلفصاح عن هوياهتم.

أن تكون قوائم انتخابية كاملة ج- 
فعالية رقابة األحزاب السياسية عىل القوائم االنتخابية تشرتط أن تكون األخرية كاملة شاملة لناخبي الدائرة 

امُلرتشح فيها سواء تعلق األمر باالنتخابات املحلية أو الوالئية أو النيابية، وعليه ال يمكن التأكد من سالمة 

مرحلة التسجيل يف حال كانت القوائم املتاحة ناقصة وال تتوي أسامء ومعلومات مجيع الناخبني، أو سلمت 

نتائج  االنتخابية هي جمموع  العملية  فنتيجة  أخرى،  دوائر  قوائم  تسليم  معينة ورفض  انتخابية  دائرة  قوائم 

من  األحزاب  متكني  وعدم  معينة  دائرة  يف  القيد  عملية  بمصداقية  واملساس  الدولة،  يف  االنتخابية  الدوائر 

رقابتها ينعكس عىل مصداقية النتائج النهائية.

فاملصالح اإلدارية املرشفة عىل عملية القيد عليها جتنب إخفاء أو إنقاص معلومات أو أسامء مسجلة يف القوائم 

االنتخابية وأن ترص عىل مطابقة النسخ املسلمة لألصل، جتنبا الهتامات التالعب بعملية التسجيل)3).

أن تكون قوائم انتخابية غري متييزية د- 
معاملة  يف  كأساس  املساواة  مبدأ  فيها  ُيعتمد  أن  السياسية  لألحزاب  املسلمة  االنتخابية  القوائم  يف  يشرتط 

املصالح املرشفة عليها، التي ُيفرتض فيها جتنب أي سلوكات متييزية ُيفضل فيها حزب عىل آخر.

واملساواة بني األحزاب السياسية جيب أن تكون عىل خمتلف األبعاد، فال جيوز تسهيل إجراءات متكني حزب 

سيايس معني من القوائم االنتخابية يف حني يمنع آخر أو يعرقل، كام ال جيوز أن ختتلف القوائم االنتخابية 

كيث ارترش، شبكة املعرفة االنتخابية، املرجع السابق.  (1(
من الدول التي طبق فيها هذا النظام: نيوزيالندا، إرجع: كيث ارترش، املرجع نفسه.  (2(

دليل مبادرة حول البيانات االنتخابية املفتوحة، املعهد الديمقراطي الوطين،  (3(
https://www.openelectiondata.net/ar/guide/electoral-integrity/election-observation.
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تسلم  حني  يف  لالستعامل  صاحلة  الكرتونية  بصيغة  كاملة  ملفات  فئة  تسلم  كأن  وآخر،  حزب  بني  املسلمة 

أخرى قوائم منقوصة أو حمملة بصيغة غري مقروءة.

فحياد اإلدارة املرشفة عىل االنتخابات مبدأ قانوين ملزم لكافة أعواهنا)1)، وهو من أهم أسس نزاهة وشفافية 

العملية االنتخابية التي يؤدي املساس هبا إىل التشكيك يف صحة النتائج كاملة.

ثانيا: موازنة املرشع بني احرتام رشوط القائمة االنتخابية واعتبارات اخلصوصية
تثري مسألة متكني األحزاب السياسية من نسخ القوائم االنتخابية لفحصها والتأكد من سالمتها نقاشا يظهر 

عىل مستويني اثنني أساسيني، ففي حني يعد هذا اإلجراء من القواعد الدستورية الواجب االلتزام هبا وتوفري 

كافة الرتتيبات لتجسيدها)2)، ومن املتطلبات الرضورية لنزاهة مرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية واملؤثرة 

هذه  ملحتوى  البالغة  احلساسية  مع  موازنته  حياول  آخر  جانب  من  فاملرشع  ونتائجها،  الالحقة  املراحل  عىل 

القوائم وما تتضمنه من معلومات وبيانات شخصية ختص مواطين الدولة، لذلك تبىن نوعا من التشديد يف 

إجراءات تسليمها حماوال احلد من اآلثار السلبية لتمكني األحزاب واملرتشحني من نسخها.

القائمة االنتخابية متس باألمن القومي للدولة وأرسارها أ- 
كان للبعد األمين للقائمة االنتخابية وانعكاسه عىل املصالح الوطنية تأثري كبري يف الرتيث واحلذر الذي ساد 

التعددية  تبين  منذ  منها  نسخ  عىل  واحلصول  االطالع  من  السياسية  األحزاب  متكني  موضوع  مع  التعامل 

املعلومات  فأمهية   ،(3(  10-16 العضوي  القانون  غاية  إىل   13-89 االنتخابات  قانون  وصدور  احلزبية 

والبيانات املسجلة يف القوائم واحتوائها عىل التفاصيل الدقيقة لكافة مواطنيها، والتي هي أصال معلومات 

استعامهلا  عدم  عىل  تساعد  قيود  وضع  عىل  حيرص  املرشع  جعلت  لسيادهتا،  محاية  الدولة  تتكرها  رسية 

بالشكل الذي يرض األمن القومي))).

وتواريخ  والوظائف  الشخصية  والعناوين  واأللقاب  –األسامء  للمواطنني  الشخصية  املعلومات  فترسيب 

املادة 164 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 193 من التعديل الدستوري 2016.  (2(

عرف التنظيم الترشيعي الطالع األحزاب السياسية عىل القوائم االنتخابية واحلصول عىل نسخ منها تدرجا يف التطبيق، ففي حني مل ينص املرشع   (3(
عىل هذه اآللية يف قانون االنتخابات 89-13، أعطى لألحزاب يف األمر 97-07 حق االطالع فقط، ليوسع هذا احلق يف كل من القانون العضوي 
04-01 املعدل لألمر 97-07 ويف القانون العضوي 12-01 و القانون العضوي 16-10، لينقله إىل درجة القواعد الدستورية بموجب املادة 193 من 

التعديل الدستوري 2016.
املحافظة عىل كيانه،  إىل  الداخلية واخلارجية مما يؤدي  التهديدات  النظامي عىل مواجهة كافة  املجتمع وإطاره  بأنه »قدرة  القومي  يعرف األمن   (4(
هويته، إقليمه، موارده، ومتاسكه، وحرية إرادته »انظر: مدحت أيوب، األمن القومي العريب يف عامل متغري بعد أحداث 11 سبتمرب 2001، مكتبة 

مدبويل، الطبعة األوىل، القاهرة، مرص، 2003، ص17.
كام يعرف بأنه »شعور باالطمئنان توفره األهداف والربامج التي تسعى احلكومة من خالهلا إىل ضامن أمن األمة وبقائها، حيث يمكن أن نوضح   
أن مهمة األمن الوطين تكمن يف توفري السالمة والطمأنينة جلميع األفراد ضد أي اعتداءات أو جتاوزات من شأهنا أن تضع املجتمع أو األفراد أو 
الدولة يف حالة من اخلطر، وختلق هاجسا يوحي بحالة من الالأمن، ويتطلب األمن الوطين من الدولة االستعداد الدائم لتأمني اإلمكانيات البرشية 
واملادية يف كل املجاالت ملواجهة أي هتديد حمتمل يف شكل عسكري، أو فكري، أو اقتصادي، أو جمتمعي، ضد أمنها«، أنظر: حممود شاكر سعيد، 

خالد بن عبد العزيز احلرفش، مفاهيم أمنية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، 2006،ص 16.



- 54 -

هلذه  معها  يمكن  مكشوفة  للدولة  البرشية  الرتكيبة  تفاصيل  جيعل  أجنبية)1)  أو  داخلية  جهات  إىل  امليالد– 

اجلهات أن تبين اسرتاتيجيات عىل خمتلف املستويات متس بأمنها القومي، خاصة مع توسع مضامينه يف زمن 

العوملة واتسامها أكثر بالطبيعة اللينة، بحيث مل تعد التهديدات العسكرية وحدها تظى باألمهية، بل ظهرت 

هتديدات جديدة ذات صور متعددة منها السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف والتكنولوجي، أكان 

ذلك عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي أو الدويل)2).

وموازنة بني حق األحزاب يف احلصول عىل نسخ القوائم االنتخابية تكريسا ملبادئ النزاهة والشفافية وبني 

متطلبات محاية الدولة ومؤسساهتا ومواطنيها، تم نص عىل عقوبات جزائية صارمة يتعرض هلا أي شخص 

يثبت استخدامه للقوائم االنتخابية ألغراض مسيئة)3).

ومل حيدد املرشع املقصود باألغراض املسيئة التي يمكن أن تستغل ألجلها القوائم االنتخابية، والتي يعاقب 

عليها القانون، إال أن ذلك يستشف من روح النص وغرضه، وهو منع أي ترسيب أو استغالل أو متاجرة 

ألي جهة هتدف الستعامل البيانات املوثقة يف القوائم االنتخابية للمساس بأمن الدولة))).

القائمة االنتخابية ترتبط باحلياة اخلاصة للمواطنني ب- 
القائمة االنتخابية هي الوثيقة التي تتضمن املواطنني الذين هلم حق ممارسة التصويت واملدون فيها اسم كل 

واحد منهم برتتيب أبجدي وبرقم مسلسل لكل حرف، وتشتمل عىل البيانات اخلاصة بالناخب، من حيث 

أبيه، وجده، واسم الشهرة لديه إن وجد، ومهنته، وتاريخ وحمل ميالده، وكذلك حمل إقامته  اسمه، واسم 

العادية وعنوانه)))، فهي ملفات تتضمن كامل التفاصيل الشخصية لألفراد التي يمكن معها الوصول إليهم 

واحلصول عىل معلومات دقيقة ختص حياهتم.

فاحلق يف احلياة اخلاصة)6) من أكثر احلقوق تعلقا بالشخصية ومن أهم مظاهر الكرامة اإلنسانية، لكونه جيمع 

املادي واملعنوي لشخصية اإلنسان وينعكس عىل قدرته يف تديد توجهاته وميوله وتفضيالته  بني اجلانبني 

ما يؤكد هذا الرأي هو ما جاء يف تقرير املعهد الديمقراطي الوطين حول عملية تسجيل الناخبني يف شامل إفريقيا والرشق األوسط »... ومما زاد   (1(
األمر سوءا هو رفض وزير الداخلية – اجلزائري – أن يضع القوائم االنتخابية يف متناول املراقبني الدوليني، رغم تقدم بعثة الرقابة التابعة لالتاد 
األوريب يف العام 2012 بمطالبات متكررة هبذا الشأن، ناهيك عن ضبابية الدور الذي اضطلعت به اهليآت الناشئة حديثا بغرض اإلرشاف عىل 
املسار االنتخايب والغموض الذي غالبا ما شاب القوانني واإلجراءات« ويبني هذا املوقف املتخذ من وزير الداخلية اجلزائري االحتياطات = 
= التي تعتمدها السلطات اجلزائرية لتجنب امتالك أي جهة أجنبية للقوائم االنتخابية للناخبني اجلزائريني وبالتبعية حصوهلا عىل كافة بياناهتم 

الشخصية، أنظر: توفا وانغ، املرجع السابق، ص 13.
زياين صالح، توالت العقيدة األمنية اجلزائرية يف ظل تنامي هتديدات العوملة، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيرض،   (2(

بسكرة، اجلزائر، العدد 05، مارس 2010، ص 292.
املادة 207 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(

تنص املادة 75 من التعديل الدستوري 2016 »يعاقب القانون بكل رصامة عىل اخليانة والتجسس والوالء للعدو، وعىل مجيع اجلرائم املرتكبة ضد   (4(
أمن الدولة«.

داود الباز،املرجع السابق، ص 229.  (5(
البعض يستعمل مصطلح احلياة اخلاصة، والبعض يتكلم عن اخلصوصية،  التي تدل عىل معىن واحد، فنجد  الكثري من املصطلحات  تستعمل   (6(
والبعض يتكلم عن احلياة احلميمية، والبعض اآلخر عن العزلة أو اخللوة أو املجال اخلاص، أنظر: بن سعيد صربينة، محاية احلق يف حرمة احلياة 
اخلاصة يف عهد التكنولوجيا »اإلعالم واالتصال«، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم القانونية، ختصص قانون دستوري، قسم 

احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلرض باتنة، 2014-2015، ص 10.
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واختيارها بدون تيز)1)، ولعالقته الوثيقة باحلقوق واحلريات املختلفة وتأثره الشديد باملخاطر التي فرضها 

التطور العلمي والتكنولوجي.

أدى  أو فصله وإال  انتزاعه  يمكن  اإلنسان ال  بكيان  وثيقا  ارتباطا  احلياة اخلاصة)2) هي جزء مرتبط  فحرمة 

املتميزة وال يمكن أن  الذاتية وخصائصه  ألرضار كبرية، فاإلنسان بطبعه لديه أرساره الشخصية ومشاعره 

يتمتع ويستثمر يف هذه املميزات إال يف بيئة ترتمها وتثمنها وتوفر هلا الظروف الالزمة حلاميتها)3).

واملرشع يف نصه عىل حق األحزاب يف احلصول عىل نسخة من القوائم االنتخابية أخذ يف االعتبار حساسية 

الشخصية يف إطار خارج  بتداول معلوماهتم  السامح  الذي قد يسببه  موضوع احلياة اخلاصة لألفراد واألثر 

الرسمي، خاصة مع العدد الكبري لألحزاب واملرتشحني والذي قد يصعب معه محاية بياناهتم الشخصية.

كام أكد املجلس الدستوري عىل رضورة احرتام استعامل القوائم االنتخابية واملعلومات التي تتوهيا من طرف 

األطراف املشاركة يف العملية االنتخابية ملبدأ عدم انتهاك احلياة اخلاصة للمواطن واملنصوص عليه بموجب 

املادتني )3 و39 الفقرة األوىل من دستور 1996.

اجلزائية  االنتخابية واألحكام  القوائم  استخدام  املرشع برضورة تديد رشوط وجمال وكيفيات  ألزم  وعليه 

ألي استخدام ملعلومات الناخبني بام يتعارض مع األهداف املبينة يف القانون العضوي لالنتخابات.

القائمة االنتخابية قد تستخدم ألغراض احلملة االنتخابية لألحزاب السياسية ج- 
تتيح القائمة االنتخابية لألحزاب السياسية معلومات هامة ختص ناخبي الدائرة االنتخابية التي تتنافس فيها، 

ومتكن املعلومات التي تتضمنها من أخذ صورة كاملة عن حجم الكتلة الناخبة الواجب التوجه إليها لكسب 

بن حيدة حممد، احلق يف محاية احلياة اخلاصة يف الترشيع اجلزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية،   (1(
جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 2016-2017، ص14. 

تعددت تعاريف الفقهاء للحق يف احلياة اخلاصة بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فُيعرف أنه حق الفرد يف اختيار أسلوب حياته وطريقته يف   (2(
العيش دون تدخل من الغري يف حدود النظام العام، وحقه يف إبقاء معلوماته الشخصية رسية واعتبارا أن املجلس الدستوري مؤسسة تسهر عىل 
احرتام أحكام الدستور ومحاية احلقوق واحلريات الفردية، فإنه عرّب من خالل رأيه حول رقابة دستورية القانون العضوي 04-01 املعدل واملتمم 
لألمر97-07 عىل رضورة اقرتان آلية متكني األحزاب السياسية من نسخ القوائم االنتخابية باحرتام احلقوق املعرتف هبا للغري بموجب أحكام 
الدستور خاصة املادة 63، والتي تؤكد عىل رضورة ممارستها يف إطار احرتام حريات وحقوق اآلخرين خاصة ما تعلق باحلياة الشخصية لألفراد.

بعيدا عن معرفة أو اطالع أي شخص تت أي مربر وبأي وسيلة كانت، فالرسية هي املميزة لصميم احلياة اخلاصة للفرد، ويعرف كذلك أنه   
»حق الشخص يف أن ينسحب أو ينعزل أو خيلو بنفسه ملامرسة حياته اخلاصة، وحقه يف عدم تدخل الغري يف خصوصياته، وتركه يعيش احلياة التي 

يرتضيها لنفسه »لتفصيل أكثر أنظر:
بن سعيد صربينة، املرجع السابق، ص11 وما بعدها.  -

بن حيدة حممد، املرجع السابق، ص 17 وما بعدها.  -
ممدوح خليل بحر، محاية احلياة اخلاصة يف القانون اجلنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، 1983، ص225.  -

عيل أمحد عبد الزعبي، حق اخلصوصية يف القانون اجلنائي -دراسة مقارنة- املؤسسة احلديثة للكتاب، الطبعة األوىل، لبنان، 2006، ص121.  -
واحلق يف محاية املعلومات والبيانات الشخصية من أهم مظاهر احلق يف احلياة اخلاصة ويقصد به »حق الفرد أن يقرر متى وكيف وإىل أي مدى   
بياناته  التعامل مع  التأثري بشكل كبري يف كيفية  التحكم أو عىل األقل  التي ختصه مع اآلخرين، وهو رغبة الشخص يف  املعلومات  تبادل  يمكن 

الشخصية« لتفصيل أكثر انظر: بن حيدة حممد، املرجع السابق، ص 132 وما بعدها.
وللحق يف احلياة اخلاصة طابعان: طابع عادي أساسه النأي بالنفس عن التدخل يف شؤون اآلخرين اخلاصة، وطابع إعالمي يقيض بعدم إدراج   
صلة  ذات  لبيانات  الفرد  استعامل  عن  النأي  يوجب  الذي  األمر  وهو  لآلخرين  بالنسبة  اإلعالم  يف  باحلق  يعرف  ما  ضمن  الفرد  خصوصيات 
بخصوصية الفرد، أنظر: عفيفي كامل عفيفي، جرائم الكمبيوتر وحقوق املؤلف واملصنفات الفنية، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، لبنان، 

2003، ص247.
أمحد فتحي رسور، احلامية اجلنائية للحق يف احلياة اخلاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، 1976، ص54.  (3(
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دعمها وأصواهتا، كام أهنا تبني الرتكيبة البرشية للناخبني والتي عىل أساسها تصيغ خطاهبا االنتخايب وتضع 

اسرتاتيجيتها وبرناجمها.

كام أن البيانات املبينة يف القوائم خاصة العناوين الشخصية يمكنها تسهيل عملية الوصول إىل الناخبني والقيام 

بحمالت انتخابية مبارشة لرشح خططها، وتوزيع مواد احلملة االنتخابية عىل املواطنني الناخبني فقط، وهو 

ما يساعد عىل ترشيد نفقات األحزاب)1).

وعليه فاملرشع وباعتبار القوائم االنتخابية وثائق رسمية ال جيوز استعامهلا لغري الغرض املحدد هلا، فإنه أحاط 

عملية متكني األحزاب من احلصول عليها بإجراءات قانونية حمددة ونص عىل عقوبات جزائية يتعرض هلا كل 

من يثبت استغالله لبياناهتا بشكل خمالف للقانون)2).

الفرع الثالث: أمهية حصول األحزاب السياسية عىل نسخ القوائم االنتخابية 
وأساليب رقابتها

مستويات  عىل  كبرية  فعالية  ذو  ترشيعيا  تطورا  ُيعد  االنتخابية  القوائم  نسخ  من  السياسية  األحزاب  متكني 

متعددة، وهي لتحقيق الفعالية الالزمة تتبع أساليب منهجية متكنها احلصول عىل أكرب مردودية لعملية الرقابة.

أوال: أمهية حصول األحزاب السياسية عىل نسخ القوائم االنتخابية
حصول األحزاب السياسية عىل نسخ من القوائم االنتخابية إجراء ذو أمهية كبرية تتضح فيام ييل:

تدعيم نزاهة وشفافية العملية االنتخابية أ- 
العملية  وشفافية  نزاهة  تدعيم  يف  هام  دور  االنتخابية  القوائم  نسخ  من  السياسية  األحزاب  متكني  إلجراء 

االنتخابية، وتأكيد احرتام النصوص القانونية التي تضبط مراحلها خاصة مرحلة التسجيل.

كافة  مسامهة  أساسه  تشاركي)3)  رقايب  ألسلوب  اعتامد  القيد  مرحلة  رقابة  يف  السياسية  األحزاب  فإرشاك 

أطراف العملية يف محاية أصوات الناخبني، وكوهنا متنافس رئييس فيها جيعل متكينها من نسخ القوائم وكسب 

دعمها لطريقة سري عملية التسجيل تأكيد عىل سالمة إجراءاهتا وخلوها من التالعب والتزوير.

واملؤسس الدستوري أكد هذا التوجه من خالل نص املادة 193 من التعديل الدستوري 2016 »تلزم السلطات 

العمومية املكلفة بتنظيم االنتخابات بإحاطتها بالشفافية واحلياد، وهبذه الصفة توضع القائمة االنتخابية عند 

كل انتخاب تت ترصف املرتشحني«.

كيث ارترش، شبكة املعرفة االنتخابية، املرجع السابق.  (1(
املادة 207 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

»اعتبارا  السابق  املرجع   ،07-97 املعدل واملتمم لألمر  العضوي  القانون  بمراقبة  املتعلق  م د /04  01/ر. ق ع/  الدستوري رقم  املجلس  رأي   (3(
يف  املشاركة  لألطراف  حق  لتقرير  كان  البلدية،  االنتخابية  القائمة  من  نسخة  عىل  احلصول  من  األشخاص  بعض  مّكن  حني  املرشع  هدف  أن 

االنتخابات«. 
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كام أن رأي املجلس الدستوري)1) رقم 16-01 ر.ت د/ م د املتعلق برقابة مرشوع التعديل الدستوري 2016 

اعترب أن دسرتة حصول األحزاب السياسية عىل القائمة االنتخابية هو تدعيم لضامنات نزاهة وشفافية العملية 

االنتخابية وتكريس للتداول السلمي عىل السلطة، وتدعيم حلقوق وحريات األفراد.

املساواة بني املواطنني املؤهلني للتصويت ب- 
ترمي األحزاب السياسية من خالل رقابة سالمة عملية التسجيل يف القوائم االنتخابية إىل التأكد من معاملة 

كامل املواطنني املؤهلني للتصويت والذين يرغبون املشاركة يف اإلدالء برأهيم عىل قدر املساواة، وبالتبعية تيل 

السلطات املرشفة عىل العملية االنتخابية باحلياد واحرتامها النصوص القانونية.

فاالطالع عىل القائمة االنتخابية قبل االقرتاع يمنحها فرصة رقابة مدى تسجيل الكتلة الناخبة املؤيدة هلا 

وعدم اتباع أي سلوك إقصائي يف حقها يؤدي للمساس بحجم األصوات املمكن تصيلها، كام أنه يساهم 

يف التأكد من عدم وجود تضخيم لعدد الناخبني املحتملني للتيارات السياسية املنافسة، األمر الذي يؤدي 

ملنحها وزنا انتخابيا صوريا يؤثر عىل نتيجة االنتخابات النهائية)2).

بناء الثقة قبل يوم االقرتاع ج- 
رغبة السلطات اإلدارية يف كسب ثقة أطراف العملية االنتخابية بصدقها يف إجراء انتخابات نزهية وشفافة 

يعترب تديا كبريا تاول جتاوزه من خالل إرشاك مجيع الفاعلني يف مهمة الرقابة.

فاألحزاب متلك قدرة كبرية يف صناعة الرأي العام وتوجيهه عن طريق مناضليها ومؤيدهيا، الذين ينتظرون 

مواقف أحزاهبم من طريقة تنظيم العملية االنتخابية لتكوين آرائهم السياسية الشخصية والتي ُتتوج باملشاركة 

أو املقاطعة أو االحتجاج.

واملرتشحني  اإلدارة  بني  الثقة  لبناء  هامة  فرصة  القوائم  عىل  بحصوهلا  الناخبني  تسجيل  لعملية  فرقابتها 

واملواطنني، كام أن إظهار السلطات أن قيد الناخبني تم بطريقة سليمة تم فيها تصحيح كامل األخطاء التي 

شابتها، يساهم يف إضفاء الرشعية الالزمة عىل نتائج االنتخابات، األمر الذي يمّكن املؤسسات املنبثقة عنها 

أداء دورها بقوة وفعالية)3).

تضمن رأي املجلس الدستوري رقم 16-01 ر.ت د/ م د املؤرخ يف 12 ربيع الثاين 1437 املوافق ل28 يناير 2016 املتعلق بمرشوع القانون املتضمن   (1(
التداول  تكريس  وغايتها  االنتخابات  يف  والشفافية  النزاهة  مبدأ  يضمن  االنتخابية  القوائم  تسليم  دسرتة  أن  »...واعتبارا  الدستوري  التعديل 
الديمقراطي من خالل التعددية السياسية املكرسة دستوريا، واعتبارا بالنتيجة أن ذلك كفيل بدعم حقوق املواطن وحرياته وال يمس بأي كيفية 

التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية«.
ومنظامت  السياسية  األحزاب  إلرشاد  الديمقراطي  الوطين  املعهد  دليل  الناخبني،  تسجيل  عملية  يف  الثقة  بناء  مرلو،  باتريك  كالين،  ريتشارد   (2(

املجتمع املدين، ترمجة مي األمحر، واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية، 2001، ص 23.
ريتشارد كالين، باتريك مرلو، املرجع السابق، ص 23.  (3(
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اكتساب خربة يف جمال رقابة العملية االنتخابية د- 
مرحلة تسجيل الناخبني من أوىل مراحل العملية االنتخابية، واألحزاب السياسية عن طريق رقابتها والتأكد 

من صحة األسامء املسجلة هبا يمكنها تطوير قدراهتا التنظيمية الرقابية والتحضري لرقابة املراحل الالحقة.

تتبعها، واهليكل  التي  الرقابة والتحقيق  القوائم االنتخابية وأساليب  تتبناها يف متحيص  التي  فاإلسرتاتيجية 

التنظيمي الذي تعتمده يف ذلك يسمح هلا معرفة مواطن القوة والضعف، ويساعد عىل تاليف مواضع اخللل، 

واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة.

كام أن مرحلة القيد يف القوائم بمثابة اختبار للتدابري الرقابية املتبناة من طرف األحزاب ومدى نجاعتها، وهي 

تدريب لألعضاء املكلفني بالرقابة يمكن خالهلا معرفة كفاءاهتم ومؤهالهتم يف املجال االنتخايب وتطويرها، 

كام يمكن اختبار مدى كفاية عددهم وزيادته يف حال وجود نقص)1).

ثانيا: أساليب رقابة األحزاب السياسية عىل القوائم االنتخابية
حصول األحزاب السياسية عىل نسخ من القوائم االنتخابية وإن كان مكسبا هاما، فإن تقيق أهدافه حيتاج 

إرادة وتنظيام وإمكانيات كبرية جيب عىل األحزاب أخذها بعني االعتبار وتضريها قبل بدء رقابتها، حتى 

تستطيع السيطرة عىل العملية والتأكد من سالمة مرحلة التسجيل.

القوائم ويوم االقرتاع، وتعقيد  الفاصلة بني تسليم  القصرية  الزمنية  الناخبة)2) والفرتة  للهيئة  الكبري  فالعدد 

لعملية  دقيقة  السياسية ترص عىل وضع إسرتاتيجية  فيها وحساسيتها)3)، جيعل األحزاب  املوفرة  البيانات 

الرقابة وحشد اإلمكانيات الالزمة لذلك، ووضع إطار تنظيمي يتضمن الطاقم التقين املؤهل الذي يمكنه 

يف  املوجودة  املخالفات  إىل  النهاية  يف  توصل  مضبوطة)))  منهجية  أساليب  وفق  االنتخابية  القوائم  تفحص 

عملية التسجيل.

املسائل الواجب رقابتها من طرف األحزاب السياسية أ- 
تقوم األحزاب السياسية عند تفحصها للقوائم االنتخابية بالتأكد من جمموعة مسائل متثل مؤرشات عىل مدى 

احرتام السلطات العمومية ملتطلبات نزاهة وشفافية عملية التسجيل.

إحتواء القائمة االنتخابية عىل أسامء الناخبني املؤهلني فقط  -1
هم  فيها  املسجلني  بأن  إقناعها  هي  االنتخابية  القوائم  رقابة  يف  األحزاب  إلرشاك  األساسية  الدوافع  أحد 

ريتشارد كالين، باتريك مرلو، املرجع السابق، ص24.  (1(
حسب ترصيح وزير الداخلية واجلامعات املحلية اجلزائري فقد بلغ عدد املسجلني يف القوائم االنتخابية لالنتخابات الترشيعية املجراة يف 04 ماي   (2(

2017: 23.251.503 إرجع: https://www.youtube.com/watch?v=ijvThEuzqfs تاريخ املشاهدة 09 ماي 2017، 11.30.
وبلغ عدد الناخبني املسجلني يف القوائم االنتخابية لالنتخابات البلدية والوالئية املجراة يوم 23 نوفمرب 2017: 22.883.772 ناخب، إرجع:  

https://www.youtube.com/watch?v=YBTKbUOXRxE، تاريخ املشاهدة 28 نوفمرب 2017، 11.00.  
فالديمري بران وباتريك مريلو، املرجع السابق، ص29.  (3(
ريتشارد كالين، باتريك مرلو، املرجع السابق، ص45.  (4(
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األشخاص املؤهلون لالنتخاب فقط، وأن عملية القيد مل يتم فيها إضافة أي شخص ال يملك حق التصويت، 

وينظر هلذه املسألة من زاويتني: أوهلا التأكد من عدم تسجيل أشخاص ومهيني والثانية التأكد من شطب مجيع 

األشخاص الذين فقدوا أهليتهم االنتخابية بسبب الوفاة أو عارض لألهلية أو تغيري اإلقامة)1).

فجهد األحزاب جيب أن يركز عىل التأكد من عدم وجود أي تضخيم أو زيادة صورية يف عدد الناخبني)2) 

بام يمس مبدأ املساواة يف املنافسة االنتخابية، ويؤدي إىل انتحال شخصيات مواطنني وتوقيعاهتم للتصويت 

املتكرر، والتدقيق يف هذا الشأن يساعد عىل اكتشاف هذه األسامء حلذفها)3).

عدم إقصاء أي ناخبني تتوفر فيهم الرشوط  -2
نقاشات كثرية جعلت  التصويت  ناخبني مؤهلني من ممارسة حقهم يف  إقصاء أسامء  أثارت مسألة  ما  كثريا 

األحزاب السياسية ترص عىل تسجيل كافة مناضليها ومؤيدهيا يف القوائم التي ختص دوائرهم االنتخابية)))، 

وتعتمد يف ذلك عىل قائمة حُمرضة مسبقا تتضمن أسامء األشخاص املراد التأكد من قيدهم.

يف  خاصة  معني  سيايس  لتيار  الناخبة  الكتلة  من  للتقليص  ُيعتمد  قد  أسلوب  معينني  ناخبني  أسامء  فإقصاء 

الدوائر التي يملك فيها شعبية كبرية، ومن ثم ترجيح الكفة ملنافسيه، وهو أمر توليه األحزاب أمهية بالغة عند 

رقابتها لسالمة القوائم.

صحة البيانات الشخصية للناخبني  -3
البيانات الشخصية للناخبني يف منعهم من التصويت يوم االقرتاع، فالّلجنة املكلفة  قد يتسبب أي خطأ يف 

باإلرشاف عىل التصويت تقوم بالتأكد من مدى مطابقة املعلومات املذكورة يف القائمة االنتخابية مع معلومات 

أو  امليالد  تاريخ  أو  واللقب  االسم  سواء  التصويت،  مكتب  يف  هلا  تقدم  التي  اهلوية  وبطاقة  الناخب  بطاقة 

العنوان الشخيص، أو الدائرة االنتخابية التي يصوت فيها ومركز ومكتب االقرتاع.

التصويت  ومكتب  مركز  ويف  إليها  ينتمي  التي  االنتخابية  الدائرة  يف  الناخب  يصوت  أن  ينص  فالقانون 

اخلاص به)))، ومن شأن أي خطأ يف ذلك أن يؤدي ملنعه من االنتخاب ويعرقل ممارسته حقه الدستوري، كام 

أن اخلطأ يف بياناته الشخصية ُيصّعب التأكد من هويته وبالتايل يقصيه)6).

املواد 3، 4 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
4 ماليني ناخب جديد بالقوائم االنتخابية  2012 أنه تم تسجيل  4 ماي  رصح وزير الداخلية واجلامعات املحلية بمناسبة االنتخابات الترشيعية   (2(
البلدية، وأكد أن هذه الزيادة يف عدد الناخبني تتناسب مع الزيادة يف عدد السكان وعرض أرقاما وإحصائيات تبني ذلك، كام أكد أن هذه املراجعة 
متت وفقا للضوابط والنصوص القانونية، غري أن األحزاب السياسية رصحت أهنا غري مقتنعة وأن عملية التسجيل هذه متت يف ظرف قيايس ومل 
ترتم فيها اإلجراءات املنظمة التي من بينها وجوب تقديم شهادة الشطب من القائمة االنتخابية القديمة، الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق 

اإلنسان، املرجع السابق، ص15.
ريتشارد كالين، باتريك مرلو، املرجع السابق، ص 32.  (3(

بن عيشة حممد، دور األحزاب السياسية يف تقيق النزاهة االنتخابية، امللتقى الدويل حول: دور األحزاب السياسية يف إرساء الديمقراطية، دراسة   (4(
مقارنة بني النظم العربية والغربية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي 1945، قاملة، اجلزائر، 23 و24 نوفمرب 2014، ص3.

املادة 27 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
الدائرة األوروبية للشؤون اخلارجية، االتاد األورويب، مكتب مطبوعات االتاد  الثالث،  دليل االتاد األورويب ملراقبة االنتخابات، اإلصدار   (6(

األورويب، بلجيكا، 2016، ص 53.
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وإن كانت مراقبة صحة بيانات ناخبي كامل الدائرة االنتخابية التي سلمت قائمتها لألحزاب السياسية عملية 

القائمة االنتخابية عىل هذا  العينة كوسيلة تقديرية ملدى اشتامل  صعبة ومعقدة، فاألخرية تلجأ إىل أسلوب 

النوع من األخطاء.

فاألحزاب تقوم باملقارنة بني املعلومات الشخصية املذكورة يف القائمة االنتخابية ملجموعة من األشخاص 

مع معلوماهتم املدونة يف بطاقات انتخاهبم وهويتهم وتتأكد منها)1)، وعىل أساس النتيجة املتوصل إليها يمكن 

تكوين صورة عن دقة عملية التسجيل.

عدم وجود حاالت للتسجيل املتكرر  -4
تتأكد األحزاب السياسية عند رقابتها للقوائم االنتخابية املسلمة هلا من عدم وجود أسامء أشخاص مسجلني 

أكثر من مرة، سواء عىل سبيل اخلطأ أو القصد، فحق االنتخاب يمنح للناخب مرة واحدة يعرب فيها عن رأيه، 

وال جيوز تكرار تصويته وإال اعترب إخالال بمبدأ املساواة بني املواطنني ومساسا بنزاهة العملية االنتخابية.

واألحزاب يمكنها اكتشاف هذه النقائص يف القائمة االنتخابية مبارشة بمقارنة املعلومات الشخصية ألسامء 

األشخاص املشكوك فيهم، فإن تطابقت يتم إبالغ املصالح املختصة لتصحيح اخلطأ واإلبقاء عىل تسجيل 

واحد، مع مالحظة أن هذا التجاوز قد حيتمل وصفا جزائيا)2).

منهجية مراقبة األحزاب السياسية للقوائم االنتخابية ب- 
تساعدها يف متحيص  منهجية  أساليب  اتباع  إىل  االنتخابية  للقوائم  رقابتها  السياسية خالل  تعمد األحزاب 

وتدقيق أكرب نسبة من معلومات الناخبني والتأكد من صحتها يف أقل فرتة.

وضع خطة عامة للمراقبة  -1
تتطلب مراقبة القوائم االنتخابية من طرف األحزاب وضع خطة عمل دقيقة مبنية عىل منهجية سليمة تساعد 

للمهام واألدوار،  الذكي  التوزيع  املتوفرة، وتعمل عىل  والبرشية  املادية  األمثل لإلمكانيات  عىل االستعامل 

إقتصادا للموارد املالية واستغالال للفرتة الزمنية املتاحة.

جهد  بأقل  سالمتها  يف  للتحقيق  الوحيد  السبيل  جيعل  الكبري  وعددها  القوائم  يف  املتوفرة  البيانات  فتعقيد 

ووقت هو اعتامد خطة تنظيمية حمكمة يتم وضعها بفرتة زمنية معتربة قبل بدء عملية تسليم القوائم)3)، ليتم 

تنفيذها مبارشة بعد ذلك ضامنا ألكرب مردودية وأحسن نتيجة.

وحيتاج وضع خطة شاملة وواضحة املعامل دراسة تفصيلية لكافة جوانب مرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية 

بولندا،  األورويب،  والتعاون  األمن  ملنظمة  التابع  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  املؤسسات  مكتب  املحليني،  االنتخابات  مراقبي  دليل   (1(
2012، ص56.

تنص املادة 197 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يعاقب باحلبس من )3( ثالثة أشهر إىل )3( سنوات كل من سجل نفسه يف   (2(
أكثر من قائمة انتخابية تت أسامء أو صفات مزيفة...«.

ريتشارد كالين، باتريك مرلو، املرجع السابق، ص45.  (3(
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ومعرفة إجراءاهتا، وضبط املسائل املمكن وجود خلل هبا، كام تقوم األحزاب بجرد لإلمكانيات التي متلكها 

فعالية  الرقايب  الدور  إعطاء هذا  وُيبلور هذا كله يف خطة تساهم يف  املهمة،  ُيعتمد عليها خالل هذه  والتي 

تنعكس عىل نزاهة وصحة القوائم االنتخابية.

إختيار الطاقم املؤهل  -2
تدقيق القوائم االنتخابية يتطلب اختيار طاقم يتشكل من أشخاص ذووا كفاءة ومؤهالت يف املجال القانوين 

للعملية  القانوين  التنظيم  صميم  يف  تدخل  التسجيل  فمرحلة  اآليل،  اإلعالم  تقنيات  جمال  ويف  االنتخايب 

يكون يف  القوائم  تسليم  أن  الرقايب، كام  فعالية دورهم  يعترب حمور  إجراءاهتا ورشوطها  االنتخابية، ومعرفة 

املعلوماتية حلسن استعامهلا، واقتصاد اجلهد عن طريق إجراء  أقراص مضغوطة تتاج خربة يف جمال  شكل 

اختبارات حاسوبية ومقارنات وإحصائيات بني خمتلف البيانات املتواجدة فيها.

وتقيقا لذلك يتوجب مسبقا تديد العدد الالزم من األشخاص الذين يتولون املهمة، وذلك بناء عىل حجم 

الدائرة االنتخابية وعدد الناخبني هبا، كام تؤخذ بعني االعتبار املدة الزمنية املتوفرة والفاصلة بني تاريخ التسليم 

وتاريخ االقرتاع.

واملسؤوليات جتنبا  املهام  توزيع  فيها  يتم  الطاقم)1)  لكامل  تكوينية  تنظيم دورات  األحزاب  تتوىل  ذلك  بعد 

بني  املعلومات  وتبادل  والتنظيم  التنسيق  آليات  رشح  فيها  يتم  كام  األدوار،  يف  حصوله  املمكن  للتداخل 

األعضاء، وكذلك توضيح كافة اجلوانب القانونية املتعلقة بالقوائم االنتخابية واملسائل الواجب التأكد منها، 

برقابة إجيابية  للقيام  التقنيات األنجع  يتم توضيح  املمكن إجيادها وكيفية اختبار صحتها، كام  والتجاوزات 

بأقل جهد وتكلفة ويف أقرص فرتة)2).

اختيار األسلوب األمثل للمراقبة  -3
األحزاب السياسية وبغرض إعطاء أكرب فعالية لرقابتها عىل القوائم االنتخابية تعتمد عىل جمموعة أساليب 

وطرق منظمة تتم وفق ترتيبات حمددة تساهم يف تقويم جودة عملية التسجيل ومدى إجرائها وفقا للضوابط 

املنصوص عليها، وهي بذلك تعطي للعملية االهتامم الالزم الذي يساعد عىل التأكد من صحتها وسالمتها، 

عىل  يعتمد  والثاين  املبارشة،  امليدانية  االختبارات  عىل  يعتمد  األول  أساسيني،  أسلوبني  ذلك  يف  وتعتمد 

االختبارات املعلوماتية املبنية عىل تقنيات اإلعالم اآليل.

االختبارات امليدانية  -1.3
التي تقوم هبا األحزاب السياسية عىل فحص سالمة القوائم االنتخابية انطالقا  امليدانية  تعتمد االختبارات 

بن عيشة عبد احلميد، املرجع السابق، ص03.  (1(
ريتشارد كالين، باتريك مرلو، املرجع السابق، ص ص 49-48.  (2(
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القائمة وقياس صحتها مبارشة مع األشخاص  الناخبني املتواجدة يف  بيانات  من الواقع بإجراء مطابقة بني 

املعنيني، واكتشاف إمكانية وجود أخطاء أو تناقضات.

ويتبع هذا األسلوب مسارين اثنني: إما إجراء اختبار مطابقة من القائمة إىل املواطنني، أو املسار العكيس وهو 

إجراء اختبار مطابقة من املواطنني إىل القائمة.

الزيارات  أساسا عىل  املكلف هبا العتامدها  الطاقم  امليدانية جهودا كبرية من  االختبارات  تتطلب  ما  وعادة 

امليدانية وااللتقاء بمكونات العينات التي يتم اختيارها للتحاور.

اختبار املطابقة من القائمة االنتخابية إىل املواطنني  -1.1.3
معلوماهتم  وأن  ومهيني  غري  ألشخاص  هي  القائمة  يف  املدرجة  الناخبني  أسامء  أن  للتأكد  يعتمد  أسلوب 

خمتلفة  فئات  تتضمن  مدروسة  عينة  اختيار  طريق  عن  ذلك  ويكون  تالعب،  أو  خطا  يمسسها  مل  صحيحة 

تؤخذ معلوماهتا الكاملة من القائمة االنتخابية، ثم يتم البحث عن األشخاص املعنيني والتأكد من وجودهم 

الفعيل ومن توفر كافة الرشوط القانونية التي تؤهلهم للتصويت، وأن بياناهتم االنتخابية سليمة ومتطابقة)1).

فالعدد الكبري للناخبني جيعل رقابة األحزاب السياسية عىل صحة تسجيلهم حالة بحالة أمرا صعبا يف ظل 

نتائجه معربة عن الواقع إىل درجة كبرية، وهذا  اإلمكانيات والوقت املتوفر، ما حيتم اعتامد أسلوب علمي 

األسلوب هو العينة التمثيلية.

وإلعطاء أكرب مصداقية هلذا األسلوب يشرتط يف اختيار أفراد العينة اعتامد العشوائية املبنية عىل متثيل أغلب 

أصناف الناخبني سواء ما تعلق بالسن أو اجلنس أو العنوان، حتى يتم تغطية معظم احلاالت املعربة فعال عن 

الرتكيبة املتنوعة للكتلة الناخبة يف الدائرة االنتخابية املعنية)2).

اختبار املطابقة من املواطنني إىل القائمة االنتخابية  -2.1.3
فيه  يتم  بحيث  املواطنني،  إىل  االنتخابية  القائمة  املطابقة من  بمنحى عكيس ألسلوب  جُيرى هذا األسلوب 

االنتقال مبارشة إىل املواطنني عىل أرض الواقع واختيار عينة متنوعة منهم، يتم استجواهبا واالستفسار عن 

كافة بياناهتا االنتخابية وتدوينها يف استامرات خاصة، ليتم بعد ذلك مطابقتها مع البيانات املتواجدة يف القائمة 

االنتخابية، وحماولة التأكد أنه تم فعال تسجيلهم وفقا لبياناهتم الشخصية الصحيحة.

وهو أسلوب يبني مدى قيام اهليئات املرشفة عىل القوائم بقيد األشخاص الذين يتمتعون باألهلية االنتخابية 

ويملكون اإلرادة للتصويت وتوجهوا فعال إىل املراكز لتسجيل أنفسهم)3).

تسجيلهم  عدم  أو  البيانات  يف  خطأ  بسبب  التصويت  من  بالتسجيل  قاموا  الذين  الناخبون  حيرم  ما  فكثريا 

دليل مراقبي االنتخابات املحليني، املرجع السابق، ص 58.  (1(
ريتشارد كالين، باتريك مرلو، املرجع السابق، ص ص 34-33.  (2(

دليل مراقبي االنتخابات املحليني، املرجع السابق، ص58.  (3(
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أصال، ويساهم هذا األسلوب يف تنبيههم لتسوية وضعيتهم قبل يوم االقرتاع، كام أنه يعطي صورة عىل دقة 

القوائم االنتخابية)1).

االختبارات املعلوماتية  -2.3
البيانات  دقة  السياسية ومعرفة  املسلمة لألحزاب  االنتخابية  للقائمة  االلكرتونية  النسخة  تعتمد عىل تليل 

املقيدة فيها ومدى صحتها ودرجة تناقضها، وذلك اعتامدا عىل تقنيات اإلعالم اآليل التي تسمح باستخراج 

املعطيات املختلفة حول وضعية الناخبني وصحة تسجيلهم.

املراقبني  من  كبريا  عددا  حيتاج  ال  كونه  امليدانية،  االختبارات  أسلوب  من  سهولة)2)  أكثر  أسلوب  وهو 

تقنيات  الالزمة يف جمال  بالكفاءة  الطاقم  للميدان، بل كل ما حيتاجه هو متتع  تنقالت  وال يستلزم إجراء 

اإلعالم اآليل.

وتركز االختبارات املعلوماتية عىل اكتشاف األخطاء املتعلقة بالفروقات بني العدد احلقيقي للناخبني يف القائمة 

االلكرتونية والعدد املرصح به من طرف السلطات عن طريق إجراء اإلحصائيات االلكرتونية الالزمة، األمر 

الذي يساهم يف اكتشاف وجود تضخيم أو إقصاء، كام يساعد عىل اكتشاف حاالت تكرار التسجيل وبيانات 

الناخبني الناقصة أو املتناقضة، وبطريقة دقيقة ورسيعة)3).

وهي طريقة ناجعة يف حال ما كانت النسخ االلكرتونية املسلمة من طرف السلطات العمومية مفتوحة وغري 

مربجمة بشكل معقد ومغلق يمنع فتحها إلجراء التحليالت الالزمة عليها.

املطلب الثالث: نتائج رقابة األحزاب السياسية عىل القوائم االنتخابية

رغم اعتبار إجراء حصول األحزاب السياسية عىل نسخ قوائم الدوائر االنتخابية امُلرتشح فيها تطورا دستوريا 

هاما لضامن نزاهة وشفافية مرحلة التسجيل وتوجها جديدا تم فيه تبين نظام رقايب تشاركي ال يتم فيه إقصاء 

ومدى  وآثارها  الرقابة  هذه  نتائج  حول  يتمحور  الرئييس  التساؤل  أن  إال  االنتخابية،  العملية  يف  فاعل  أي 

متكينها األحزاب السياسية من املسامهة احلقيقية يف محاية إرادة الناخبني.

الفرع األول: اجلرائم املرتبطة بحصول األحزاب السياسية عىل نسخ 
القوائم االنتخابية

العملية االنتخابية، نص املرشع عىل جتريم كل فعل يرمي للمساس  القانونية لضامن سالمة  توفريا للحامية 

ريتشارد كالين، باتريك مرلو، املرجع السابق، ص 35.  (1(

فالديمري بران وباتريك مريلو، املرجع السابق، ص 30.  (2(

ريتشارد كالين، باتريك مرلو، املرجع السابق، ص 36.  (3(
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السياسية  لألحزاب  االنتخابية  القائمة  تسليم  إجراء  وأمهية  االنتخايب)1)،  النظام  يف  الثقة  ويفقد  بسالمتها، 

بالنسبة لنزاهة عملية التسجيل جعله يوليه اإلحاطة الالزمة وينص عىل عقوبات ضد كل من يمتنع أو يعرقل 

عملية التسليم، كام نص عىل معاقبة أي شخص يستعمل القوائم االنتخابية املسلمة ألغراض غري مرشوعة.

أوال: جريمة االمتناع عن تسليم القائمة االنتخابية ملمثيل األحزاب السياسية
رقابة األحزاب السياسية عىل سالمة القوائم االنتخابية قد تشكل عائقا أمام جهات معينة ترمي للتالعب 

بعملية التسجيل، ما جيعل احلل األمثل أمامها هو االمتناع عن تسليمها نسخ القوائم وبالتايل جتميد رقابتها، 

وجتنبا لذلك نص املرشع عىل متابعة مرتكب هذا الفعل بُجرم االمتناع عن تسليم القائمة االنتخابية.

وجتريم هذا الفعل كان ابتداء من القانون العضوي )0-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07 بموجب املادة 203 

مكرر، وكذلك بموجب املادة 220 فقرة 1 و2 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات، ليتأكد 

نفس احلكم يف املادة 207 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.

العامة توافر ركنني أساسيني مها  القائمة االنتخابية يشرتط طبقا للقواعد  وقيام جريمة االمتناع عن تسليم 

الشخص  قيام  عىل  الدال  املادي  الفعل  بتوافر  احلالة  هذه  يف  يكون  فاألول  املعنوي،  والركن  املادي  الركن 

بالسلوك املؤدي إىل حرمان ممثل احلزب السيايس من احلصول عىل القائمة االنتخابية، سواء كان هذا الفعل 

يف شكل ترصف رصيح مبارش، أو عن طريق التقاعس يف أداء املهام بشكل يؤدي حلرمان األحزاب السياسية 

من أحد أهم حقوقها خالل هذه املرحلة.

أما الركن املعنوي فيقصد به توافر القصد اجلنائي الرتكاب جريمة االمتناع عن تسليم القائمة االنتخابية، 

مصلحة  تقيق  ذلك  من  مبتغيا  رصحية  قانونية  نصوص  تطبيق  تعطيل  إىل  نيته  اجتهت  الشخص  أن  بمعىن 

لشخصه أو لغريه، وهو بذلك عامل بأن الفعل الذي يقوم به غايته منع حزب سيايس من ممارسة حقه يف التأكد 

من سالمة عملية التسجيل.

ونصت املادة 207 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات عىل عقوبة الشخص املرتكب هلذه 

اجلريمة واملتمثلة يف احلبس من سنة )1( إىل ثالث )3( سنوات وبغرامة من 000) دج إىل 0000) دج، مع 

إمكانية احلكم عليه باحلرمان من حق االنتخاب أو الرتشح ملدة ال تتجاوز مخس ))( سنوات.

وجتدر اإلشارة أن املرشع نظم جريمة االمتناع عن تسليم القائمة االنتخابية، ومل ينظم جريمة عرقلة تسليم 

القائمة االنتخابية، وهو الفعل األكثر شيوعا، إذ يلجأ الكثري من املسؤولني املكلفني بعملية التسليم إىل افتعال 

آخر  يف  هلا  لتسلم  القوائم،  نسخ  عىل  األحزاب  حصول  تأخري  هبدف  خمتلفة  بظروف  والتحجج  العراقيل 

املطاف وبمدة زمنية قصرية فاصلة عن تاريخ التصويت، جيعل من الصعب التأكد من صحة األسامء املسجلة 

هبا، األمر الذي ُيفرغ اإلجراء من معناه وجيعله شكليات ال غري.

جماهدي إبراهيم، التجريم والعقاب يف جرائم االنتخابات يف القانون اجلزائري واملقارن، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور،   (1(
اجللفة، اجلزائر، العدد 28، سبتمرب 2016، ص 141.
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فاألحرى باملرشع ولغلق كافة املنافذ عىل األشخاص الذين حياولون التالعب بمرحلة التسجيل يف القوائم 

االنتخابية أو التسرت عىل ذلك، أن جيرم أي سلوكات هتدف إىل منع أو عرقلة حصول ممثيل األحزاب السياسية 

عىل القوائم االنتخابية.

ثانيا: جريمة استعامل القائمة االنتخابية ألغراض مسيئة
املعلومات والبيانات الشخصية التي تتوهيا القائمة االنتخابية والتي تعطيها طابعا رسيا يؤدي أي ترسيب 

هلا إىل املساس باألمن الفردي للمواطنني وبأمن الدولة، جعل املرشع حييط عملية تسليم نسخ القوائم ملمثيل 

األحزاب السياسية باحتياطات وتدابري حياول من ورائها منع أي استغالل ملحتواها يف إطار غري املخصص له 

أو بشكل يرض باملصلحة اخلاصة والعامة.

فبني احرتام النص الدستوري الذي يلزم بتمكني األحزاب السياسية واملرتشحني من القوائم االنتخابية وبني 

اعتبارات األمن ومحاية احلياة الشخصية، نص املرشع عىل جتريم أي استعامل للقائمة االنتخابية ألغراض مسيئة)1).

فاملرشع نص عىل املتابعة اجلزائية لكل مرتشح أو ممثل قائمة مرتشحني فوضه احلزب استالم القائمة االنتخابية 

خمالف  بشكل  القائمة  ملحتوى  استغالل  أي  ثبوت  حال  يف  وذلك  االستالم)2)،  وصل  عىل  باإلمضاء  وقام 

للقانون أو ماس باألمن الشخيص للمواطنني أو األمن العام، أو قام بترسيبها إىل جهات داخلية أو خارجية 

خدمة ألجندة معادية ملصلحة الدولة.

غري أن املرشع مل حيدد مضمون »األغراض املسيئة« التي يعاقب عىل استعامل القائمة االنتخابية لتحقيقها، 

الشخصية  باملصلحة  ضار  سلوك  كل  تضمني  إىل  هيدف  ذلك  ولعل  التأويالت،  حيتمل  عاما  املعىن  وترك 

ثبت  حال  يف  العقاب  من  للتهرب  جماال  يرتك  وال  االحتامالت  كل  يشمل  حتى  املعىن،  هذا  يف  والعامة 

ارتكاب هذه اجلريمة.

وجريمة استعامل القائمة االنتخابية ألغراض مسيئة تتطلب توافر ركنني: املادي الذي يتمثل يف السلوك الذي 

يقوم به املرتشح أو ممثل احلزب السيايس والذي يعترب خطرا عىل أمن األشخاص والدولة، والركن املعنوي 

والذي يعين اجتاه إرادة الشخص مبارشة إىل ارتكاب الفعل املجرم بنية اإلرضار.

وعقوبة جريمة استعامل القائمة االنتخابية ألغراض مسيئة هي نفسها عقوبة رفض تسليم القائمة االنتخابية 

ملمثيل األحزاب واملحددة يف املادة 207 من القانون العضوي 16-10 واملتمثلة يف احلبس من سنة )1( إىل ثالث 

)3( سنوات وبغرامة من 000) دج إىل 0000) دج، مع إمكانية احلكم عليه باحلرمان من حق االنتخاب أو 

الرتشح ملدة ال تتجاوز مخس ))( سنوات.

مرتشحني  قائمة  ممثل  أو  مرتشح  كل  العقوبة  بنفس  »ويعاقب  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   3 فقرة   207 املادة  تنص   (1(
يستعمل القائمة االنتخابية البلدية ألغراض مسيئة«.

منشور وزير الداخلية رقم 6616 املؤرخ يف 7 أكتوبر 2012 املوجه للوالة املتعلق بعملية تسليم نسخة القائمة االنتخابية ملمثيل األحزاب السياسية   (2(
املشاركة يف االنتخابات وممثيل املرتشحني األحرار، املرجع السابق، ص4.
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الفرع الثاين: إخطار اجلهات املختصة بالتجاوزات املوجودة يف القوائم االنتخابية

عليه يف  النص  بمجرد  يتم  لرقابتها ال  االنتخابية  القوائم  نسخ  السياسية عىل  األحزاب  آلية حصول  تفعيل 

إتباعها يف حال  السياسية  تكميلية يمكن لألحزاب  إجراءات  إىل  بل حيتاج  العضوية،  القوانني  أو  الدستور 

اكتشاف جتاوزات، وتؤدي إىل تصحيحها وتنقيحها بالشكل الذي يعرب فعال عن الكتلة الناخبة احلقيقية.

غري أنه بالرجوع إىل النصوص القانونية املختلفة نجد أن األحزاب السياسية يف هذا اجلانب مل متنح الصالحيات 

احلقيقية التي جتعل رقابتها عىل القوائم االنتخابية رقابة ناجعة تقق غايتها، كام مل يتم تديد النتيجة النهائية 

هلذه الرقابة خاصة مع ترقيتها إىل درجة القواعد الدستورية.

فرغم تأكيد املؤسس الدستوري عىل رضورة احرتام متكني األحزاب السياسية من نسخ القوائم االنتخابية، 

وتضمني القوانني العضوية املتعاقبة هلذا اإلجراء، إال أهنا اكتفت فقط بذكره وإلزام اجلهات املختصة بتنفيذه 

من دون توضيح لتبعاته وآثاره الفعلية.

فالتساؤل املثار بعد اطالع األحزاب السياسية عىل القوائم االنتخابية والتأكد من سالمة األسامء املسجلة فيها 

يدور حول اجلهات املمكن إخطارها، وحول إمكانيتها الطعن يف صحة القوائم االنتخابية، وبناء عىل ذلك 

يقاس ثقل األحزاب كطرف مشارك يف الرقابة عىل مرحلة التسجيل.

أوال: إخطار اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات
باالستقاللية،  تتمتع  إىل هيئة خاصة  االنتخابية  العملية  الرقابة عىل  إسناد مهمة  إىل  األنظمة  الكثري من  اجتهت 

وتكون هلا الصالحيات الالزمة حلاميتها، وهو خيار تبنته ألجل تاليف الشكوك التي تثار حول حياد جهاز اإلدارة.

املؤسس الدستوري اجلزائري تبىن هذا التوجه ونص عىل إنشاء هيئة عليا مستقلة ملراقبة االنتخابات)1) تتمثل 

إىل  الناخبة  اهليئة  استدعاء  منذ  صورها  بشتى  االنتخابية  العملية  برقابة  مكلفة  رقابية  دستورية  مؤسسة  يف 

اإلعالن املؤقت النتائج النهائية لالنتخابات)2)، فهي ُتعىن بالرقابة عىل كافة مراحل العملية االنتخابية حفاظا 

عىل نزاهتها، وتعمد خالل آدائها مهامها واختصاصاهتا إىل التعاون مع كافة أطراف العملية االنتخابية بام فيها 

أهم النصوص القانونية املتعلقة باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات تتمثل يف:  (1(
القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، املرجع السابق.  -

الرسمية  اجلريدة  االنتخابات،  ملراقبة  املستقلة  العليا  اهليئة  أعضاء  قضاة  تعيني  املتضمن   2017 يناير   04 يف  املؤرخ   05-17 رقم  رئايس  مرسوم   -
للجمهورية اجلزائرية، عدد 01 مؤرخة يف 4 يناير 2017.

مرسوم رئايس رقم 17-06 املؤرخ يف 04 يناير 2017 يتضمن تعيني الكفاءات املستقلة من ضمن املجتمع املدين أعضاء اهليئة العليا املستقلة ملراقبة   -
االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 01 مؤرخة يف 4 يناير 2017.

الرسمية  اجلريدة  االنتخابات،  ملراقبة  املستقلة  العليا  للهيئة  التشكيلة االسمية  بنرش  يتعلق   2017 يناير   04 املؤرخ يف   07-17 مرسوم رئايس رقم   -
للجمهورية اجلزائرية، عدد 01 مؤرخة يف 4 يناير 2017.

مرسوم رئايس رقم 17-10 مؤرخ يف 9 يناير 2017 حيدد تنظيم األمانة اإلدارية الدائمة للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات وسريها، اجلريدة   -
الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 02 مؤرخة يف 11 يناير 2017.

النظام الداخيل للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 13 مؤرخة يف 23 فيفري 2017.  -
سامية العايب، النظام القانوين للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات يف اجلزائر وتونس، دراسة مقارنة، جملة املجلس الدستوري، اجلزائر، العدد   (2(

09، 2017، ص 67.
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األحزاب السياسية)1) التي تلعب دورا هاما يف إخطار اهليئة بالتجاوزات املمكن اكتشافها يف خمتلف مراحل 

العملية االنتخابية.

فاألحزاب بعد رقابتها ملرحلة التسجيل يمكنها إخطار اهليئة باملخالفات املكتشفة، خاصة أن األخرية عىل عكس 

اهليئات الرقابية السابقة أنيطت هبا اختصاصات هامة يف جمال رقابة مرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية.

اإلطار القانوين للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات أ- 
مرة  االنتخابية بحيث وألول  العملية  الرقابة عىل  تطورا هاما يف جمال   2016 الدستوري  التعديل  تضمن 

كافة  ينظم  عضوي  قانون  صدور  إىل  باإلضافة  نصوصه،  يف  االنتخابات  برقابة  املكلفة  اهليئة  تضمني  تم 

هبا. املتعلقة  النقاط 

حيث استحدثت اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات بموجب املادة )19 فقرة 1 من التعديل الدستوري 2016 

عىل  لإلرشاف  الوطنية  الّلجنة  حمل  وحلت  االنتخابات«  ملراقبة  مستقلة  عليا  هيئة  »تدث  نصت  والتي 

متنوعة  لتجربة  كخالصة  اهليئة  هذه  استحداث  يأيت  كام  االنتخابات،  ملراقبة  الوطنية  والّلجنة  االنتخابات 

للجزائر يف جمال مراقبة االنتخابات، وكذا استجابة ألحد أهم مطالب املعارضة السياسية)2) وعمال باقرتاحات 

املشاورات  جوالت  بمناسبة  عنها  عربت  التي  املدين  املجتمع  ومنظامت  الوطنية  والشخصيات  األحزاب 
املنظمة بمناسبة مسار اإلصالحات السياسية.)3)

التنظيمية  اجلوانب  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  باهليئة  املتعلق   11-16 العضوي  القانون  حدد  وقد 

االنتخابية  العملية  بأطراف  وعالقاهتا  واختصاصاهتا  وصالحياهتا  تشكيلتها  مفصال  للهيئة،  واإلجرائية 

وتنظيمها وطرق سريها، كام صدر النظام الداخيل للهيئة بتاريخ 26 فيفري 2017.

وتشرتك هذه النصوص القانونية يف تأكيد استقاللية اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات وممارستها مهامها 

الدستورية  صالحياهتا  عن  الدفاع  متكنها  التي  الالزمة  الصالحيات  منحها  مع  جهة،  ألي  اخلضوع  دون 

والقانونية وفرض قراراهتا أمام كامل أطراف العملية االنتخابية))).

تشكيلة اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات ب- 
نصت املادة )19 من التعديل الدستوري 2016 واملادة ) من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة 

بالتساوي ما بني قضاة  ملراقبة االنتخابات أن اهليئة تتشكل من رئيس و10) أعضاء يعينهم رئيس اجلمهورية 

يامة إبراهيم، رمحوين حممد، النظام القانوين للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات يف اجلزائر »التنظيم واالختصاص«، حوليات جامعة اجلزائر   (1(
1، جامعة اجلزائر 1، العدد 31، اجلزء الثالث، 2017، ص 12. 

املرجع نفسه، ص 11.  (2(
تاريح  اجلزائرية  اإلذاعة  موقع  االنتخابية،  العملية  وشفافية  لنزاهة  أكرب  ضامن  أجل  من  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  اهليئة   (3(

اإلطالع: 2017-08-05، 01:00
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/2016061180243/.html 
عباس أمال، نحو نزاهة االنتخابات من خالل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، جملة صوت القانون، جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس مليانة،   (4(

اجلزائر، املجلد اخلامس، العدد األول، أفريل 2018، ص 15.
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يقرتحهم املجلس األعىل للقضاء وكفاءات وطنية غري متحزبة يتم اختيارها من ضمن املجتمع املدين، ونصت 

املادة ) منه أن رئاسة الّلجنة تتوالها شخصية وطنية يعينها رئيس اجلمهورية بعد استشارة األحزاب السياسية)1).

وتظهر خصوصية الرتكيبة البرشية للهيئة العليا يف الفسيفساء التي ضمنها املؤسس الدستوري، والتي كرست 

التمثيل اجلغرايف عند تعيني الكفاءات املستقلة والتمثيل املتساوي للقضاة املكرس دستوريا)2)، إال أن اعتامد 

التعيني من طرف رئيس اجلمهورية يعترب عند البعض مساسا باستقالليتها، كام أن االكتفاء باقرتاح املجلس 

األعىل للقضاء فيام يتعلق بالقضاة األعضاء، واقرتاح الّلجنة اخلاصة التي يرأسها رئيس املجلس االقتصادي 

واالجتامعي فيام خيص الكفاءات الوطنية وعدم اعتامد االنتخاب يف االختيار قد يؤثر عىل حريتها أثناء ممارسة 

صالحياهتا الرقابية)3).

صالحيات اهليئة العليا املستقلة يف جمال الرقابة عىل سالمة القوائم االنتخابية ج- 
عىل خالف الّلجنة الوطنية لإلرشاف القضائي عىل االنتخابات التي أنشئت بموجب القانون العضوي 01-12 

املتعلق بنظام االنتخابات والتي منحت صالحية الرقابة عىل العملية االنتخابية ابتداء من مرحلة الرتشح)))، 

فاهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات منحت اختصاص الرقابة عىل كامل مراحل العملية االنتخابية))) بام 

فيها مرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية.

شفافية  عىل  العليا)6)  الّلجنة  »تسهر  عىل   2016 الدستوري  التعديل  من  و)   3 فقرة   19( املادة  نصت  حيث 

االنتخابات الرئاسية والترشيعية واملحلية وكذا االستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء اهليئة الناخبة حتى إعالن 

النتائج املؤقتة لالقرتاع.

تسهر الّلجنة الدائمة للهيئة العليا عىل اخلصوص عىل ما ييل:

اإلرشاف عىل عمليات مراجعة اإلدارة للقوائم االنتخابية...«.- 

املستقلة ملراقبة االنتخابات  العليا  باهليئة  املتعلق  العضوي 11-16  القانون  املادة 12 فقرة 2 و) من  كام نصت 

»تسهر اهليئة العليا يف إطار الصالحيات املخولة هلا قبل االقرتاع من:

مطابقة اإلجراءات املتعلقة بمراجعة اإلدارة للقوائم االنتخابية للقانون العضوي املتعلق باالنتخابات.- 

مطابقة القوائم االنتخابية املوضوعة تت ترصفها ألحكام القانون العضوي املتعلق باالنتخابات«.- 

ُعنّي السيد »دربال عبد الوهاب« كأول رئيس للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، أنظر: املرسوم الرئايس 16-284 املؤرخ يف 03 نوفمرب 2016   (1(
املتضمن تعيني رئيس اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 6 نوفمرب 2016، عدد 65.

سامية العايب، املرجع السابق، ص 68.  (2(
القانونية  والدراسات  البحوث  جملة  اجلزائر،  يف  االنتخابية  العملية  نزاهة  عىل  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  اهليئة  تأثري  عالل،  سامعيين   (3(

والسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 2، اجلزائر، العدد 14، 2018، ص 151.
عباس أمال، املرجع السابق، ص 12.  (4(

القانون، جامعة اجلياليل بونعامة،  املستقلة ملراقبة االنتخابات، جملة صوت  العليا  للهيئة  القانوين  النظام  أنظر: بدراين عيل، ماهية  أكثر  لتفصيل   (5(
مخيس مليانة، اجلزائر، اجلزء األول، العدد 07، 2017، ص83 وما بعدها.

ورد خطأ يف صياغة نص املادة 194 فقرة 3 من التعديل الدستوري 2016، حيث ورد مصطلح »تسهر الّلجنة العليا« يف حني املقصود هو »تسهر   (6(
اهليئة العليا« إذ ال وجود »لّلجنة العليا« يف تنظيم اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، بل توجد فقط »الّلجنة الدائمة«، وبالرجوع إىل نص 

التعديل الدستوري باللغة الفرنسية يتأكد أن املصطلح الصحيح هو »la haute instance« وهي »اهليئة العليا«.
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كام أن املادة ) من املرسوم التنفيذي 17-16 املحدد لكيفية وضع القائمة االنتخابية تت ترصف املرتشحني 

واهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات واطالع الناخب عليها نصت »توضع مجيع القوائم االنتخابية تت 

ترصف اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.

ملراقبة  املستقلة  العليا  اهليئة  ترصف  تت  التقنية  اآلليات  بوضع  االنتخابات  بتنظيم  املكلفة  السلطات  تلزم 

االنتخابات لتمكينها من استغالل البيانات املتعلقة بالقوائم االنتخابية«.

مع  خاصة  االنتخابية،  القوائم  وصحة  سالمة  عىل  الرقابة  جمال  يف  واسعة  صالحيات  منحت  العليا  فاهليئة 

االستقاللية التي تتمتع هبا وسلطة القرار يف املجال االنتخايب التي متكنها من تصحيح اإلختالالت املوجودة 

يف عملية التسجيل يف القوائم االنتخابية، بحيث نصت املادة 21 فقرة 1 من القانون العضوي 16-11 املتعلق 

اختصاصها  جمال  يف  تدخل  التي  املسائل  يف  العليا  اهليئة  »تفصل  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  باهليئة 

بقرارات غري قابلة ألي طعن وتبلغها بكل وسيلة مناسبة«.

فتحصني قرارات اهليئة العليا وعدم قابليتها ألي من طرق الطعن سواء كان إداريا أو قضائيا هو من أقوى 

الوسائل املمنوحة هلا والتي متكنها فرض احرتام القانون عىل كافة أطراف العملية االنتخابية.

عالقة األحزاب السياسية باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات د- 
وبالتجاوزات  تفاصيلها  بكامل  واحدة  جهة  إملام  وصعوبة  وتشعبها،  االنتخابية  العملية  إجراءات  تعقيد 

يقومون  وجتعلهم  هبا  املعنيني  جهود  تضافر  عىل  تساعد  قانونية  آليات  يكرس  املرشع  جعل  فيها،  احلاصلة 

بأدوارهم بصفة تكاملية لتحقيق هدف مشرتك هو النزاهة والشفافية.

بكافة  العليا  اهليئة  إخطار  صالحية  املرشع  منحها  االنتخابية  القوائم  صحة  عىل  رقابتها  أثناء  فاألحزاب 

اخلروقات املسجلة يف القوائم االنتخابية املسلمة هلا، وباعتبار األحزاب طرفا متنافسا يف العملية االنتخابية 

ال يمكن منحه سلطة قرار للفصل يف صحة إجراءاهتا، فقد منحت صالحية إعالم اهليئة بمالحظاهتا)1)، حتى 

تقوم بالتحقيقات الالزمة وتتخذ اإلجراءات التصحيحية.

الستالم  القانونية  اآلجال  احرتام  ضمن  العليا  اهليئة  »تؤهل   11-16 العضوي  القانون  من   16 املادة  ونصت 

كل عريضة تتقدم هبا األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات أو املرتشحون أو كل ناخب حسب احلالة، 

وهبذا الشأن تؤهل ألن تقوم اهليئة العليا يف ظل احرتام القانون باختاذ كل إجراء للتأكد من تأسيسها وإخطار 

السلطات املعنية بشأهنا« ونصت املادة 17 من نفس القانون »ختطر اهليئة العليا من قبل كل األطراف املشاركة 

يف االنتخابات كتابيا«.

عىل  الرقابة  جمال  يف  أكثر  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  واهليئة  السياسية  األحزاب  بني  العالقة  وتتجىل 

القانونية  العلوم  جملة  اجلزائر،  يف  االنتخابية  العملية  عىل  والرقابة  اإلرشاف  يف  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  اهليئة  دور  عزة،  بن  الصادق   (1(
والسياسية، جامعة مّحة خلرض، واد سوف، اجلزائر، املجلد 09، العدد 02، جوان 2018، ص 713.
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إطار  يف  العليا  اهليئة  »تتأكد  نصت  التي   3 فقرة   12 املادة  بموجب  االنتخابية  القوائم  يف  التسجيل  مرحلة 

الصالحيات املخولة هلا قبل االقرتاع من:

السياسية  األحزاب  ممثيل  ترصف  تت  االنتخابية  القائمة  بوضع  اخلاصة  القانونية  الرتتيبات  احرتام   -

املشاركة يف االنتخابات واملرتشحني األحرار، املؤهلني قانونا«.

وهي ضامنة هامة الحرتام إجراء تسليم األحزاب السياسية نسخ القوائم االنتخابية لرقابة سالمتها، فاألخرية 

يف حال وجود أي عرقلة أو تعقيدات للحصول عليها بإمكاهنا إخطار اهليئة العليا التي تتدخل لدى السلطات 

املعنية إللزامها باحرتام الرتتيبات القانونية املتعلقة بذلك.

فعالية رقابة اهليئة العليا املستقلة عىل القوائم االنتخابية بعد إخطار األحزاب السياسية هـ- 
التسجيل  مرحلة  ليشمل  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  اهليئة  رقابة  ملجال  الدستوري  املؤسس  توسيع 

يف القوائم االنتخابية تطور هام لضامن نزاهة وشفافية العملية االنتخابية، ويتضح ذلك بموجب القانونني 

العضويني 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات و16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات اللذان 

حيددان الدور واإلجراءات التي تقوم هبام اهليئة العليا املستقلة يف حال اكتشاف أو إخطارها بأي جتاوز من 

طرف األحزاب السياسية أو من أطراف العملية االنتخابية اآلخرين.

القوائم  بمراجعة  املتعلقة  الشكلية  اجلوانب  مراقبة  عىل  املستقلة  العليا  اهليئة  صالحيات  اقتصار  أن  غري 

االنتخابية وعدم امتدادها إىل رقابة صحة أسامء الناخبني املسجلني هبا، وعدم إمكانية إصدار قرارات تلزم 

اإلدارة بشطب األشخاص الذين ال تتوفر فيهم الرشوط القانونية للتسجيل، أو تسجيل األشخاص أصحاب 

احلق يف ذلك)1)، جيعل هذه الرقابة منقوصة ال تؤدي دورها بالشكل املطلوب.

فحرص دور اهليئة العليا املستقلة عىل »اإلرشاف عىل عمليات مراجعة اإلدارة للقوائم االنتخابية)2)«، جيعل 

منها هيئة ملراقبة مدى احرتام اإلجراءات الشكلية للمراجعة من آجال االفتتاح واالختتام، وتعليق إعالن 

املراجعة، واحرتام آجال الطعن، ويتأكد ذلك من خالل نص املادة 12 فقرة 2 من القانون العضوي 11-16 

قبل  هلا  املخولة  الصالحيات  إطار  يف  العليا  اهليئة  »تسهر  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  باهليئة  املتعلق 

االقرتاع من:

مطابقة اإلجراءات املتعلقة بمراجعة اإلدارة للقوائم االنتخابية للقانون العضوي املتعلق باالنتخابات«.

تقديم  إمكانية  من  املستقلة  العليا  اهليئة  استثىن  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  أن  كام 

الطعن أمامها يف صحة األسامء املسجلة يف القوائم االنتخابية، ومنح الّلجنة اإلدارية االنتخابية االختصاص 

العليا  اهليئة  أن  كام  القضائي)3)،  الطعن  خيص  فيام  املختصة  القضائية  واجلهات  اإلداري  الطعن  خيص  فيام 

العليا  للهيئة  التكويين  اجلهوي  امللتقى  الرقابية،  باألدوات  العمل  تقييم  االنتخابات،  ملراقبة  املستقلة  العليا  اهليئة  رئيس  نائب  يعقوب،  موسى   (1(
املستقلة ملراقبة االنتخابات، 18 أفريل 2018، بسكرة، اجلزائر، غري منشور، دون صفحة.

املادة 194 فقرة 4 من التعديل الدستوري 2016.  (2(
املواد 18 إىل 21 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
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املواد 18 إىل 21 من  للناخبني حسب  الناخبني مثلام هو مسموح  الطعن يف صحة أسامء  املستقلة ال حيق هلا 

القانون العضوي 10-16.

ولعل تبين املرشع هلذا التنظيم راجع الحرتام مبدأ الفصل الذي يقتيض عدم تدخل أي سلطة يف اختصاصات 

السلطات األخرى، وبالتايل احرتام اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات الختصاصات اإلدارة والقضاء 

لتفادي أي تناقض يف القرارات الصادرة هبذا الشأن)1)، خاصة وأن قرارات اهليئة العليا املستقلة هنائية غري 

قابلة ألي شكل من أشكال الطعن)2).

فإخطار األحزاب السياسية للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات يف جمال الرقابة عىل القوائم االنتخابية 

جيب أن يكون يف إطار الصالحيات املذكورة سابقا، بحيث أن عالقتها باهليئة خالل مرحلة التسجيل ال تعدو 

العليا املستقلة  الذي يمكن للهيئة  أن تكون عالقة إخطار متعلق باجلوانب الشكلية للمرحلة، وهو املجال 

القوائم االنتخابية عىل أسامء  التي تتضمن احتواء  أما اإلخطارات اجلوهرية  أن تصدر يف حدوده قرارات، 

ناخبني ال تتوفر فيهم الرشوط القانونية للتصويت، أو إقصاء ناخبني من أصحاب احلق يف التصويت، فإن 

ذلك خارج عن جمال اختصاص اهليئة وال يمكنها القيام بأي دور يف ذلك، وهو األمر الذي جيعل آلية متكني 

األحزاب السياسية من نسخ القوائم االنتخابية للتأكد من سالمتها حيتاج مراجعة قانونية توضح بالتحديد 

مصري اإلخطارات التي تقدمها للهيئة العليا املستقلة واملتعلقة بحاالت التسجيل غري القانونية.

ثانيا: إخطار الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات
نتيجة للظروف السياسية الداخلية واإلقليمية التي عرفتها اجلزائر خالل فرتة ما سّمي »احلراك العريب«)3)، 

وتلبية للمطالب التي نادت هبا األحزاب السياسية ومنظامت املجتمع املدين والتي متحورت حول رضورة 

رقابة  مهمة  هلا  مُتنح  الدولة،  يف  واملجتمعية  واحلزبية  السياسية  الفعاليات  من  تتكون  مستقلة  جلنة  إنشاء 

املتعلق   01-12 العضوي  القانون  بموجب  املرشع  نص  لذلك  نتيجة  مراحلها،  بكامل  االنتخابية  العملية 

تنشأ  التي كانت  املستقلة ملراقبة االنتخابات  الّلجان  أكثر رسمية عىل  بنظام االنتخابات عىل إضفاء صيغة 

االنتخابات   ،199( الرئاسية  االنتخابات   - املختلفة)))  االنتخابات  خالل  رئاسية  مراسيم  بموجب  دوريا 

موسى يعقوب، املرجع السابق، دون صفحة.  (1(
املادة 21 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.  (2(

مصطلح احلراك العريب هو املصطلح األمثل عند الكثري من الباحثني للتعبري عن األحداث التي عرفتها الكثري من الدول العربيةتونس، مرص،   (3(
سوريا، اليمن بدابة من 2011، كونه تعبري ال يعطي حكام مبارش عىل طبيعة أو رشعية هذه األحداث، بل يكتفي بوصف ظاهري هلا.

أنظر:  (4(
املرسوم الرئايس 95-269 املؤرخ يف 17 سبتمرب 1995 املتعلق بالّلجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات الرئاسية، اجلريدة الرسمية للجمهورية   -

اجلزائرية عدد 52 مؤرخة يف 17 سبتمرب 1995.
املرسوم الرئايس 97-58 املؤرخ يف 6 مارس 1997 املتعلق بالّلجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات الترشيعية، جريدة رسمية عدد 12، مؤرخة   -

يف 6 مارس 1997.
الرسمية  اجلريدة  والوالئية،  البلدية  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  الوطنية  بالّلجنة  املتعلق   1997 يوليو   23 يف  املؤرخ   276-97 الرئايس  املرسوم   -

للجمهورية اجلزائرية عدد 49 مؤرخة يف 27 يوليو 1997.
املرسوم الرئايس 02272 املؤرخ يف 24 غشت 2002 املتعلق بإحداث الّلجنة السياسية الوطنية ملراقبة انتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية   -

10 أكتوبر 2002، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 58 مؤرخة يف 28 غشت 2002.
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من   171 املادة  بموجب  وحوهلا   -2002 املحلية  االنتخابات   ،1997 املحلية  اإلنتخابات   ،1997 الترشيعية 

القانون العضوي 12-01)1) إىل »الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات« والتي منحت صالحيات وأدوارا رقابية 

هامة تساعد عىل محاية العملية االنتخابية من التالعب والتزوير وذلك بالتنسيق مع خمتلف األطراف التي 

من بينها األحزاب السياسية واملرتشحون.

بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  بموجب  إلغاؤها  تم  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  الّلجنة  أن  ُيشار 

االنتخابات وحلت حمّلها اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، بحيث ارتقى هبا املؤسس الدستوري من 

التنصيص القانوين إىل التنصيص الدستوري)2)، وارتأينا التطرق إليها لتوضيح دورها التكاميل مع األحزاب 

السياسية يف الرقابة عىل مرحلة التسجيل يف القوائم االنتخابية وعىل كامل املراحل األخرى للعملية االنتخابية.

تنظيم الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات أ- 
تتكون الّلجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات من أمانة دائمة مشّكلة من الكفاءات الوطنية تعني عن 

األحرار  املرتشحني  وممثيل  االنتخابات،  يف  املشاركة  السياسية  األحزاب  ممثيل  إىل  إضافة  التنظيم،  طريق 

ملراقبة  الوطنية  الّلجنة  أن  أقر املرشع  املرتشحني اآلخرين، كام  قبل  القرعة من  الذين خيتارون عن طريق 

يرش  ومل  رئيسها)3)،  انتخاب  صالحية  منحها  مع  اقرتاع  كل  بمناسبة  دوريا  إنشاؤها  يتم  االنتخابات 

الدائمة  املشكلة لألمانة  الوطنية  الكفاءات  بنظام االنتخابات إىل طبيعة  املتعلق   01-12 العضوي  القانون 

االنتخابات  خالل  تشكيلتها  حيدد  الذي  املشرتك  الوزاري  القرار  صدور  بعد  أنه  إال  الوطنية،  لّلجنة 

الترشيعية 10 ماي 2012 فإن هيمنة  اإلدارة عىل تشكيلة الّلجنة الوطنية تظهر جلية، بحيث تتوزع أمانتها 

الدائمة عىل ثالث وزارات هي))):

وزارة الداخلية واجلامعات املحلية، ثالث أعضاء.- 

وزارة الشؤون اخلارجية، عضوان.- 

وزارة املالية، عضوان.- 

كام نص القرار الوزاري املشرتك املحدد لتشكيلة األمانة الدائمة لّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات املحلية 29 

نوفمرب 2012 أهنا تتوزع عىل وزارتني تتمثالن يف))):

وزارة الداخلية واجلامعات ملحلية، ثالث أعضاء.- 

تنص املادة 171 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات »تدث جلنة وطنية ملراقبة االنتخابات ويتم وضعها بمناسبة كل اقرتاع،   (1(
وتكلف بالسهر عىل وضع حيز التنفيذ اجلهاز القانوين والتنظيمي املعمول به الذي حيكم االنتخابات«.

لرقم رشيد، نظم االنتخاب ودورها يف عملية التحول الديمقراطي، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف القانون، كلية احلقوق، جامعة اإلخوة   (2(
منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 2016-2017، ص 285.

املادة 172 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف 14 مارس 2012 يتضمن تعيني األمانة العامة الدائمة لّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات الترشيعية ليوم 10 ماي 2012،   (4(

اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية مؤرخة يف 15 أفريل 2012، عدد 22.
29 نوفمرب  2012 يتضمن تعيني أعضاء األمانة الدائمة لّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات املحلية ليوم  24 سبتمرب  قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف   (5(

2012، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية مؤرخة يف 21 أكتوبر 2012، عدد 58.
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وزارة املالية، عضو واحد.- 

وملامرسة صالحياهتا ومهامها عىل أكمل وجه نص املرشع أن الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات تتشكل من 

األجهزة التالية)1):

الرئيس: وتنتخبه اجلمعية العامة، وهو من بني أكثر ضامنات استقاللية الّلجنة، بحيث أصبحت متلك   -1

لتشكيلتها والتي  املحددة  السابقة  الرئاسية  املراسيم  سلطة اختيار رئيسها عىل عكس ما كان يف ظل 

منحت سلطة تعيني رئيسها لرئيس اجلمهورية، وهو ما أثار انتقادات كبرية حول مدى استقالليتها يف 

اختاذ القرارات واملواقف، ويضطلع رئيس الّلجنة بمساعدة نوابه بمجموعة من املهام أمهها)2):

يعمل عىل تطبيق املراسيم املنظمة لّلجنة والقانون العضوي.- 

السهر عىل احرتام النظام الداخيل لّلجنة.- 

متثيل الّلجنة مع اهليئات الرسمية واجلهات التي هلا عالقات معها.- 

الناطق الرسمي باسم الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات.- 

يكلف أحد نوابه باستخالفه مؤقتا يف حالة غيابه.- 

توفري الوسائل البرشية واملادية والرشوط الالزمة حلسن سري أعامل الّلجنة ولتمكني أعضاءها من أداء - 

مهامهم يف أحسن الظروف.

يرأس ويدير أعامل واجتامعات الّلجنة.- 

تنظيم عالقات الّلجنة مع املؤسسات واهليئات الرسمية واجلهات التي هلا صلة بصالحياهتا.- 

السهر عىل تأكيد حياد الّلجنة فيام خيص جتسيد عملية املراقبة.- 

السهر عىل حسن سري أعامل الّلجنة الوطنية والتنسيق بينها وبني الّلجان الفرعية.- 

اجلمعية العامة: وتضم مجيع أعضاء الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات.  -2

عمل  برنامج  تنفيذ  عىل  يسهر  العامة،  اجلمعية  تنتخبهم  رئيس  نواب  مخسة  من  ويتكون  املكتب:   -3

الّلجان الوالئية والبلدية، وتوفري املعلومات والوثائق الالزمة لعمل  الّلجنة وتنسيق ومتابعة عمل 

الوطنية. الّلجنة 

واليات  كل  مستوى  عىل  الفروع  هذه  وتنصب  والبلديات:  الواليات  مستوى  عىل  املحلية  الفروع   -4

وبلديات القطر الوطين، وتكلف بمامرسة صالحيات الّلجنة الوطنية عرب دوائرها اإلقليمية، وتتمثل 

يف الّلجنة الوالئية ملراقبة االنتخابات التي تتشكل من ممثل عن كل حزب سيايس معتمد يشارك يف 

االنتخابات وقدم قائمة مرتشحني بالوالية ومن ممثل قانونا عن كل قائمة مرتشحني أحرار، وينتخب 

حزب  كل  عن  ممثل  من  تتشكل  التي  البلدية  الّلجنة  يف  تتمثل  كام  أعضاءها،  بني  من  الّلجنة  رئيس 

املادة 182 إىل 185 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
النظام الداخيل لّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات الترشيعية 10 ماي 2012 الذي تضمنته املداولة املؤرخة يف 27-02-2012 وكذلك النظام الداخيل   (2(

لّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات املحلية 29 نوفمرب 2012 الذي تضمنته املداولة املؤرخة يف 2012-10-17.
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سيايس معتمد يشارك يف االنتخابات وقدم قائمة مرتشحني بالبلدية املعنية ومن ممثل مؤهل قانونا عن 

كل قائمة مرتشحني أحرار، ويقوم أعضاء الّلجنة البلدية ملراقبة االنتخابات بانتخاب رئيس الّلجنة 

من بني أعضاءها.

صالحيات الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات ب- 
خيصص   01-12 العضوي  القانون  يف  املرشع  جعلت  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  لّلجنة  الرقايب  الدور  أمهية 

العملية  مراحل  كامل  خالل  لّلجنة  املخولة  الصالحيات  فيها  فّصل  مادة،   17 من  يتكون  كامال  فصال  هلا 

االنتخابية، وهي صالحيات تتمحور أساسا حول التأكد من مطابقة تنظيمها للنصوص والترشيعات املعمول 

هبا، والتأكد من احلياد التام ألعوان اإلدارة وأجهزهتا)1).

يف جمال الرقابة  -1
العملية  مطابقة  من  للتأكد  ميدانية  بزيارات  القيام  قصد  أعضائها  تفويض  صالحية  الوطنية  الّلجنة  متلك 

االنتخابية مع أحكام القانون وبصفة خاصة التأكد من)2):

أن عمليات مراجعة القوائم االنتخابية جتري طبقا لألحكام القانونية، ال سيام ما خيص احرتام فرتة - 

اإللصاق واحلق يف االحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية يف حال قبول الطعون املرفوعة.

ممثل -  لكل  البلدية  االنتخابية  القائمة  من  نسخة  تسليم  أجل  من  اختذت  قد  الرتتيبات  كل  أن 

اآلجال  يف  االنتخابية،  العملية  يف  املشاركني  األحرار  واملرتشحني  السياسية  األحزاب  ممثيل  من 

لذلك. قانونا  املحددة 

الواليات -  بمقرات  علقت  قد  التصويت  ملكاتب  واإلضافيني  األساسيني  األعضاء  قائمة  أن  التأكد 

والبلديات وكذا مكاتب التصويت يوم االقرتاع.

أن كل الرتتيبات اختذت لتسليم قوائم أعضاء مكاتب التصويت ملمثيل األحزاب السياسية واملرتشحني - 

األحرار، وأن الطعون التي تقدم هبا هؤالء يف هذا الصدد قد تم التكفل هبا فعال.

التأكد أن أوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الرتتيب املتفق عليه بني ممثيل - 

سيام  ال  الرضورية،  االنتخابية  والوثائق  بالعتاد  مزودة  التصويت  مكاتب  وأن  املرتشحني،  قوائم 

بصناديق االقرتاع الشفافة وعوازل بعدد كاف.

بالرشوط -  املتعلقة  لألحكام  طبقا  دقيقة  معاجلة  حمل  هي  لالنتخابات  املرتشحني  ملفات  أن  التأكد 

القانونية املطلوبة.

املادة 174 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املواد 175 و180 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
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أن كل اهلياكل املعينة من قبل اإلدارة الحتضان جتمعات احلملة االنتخابية وكذا األماكن املخصصة - 

إلشهار املرتشحني قد تم توزيعها، طبقا للقرارات املحددة من قبل الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات.

أن كل الرتتيبات قد اختذت من قبل كل االطراف املعنية )اإلدارة املحلية واألحزاب السياسية وممثيل - 

املرتشحني( لتمكني األحزاب السياسية واملرتشحني من تعيني ممثليهم عىل مستوى مراكز ومكاتب 

التصويت.

أن كل الرتتيبات قد اختذت قصد متكني ممثيل املرتشحني من حضور عمليات تصويت املكاتب املتنقلة - 

والوثائق  الصندوق  واملسامهة يف حراسة  اإلحلاق  بمركز تصويت  وااللتحاق  العملية  هناية  غاية  إىل 

االنتخابية إىل غاية االنتهاء من عملية الفرز.

أن أعضاء الّلجنة االنتخابية البلدية قدتم تعيينهم طبق ألحكام املادة 9)1 من القانون العضوي 01-12 - 

املتعلق بنظام االنتخابات.

أن الفرز علين وتم إجراؤه من قبل فارزين معينني طبقا للقانون.- 

أنه تم تسليم كل ممثل مؤهل قانونا نسخة مطابقة لألصل من حمرض الفرز وحمرض اإلحصاء البلدي - 

وكذا حمرض جتميع النتائج وأن هذا التسليم تم تلقائيا بمجرد ترير املحارض املذكورة أنفا وإمضائها.

أن الرتتيبات الالزمة قد اختذت من قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد متكني كل منتخب من تسجيل - 

احتجاجه بمحرض الفرز.

تتداول الّلجنة الوطنية حول التوزيع املنصف ملجال استعامل وسائل اإلعالم العمومية بني املرتشحني، - 

مراقبة  الّلجنة عىل  تسهر  اإلطار  االنتخابات، ويف هذا  بنظام  املتعلق   01-12 العضوي  للقانون  طبقا 

مدى التزام األطراف املختلفة )اإلدارة، األحزاب السياسية، املرتشحون( بضوابط احلملة االنتخابية، 

وترسل مالحظاهتا إىل كل طرف أخل بالتزاماته وتتخذ اإلجراءات التي تراها مناسبة.

احلصول عىل الوثائق واملستندات  -2
وإعداد  مراحلها  بكامل  االنتخابية  العملية  تفاصيل  عىل  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  الّلجنة  الطالع  ضامنا 

كافة  عىل  احلصول  طلبها  إمكانية  يف  تتمثل  هامة  صالحية  املرشع  منحها  فقد  تنظيمها،  لطريقة  عام  تقييم 

كام  العملية،  بتسيري  املكلفة  الرسمية  املؤسسات  من  أمهية  وذات  رضورية  تراها  التي  واملستندات  الوثائق 

يمكنها استالم كل عريضة يرغب حزب سيايس أو مرتشح أو ناخب يف تقديمها وأن تقوم يف حدود القانون 

بكل مسعى مفيد لدى السلطات املختصة)1).

تلقي الطعون  -3
الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات مؤهلة قانونا لتلقي نسخ من الطعون املحتملة املقدمة من طرف األحزاب 

املادة 177 من القانون العضوي 12-01 التعلق بنظام االنتخابات.  (1(
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السياسية أو املرتشحني)1) طيلة مراحل العملية االنتخابية، غري أهنا ال يمكن بأي حال أن تتدخل يف صالحيات 

الطعون  عىل  االطالع  جمرد  احلالة  هذه  يف  صالحيتها  أن  أي  االنتخابات)2)،  عىل  لإلرشاف  الوطنية  الّلجنة 

وإعالم اجلهات املختصة هبا، وال يمكن أن تصل إىل درجة النظر فيها وإصدار قرارات حوهلا.

اإلخطار  -4
بكل  االنتخابية  العملية  بتسيري  املكلفة  الرسمية  اهليئات  إلخطار  مؤهلة  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  الّلجنة 

مالحظة أو تقصري أو نقص أو جتاوز يتم معاينته يف سري العمليات االنتخابية، كام يتعني عىل اهليئات الرسمية 

التي يتم إخطارها أن تترصف برسعة ويف أقرب اآلجال قصد تصحيح اخللل املالحظ، وُتعلم الّلجنة الوطنية 

كتابيا بالتدابري واملساعي التي رشعت فيها)3).

تقديم التقارير  -5
بكامل  االنتخابية  العملية  سري  ظروف  حول  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  الّلجنة  تعدها  التي  التقارير  تعترب 

تتمتع  التي  اهلامة  الصالحيات  من  القانونية  والنصوص  بالضوابط  اإلدارة  التزام  مدى  وحول  مراحلها 

العملية يف مجيع مكاتب  التي متكنها مجع املعلومات حول طريقة سري  املادية والبرشية  هبا، نظرا إلمكانياهتا 

التصويت عىل املستوى الوطين، وذلك عن طريق جلاهنا البلدية والوالئية التي تنسق وتسهل مهامها الرقابية 

عىل املستوى املحيل، وتتوزع هذه التقارير عىل تقارير مرحلية تتعلق بكل مرحلة انتخابية وظروف سريها، 

وتقرير هنائي حول ظروف سري العملية االنتخابية كاملة، وحيدد النظام الداخيل لّلجنة الوطنية طريقة ورشوط 

إعدادها واملصادقة عليها ونرشها))).

عالقة األحزاب السياسية بالّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات ج- 
التي تربطها  القانونية املنظمة لّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات تتضح العالقة الوثيقة  من خالل النصوص 

العملية  الرقابة عىل  التي تتجىل يف جماالت عدة هتدف أساسا إىل تدعيم  العالقة  السياسية، هذه  باألحزاب 

االنتخابية واملحافظة عىل نزاهتها وسالمتها.

القانون  املادة 172 من  الوطنية ملراقبة االنتخابات بحسب  لّلجنة  الرئييس  السياسية تعترب املكون  فاألحزاب 

العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات التي نصت أهنا تتشكل من أمانة دائمة وممثيل األحزاب السياسية 

املشاركة يف االنتخابات وممثيل املرتشحني، واعتبارا أن األحزاب متثل املتنافس الرئييس يف االنتخابات املختلفة 

املادة 178 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
تنص املادة 168 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات »تدث جلنة وطنية لإلرشاف عىل االنتخابات تتشكل حرصيا من قضاة   (2(

يعينهم رئيس اجلمهورية، ويتم وضعها بمناسبة كل اقرتاع.
االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  الّلجنة  مع  وسريها  االنتخابات  بتنظيم  املتعلقة  املعلومات  تبادل  االنتخابات  عىل  لإلرشاف  الوطنية  الّلجنة  يمكن   

املنصوص عليها يف املادة 171 أدناه، وجيب عليها عدم التدخل يف صالحياهتا«.
املادة 176 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
املادة 181 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
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واملهيمن عىل عملية الرتشيح فيها، فإن النسبة الغالبة من أعضاء الّلجنة سوف ينتمون إليها حتام خاصة يف 

االنتخابات البلدية والوالئية وانتخابات املجلس الشعبي الوطين التي يكون فيها الرتشح عىل أساس القائمة، 

وهو ما يعطي قوة وتأثريا كبريين لألحزاب السياسية عىل عمل الّلجنة وطريقة سريها وعىل خمتلف األجهزة 

املنبثقة عنها، بام فيها رئيس الّلجنة الوطنية الذي ينتخب من طرف أعضائها، ونوابه، وجلاهنا البلدية والوالئية.

اإلخطارات  طريق  عن  صالحياهتا  ممارسة  من  الوطنية  الّلجنة  متكني  يف  تساهم  السياسية  األحزاب  أن  كام 

عىل  التصويت  ومكاتب  االنتخابية  الدوائر  خمتلف  من  إليها  تقدمها  التي  الدورية  والبالغات  والعرائض 

مستوى الوطن، والتي تسمح لّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات باالطالع عن كثب عىل ظروف سري العملية 

لدى  الالزمة  والتدابري  اإلجراءات  الختاذ  الفوري  والتدخل  فيها،  احلاصلة  التجاوزات  وعىل  االنتخابية 

األطراف واجلهات املعنية.

عن  االنتخابية  مكتسباهتا  ودعم  السياسية  األحزاب  توجيه  يف  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  الّلجنة  وتساهم 

طريق مساعدهتا وتوجيهها الختاذ اإلجراءات القانونية الصحيحة وتقديم طعوهنا املتعلقة بمختلف مراحل 

العملية االنتخابية عىل مستوى اجلهات اإلدارية والقضائية املختصة، وهو ما يعترب دعام لكثري من األحزاب 

التي تنقصها اخلربة والتكوين القانوين.

القانون  بموجب  هلا  املمنوحة  الواسعة  الصالحيات  طريق  وعن  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  الّلجنة  أن  كام 

العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات تساهم يف محاية حقوق األحزاب السياسية املختلفة، سواء ما تعلق 

الدقيقة  الدراسة  التأكد من  أو  قانونا،  املحددة  االنتخابية وفقا لآلجال والرشوط  القوائم  بتسّلم نسخ  منها 

مللفات ترشحها، كام تتأكد من تسّلمها قوائم أعضاء مكاتب التصويت لرقابتها والطعن فيها، وتعمل عىل 

تقيق مبدأ املساواة بني املتنافسني خالل احلملة االنتخابية، وعىل متكني األحزاب السياسية من تعيني ممثليها 

عىل مستوى مكاتب التصويت، وترص كذلك عىل تسلم ممثليها وفورا نسخ حمارض الفرز وحمارض اإلحصاء 

البلدي لألصوات وحمارض جتميع النتائج الوالئية، وهي كلها ضامنات لعدم املساس بحقوق األحزاب خالل 

كامل مراحل العملية االنتخابية.

تلعب دورا  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  الّلجنة  السياسية ومن خالل هيمنتها عىل تشكيلة  أن األحزاب  كام 

هاما خالل تضري وصياغة التقارير املرحلية للعملية االنتخابية والتقرير النهائي، كون ذلك يتم عن طريق 

التصويت الذي تعترب خالله األحزاب صاحبة النسبة األكرب، وهو ما يمّكنها فرض توجهها ورأهيا وتضمينه 

يف التقارير الصادرة عن الّلجنة.

فّعالية الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات د- 
والتنبيه  التوجيه  يف  تلخيصها  يمكن  والتي  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  لّلجنة  الواسعة  الصالحيات  رغم 

والتبليغ وتقديم االحتجاجات والطعون واملالحظات، إاّل أن افتقادها سلطة التقرير واإللزام أفقدها الفعالية 

احلقيقية التي متكنها احلامية اجلدية للعملية االنتخابية من التالعب والتزوير، فحتى إذا الحظت الّلجنة وجود 
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جتاوزات متس سالمة العملية فأقىص ما يمكنها القيام به هو إخطار اجلهات املختصة وانتظار اإلجراءات التي 

تتخذها لتصحيح الوضع)1)، فعدم إمكانيتها إصدار قرارات ملزمة ألطراف العملية االنتخابية هو ما أضعفها 

وجعلها جمرد مركز تويل للشكاوى والتبليغات.

ملراقبة  الوطنية  لّلجنة  الرقايب  الدور  إضعاف  يف  ساهم  واهلياكل  والبرشية  املادية  اإلمكانيات  نقص  أن  كام 

االنتخابات، فرغم إلزام املرشع السلطات العمومية بتوفري الدعم اللوجيستي لتسهيل قيام الّلجنة بمهامها 

عىل املستوى الوطين واملحيل)2)، إاّل أن الّلجنة ظلت تشتكي من ضعفه ويف حاالت كثرية تأخره رغم الطلبات 

املتكررة التي تقدمها لتوفري وسائل النقل واملقرات والتجهيزات)3)، خاصة أن جمال اختصاصها يشمل مجيع 

الدوائر االنتخابية عىل املستوى الوطين، ويشار أن املرشع استثىن ممثيل األحزاب األعضاء يف الّلجنة الوطنية 

من أي تعويضات وجعل دورهم تطوعي)))، وذلك تشجيعا للعمل السيايس النضايل، وجتنبا للتالعبات التي 

عرفتها الّلجان السياسية ملراقبة االنتخابات التي أنشئت قبل صدور القانون العضوي 12-01، والتي شهدت 

متاجرة بتفويضات األحزاب السياسية واملرتشحني للعضوية يف جلان املراقبة.

ويبقى اخلالف والنزاع الذي كانت الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات تشهده دوريا عند إعدادها للتقرير العام 

حول سري العملية االنتخابية من أكثر النقاط السلبية التي طبعت نشاطها، إذ أن اختالف توجهات األحزاب 

السياسية وموقفها من السلطة انعكس عىل مضمون التقارير العامة التي كانت تصدرها، فاألحزاب الفائزة 

باالنتخابات أو املؤيدة للسلطة كانت تضغط إلصدار تقارير تشهد بنزاهة العملية وسالمتها من أي تالعب 

أو تزوير، أما أحزاب املعارضة أو اخلارسة يف االنتخابات فكانت تضغط لتضمني التقارير انتقادات لإلدارة 

املنظمة للعملية االنتخابية واهتامات بالتزوير والتالعب بالنتائج، وهو ما أدخل الّلجنة يف جو من الرصاع بني 

أعضائها)))، ورغم عدم وجود أي آثار قانونية هلذه التقارير، إال أهنا من الناحية الواقعية شكلت إحراجا كبريا 

للسلطة عىل الصعيد الداخيل والدويل، خاصة أن إصدارها ونرشها حسب القانون العضوي 12-01 يكون 

عن طريق التصويت باألغلبية، وهو ما اعترب يف صالح األحزاب اخلارسة يف االنتخابات وأحزاب املعارضة.

التي عرفتها  العملية االنتخابية إال أن املشاكل  الّلجنة للرقابة املستقلة عىل  ورغم الدعم الذي قدمته هذه 

فإنه  نقائصها،  وتصحيح  تدعيمها  يف  التفكري  بدل  املرشع  جعلت  سايرهتا  التي  املختلفة  االنتخابات  أثناء 

بن حيي بشري، املرجع السابق، ص180.  (1(
املادة 186 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

بنظام  املتعلق   01-12 العضوي  القانون  أحكام  ضوء  عىل  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  الّلجنة  االنتخابات،  جمال  يف  الرقابة  عالل،  احلاج  عقاقنة   (3(
االنتخابات، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة اجلزائر 1، 2013/ 2014، ص 45.

املادة 187 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
أنظر:  (5(

- https://www.elkhabar.com/press/article/43530/استمرار-اخلالف-بني-أعضاء-جلنة-مراقبة
 10/11/2016, 23:30
- https://www.djazairess.com/akhersaa/101268
 10/11/2016, 23:40.
- https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/2121
 10/11/2016, 23:45
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قرر إلغاءها واستبداهلا هبيئة عليا مستقلة ملراقبة االنتخابات تتشكل من قضاة وكفاءات مستقلة، يف توجه 

الفعلية  الستقالليتها  ضامنا  وذلك  عضويتها،  من  واملرتشحني  السياسية  األحزاب  إبعاد  إىل  يرمي  جديد 

وعدم تأثرها بتوجهات وانتامءات أعضائها.

ثالثا: الطعن أمام اجلهات اإلدارية والقضائية املختصة
متكني األحزاب السياسية من احلصول عىل نسخ القوائم االنتخابية للدوائر املرتشح فيها إجراء هام يساهم 

يف تدعيم اآلليات الرقابية املكرسة لنزاهة االنتخابات، غري أن فعالية هذا اإلجراء تستشف من خالل النتائج 

املرتتبة عنه والتي تبني الدور احلقيقي لألحزاب يف رقابة عملية التسجيل ومدى قدرهتا عىل تبيان اإلختالالت 

املوجودة فيها، وبالتايل التمكن من تنقيحها وتصحيحها للوصول إىل قوائم سليمة ال تتضمن سوى أصحاب 

التي يمكن لألحزاب  التعبري عن رأهيم االنتخايب، وذلك يكون من خالل النص عىل اإلجراءات  احلق يف 

كافة  الالزمة حول  املالحظات  املوجودة هبا وتسجيل  البيانات  كافة  للقوائم وتدقيق  بعد متحيصها  إتباعها 

األسامء املسجلة بطريقة غري قانونية، أو املقصاة رغم توفرها عىل الرشوط القانونية.

فبالرجوع إىل القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات نجد أن املادة 22 منه ألزمت السلطات 

لألحزاب  قانونا  املؤهلني  املمثلني  ترصف  تت  االنتخابية  القائمة  بوضع  االنتخابات  بتنظيم  املكلفة 

التي  االنتخابية  القائمة  عىل  االطالع  يف  ناخب  لكل  احلق  منحت  كام  األحرار،  واملرتشحني  السياسية 

املواد  باستقراء  أنه  غري  اإلدارة)1)،  حياد  عىل  وتأكيدا  االنتخابية  العملية  لشفافية  ضامنا  وذلك  تعنيه، 

يف  والقضائي  اإلداري  الطعن  يف  احلق  فقط«  »املواطن  منح  املرشع  أن  نجد  القانون  نفس  من   21-18

القوائم  عىل  السياسية  األحزاب  رقابة  من  اجلدوى  حول  التساؤل  يثري  ما  وهو  االنتخابية،  القوائم 

فيها. الطعن  إذا مل متلك حق  االنتخابية 

فاملادة 18 من القانون العضوي 16-10 نصت أنه حيق لكل مواطن ُأغفل تسجيله يف القائمة االنتخابية للدائرة 

التي ينتمي إليها أن يقدم تظلمه إىل رئيس الّلجنة اإلدارية االنتخابية لتصحيح الوضع بعد التأكد من توافر 

اعرتاض معلل  تقديم  القانون احلق لكل مواطن  نفس  املادة 19 من  الالزمة، كام منحت  القانونية  الرشوط 

لشطب شخص مسجل بالقائمة االنتخابية بغري وجه حق، أو لتسجيل شخص مغفل يف نفس الدائرة.

نصت  االنتخابية  اإلدارية  الّلجنة  قرارات  يف  القضائي  الطعن  خيص  فيام  القانون  نفس  من   21 املادة  أن  كام 

»يمكن األطراف املعنية تسجيل الطعن يف ظرف ))( مخسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ« وهو ما يدل 

نفسهم  هم  القضائية  اجلهات  أمام  االنتخابية  القوائم  سالمة  يف  الطعن  يف  احلق  أصحاب  األشخاص  أن 

أو  تسجيلهم  إغفال  بسبب  يطعنون  الذي  املواطنون  وهم  اإلداري،  الطعن  يف  احلق  أصحاب  األشخاص 

إغفال تسجيل شخص آخر، أو يعرتضون عىل تسجيل شخص ال تتوفر فيه األهلية االنتخابية.

تنص املادة 193 فقرة 1-2 من التعديل الدستوري 2016 »تلزم السلطات العمومية املكلفة بتنظيم االنتخابات بإحاطتها بالشفافية واحلياد.  (1(
وهبذه الصفة توضع القائمة االنتخابية عند كل انتخاب تت ترصف املرتشحني«.  
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فالطعن اإلداري والقضائي يف القائمة االنتخابية ُمنح حرصا للمواطن دون أي طرف آخر، وهي الصفة 

القضائية  اجلهات  اعتمدته  ما  تم رفضها)1)، وهو  الطعن وإال  تتوفر وتظهر جليا يف عريضة  أن  التي جيب 

ومرتشحني  سياسية  أحزاب  من  اآلخرين  االنتخابية  العملية  أطراف  أن  بمعىن  قراراهتا)2)،  يف  املختصة 

إلزام  طريق  عن  لتشملهم  االنتخابية  القوائم  عىل  الرقابة  دائرة  توسيع  رغم  احلق  هذا  ممارسة  من  استثنوا 

اإلدارة بتمكينهم من نسخ القوائم االنتخابية)3).

ويثار حول هذا التوجه من املرشع والقضاء جمموعة مالحظات أمهها:

أن االعرتاف لألحزاب السياسية باحلق يف االطالع واستالم نسخ القوائم االنتخابية، وإلزام اجلهات - 

القوائم  يف  التسجيل  مرحلة  ونزاهة  شفافية  عىل  احلرص  بدواعي  اإلجراء  وربط  بذلك،  املختصة 

االنتخابية، ثم إقصاؤها من حق الطعن أمام اجلهات القضائية اإلدارية والقضائية يف حال اكتشاف 

جتاوزات أو تالعبات، يفرغ النصوص الدستورية والقانونية املنظمة لذلك من حمتواها وجيعلها دون 

جدوى، ما يدفعنا للتساؤل عن دواعي وضعها أصال إذا كانت يف األخري دون تأثري حقيقي تكون معه 

اجلهود املبذولة من طرف األحزاب السياسية يف رقابة ومتحيص هذه القوائم ذات نتيجة))).

املرشع يف تنظيمه للطعون اإلدارية والقضائية يف القوائم االنتخابية وعىل غرار القواعد العامة توسع يف - 

رشط املصلحة))) واعتمد رشط املصلحة العامة، بحيث منح املواطن احلق يف تقديم اعرتاض معلل لشطب 

شخص مسجل بغري وجه حق أو تسجيل شخص مغفل، فهو مل حيرص فقط عىل قيام الشخص بالدفاع 

عن مصلحته الشخصية)6) بل له أن يطلب شطب أو تسجيل شخص ليس له عالقة مبارشة معه، عىل 

أساس أن عملية التسجيل بالقائمة االنتخابية هي عملية متس مصلحة كل مواطن يف الدائرة االنتخابية)7)، 

فاملواطن ال يترصف من منطلق تقيق هدف ذايت بل يبارش عمال شعبيا عاما ملكا لكل الناخبني، وهيدف 

سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص 38.  (1(
29-03-2004، رقم فهرس 04/253، بني السيد بن فليس  أنظر قرار الغرفة اإلدارية القسم اإلستعجايل، جملس قضاء باتنة، قضية مؤرخة يف   (2(
عيل ووايل والية باتنة، والذي جاء يف حيثياته »...فيام خيص الطعن يف القائمة االنتخابية فقد ثبت باستقراء املادة 21 من القانون العضوي07-97 
واملعدلة باملادة 4 من القانون 04-01 أهنا ال تعطي حق الطعن للمرشحني أمام أي جهة قضائية، واكتفت فقط بمنحهم حق االستالم من طرف 
اإلدارة، علام أنه يف حالة عدم التسليم أو رفض تسليم هذه القائمة يعطى للمعنيني حق املتابعة اجلزائية طبقا لنص املادة 203 من القانون 01-04 
وعليه وأمام كل ذلك تكون دعوى املدعي غري مؤسسة من الناحية الشكلية، وعليه يتعني القضاء برفضها«، نفس املوقف أخذ به القضاء املغريب، 
بحيث يف ورد يف حيثيات احلكم الصادر عن حمكمة فاس باملغرب تت رقم 96/368 مؤرخ يف 1996/09/09 ملف رقم 96/226 »... وحيث 
لذلك تبقى صفة السيد... قائمة يف طلب التشطيب عىل أسامء املدعى عليهم من اللوائح االنتخابية جلامعة رباط اخليل وتقديمه للطعن باسم 

حزب... ال يسلبه صفته كمسجل بالالئحة االنتخابية للجامعة املذكورة«.
سامعني لعبادي، املرجعالسابق، الصفحة نفسها.  (3(

أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص 76.  (4(
الرسمية للجمهورية  2008، اجلريدة  25 فيفري  املدنية واإلدارية مؤرخ يف  املتضمن قانون اإلجراءات   09-08 القانون رقم  13 من  املادة  تنص   (5(

اجلزائرية رقم 21 مؤرخة يف 23 أفريل 2008 »ال جيوز ألي شخص التقايض، ما مل تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو حمتملة يقرها القانون.
يثري القايض تلقائيا انعدام الصفة يف املدعي أو املدعى عليه.  

كام يثري تلقائيا انعدام اإلذن إذا ما اشرتطه القانون«.   
فاطمة الزهراء عربوز، املرجع السابق، ص ص 51-50.  (6(

عادل معتوق، النظام القانوين اجلديد النتخاب املجالس املحلية يف اجلزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيستري يف القانون العام، كلية احلقوق،   (7(
جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 2016-2017، ص 43.
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للتطبيق الصحيح للقانون)1)، فعىل الكل احلرص عىل تنقيح القوائم االنتخابية ومحايتها من أي جتاوزات، 

وهو األمر الذي ُيستغرب معه استثناء األحزاب السياسية من الطعن يف القوائم االنتخابية، إذ أهنا أكثر 

األطراف مصلحة وحرصا عىل نزاهة مرحلة التسجيل حفاظا عىل سالمة االنتخابات، وال اعرتاض يف 

ذلك مع التوجه الذي تبناه املرشع يف توسيع رشط املصلحة عند الطعن فيها.

العربة ليس يف النص القانوين عىل منح املواطنني حق الطعن يف األسامء املسجلة يف القوائم االنتخابية، - 

بل بمدى إحساس املواطنني فعال بحجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم وقيامهم بمامرسة حقهم الرقايب 

للتأكد من تسجيل أصحاب احلق فقط، غري أن الواقع يثبت أن فئة معتربة من املواطنني ينقصها احلس 

املدين واالهتامم الذي جيعلها تراقب مدى سالمة تسجيلها شخصيا، فام بالنا برقابتها عىل سالمة عملية 

تسجيل املواطنني اآلخرين)2)، فاملستوى الثقايف يلعب دورا كبريا يف محاية وتنقية القوائم االنتخابية من 

التجاوزات التي تشوهبا، وكلام ساد املجتمع ازدراء والمباالة باحلياة السياسية وعزوف عن املشاركة يف 

العملية االنتخابية كلام اثر ذلك سلبا عىل سالمة القوائم االنتخابية)3)، وهو واقع جيعل رقابة األحزاب 

والقضائية  اإلدارية  اجلهات  كبريا يف تريك  دورا  املجال وتلعب  أمهية كبرية يف هذا  ذات  السياسية 

املختصة لتصحيح املخالفات املسجلة يف القوائم االنتخابية، وحرماهنا من حق الطعن يعيق ذلك.

قراءة النصوص القانونية جيب أن يكون ضمن السياق العام الذي جاءت فيه، وبالرجوع إىل املواد من 18 - 

إىل 21 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات التي تعطي احلق للمواطن فقط يف الطعن 

يف أسامء الناخبني املسجلني يف القوائم االنتخابية)))، نجد أن املرشع إذا كان منح املواطن احلق يف ذلك 

التي  السياسية  يمنحه لألحزاب  أن  ذلك  وأكثر من  لالنتخابات،  للمرتشح  يمنحه  أن  أوىل  باب  فمن 

تتوي كال من املواطنني واملرتشحني)))، وهو األمر الذي كان عىل اجلهات القضائية اإلدارية والقضائية 

أن تأخذه يف احلسبان، وتتبناه يف هذا الشأن، وال تكتفي بحرفية النص التي أفرغته من هدفه)6).

اإلمكانيات املادية والبرشية التي متلكها األحزاب السياسية جتعل من رقابتها عىل القوائم االنتخابية - 

اإلدارية  اجلهات  وإخطار  التسجيل  عملية  يف  اخللل  مواطن  اكتشاف  فعال  يمكنها  فعالة  رقابة 

والقضائية هبا لتداركها، غري أن حرماهنا من حق الطعن جيعل كل هذه املجهودات دون جدوى، يف 

حني أن املرشع منح احلق يف الطعن للمواطن رغم علمه بضعف إمكانياته عىل خمتلف املستويات، 

إكرام عبد احلكيم حممد حممد حسن، الطعون االنتخابية يف االنتخابات الترشيعية، دراسة مقارنة بالقانون الفرنيس، املكتب اجلامعي احلديث،   (1(
اإلسكندرية، مرص، 2007، ص 57.

دندن مجال الدين، املرجع السابق، ص 50.  (2(
شوقي السيد، حول إعداد اجلداول االنتخابية، جملة الديمقراطية، مرص، املجلد األول، العدد 03، 2001، ص 170.  (3(

جهاد رمحاين، املرجع السابق، ص 148.  (4(
تنص املادة 3 من القانون العضوي 12-04 املؤرخ يف 12 يناير 2012 املتعلق باألحزاب السياسية، الصادر باجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية   (5(
رقم 2 الصادرة يف 15 يناير 2012 »احلزب السيايس هو جتمع مواطنني يتقاسمون نفس األفكار وجيتمعون لغرض وضع مرشوع سيايس مشرتك 

حيز التنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية وسلمية إىل ممارسة السلطات واملسؤوليات يف قيادة الشؤون العمومية«.
نعرورة حممد، الضامنات اخلاصة لالنتخابات النيابية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجيستري يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة   (6(

حممد خيرض، بسكرة، 2009-2010، ص 63.
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وبشكل يصعب معه رقابة بيانات الناخبني املسجلني وغري املسجلني يف القائمة االنتخابية والتأكد 

من سالمتها وإخطار اجلهات املختصة بذلك.

التأكيد -  رغم  املختصة  والقضائية  اإلدارية  اجلهات  أمام  الطعن  حق  من  السياسية  األحزاب  إقصاء 

عىل أحقيتها يف احلصول عىل نسخ القوائم االنتخابية لرقابتها، جعلها تعتمد يف ذلك عىل مناضليها 

ومرشحيها، فاألحزاب بعد تدقيق األسامء الواردة يف القوائم وتسجيل كافة املالحظات عليها تعمد إىل 

الطعن أمام اجلهات اإلدارية والقضائية عن طريق مناضليها ومرشحيها الذين هم ناخبون يف األصل، 

فتتالىف املانع القانوين الذي ال يمنحها الصفة، وبذلك يعترب طعنها مقبوال ويتم النظر والفصل فيه)1)، 

إاّل أنه يبقى أسلوبا معقدا ومرهقا باملقارنة لو كان لألحزاب نفسها حق املبادرة بالطعن.

أن -  يعين  ما  هنائية،  تكون  أن  جيب  السياسية  األحزاب  عليها  تتحصل  التي  االنتخابية  القوائم  نسخ 

استدعاء  مرسوم  يف  عليها  ُنّص  -إن  انتخاب  كل  عند  االستثنائية  املراجعة  انتهاء  بعد  يتم  تسليمها 

اهليئة الناخبة- وبالتايل بعد انتهاء آجال الطعن اإلداري والقضائي، ما جيعل من أسلوب اعتامدها عىل 

مناضليها ومرشحيها للطعن غري جمد، عىل أساس أنه يف الوقت الذي تسلم إليها القوائم تكون آجال 

الطعن انتهت، باستثناء إذا اعتمدت عند كل استحقاق انتخايب عىل النسخ املسلمة هلا يف االنتخابات 

السابقة، والتي سبق أن سجلت املخالفات املوجودة فيها، وعند أي انتخاب جديد تقوم مبارشة خالل 

اآلجال القانونية بتقديم طعوهنا، لكن باسم مناضليها ومرشحيها حتى تكون مقبولة شكال.

االنتخابية يف  القوائم  السياسية عىل  رقابة األحزاب  الثالث: مسامهة  الفرع 
العام الرأي  توجيه 

تكوين وتوجيه الرأي العام يعد من صميم وظائف األحزاب السياسية)2) التي تعمد إىل استغالل إمكانياهتا 

املادية والبرشية يف ذلك، وتسعى إىل إقناع املواطن بمواقفها وآرائها اجتاه القضايا املطروحة من خالل برنامج 

وسياسة حمددة تتمكن من إيصاهلا عن طريق القنوات اإلعالمية املختلفة.

فالرأي العام)3) يعد سلطة قوية تشكل ضغطا كبريا يؤثر عىل القرار السيايس املتخذ وعىل خيارات السلطات 

والدراسات  األبحاث  واملغريب، جملة  اليمين  الترشيعني  االنتخابية يف  اجلداول  بالقيد يف  املتعلقة  الطعون  القضائية عىل  الرقابة  السقاف،  حممود   (1(
حممد  أيضا:  أنظر   ،58-57 ص  ص   ،2013  ،2 العدد  املغرب،  املنازعات،  وحل  القانونية  واالستشارات  للدراسات  املغريب  املركز  القانونية، 

النجاري، عىل هامش الطعون القضائية يف اللوائح االنتخابية، جملة املناظرة، هيئة املحامني وجدة، املغرب، العدد 2، 1997، ص ص 15-14. 
املادة 11 من القانون العضوي 12-04 املتعلق باألحزاب السياسية »يعمل احلزب السيايس عىل تشكيل اإلرادة السياسية للشعب يف مجيع ميادين   (2(

احلياة العامة وذلك عرب:
املسامهة يف تكوين الرأي العام...«.  -

الرأي العام هو »جمموعة اآلراء التي يعرب عنها أفراد اجلامعة إما من تلقاء أنفسهم أو بناء عىل دعوة توجه إليهم، تعبريا مؤيدا أو معارضا حلالة   (3(
حمددة أو شخص معني أو اقرتاح خاص، مما يرتتب عليه احتامل القيام بسلوك مبارش أو غري مبارش، وهو حمصلة آراء أفراد اجلامعة ويمثل صورة 
من صور السلوك اجلامعي متخضت عن تفاعل وأخذ وعطاء بني أفراد اجلامعة وبني اجلامعة واجلامعات األخرى...« انظر: حممد هبجت كشك، 
العالقات العامة واخلدمة االجتامعية، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مرص، 1998، ص 21، للمزيد حول مفهوم الرأي العام أنظر: أمحد 
بدر، الرأي العام، طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره يف السياسية العامة، دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة، مرص، 1998، ص36، كذلك 

انظر: حممد منري حجاب، أساسيات الرأي العام، دار الفجر للنرش والتوزيع، الطبعة 2، القاهرة، مرص، 2000، ص12.
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يف الدولة، وجيعلها تأخذه بعني االعتبار وتاول جتنب خمالفته أو ترسم سياساهتا بام يتوافق مع مطالبه، فهي 

تستمد قوهتا وفاعليتها يف النظم الديمقراطية من قوة وتأييد الرأي العام الذي يلعب دورا أساسيا يف النشاط 

السيايس واستمرار احلكومات)1).

واألحزاب عند رقابتها للقوائم االنتخابية ُتعلم الرأي العام املتمثل أساسا يف اهليئة الناخبة بالوضع الكامل 

الذي متت فيه عملية التسجيل، وتقدم له حصيلة تتضمن كافة املعلومات والبيانات واملالحظات املسجلة 

من طرفها حول القوائم املسلمة إليها، ومدى مطابقتها للقوانني والتنظيامت السارية املفعول، وتبني باألدلة 

التجاوزات ومواطن اخللل املوجودة هبا.

وهي بذلك تلعب دورا يف تكوين صورة لدى الرأي العام حول ظروف إجراء االنتخابات ومدى االلتزام 

برشوط ومتطلبات النزاهة والشفافية، األمر الذي ينعكس عىل سلوك اهليئة الناخبة اجتاه العملية االنتخابية 

سواء باملشاركة الفعالة القوية، أو املقاطعة والالمباالة التي تؤدي إىل انتخابات ال تعرب عن إرادة األفراد.

فأمهية عملية التسجيل وارتباطها بصحة نتائج االنتخابات، جيعل أي موقف تتخذه األحزاب بشأن القوائم 

االنتخابية له أثر كبري عىل الرأي العام وعىل سمعة السلطات املرشفة عىل تنظيم العملية االنتخابية.

فإذا أمجعت معظم األحزاب السياسية أن مرحلة التسجيل متت يف ظروف جيدة وأن بيانات القوائم االنتخابية 

سليمة مل تتضمن أسامء ال تتوفر فيها الرشوط القانونية للتصويت، كام مل يتم فيها إقصاء أي شخص دون وجه 

حق، فإن ذلك يكون له أثر اجيايب عىل الرأي العام، بحيث سيشجعه عىل املشاركة يف االنتخاب بقوة ويزيد 

ثقته يف أن العملية سُتجرى يف نزاهة وشفافية، كام أن ذلك سريسم صورة جيدة عن السلطات املرشفة عىل 

العملية االنتخابية عىل املستوى الداخيل واخلارجي ويبني إرادهتا وسعيها يف تسيري العملية وفقا للقانون.

كلها،  االنتخابية  العملية  إفشال  شأنه  من  راقبتها،  التي  القوائم  يف  عيوب  وجود  األحزاب  إعالن  أن  غري 

باعتبار أن مرحلة التسجيل هلا انعكاس مبارش عىل النتيجة النهائية، وهو ما هيز ثقة اهليئة الناخبة)2)، ويدفعها 

لالمتناع عن اإلدالء برأهيا، وقد يتطور األمر إىل احتجاجات ومظاهرات مطالبة بتصحيح الوضع، ما يؤدي 

إىل املساس باستقرار الدولة ومؤسساهتا، ويؤثر سلبا عىل سمعة وهيبة اإلدارة.

وعليه؛ فرقابة األحزاب السياسية عىل القوائم االنتخابية تلعب دورا هاما يف توجيه الرأي العام حول سالمة 

العملية االنتخابية، وهو جانب يشكل ضغطا كبريا ورقابة هامة عىل السلطات املرشفة عىل العملية االنتخابية 

ويفرض عليها تنظيم مرحلة التسجيل يف ظروف شفافة ونزهية.

محدي عطية مصطفى عامر، األحزاب السياسية يف النظام السيايس والقانون الوضعي واإلسالمي، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مرص، 2014، ص 166.  (1(
جاء يف تقرير الوفد الدويل لتقييم فرتة ما قبل االنتخابات الترشيعية يف اجلزائر –انتخابات 10 ماي 2012– املعهد الديمقراطي الوطين، واشنطن،   (2(
الشكاوى من  التسجيل، والعديد من  الوفد إىل وجود خمالفات يف عملية  02 »...كام استمع  2012، ص  أفريل   5 املتحدة األمريكية،  الواليات 

الناخبني واألحزاب فيام خيص الصعوبات التي يواجهوهنا فيام خيص احلصول عىل سجل الناخبني بغرض التحقق...«. 
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الفصل الثاين: التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف الرقابة 
عىل مرحلة الرتشح

نظام  واعتامد  احلاكمة،  والسلطة  املواطنني  بني  ومجاعي  دائم  حوار  وجود  الصحيحة  الديمقراطية  تتطلب 

يتحقق  وال  العامة،  املناصب  عىل  السلمي  والتداول  شؤوهنم  تسيري  يف  املسامهة  لألفراد  يسمح  تشاركي 

أحد  السياسية  األحزاب  تعترب  والتي  املجتمع،  يف  املوجودة  السياسية  القوى  إىل  الفرد  بانضامم  إال  ذلك 

الفاعلني األساسيني فيها)1).

فإذا كان االنتخاب الوسيلة األمثل واألكثر ديمقراطية إلسناد السلطة ووصول املواطن للحكم، فالرتشح 

التي  وبراجمه  بتوجهاته  الناخبني  إلقناع  االنتخابية  املنافسة  دخول  يمكنه  طريقها  عن  التي  األداة  هو 

ما جعل  العامة، وهو  اإلرادة  تكوين  لنفوذ حقيقي يف  يفتقد  لوحده  املواطن  أن  لتجسيدها)2)، غري  يسعى 

الديمقراطيات املتطورة جُتمع عىل اعتامد نظام التعددية احلزبية كضامنة حلق الرتشح، وكأداة لتكوين الرأي 

العام واختيار احلكام)3).

جعل  لذلك،  السياسيات  ويضعون  شؤونه  يسريون  الذين  الشعب  ممثيل  اختيار  يف  الرتشح  مرحلة  وأمهية 

بآليات رقابية خمتلفة هتدف لضامن إجرائها يف شفافية ونزاهة  تنظيمها  الكبري وحييط  يوليها االهتامم  املرشع 

ترتم فيها حقوق مجيع األطراف.

واألحزاب السياسية متثل احلجر األساس يف هذه املرحلة كوهنا الوسيلة الفعلية واألغلب واقعيا للرتشح يف 

االنتخابات، ونتيجة للدور الذي تلعبه يف محاية العملية االنتخابية من التالعب، وحرصا عىل طمأنتها من 

توافر الرغبة والنية يف احرتام إرادة األفراد وخياراهتم، وتأكيدا عىل التحيل بأقىص مستويات احلياد بني كافة 

املتنافسني يف العملية االنتخابية)))، فإهنا منحت دورا هاما يف الرقابة عىل مرحلة الرتشح، ويتجىل ذلك من 

خالل دورها يف اختيار املرتشحني ورقابة مدى احرتام اهليئات املنظمة هلا لإلجراءات والضوابط القانونية.

فدور األحزاب السياسية يف ضامن شفافية مرحلة الرتشح جيعلها طرفا مراقبا هاما للعملية االنتخابية ومشاركا 

فيها بشكل كبري، ووسيلة حلامية حقوق املرتشحني والدفاع عنهم، وبذلك يساهم وجودها يف مقاومة التعسف 

واالستبداد))) والتالعب بنتائج االنتخابات.

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 622.  (1(
حممد سامل كريم، الضوابط الدستورية لتحقيق مبدأ املساواة يف ممارسة حق الرتشيح، دراسة يف ظل أحكام دستور مجهورية العراق 2005، جملة   (2(

الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العراق، جملد 09، عدد 28، 2016، ص 279.
حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص623.  (3(

تنص املادة 164 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »جترى االستشارات االنتخابية تت مسؤولية اإلدارة التي يلتزم أعواهنا   (4(
التزاما صارما باحلياد إزاء األحزاب السياسية واملرتشحني«.

زين العابدين حممد عبد املوجود، رشوط وضامنات املرشح لعضوية املجالس النيابية، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، مرص، 2017، ص   (5(
ص 150-149.
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املبحث األول: دور األحزاب السياسية يف اختيار املرتشحني

تقوم األحزاب السياسية بدور هام يف املجتمع السيايس من خالل الوظائف التي تؤدهيا واألهداف التي تسعى 

لتحقيقها، ويظهر ذلك يف اعتبارها األداة التي متكن من املشاركة يف احلياة السياسية وتسيري الشؤون العامة)1) 

بتقديم املرتشحني لتويل الوظائف العامة الربملانية منها والتنفيذية وحتى القضائية يف بعض الدول، وبذلك 

أشخاص  نقل  يف  السياسية  لألحزاب  االنتخايب  الثقل  يتجىل  وهنا  والسلطة،  الشعب  بني  وصل  أداة  تعترب 

عاديني إىل مناصب احلكم عن طريق االنتخابات)2).

فجدية االنتخابات تظهر يف مدى وجود تعددية حزبية حقيقية تساهم يف هيكلة األفراد الراغبني يف املامرسة 

السياسية وتقلد مناصب املسؤوليات، وتقديمهم للناخبني لالختيار واملفاضلة بينهم من خالل عملية انتخابية 

نزهية وشفافة، وبناء عىل ذلك أصبحت األحزاب السياسية من أكثر مظاهر احلكم الديمقراطي)3).

املطلب األول: اإلطار املفاهيمي للحق يف الرتشح

يقوم  التي  املبادئ  إىل  تعريفه  الرتشح من  باحلق يف  املتعلقة  املفاهيمية  أهم اجلوانب  املطلب  نتناول يف هذا 

األحزاب  داخل  السلطة  عىل  التداول  مبدأ  بعدها  لنناقش  الرتشح  يف  للحق  القانوين  واألساس  عليها، 

السياسية وتأثريه عىل احلق يف الرتشح.

الفرع األول: تعريف احلق يف الرتشح ومبادئه

نتطرق أوال إىل أهم تعاريف احلق يف الرتشح ثم إىل املبادئ التي يقوم عليها.

أوال: تعريف احلق يف الرتشح
أمام عدم إيراد املرشع لتعريف يبني املقصود باحلق يف الرتشح، نذكر جمموعة تعاريف للفقهاء الذي حاولوا 

وضع تعريف شامل له، لكن مع اختالفات كل حسب وجهة وزاوية نظره، فيعرف بأنه »اآللية التي يقوم 

من خالهلا الشخص بتسجيل اسمه يف قوائم املرشحني املعدة إعالنا منه لرغبته يف املشاركة يف االنتخابات، 

والرتشح من أهم احلقوق السياسية للمواطن، وهو احلق الذي يعطي لكل فرد يف الدولة أن يرشح نفسه لتويل 

املناصب الرسمية التي نص الدستور أو القانون عىل إمكانية وصوهلا أو الوصول إليها باالنتخاب«)))، كام 

يعرف أنه »من األعامل التحضريية للعملية االنتخابية، ولكن جيب أن تسبق االنتخابات مبارشة وبزمن قريب 

رصاحة  الشخص  به  يعرب   Acte juridique قانوين  عمل  هو  والرتشيح  االنتخاب،  قانون  يف  حيدد  جدا 

إبتسام بدري، املرجع السابق، ص 51.  (1(
حممد الصالح بن شعبان، املرجع السابق، ص 90.  (2(

بن حيي بشري، املرجع السابق، ص 25.  (3(
شوقي يعيش متام، الطعون يف انتخابات املجالس النيابية يف دول املغرب العريب )اجلزائر، تونس، املغرب(، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف   (4(

احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر، 2013-2014، ص 146.
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يتكامل مع حق  الناخبني«)1) وهو »حق  التقدم القرتاع  إرادته يف  املختصة عن  أمام اجلهات  وبصفة رسمية 

االنتخاب كحق سيايس، وال تقوم احلياة النيابية يف املجتمع بدونه، كام أنه أحد أهم وسائل املشاركة يف احلياة 

السياسية للمواطن«)2) كام يعرف أنه »من مقتضيات األسس الديمقراطية يف تكوين الربملان، والوصول إىل 

أداة احلكم ومنصب الرئاسة يف الدولة، وجيب إقراره لكل املواطنني عىل أساس من املساواة بينهم يف هتيئة 

السبيل لنيل صفة املرشح بناء عىل طلبهم«)3).

ثانيا: مبادئ احلق يف الرتشح
تسعى دساتري وقوانني الدول إىل ضامن املساواة بني األفراد يف التمتع باحلق يف الرتشح وضامن تكافؤ الفرص 

بينهم يف تويل املناصب واملسؤوليات يف الدولة، وذلك عن طريق إخضاعه ملجموعة مبادئ تكمه أمهها:

مبدأ عمومية الرتشح أ- 
بني  املساواة  بقدر  ممارسته  عىل  بالنص  يقرتن  مل  ما  كاف  غري  الرتشح  يف  للحق  الدستوري  التنظيم  يعترب 

املواطنني)))، وتعين عمومية الرتشح فتح باب الرتشيح أمام أكرب عدد من املواطنني الذين تتوفر فيهم الرشوط 

القانونية ودون إقصاء أو متييز)))، وهو ما يمكنهم املشاركة يف تسيري شؤوهنم بنفس مستوى الفرص، ويزيد 

إحساسهم باالنتامء للوطن واملسامهة يف بنائه وتطويره.

نصوصه  أن  بل  ينشئها،  ال  عامة  لألفراد  السياسية  واحلريات  واحلقوق  الرتشح  حلق  تنظيمه  يف  فاملرشع 

التنظيمية ليست سوى نصوصا كاشفة عن حقوق أصلية، بمعىن أن سلطته يف ذلك ال يمكن أن تصل إىل حد 

التقييد التام، و تنظيمه ال يمكنه عرقلة ممارستها باستقاللية، فهو بذلك يكون قد صادر حقا أو حرية كفلها 

الدستور)6)، األمر الذي يعد مساسا بنزاهة العملية االنتخابية)7).

املرتشحني يف كل  أن عدد  أمهها  اعتبارات  لعدة  إطالقه صعب  الرتشيح عىل  مبدأ عمومية  تطبيق  أن  غري 

قائمة انتخابية مرتبط بعدد املقاعد النيابية املحددة سلفا، كام أن القانون قد ينص عىل فئات معينة حمرومة 

غطاء  تت  الرتشح  من  ممنوعني  أفرادا  نجد  قد  احلزيب  املستوى  وعىل  خمتلفة،  ألسباب  الرتشح  حق  من 

احلزب السيايس)8).

كلية  القانون،  يف  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  السياسية،  األحزاب  تكوين  يف  وأثره  االنتخاب  نظام  حجازي،  عيل  حممد  العزيز  عبد  حممد   (1(
احلقوق، جامعة عني الشمس، مرص، 1998، ص 211.

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 522.  (2(
داود الباز، املرجع السابق، ص 357.  (3(

حممد سامل كريم، املرجع السابق، ص 274.  (4(
حممد عبد العزيز حممد عيل حجازي، املرجع السابق، ص 212.  (5(

داود الباز، املرجع السابق، ص 359.  (6(
أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، املرجع السابق، 177.  (7(

حممد عبد العزيز حممد عيل حجازي، املرجع السابق، ص 213.  (8(
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مبدأ إلزامية إعالن الرتشح ب- 
فال جمال للرسية يف الرتشيح، بل يلزم كل فرد يريد ترشيح نفسه يف إحدى االستحقاقات االنتخابية أن يعلن 

ذلك رصاحة بتقديم طلب إىل السلطات املكلفة بتنظيم العملية ويبدي رغبته الكاملة أمامها يف املنافسة عىل 

يتعارض  بام  قبوله  أو  علمه  دون  ترشيحه  فرضية  ينفي  بذلك  وهو  االنتخاب،  موضوع  التمثيلية  املناصب 

مع حرية املشاركة السياسية، كام أن ذلك يشكل وسيلة إعالم للمواطنني الذين يشكلون اهليئة الناخبة التي 

سوف ختتار األشخاص الفائزين يف االنتخابات، فغري منطقي إجراء انتخابات دون إعالن قائمة األشخاص 

املرتشحني وبفرتة مقبولة قبل يوم االقرتاع.

ويرجع ترسيم هذا املبدأ يف قوانني االنتخاب الفرنسية إىل سنة 1871، عقب احلرب السبعينية بني فرنسا وأملانيا 

أن يرشح  الفرنسية دون  الوطنية  بفرساي »فوزان Voisin« لعضوية اجلمعية  العمومي  النائب  أنُتِخب  أين 

نفسه أو يدري شيئا عن انتخابه، إذ كان معتقال يف أحد السجون بروما)1)، وهي القضية التي أثارت نقاشا 

كبريا لدى الطبقة السياسية الفرنسية وأدت إىل تبين مبدأ إعالن الرتشح.

مبدأ التنافسية ج- 
مبدأ يكرس البعد الديمقراطي للرتشح كوسيلة لتبادل األفكار والربامج والتنافس عىل تويل املسؤوليات يف 

الدولة، يف ظل نظام انتخايب حيقق املساواة الفعلية بني املرتشحني وال ينحاز لطرف عىل آخر.

فاملساس بمبدأ التنافسية يف الرتشيح تعٍدّ رصيح عىل حق املواطنني يف اختيار من يريدونه وبكل استقاللية، 

وحيرمهم من بدائل متنوعة جتعلهم خيتارون بينها األفضل لقيادة الدولة خالل فرتة معينة، وتقييد هذا املبدأ 

يؤدي إىل ممارسة نوع من التوجيه اإلجباري إلرادة الناخبني وإلزامهم بانتخاب أشخاص بعينهم، وهو األمر 

الذي يمس بمصداقية وجدوى العملية االنتخابية)2).

الفرع الثاين: أمهية احلق يف الرتشح

تعد املشاركة السياسية عن طريق الرتشح يف العملية االنتخابية واحدة من الركائز األساسية للديمقراطية، 

حيث يتوقف تطور األخرية عىل مدى إتاحة فرصة الرتشح أمام رشائح املجتمع الذين تتوفر فيهم الرشوط 

القانونية)3)، وتظهر أمهية ذلك سواء بالنسبة للمرتشح أو للمجتمع.

حممد عبد العزيز حممد عيل حجازي، املرجع السابق، ص 214.  (1(
فوزي أوصديق، الوايف يف رشح القانون الدستوري، السلطات الثالث، اجلزء الثالث، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2002، ص62.  (2(

داود الباز، املرجع السابق، ص 13.  (3(



- 88 -

أوال: بالنسبة للمرتشح
يساهم الرتشح يف إثبات ذات املرتشح وتقوية شخصيته وتنميتها عن طريق تقلد املسؤوليات وخدمة  أ- 

دولته واستغالل خربته وحنكته لتطويرها وازدهارها)1).

ترشح األفراد وتقلدهم املناصب التمثيلية يزيد إحساسهم باملسؤولية ويطور خرباهتم يف تسيري شؤون  ب- 

الدولة ويساعد عىل جتديد اإلطارات والكفاءات التي تكم الدولة مستقبال.

ممارسة حق الرتشح صورة حلق املواطن يف التعبري عن رأيه بكل حرية، سواء كان هذا الرأي متوافقا  ج- 

مع السلطة أو معارضا هلا.

حق الرتشح عملية تكميلية أساسية للحق يف االنتخاب، متكن املواطن من ممارسة حقوقه السياسية  د- 

كاملة يف مقابل ممارسة التزاماته.

ثانيا: بالنسبة للمجتمع
الفرصة  املواطنني يدركون أن لدهيم  بالوطنية واالنتامء، فهو جيعل  الرتشح يساهم يف تقوية الشعور  أ- 

بناء دولتهم، وذلك جيعلهم حيسون أهنم جزء منها وحيفزهم عىل زيادة جهودهم  وحق املشاركة يف 

خلدمتها.

بناء نظام  الزاوية يف  املواطنني، فهو يشكل حجر  للديمقراطية وترسيخ هلا يف أذهان  الرتشح تدعيم  ب- 

انتخاب ديمقراطي)2).

الرتشح ينشىء حركية سياسية وفكرية داخل املجتمع عن طريق التنافس النزيه بني األفكار والربامج،  ج- 

األمر الذي ُينمي الرغبة اجلامعية يف النهوض بالدولة وتطويرها، ويساهم يف تقويتها وزيادة التحام 

أفرادها وتضامنهم وإحساسهم باملصري املشرتك.

بني  السلمي  بالتنافس  يسمح  بحيث  السلطة،  عىل  السلمي  للتداول  األمثل  الوسيلة  هو  الرتشح  د- 

األفراد والتيارات السياسية املختلفة، وهو ما جينب املجتمع الرصاعات والنزاعات التي متس استقرار 

مؤسسات الدولة.

الظلم  تقاوم  تنوعا سياسيا داخل املجتمع بدفعه لتشكيل معارضة قوية جادة وهادفة  الرتشح خيلق  هـ- 

واالستبداد)3)، وترشح قوائمها يف االنتخابات لتساهم يف إبراز مواطن القوة والضعف يف السياسات 

املطبقة.

النهضة  دار  الرئاسية والترشيعية واملحلية، دراسة مقارنة،  العام، االنتخابات  القضائي عىل االقرتاع  الشقاين، مبدأ اإلرشاف  الاله شحاته  عبد   (1(
العربية، القاهرة، مرص، 2005، ص430.

داود الباز، املرجع السابق، ص13.  (2(
املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (3(
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الفرع الثالث: التداول عىل السلطة داخل األحزاب السياسية وتأثريه 
عىل احلق يف الرتشح

ترسيخ  عىل  تقوم  ديمقراطية  لبيئة  تتاج  املعارصة  السياسية  األنظمة  مكونات  كأحد  السياسية  األحزاب 

دولة املؤسسات وضامن احلريات األساسية لألفراد، مما يسمح بمامرسة وظائفها باستقاللية وحرية، لذلك 

فالديمقراطيات احلديثة تبىن عىل الرتسيخ الدستوري والقانوين للنشاط احلزيب التشاركي، وهو ما جيعل من 

األحزاب وسيطا أساسيا هيدف إىل الربط املبارش والدائم بني املؤسسات احلكومية واملواطن)1).

تكوين  عىل  تعمل  بحيث  مزدوجا،  دورا  تؤدي  الوظائف  هلذه  ممارستها  خالل  فاألحزاب  لذلك،  تقيقا 

واألفكار  الربامج  بني  السليم  واالختيار  التمييز  هلم  يسمح  الذي  السيايس  النضج  إىل  للوصول  الناخبني 

االنتخابات  الذين سوف خيوضون  املرشحني  باختيارها  امُلنَتخبني  تأطري  تتوىل  آخر  املطروحة، ومن جانب 

باسمها، فهي تلعب أيضا دور الوسيط بني الناخبني واملمثلني )امُلنَتخبني()2).

فاألحزاب تساهم يف تنظيم احلياة السياسية بتمكني الفرد من املشاركة يف تسيري شؤونه، والوصول إىل ذلك 

يكون من خالل تبين مبدأ التداول عىل السلطة عىل مستواها الداخيل واخلارجي، فال حديث عن بناء الدولة 

يف  املناصب  خيص  فيام  سواء  املسؤوليات،  تويل  يف  باألحقية  للجميع  اعرتاف  هناك  يكن  مل  ما  الديمقراطية 

هياكل احلزب أو املساواة بني مناضليها يف الرتشح تت غطائه السيايس دون إقصاء.

أوال: تعريف التداول عىل السلطة داخل األحزاب السياسية
نتطرق إىل تعريف التداول عىل السلطة بصفة عامة ثم إىل تعريفه داخل األحزاب السياسية.

تعريف التداول عىل السلطة أ- 
تنظيمية  ضوابط  إطار  يف  االختيار  حرية  ويعين  وسيايس،  دستوري  »حق  بأنه  السلطة  عىل  التداول  يعرف 

واحلكومات  والقيادات  النخب  وتعاقب  لتويل  املناسبة  الظروف  توفري  مع  املساواة،  أساسها  وأخالقية 

بغية الوصول إىل  القرار  القوى يف اختاذ  واألحزاب والربامج والسياسات واألجيال، وهو مشاركة خمتلف 

البديل األفضل والتداول السيايس الفعال، وليس التغيري فقط«)3) كام يعرف أنه »عملية سياسية تنطوي عىل 

التغيريات هي تغيري شخص احلاكم أو احلكومة  النظام السيايس، أقل هذه  قدر كبري من إجراء تغريات يف 

أو احلزب، ثم تغيري يف ممارسة السلطة ويف السياسات، وقد تدث تغيريات جذرية هيكلية أو بنيوية تؤثر يف 

هشام زغاشو، األحزاب السياسية ودورها يف العملية السياسية الديمقراطية، شبكة ضياء للمؤمترات والدراسات، ص1،  (1(
https://diae.net/wp-content/uploads/201607/األحزاب-السياسية-ودورها-يف-العملية-السياسية-الديمقراطية/.pdf
05/08/2017، 14:30
موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري )األنظمة السياسية الكربى(، ترمجة جورج سعد، الطبعة الثانية، املؤسسة اجلامعية   (2(

للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 2014، ص75.
مرزود حسني، األحزاب والتداول عىل السلطة يف اجلزائر)1989-2010(، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية،   (3(

كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر3، 2011-2012، ص 15.
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خمرجات النظام«)1) كام يعرف أنه »ترتيب مؤسيس يتيح ضامن مشاركة املواطنني يف اختيار قادهتم عن طريق 

ويعين  متأرجحة،  حركة  عبارة عن  وهو  اليسار،  إىل  االجتاه  ثم  السيطرة  »هو  أيضا  ويعرف  االنتخابات«)2) 

انتقال احلزب من املعارضة إىل احلكم ثم من احلكم إىل املعارضة، ويرجع ذلك إىل عاملني أساسيني أوهلام عدم 

الوفاء بالوعود للمواطنني ما جيعلهم يتخلون عن احلزب يف االنتخابات الالحقة، وثانيهام االنشقاقات التي 

تدث داخل احلزب ما يؤدي إىل فشله يف االنتخابات القادمة، يف حني تبقى األحزاب املعارضة أكثر اتادا 

منها يف احلكم«)3).

تعريف التداول عىل السلطة داخل األحزاب السياسية ب- 
يقصد به »رضورة وجود تنوع يف النخب احلزبية، بحيث تكون السلطة مقسمة بني عدد من القيادات ذوي 

انتخابات دورية بدال من احتكار فرد  السلطة عن طريق  بينها مراكز  فيام  تتبادل  املختلفة والتي  االجتاهات 

وصنع  بالتغيري  ُيسمح  أن  األحزاب  داخل  الديمقراطية  وجوهر  مستمرة  بصفة  السلطة  ملامرسة  أقلية  أو 

املشاركة،  املستويات بطريقة ديمقراطية رشعية أساسها  القيادات عىل كل  أنه »تعاقب  القرار«))) كام يعرف 

وهي التعبري عن تعاقب السياسات وتداول الربامج والرؤى مع مواكبة األوضاع املستجدة يف فرتات زمنية 

حمددة ومضبوطة واإليامن هبا والعمل عىل احرتام نصوص ولوائح احلزب التنظيمية حتى يضمن االستقرار 

واالستمرار والتجدد«))).

القيادية  للمناصب  ديمقراطية  تداول  عملية  وجود  يعين  السياسية  األحزاب  داخل  السلطة  عىل  فالتداول 

داخل احلزب وبشكل دوري وفق نصوص وتنظيامت حمددة متنح كافة املناضلني الفرصة واإلمكانية يف تقلد 

املسؤوليات احلزبية، كام أن تكريس آليات التداول عىل السلطة داخل احلزب ُيَمّكن من تدعيم حق املناضلني 

إذ  السلطة،  التداول عىل  مبدأ  اعتامد  يفرزها  التي  اهلياكل  الرتشح تت غطاء احلزب، وذلك عن طريق  يف 

تصبح عملية الرتشيح لالستحقاقات االنتخابية املختلفة من اختصاص هياكل ومؤسسات احلزب وبطريقة 

شفافة ديمقراطية، وليست حكرا عىل جمموعة أشخاص يستغلوهنا دوريا للمشاركة يف االنتخابات والفوز 

باملناصب واملسؤوليات يف الدولة.

ثانيا: رشوط التداول عىل السلطة داخل األحزاب السياسية
يتطلب التكريس الفعيل للتداول عىل السلطة داخل األحزاب السياسية جمموعة رشوط أمهها:

ينتج  حقيقية  ديمقراطية  بيئة  بتوفر  وثيقا  ارتباطا  السلطة  عىل  التداول  يرتبط  حقيقية:  حزبية  تعددية  أ- 

عنها وجود تعددية حزبية سياسية يتشبع أعضاؤها بالقيم واملبادئ التي جتعلهم يتقبلون االختالف 

صالح حسني عيل العبد اهلل، االنتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، دار الكتب القانونية، مرص، 2011، ص392.  (1(
غسان سالم، أين هم الديمقراطيون، يف ديمقراطية من غري ديمقراطيني، جملة مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، 1995، ص 11.  (2(

موريس دوفرجيه، األحزاب السياسية، ترمجة عيل مقلد وعبد املحسن سعد، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2011، ص ص 306-304.  (3(
ناجي عبد النور، النظام السيايس اجلزائري من األحادية إىل التعددية السياسية، مديرية النرش بجامعة قاملة، اجلزائر، 2006، ص 28.  (4(

مرزود حسني، املرجع السابق، ص 22.  (5(
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مع اآلخر، ويمنحهم تكوينا سياسيا صحيحا مبين عىل خدمة الصالح العام بغض النظر عن املناصب 

واملسؤوليات التي قد ُيستفاد منها)1).

إجراء انتخابات دورية نزهية: التداول عىل السلطة يعين منافسة دورية عىل املناصب واملسؤوليات  ب- 

كافة  عن  بعيد  ديمقراطي  وبشكل  انتخايب،  استحقاق  كل  عند  الرتشيحات  وعىل  احلزب،  داخل 

احلزب  داخل  نزهية  دورية  انتخابات  إجراء  ذلك  يتطلب  بحيث  واخلالفات،  الرصاعات  أشكال 

يف  التمثيلية  للمناصب  املرتشحني  الختيار  أو  هياكله  يف  املسؤوليات  وتوزيع  النتخاب  سواء 

مؤسسات الدولة.

لوائحها  تقر يف  فإن معظمها  السلطة داخل األحزاب،  للتداول عىل  اهليكيل للحزب: ضامنا  التنظيم  ج- 

اهليكل التنظيمي الدقيق الذي يتم عىل أساسه توزيع مناضليه وتديد املناصب واملسؤوليات، وتنص 

هياكل  طرف  من  يكون  أن  البد  لالنتخابات  مرشحيها  واختيار  وهيئاهتا  قياداهتا  جتديد  أن  أغلبها 

املؤهلني لذلك)2)، فكلام كان  املناضلني  قائمة  انتخابات داخلية  تقرر عن طريق  التي  احلزب وهيآته 

تنظيم احلزب حمكام كلام كانت عملية التداول عىل السلطة داخله دقيقة ودون إشكاالت.

ثالثا: صعوبات التداول عىل السلطة داخل األحزاب السياسية
واحلريات  احلقوق  احرتام  عىل  املبنية  السليمة  الديمقراطيات  أسس  من  واحدة  احلزبية  التعددية 

بام حيافظ عىل  السياسية  السلطة داخل األحزاب  تداول  تكريس  باحلرص عىل  الفردية)3)، ويتحقق ذلك 

يف  املشاركة  يف  أعضائها  إرادة  وحيقق  واخلربات،  بالكفاءات  هيآهتا  تدعيم  يف  ويساهم  وتقدمها  قوهتا 

تسيري شؤون احلزب والدولة.

غري أن التداول عىل السلطة قد تواجهه عقبات تول نسبيا دون جتسيد أهدافه، فهو يتمحور حول »السلطة« 

التي يسعى الكثريون للتشبث وعدم التنازل عنها، بغية املحافظة عىل االمتيازات واملناصب داخل احلزب أو 

يف مؤسسات الدولة عن طريق احتكار الرتشح.

ومن الصعوبات التي تواجه التداول عىل السلطة داخل األحزاب:

املناصب -  عىل  التداول  طريقة  تدد  التي  الداخلية  واللوائح  القانونية  النصوص  ودقة  وضوح  عدم 

القيادية يف احلزب وجتديد هيآته، وتضبط إجراءات اختيار مرشحيه لالستحقاقات االنتخابية))).

إبتسام بدري، املرجع السابق، ص94.  (1(
نورالدين حاروش، األحزاب السياسية، دار األمة، الطبعة الثانية، اجلزائر، 2016، ص 106.  (2(

إبتسام بدري، املرجع السابق، ص 102.  (3(
األمني سويقات، األحزاب السياسية واألداء الربملاين يف الدول املغاربية، دراسة مقارنة بني اجلزائر واملغرب، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم   (4(

يف العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيرض بسكرة، اجلزائر، 2016-2017، ص 72.
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عرقلة -  وحماولة  والرتشح،  واملسؤوليات  للمناصب  السياسية  األحزاب  ومؤسيس  قيادات  احتكار 

املناضلني الطاحمني للتغيري بأساليب غري رشعية كالرتهيب واإلقصاء)1).

الرصاعات الداخلية يف األحزاب السياسية وعدم وجود برامج واضحة تقدم البديل يؤدي إىل تراجع - 

القاعدة الشعبية للحزب، األمر الذي يقلص عدد املنخرطني اجلدد)2)، ويزيد عزوف املناضلني عن 

ترشيح أنفسهم لعلمهم أن فرصة الفوز باسمه ضئيلة.

تعديل األنظمة الداخلية لألحزاب بام يتوافق مع مصلحة فئة معينة، ووضع رشوط تعجيزية إقصائية - 

وجود  عدم  يعين  ما  الدولة،  يف  أو  احلزب  داخل  للمسؤوليات  الرتشح  من  معينني  أشخاصا  ترم 

منافسني غري الذين تريدهم قيادة احلزب وزعامءه الذين يعتمدون أساليب ترشيح ينتفي مع وجودها 

معىن حرية الشعب يف اختيار ممثليهم)3).

بام -  الذمم والتالعب بمؤسساته  الكولسة ورشاء  فنون  تتقن  قيادات احلزب جتعلها  طول فرتة حكم 

يتالءم مع مصلحتها الشخصية، كام أنه ُيعّرض احلزب للضعف واجلمود)))، لذلك حيبذ تديد عهدة 

مسؤويل األحزاب حتى ُيضمن التداول عىل السلطة.

بني -  العالقة  حيدد  الذي  التنظيمي  اجلانب  وضعف  السياسية  لألحزاب  الديمقراطي  غري  التسيري 

اتصال فعالة  املركزي)))، فغياب قنوات  املستوى  قياداهتا عىل  القاعدي وبني  املستوى  أعضاءها عىل 

حيول دون إيصال الكثري من الكفاءات يف القاعدة لرباجمها وأفكارها إىل القيادة، ويؤدي إىل حرماهنا 

من إثبات ذاهتا وفرض نفسها كبديل للرتشح يف االنتخابات، وجيعل القيادات واهلياكل غري معربة عن 

الطابع اجلامعي والوطين للحزب)6).

ارتباط بعض األحزاب بالسلطة احلاكمة واستفادة قياداهتا من االمتيازات حيد من استقالليتها يف اختاذ - 

قراراهتا وحيد إمكانية التداول احلر عىل السلطة)7)، فيؤدي إىل تدخل السلطة يف تعيني القيادات داخل 

باملناصب  فوزهم  بعد  الذي خيدمون مصاحلها  مؤيدهيا  تتشكل من  قائمة مرشحني  واختيار  احلزب 

التمثيلية يف املجالس املنتخبة، وهذا التوظيف الذرائعي لألحزاب السياسية من شأنه تأجيل أو تعطيل 

مسرية التحول الديمقراطي)8).

12-04 املتعلق باألحزاب السياسية »جيب أن تتم إدارة وقيادة األحزاب السياسية بواسطة أجهزة منتخبة  38 من القانون العضوي  تنص املادة   (1(
مركزيا وحمليا، عىل أسس ديمقراطية قائمة عىل قواعد االختيار احلر للمنخرطني، ويتم جتديدها يف إطار شفاف وفقا لنفس الرشوط واألشكال«.

حممد الصالح بن شعبان، املرجع السابق، ص 149.  (2(
بودفع عيل، نظام الرتشيح احلزيب وأثره عىل السلم األهيل، اجلزائر نموذجا، جملة دراسات وأبحاث، جامعة زيان عاشور، اجللفة، العدد 23، جوان   (3(

2016، ص 365.
مرزود حسني، املرجع السابق، ص30.  (4(

ابتسام بدري، املرجع السابق، ص 266.  (5(
تنص املادة 40 من القانون العضوي 12-04 املتعلق باألحزاب السياسية »يعمل احلزب عىل إقامة هياكل مركزية دائمة وهياكل حملية متواجدة عىل   (6(

األقل عرب نصف عدد واليات الوطن.
وجيب أن تعرب هذه اهلياكل من خالل تواجدها عن الطابع الوطين للحزب ».

سعد الدين إبراهيم، املجتمع والدولة يف الوطن العريب، جملة مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، 1988، ص 30.  (7(
ابتسام بدري، املرجع السابق، ص262.  (8(
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الوالء -  من  جعل  السياسية)1)  األحزاب  بعض  تأسيس  يف  الفئوي  أو  القبيل  أو  الطائفي  البعد  إعتامد 

لالعتبارات السابقة املعيار األسايس لتقلد املناصب داخل احلزب أو الرتشح تت لوائه، األمر الذي 

أعضاء  بني  فالرابطة  احلزب)2)،  داخل  السلطة  عىل  التداول  من  اآلخرين  واملناضلني  األعضاء  حيرم 

أو  القبلية  أساس  عىل  وليس  حمكم  تنظيمي  أساس  عىل  تكون  أن  جيب  القيادة  وبني  وبينهم  احلزب 

الطائفية أو الوالء الشخيص)3).

عىل -  التداول  تبين  من  جيعل  احلزب  ملؤسيس  ومناضلوه  احلزب  أعضاء  يكنه  الذي  الشخيص  الوالء 

السلطة صعبا، كون األعضاء ال جيرؤون عىل املطالبة بذلك العتقادهم بالفضل الكبري لقيادة احلزب 

يف  املناصب  يتقلدون  الذين  األشخاص  تديد  يف  القرار  صاحبة  األخرية  جيعل  ما  وهو  املؤِسسة، 

احلزب، والفاصلة يف قائمة املرتشحني لالنتخابات باسمه))).

رابعا: التداول عىل السلطة داخل األحزاب السياسية وتأثريه عىل احلق يف الرتشح
التقاليد  تكريس  يف  تساهم  ملرشحيها  وتقديمها  االنتخابية  العملية  يف  بمشاركتها  السياسية  األحزاب 

والقانونية  الدستورية  النصوص  تدده  ملا  وفقا  السلطة  عىل  التداول  عىل  ُتبىن  التي  الصحيحة  الديمقراطية 

املنظمة، فالديمقراطية داخل األحزاب ضامنة ملامرسة الديمقراطية يف الدولة ككل، ألهنا التنظيم الوحيد الذي 

من بني أهم أهدافه املنافسة االنتخابية ألجل الوصول للسلطة))).

فإنه من الرضوري  الدولة،  السلطة عىل مستوى مؤسسات  التداول عىل  غري أهنا قبل املسامهة يف تكريس 

واملؤسسايت  اإلجرائي  اإلطار  فوضع  هيآهتا،  عليه  تسري  كمنطلق  واعتامده  احلزب  داخل  املبدأ  هذا  تبنيها 

باسم احلزب، بحيث يسمح  السلس للسلطة داخلها من شأنه محاية ممارسة الرتشح  الذي يدعم االنتقال 

تويل  ألجل  املختلفة  االنتخابات  يف  للرتشح  أنفسهم  بتقديم  الرشوط  فيهم  تتوفر  الذين  املناضلني  لكافة 

جتعل  التي  واإلقصاء  الكولسة  صور  عىل  القضاء  يتم  وبالتايل  الدولة،  مؤسسات  يف  التمثيلية  املناصب 

الرتشح داخله مقترصا عىل فئة معينة.

قوهتا  يزيد  مسريهتا  خالل  وإبرازها  األحزاب  ومناضيل  قيادات  بني  السلطة  عىل  التداول  ثقافة  فزرع 

طريق  عن  يصلها  التي  املناصب  أن  املناضل  فيها  يقتنع  صحيحة  سياسية  لتنشئة  ويكرس  واستمرارها)6)، 

ترشيح نفسه باسم احلزب ما هي إال تكليف يتحمل مسؤوليته أمام األمة وليس احلزب فقط، ويعلم فيها 

تنص املادة 52 فقرة 3 من التعديل الدستوري 2016 »ويف ظل احرتام أحكام هذا الدستور ال جيوز تأسيس أحزاب سياسية عىل أساس ديين أو   (1(
لغوي أو عرقي أو جنيس أو مهين أو جهوي«.

أسامة الغزايل حرب، األحزاب السياسية يف العامل الثالث، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، 1987، ص 170.  (2(
األمني سويقات، املرجع السابق، ص 74.  (3(

حممد الصالح بن شعبان، املرجع السابق، ص 149.  (4(
االمني سويقات، املرجع السابق، ص 70.  (5(

مرزود حسني، املرجع السابق، ص 31.  (6(



- 94 -

أن الرتشح ال يكون إال يف إطار منافسة نزهية، فتزيد ثقته يف حزبه وترتفع مردوديته السياسية، وبذلك يمكن 

الوصول إىل تعددية تقل فيها مظاهر اخلالف عىل قوائم الرتشح عند كل استحقاق انتخايب.

املطلب الثاين: ضوابط األحزاب السياسية يف اختيار املرتشحني

االنتخاب الوسيلة األساسية للمشاركة الشعبية يف احلكم، وهو يتطلب وجود حوار دائم ذو طبيعة مجاعية 

بني املواطنني والسلطة، لذلك كانت اجلامعة الوسيلة األمثل للربط بني املحكومني واحلاكمني)1).

الوساطة  بالقيام هبذه  الذي يسمح  التعددية احلزبية  نظام  تبين  الديمقراطيات احلديثة  تتطلب  لتحقيق ذلك 

ويساهم يف إيصال املواطنني ذوي الرغبة يف املشاركة يف تسيري الشؤون العامة إىل املسؤوليات يف الدولة عن 

طريق ترشيحهم تت غطائها السيايس.

فاملشاركة السياسية هي األداة التي من خالهلا تعرب األحزاب عن مواقفها من القضايا املختلفة، وتبعث رسائل 

السيايس  القرار  صناعة  يف  تشارك  وبواسطتها  الشعب)2)،  أفراد  مع  احلوار  عىل  كبري  بشكل  تعتمد  سياسية 

والتمثيل يف املؤسسات املنتخبة التي تعرب عن اهتامماهتا أو جزء منها)3).

واألحزاب السياسية يف سبيل جتسيد براجمها وأفكارها تسعى إىل املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية والفوز 

عن  والتعبري  الناخبني  لتمثيل  األحسن  البديل  تراهم  الذين  األشخاص  لتقديم  الرتشيح  عىل  معتمدة  هبا، 

آرائهم، فهي من يقوم باختيار األسامء التي تعرض عليهم للتصويت، مع استثناءات متعلقة بالنظم التقليدية 

يف الرتشح واالنتخاب واملعتمدة عىل الفرد كمرشح مستقل))).

وهي خالل قيامها هبذا الدور اهلام واملتمثل يف اختيار قائمة املرتشحني الذين يمثلوهنا يف االنتخابات، فإهنا 

ما هو  ومنه  امليدانية،  املتطلبات  فرضته  واقعي  ما هو  منها  اختيارها،  تقيدها يف  إىل جمموعة ضوابط  تتكم 

قانوين فرضته النصوص والتنظيامت.

الفرع األول: الضوابط الواقعية الختيار األحزاب السياسية ملرشحيها

نناقش يف هذا الفرع األساليب التي تتبعها األحزاب السياسية الختيار مرشحيها لالنتخابات، واملعايري التي 

تأخذها بعني االعتبار خالل ذلك.

أوال: أساليب اختيار األحزاب السياسية ملرشحيها
أو  سياسية  ألحزاب  انتامئهم  عن  النظر  بغض  مجيعا،  للمواطنني  الرتشيح  حق  القانونية  األنظمة  تكفل 

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 622.  (1(
مهميل بن عيل، اخلطاب السيايس واليات تفعيل املشاركة السياسية يف اجلزائر، جملة العلوم القانونية والسياسية، جامعة محة خلرض، وادي سوف،   (2(

اجلزائر، عدد 13، جوان 2016، ص89. 
األمني سويقات، املرجع السابق، ص 56.  (3(

عدي البديري، دور األحزاب يف احلياة السياسية األمريكية، منشورات زين احلقوقية، بريوت، لبنان، 2015، ص 174.  (4(
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مستقلني)1)، فكل مواطن تتوفر فيه الرشوط القانونية للرتشح يمكنه تقديم ملفه إىل اجلهات املختصة وخوض 

املنافسة االنتخابية)2).

النظام السيايس واالنتخايب فاألحزاب أصبحت املرجع األسايس  غري أنه ولظروف متعددة تتعلق بطبيعة 

يف الرتشيح، فحسب موريس دوفرجي »ال جدوى من ترك احلرية الكاملة للمرتشحني الالحزبيني إذا كان 

احلظ بالفوز حمصورا باملرشحني احلزبيني فقط«)3) ونظرا ألمهية هذا الدور فقد اختلفت اآلراء بني من يرى 

أن عملية اختيار مرشحي احلزب هي يف األساس شأن داخيل ينظم بموجب تنظيامته ولوائحه الداخلية)))، 

التي  اآلليات  والتي تدد  املرشع  الصادرة عن  القوانني  تنظم عن طريق  قانونية  أهنا عملية  يرى  من  وبني 

يبقى  األول  الرأي  أن  غري  التمثيلية،  املناصب  لتويل  املؤهلني  األشخاص  األحزاب  مجيع  ختتار  بموجبها 

الغالب يف معظم األنظمة االنتخابية))).

واألحزاب السياسية خالل اختيارها ملرشحيها تعتمد أسلوبني اثنني أساسيني:

أسلوب التعيني أ- 
بالنسبة هلذا األسلوب يف انتقاء املرشحني، نجد أن القرار عادة ما يكون من طرف سلطات احلزب)6)، فتقوم 

جلنة أو هيئة احلزب عىل املستوى املركزي بالعملية دون مشاركة األعضاء والقواعد احلزبية)7)، وتعتمد هذه 

الطريقة يف األحزاب التقليدية للكوادر التي تتشكل من أصحاب املال والسلطة واملكانة االجتامعية، وتسمى 

هذه بمنظومة »الكوكوس Caucus« وهو ما يشري إىل أن عملية اختيار املرتشحني تقوم هبا أوليجارشية ضيقة 

أن  القومية، والتي يظن أعضاءها  املرجعية  الزمالء)8)، كام مارستها األحزاب ذات  اختيار  نوعا من  متارس 

اختيار القيادة للمرتشحني ال جيب االعرتاض عليه أو مناقشته، كوهنا األكثر حنكة وكفاءة ودراية بمصلحة 

إنام تبىن عىل االهتامم بمصلحة الشعب واألمة، وبالتايل فهي توافق إرادة عامة  احلزب والوطن، وخياراهتا 

أعضاء احلزب)9).

التشاور واملنافسة احلرة وحق  املبنية عىل  الديمقراطية  وينتقد األسلوب السابق بسبب تعارضه مع مبادئ 

مزياين فريدة، املجالس الشعبية البلدية يف ظل نظام التعددية السياسية يف اجلزائر، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق،   (1(
جامعة منتوري، قسنطينة، 2005، ص 96.

تنص املادة 62 من التعديل الدستوري 2016 »لكل مواطن تتوفر فيه الرشوط أن َينتخب وُينتًخب«.  (2(
موريس دوفرجيه، األحزاب السياسية، ترمجة عيل مقلد، عبد املحسن سعد، مطبوعات اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، مرص، 2011، ص   (3(

.358
عدي البديري، املرجع السابق، ص 181.  (4(

هشام زغاشو، املرجع السابق، ص 11.  (5(
(6( Marie-Claire Ponthorean, la désignation par les partis politiques des »  candidats présidentiels « en Europe 

occidentale, la candidature a la présidentielle, pouvoirs, France, 2011, p101.
صباح مصطفى حسن املرصي، النظام احلزيب يف مرص، دراسة مقارنة بالنظم الوضعية والرشيعة اإلسالمية، رسالة للحصول عىل درجة الدكتوراه   (7(

يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اإلسكندرية، مرص، 2002، ص181.
موريس دوفرجي، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، املرجع السابق، ص76.  (8(

مصطفى حممود عفيفي، األحزاب السياسية يف االنتخابات الربملانية، دراسة لألطر النظرية مع التطبيق عىل مجهورية مرص العربيةرسالة مقدمة   (9(
لنيل درجة الدكتوراه، كلية احلقوق، جامعة طنطا، مرص، دون سنة، ص 356.
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اجلميع يف الرتشح، األمر الذي أدى إىل اعتامد طريقة أقل حدة وهي منح تفويض تعيني قائمة املرتشحني 

املركزية  للقيادة  يبقى  لتمثيلها، يف حني  األجدر  أعضائها  بني  من  بحيث ختتار  املحلية لألحزاب،  للفروع 

للحزب حق التحفظ وإقصاء األسامء التي ال تقق رؤيتها ورشوطها، وهو أسلوب رغم سامحه بمشاركة 

متاسك  عىل  حرصا  تتجنبه  احلزبية  األنظمة  كثري  جعل  التعيني  عىل  أساسا  اعتامده  أن  إال  للقاعدة،  نسبية 

احلزب ووحدته.

أسلوب االنتخاب ب- 
حساسية عملية الرتشيح لالنتخابات العامة وتسببها يف رصاعات وانشقاقات يف األحزاب السياسية جعلتها 

تعتمد طريقة أكثر ديمقراطية يف اختيار مرشحيها تبنت فيها االنتخاب كأساس، مع بعض اخلصوصيات يف 

األنظمة احلزبية املختلفة.

اختيار املرتشحني من طرف أعضاء احلزب  -1
تنظم األحزاب السياسية التي تتبىن هذا األسلوب يف اختيار مرشحيها انتخابات متهيدية عىل املستوى القاعدي 

يشارك فيها مجيع األعضاء، مع فتح الرتشيحات لكل من تتوفر فيه الرشوط، وقد يتم هذا األسلوب بطريقة 

مبارشة يكون فيها القرار للقاعدة التي ختتار عن طريق االنتخابات مرشحيها، ليجرى دور ثان لالنتخاب عىل 

املستوى األعىل للتصويت عىل القوائم التي اختارهتا اهليآت القاعدية لعدم تناسب العدد املختار من طرفها 

مع عدد املقاعد املتنافس عليها، وهبذا يتم الوصول إىل قوائم مرتشحني للحزب شارك يف انتخاهبا كل أعضاء 

احلزب وبصفة مبارشة.

كام أن االنتخاب قد يكون بصفة غري مبارشة، فيقترص دور أعضاء احلزب يف انتخاب ممثلني جيتمعون بعد ذلك 

يف مؤمترات حملية وجهوية ومركزية لتعيني املرشحني لالنتخابات، وهي طريقة أقل ديمقراطية من السابقة)1).

وتكون هذه الطريقة ناجحة أكثر يف األحزاب الكبرية التي تظم خمتلف أطياف املجتمع، يف حني تكون أقل 

عن  بدقة  تعرب  ال  االختيار  عملية  جيعل  ما  الناخبني،  عدد  مع  مقارنة  ضعيفا  أعضائها  عدد  كان  إذا  نجاحا 

توجهات اهليئة الناخبة)2)، كام أن نجاحها هذا يرتبط بمدى إجراء انتخابات داخلية حقيقية مبنية عىل أسس 

ديمقراطية تعرب فعال عن رغبة مناضيل احلزب)3).

اختيار املرتشحني من طرف الناخبني  -2
أسلوب معتمد أكثر لدى األحزاب السياسية يف الواليات املتحدة األمريكية بحيث يكون اختيار مرشحي 

احلزب لالنتخابات من طرف الناخبني أنفسهم الذين يقومون بالتصويت املبارش يف انتخابات أولية للمفاضلة 

سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 230.  (1(
موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، املرجع السابق، ص76.  (2(

بودفع عيل، املرجع السابق، ص 368.   (3(
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بني أسامء مقرتحة لدخول املنافسة االنتخابية باسم احلزب، فاهليئة التي تستشار يف هذه احلالة موسعة تشمل 

التي يريدها  كال من األعضاء والناخبني، والنتيجة تكون هلا مصداقية وتعبري أكرب عن طبيعة الشخصيات 

بإرشاف  املتقدمني  املرتشحني  كافة  بني  االنتخاب  عملية  وتتم  الدولة،  مؤسسات  يف  لتمثيلهم  الناخبون 

احلكومة وخارج نطاق سيطرة وتدخل احلزب)1).

غري أنه يعاب عىل هذه الطريقة أن قائمة املرتشحني التي تقدم للناخبني للمفاضلة بينها يف حد ذاهتا يتم تعيينها 

تريده  التي  الناخب عن طريق وضع األسامء  إرادة  تتدخل مسبقا يف توجيه  التي  الّلجان احلزبية  من طرف 

االختيار بينها، فتكون استقاللية الناخب حمصورة يف قائمة املرتشحني املطروحة عليه)2).

ثانيا: معايري اختيار األحزاب السياسية ملرشحيها
اختيار األحزاب السياسية ملرشحيها عملية معقدة تكمها جمموعة معايري ختتلف أمهيتها وتأثريها باختالف 

البيئة التي ينتمي إليها احلزب، وأمهها:

معيار حجم الدائرة االنتخابية أ- 
تتأثر عملية اختيار األحزاب السياسية للمرتشحني بحجم الدائرة االنتخابية يف بعدهيا اجلغرايف والسكاين، 

االنتخابية،  الدائرة  وحجم  الرتشيح  عىل  األحزاب  سيطرة  إحكام  بني  إطرادية  عالقة  تتخذ  ذلك  ويف 

يتزايد  الرتشيح  عىل  السياسية  األحزاب  تأثري  أن  مضموهنا  رياضية  شبه  بمعادلة   DUVERGER صاغها 

كلام زاد حجم الدائرة االنتخابية ويقل كلام صغرت)3)، وتفسري ذلك أن عملية االختيار بني املرتشحني يف 

يعرفون  األفراد  ألن  أكرب،  بدرجة  شخيص  أساس  عىل  يكون  السكان  وقليلة  الصغرية  االنتخابية  الدوائر 

أن  كام  قوي،  تأثري  له  يكون  لن  للحزب  السيايس  فالغطاء  وبالتايل  الدائرة،  مساحة  لصغر  نظرا  بعضهم 

املساحة  ذات  االنتخابية  بالدائرة  يقارن  ال  الدائرة  هذه  يف  احلزب  عليها  حيصل  قد  التي  األصوات  عدد 

فيكون  البعض،  ببعضهم  األفراد  ومعرفة  الشخصية  العالقات  فيها  تقل  والتي  الكبريين،  السكان  وعدد 

التي حيصل عليها احلزب  االعتبار احلزيب فيها هو املرجح يف التصويت، كذلك فعدد املقاعد واألصوات 

احلزب  متنح  الكبرية  الدائرة  أن  كام  لالنتخاب،  النهائية  النتائج  كبرية يف تديد  أمهية  يمثل  الدائرة  يف هذه 

التي حيتاجها خالل محلته االنتخابية والتي ال يمكنه توفريها إال عن  هيمنة عىل املرتشح نظرا للمتطلبات 

طريق الرتشح تت غطاء حزيب والقبول برشوطه، وعىل هذا األساس تفضل األحزاب السياسية اختيار 

املرتشحني املنتمني للدوائر االنتخابية الكبرية))).

عدي البديري، املرجع السابق، ص 182.  (1(
موريس دوفرجيه، املؤسسات السياسية والقانون الدستوري، املرجع السابق، ص76.  (2(

داود الباز، املرجع السابق، ص413.  (3(
طارق فتح اهلل حرض، دور األحزاب السياسية يف ظل النظام النيايب -دراسة مقارنة- دار نافع للطباعة والنرش، القاهرة، مرص، 1986، ص 305.  (4(
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معيار اجلانب املايل للمرتشح ب- 
يعد معيار القدرة املالية للشخص ودرجة ثرائه وقدرته عىل تغطية نفقات محلته االنتخابية ومساعدة احلزب)1) 

األفضلية  الشخص  متنح  والتي  ملرشحيه،  احلزب  انتقاء  يف  األساسية  املعايري  من  االنتخابية  العملية  خالل 

أحيانا عىل األشخاص ذوي املزايا الشخصية احلسنة كالصدق واألمانة والكفاءة، خاصة بالنسبة لألحزاب 

الضعيفة ماديا)2).

احلملة  تتاجها  التي  الباهظة  املالية  التكلفة  إىل  السياسية  األحزاب  طرف  من  املعيار  هذا  اعتامد  يرجع 

املال يف حاالت عديدة  للناخبني، بحيث يكون  السياسية  املتعددة إليصال رسائلها  االنتخابية، واملتطلبات 

الفاصل يف تديد الفائز، فوجود برنامج ثري ومرتشحني ذوي كفاءة جيب أن يصاحبه إمكانيات مادية متكن 

من استغالل الوسائل الدعائية املختلفة إلقناع الناخبني بالتصويت للحزب.

وانتقد هذا املعيار لكونه خيل بمبدأ املساواة بني املواطنني يف الرتشح، ويمنح اجلانب املايل للمرتشح األولوية 

عىل حساب اعتبارات أهم بالنسبة للوظيفة التمثيلية التي سوف يؤدهيا النائب)3).

معيار التقاليد واألعراف ج- 
فيها األعراف والتقاليد دورا هاما يف  تلعب  بيئة  إيل  ينتمون  السياسية إىل ترشيح أشخاص  تلجأ األحزاب 

الطائفة  أو  للقبيلة  الوالء  فيه  يكون  إىل جمتمع  ينتمي  الذي  للشخص  األفضلية  فتمنح  االنتخايب،  سلوكهم 

املعيار األسايس يف االنتخاب))).

عاداهتم  يوافق  التصويت لشخص ال  يرفضون  والصحراوية  الريفية  مناطق عديدة خاصة  فاألشخاص يف 

وتقاليدهم، وال يعلن الوالء جلامعتهم، وهو ما تستغله األحزاب لتقوم برتشيح شخص ينتمي إليهم فتكسب 

أصواهتم.

معيار اجلانب الشخيص للمرتشح د- 
يقصد به املميزات الشخصية التي يتمتع هبا الشخص، من قدرته عىل اخلطابة وقوة شخصيته ومدى رغبته 

يف أداء مهمته التمثيلية عىل أكمل صورة، كام يتعلق أيضا باجلانب السلوكي للشخص ومدى تليه بالصفات 

الطيبة وحسن اخللق من صدق ورشف وأمانة وإخالص، وهي الصفات التي ترفع شأنه وتزيد قيمته لدى 

تنص املادة 54 من القانون العضوي 12-04 املتعلق باألحزاب السياسية »يمكن احلزب السيايس أن يتلقى هبات ووصايا وتربعات من مصدر   (1(
اهلبات  ترد  أن  يمكن  القانون »ال  نفس  55 من  املادة  العضوي« وتنص  القانون  62 من هذا  املادة  املنصوص عليه يف  وطين وتدفع يف احلساب 

والوصايا والتربعات إال من أشخاص طبيعيني معروفني...«. 
داود الباز، املرجع السابق، ص 415.  (2(

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 633.  (3(
حممد عبد العزيز حممد عيل احلجازي، املرجع السابق، ص 241.  (4(
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للشخص،  العلمي  باملستوى  يتعلق  الشخيص  اجلانب  أن  كام  ثقتهم،  كسب  عىل  وتساعده  الناخبني  عموم 

والذي يمنحه مكانة اجتامعية حمرتمة تقوي مصداقيته وقدرته عىل القيام بالتزاماته بكفاءة)1).

واألحزاب عند موازنتها بني األسامء املقرتحة للرتشيح فإهنا تأخذ املعيار الشخيص بعني االعتبار، خاصة وأن 

التجارب أثبتت أن السمعة الشخصية للمرتشح تلعب دورا كبريا يف تديد الفائز يف املنافسة االنتخابية)2).

معيار اخلربة االنتخابية للمرتشح هـ- 
يتخذ احلزب من سابقة مشاركة الشخص يف املنافسات االنتخابية والفوز هبا، معيارا أساسيا يف اختياره كمرشح 

وانشغاالهتم،  تفكريهم  طريقة  ومعرفته  بالناخبني،  واالتصال  االنتخايب،  املجال  يف  خربته  أن  إذ  للحزب، 

التمثيلية  اكتسبها خالل عهدته  التي  الطيبة  السمعة  أن  له وحلزبه، كام  بالتصويت  إقناعهم  قادرا عىل  جتعله 

السابقة، والتي أوىف فيها بوعوده لناخبيه جتعلهم يثقون فيه وال خياطرون بتغيريه، وبالتايل جيددون انتخابه)3).

الفرع الثاين: الضوابط القانونية لألحزاب السياسية يف اختيار مرشحيها

تعترب  بضوابط  إلحاطته  املرشع  تدخل  مع  يتعارض  ال  للمواطنني،  به  معرتفا  دستوريا  حقا  الرتشح  كون 

رضورية ملامرسته، إذ أن االعتبارات القانونية والسياسية واالجتامعية تتطلب تديد بعض الرشوط التي ال 

تتناىف مع مبادئ املساواة والديمقراطية، وال متس عمومية حق الرتشح))).

نظرا  الفردي،  االنتخاب  عن  وختليها  بالقائمة)))  االنتخاب  نظام  إىل  املختلفة  االنتخابية  األنظمة  وبتحول 

الذي يوفره  التجانس بني األعضاء  التمثيلية، وحفاظا عىل  التي تتاجها املجالس  املقاعد  الكبري من  للعدد 

كمصدر  نفسها  وفرضت  جلية  أصبحت  الرتشح  عملية  عىل  السياسية  األحزاب  هيمنة  فإن  النظام،  هذا 

العامة شدد من  للمصلحة  فاملرشع وتقيقا  النيابية)6)، وعليه  املجالس  انتخابات  للرتشح خاصة يف  رئييس 

رشوط الرتشح باسم األحزاب السياسية، وألزم األخرية عىل احرتامها عند وضعها لقوائم مرشحيها، وهو 

ما سنناقشه يف هذا الفرع، بحيث سنتطرق أوال إىل الرشوط القانونية التي جيب توفرها يف شخص املرتشح، 

ثم إىل الرشوط التي جيب توفرها يف القائمة احلزبية.

أوال: الرشوط القانونية الواجب توفرها يف شخص املرتشح
املجالس  لتشكيلة جملس من  االنتخابية واالنضامم  للمنافسة  الدخول  فرض رشوط عىل كل من يرغب يف 

صباح مصطفى حسن املرصي، املرجع السابق، ص183.  (1(
مزياين فريدة، املجالس الشعبية البلدية يف ظل نظام التعددية السياسية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص96.  (2(

داود الباز، املرجع السابق، ص 414.  (3(
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 147.  (4(

تنص املادة 65 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »ينتخب املجلس الشعبي البلدي واملجلس الشعبي الوالئي، لعهدة مدهتا   (5(
مخس )5( سنوات قابلة للتجديد، بطريقة االقرتاع النسبي عىل القائمة«.

صباح مصطفى حسن املرصي، املرجع السابق، ص 181، إرجع أيضا: حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 636.  (6(
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الشعبية هو أمر رضوري ال اختالف فيه)1)، واملرشع حدد الرشوط الالزم توفرها يف املرتشحني لالستحقاقات 

االنتخابية املحلية والترشيعية - املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة - والرئاسية، غري أن مناقشتنا ستنصب 

نظام  عىل  العتامدمها  الوطين)3)،  الشعبي  املجلس  والنتخابات  املحلية)2)  للمجالس  الرتشح  رشوط  عىل 

االنتخاب النسبي عىل القائمة طبقا للقانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، وبالتايل يظهر فيهام 

انتخابات جملس األمة  جليا دور األحزاب السياسية يف تشكيل قوائم الرتشيح للمنافسة فيها، عىل خالف 

واالنتخابات الرئاسية اللذان يعتمدان الرتشيح الفردي))).

رشط اجلنسية أ- 
اجلنسية من الرشوط األساسية للرتشح للمناصب واملسؤوليات يف الدولة، فهي متثل رابطة والء وانتامء بني 

الفرد ودولته)))، وإن كانت معظم الترشيعات تشرتط اجلنسية ملامرسة حق االنتخاب فإنه من باب أوىل أن 

املحلية  املجالس  يف  املواطنني  ومتثيل  االنتخابية  املنافسة  غامر  خوض  الراغبني  األشخاص  يف  ذلك  تشرتط 

من  الوطن  مصلحة  عىل  وحرصه  إخالصه  معرفة  يتم  مل  الذي  األجنبي  متكني  املخاطرة  من  إذ  والوطنية، 

الرتشح وتويل مهمة تسيري شؤونه)6).

عىل   10-16 العضوي  القانون  من  و92   79 املادتني  نصت  والترشيعية  املحلية  لالنتخابات  للرتشح  بالنسبة 

رضورة متتع املتقدم للرتشح باجلنسية اجلزائرية، فيام مل تفصل يف طبيعتها أكانت أصلية أم مكتسبة، ما يفهم أن 

املرشع تساهل يف هذا الرشط وقبل اجلنسيتني، وذلك عىل خالف األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي 

الشعبي  املجلس  النتخابات  املرتشح  يكون  أن   107 مادته  يف  يشرتط  كان  الذي  االنتخابات  بنظام  املتعلق 

موالي هاشمي، تطور رشوط الرتشح للمجالس املنتخبة يف اجلزائر، دفاتر السياسية والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد 12،   (1(
2015، ص190.

تنص املادة 79 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يشرتط يف املرتشح للمجلس الشعبي البلدي أو الوالئي ما يأيت:  (2(
أن يستويف الرشوط املنصوص عليها يف املادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجال يف الدائرة االنتخابية التي يرتشح فيها،  -

أن يكون بالغا ثالثا وعرشين )23( سنة عىل األقل يوم االقرتاع،  -
أن يكون ذا جنسية جزائرية،  -

أن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها،  -
أال يكون حمكوما عليه بحكم هنائي الرتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية ومل يرد اعتباره باستثناء اجلنح غري العمدية«.   -

تنص املادة 92 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يشرتط يف املرتشح النتخابات املجلس الشعبي الوطين ما يأيت:  (3(
أن يستويف الرشوط املنصوص عليها يف املادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجال يف الدائرة االنتخابية التي يرتشح فيها،  -

أن يكون بالغا مخسا وعرشين )25( سنة عىل األقل يوم االقرتاع،  -
أن يكون ذا جنسية جزائرية،  -

أن يثبت أداءه اخلدمة الوطنية أو إعفاءه منها،  -
أال يكون حمكوما عليه بحكم هنائي الرتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية ومل يرد اعتباره باستثناء اجلنح غري العمدية«.  -

كام نصت املادة 3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثامنية عرشة )18( سنة   
كاملة يوم االقرتاع، وكان متمتعا بحقوقه املدنية والسياسية، ومل يوجد يف إحدى حاالت فقدان األهلية املحددة يف الترشيع املعمول به«. 

يف انتخابات التجديد النصفي ألعضاء جملس األمة واالنتخابات الرئاسية، حتى وإن كانت األحزاب السياسية تلعب دورا غري مبارش يف عملية   (4(
أن  ينص  االنتخابات  فقانون  قانونية،  أن ذلك خيضع العتبارات سياسية وليست  إال  الشعبية،  والتعبئة  الدعم  بتقديم  الرتشيح خالهلام وذلك 
وانتخابات  املحلية  االنتخابات  عكس  السيايس،  حزبه  باسم  وليس  الفردي  أي  للمرتشح  الشخيص  باالسم  يكون  احلاالت  هذه  يف  الرتشح 

املجلس الشعبي الوطين التي جيب أن يكون الرتشح فيها بالقائمة ونص املرشع أن األفضلية لألحزاب يف تقديم قوائم باسمها. 
موالي هاشمي، املرجع السابق، ص194.  (5(

أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص 187.  (6(
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القانون  مرشوع  أن  كام  األقل،  عىل  سنوات   )(( مخس  منذ  املكتسبة  أو  اجلزائرية  باجلنسية  متمتعا  الوطين 

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات لسنة 2012 يف مادتيه 78 و90 تضمن رشط أن يكون املرتشح املتجنس 

حامال للجنسية منذ ثامن )8( سنوات عىل األقل، غري أن املجلس الدستوري يف رأيه املتعلق بمدى دستورية 

القانون)1) إرتأى أن هذا الرشط ال يتوافق مع مبدأ املساواة بني املواطنني املقرر دستوريا، وذلك لتفرقته بني 

اجلنسية  عىل  املتحصل  املواطن  بأن  رأيه  عّلل  الدستوري  فاملجلس  املكتسبة،  للجنسية  احلاملني  املواطنني 

اجلزائرية قد ثبت من خالل توفره عىل الرشوط القانونية الالزمة لتمتعه هبا أنه مواطن كامل الوالء واالنتامء 

للوطن، واستفادته من كامل احلقوق املتعلقة بالصفة اجلزائرية يكون ابتداء من تاريخ حصوله عليها حسب 

املادة )1 من األمر 70-86 املعدل واملتمم باألمر )0-01 املتعلق بقانون اجلنسية)2)، فاشرتاط مدة زمنية لقبول 

ترشحه خمالف للدستور، خاصة أن قانون اجلنسية أصال يشرتط مدة معتربة لتحصله عىل اجلنسية، وعليه 

قىض بعدم دستورية هذا الرشط ووجوب حذفه.

الدستوري  املجلس  لرأي  االنتخابات جاءا مطابقني  بنظام  املتعلقني  12-01 و10-16  العضويني  والقانونني 

والوالئية  البلدية  الشعبية  املجالس  النتخابات  املرتشح  متتع  رضورة  عىل  بالنص  واكتفيا  الذكر،  السابق 

واملجلس الشعبي الوطين باجلنسية اجلزائرية دون أي متييز.

رشط التسجيل يف الدائرة االنتخابية املرتشح فيها ب- 
القائمة  الوطين أن يكون مقيدا يف  الشعبي  البلدية والوالئية واملجلس  املرشح لعضوية املجالس  يشرتط يف 

االنتخابية للدائرة املراد الرتشح هبا، ومن ثم فال يكفي أن جتتمع للشخص رشوط التمتع بحق التصويت، 

وإنام يلزم فضال عن ذلك أن يتوافر له رشط مزاولة هذا احلق وهو التسجيل، فحق الرتشح ال يكون مكفوال 

إال ملن له حق االنتخاب)3).

وتشرتط املادتني 79 و92 من القانون العضوي 16-10 التسجيل يف الدائرة االنتخابية التي يراد الرتشح فيها، 

االنتخابية  القائمة  التسجيل يف  أن  ذلك  االنتخابية، وغاية  دائرته  أي شخص خارج  ترشح  يقبل  وعليه ال 

يرتبط برشط اإلقامة)))، فرتشح الشخص يف مكان إقامته يكون أكثر اجيابية، كون ارتباطه به أكثر استمرارية 

وديمومة)))، وهو ما يسمح له باالطالع عىل انشغاالت مواطنيها واملشاكل التي تتخبط فيها املنطقة، كام أن 

رأي املجلس الدستوري رقم 3 املؤرخ يف 13 ديسمرب 2012 يتعلق بمدى مطابقة القانون العضوي املتعلق بنظام باالنتخابات، اجلريدة الرسمية   (1(
للجمهورية اجلزائرية، عدد 1، الصادر يف 14 يناير 2012. 

املادة 15 من األمر 70-86 املتضمن قانون اجلنسية اجلزائرية املعدل واملتمم باألمر 05-01، املرجع السابق »اآلثار الفردية: يتمتع الشخص الذي   (2(
يكتسب اجلنسية اجلزائرية بجميع احلقوق املتعلقة بالصفة اجلزائرية ابتداء من تاريخ اكتساهبا«.

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 542.  (3(
تنص املادة 4 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »ال يصوت إال من كان مسجال يف القائمة االنتخابية للبلدية التي هبا موطنه   (4(

بمفهوم املادة 36 من القانون املدين«. 
(5( Laurent Touvet, Yyes-Marie Doublet, Droit des élection, Economica, Paris, France, 2007, p70.
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عالقاته الشخصية تكون أكثر اتساعا عىل مستواها، األمر الذي يساعد الناخبني عىل معرفة سرية املرتشحني 

ويسهل عليهم االختيار.

رشط السن ج- 
بلوغ املرتشح سنا معينة ليتمكن من مزاولة حقه السيايس والرتشح لعضوية املجالس النيابية ُيعد مظهرا من 

مظاهر التشدد الترشيعي حيال تديد رشوط الرتشح)1)، فال يكفي أن يبلغ السن القانونية املشرتطة ملامرسة 

القانونية املشرتطة ملامرسة احلق يف الرتشح، وهو من الرشوط  فيه السن  تتوفر  حق االنتخاب، بل جيب أن 

الواقعية املنطقية التي تأخذ يف احلسبان عجز صغار السن عن مزاولة النشاط السيايس وتمل املسؤوليات 

احلساسة حال فوزهم، فالرتشح حيتاج نضجا عقليا وإدراكا سليام لألمور)2).

الوطين  الشعبي  واملجلس  والوالئية  البلدية  املجالس  النتخابات  الرتشح  لسن  تديده  يف  اجلزائري  املرشع 

سلك خيار توسيع املشاركة السياسية وإعطاء الفرصة جليل الشباب املثقف لالنخراط يف العمل السيايس، 

والذي بإمكانه جماراة التطورات التي يعرفها املجتمع عىل خمتلف املستويات)3)، فنصت املادة 79 من القانون 

العضوي 16-10 أن السن القانوين للرتشح لالنتخابات البلدية والوالئية هو ثالث وعرشون )23( سنة، يف 

حني نصت املادة 92 من نفس القانون أن السن القانوين للرتشح النتخابات املجلس الشعبي الوطين هو مخس 

وعرشون ))2( سنة.

رشط األهلية األدبية والعقلية د- 
يكون  أن  املرتشح  القانون يشرتط عىل  مادام  فتوفره مفرتض  االنتخاب والرتشح،  ملامرسة احلق يف  رشط 

ناخبا أوال، ويقصد باألهلية األدبية تيل املرتشح بحسن السرية والسلوك وعدم قيامه بأي فعل جمرم يمنعه 

من ممارسة حقوقه املدنية والسياسية، وهي األفعال املنصوص عليها يف املادة ) من القانون العضوي 16-

10 املتعلق بنظام االنتخابات))) باستثناء اجلنح غري العمدية، كام تعين متتعه باحلقوق املقررة حلامية الشخص 

السنة اخلامسة، يونيو   ،2 العدد  العاملية،  الكويتية  القانون  الكويت، جملة كلية  الدستور والقانون يف  هشام صالح، حق االنتخاب والرتشح بني   (1(
2017، الكويت، ص 76.

زين العابدين حممد عبد املوجود، رشوط وضامنات املرشح لعضوية املجالس النيابية، دراسة مقارنة وفقا ألحدث التعديالتاهليئة املرصية العليا   (2(
للكتاب، القاهرة، مرص، 2017، ص ص 35-34.

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص 335.  (3(
تنص املادة 5 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »ال يسجل يف القائمة االنتخابية كل من:  (4(

سلك سلوكا أثناء الثورة مضادا ملصلحة الوطن،  -
حكم عليه يف جناية ومل يرد اعتباره،  -

قانون  من  و14   1 مكرر   9 املادتني  يف  املحددة  للمدة  والرتشح  االنتخاب  حق  ممارسة  من  واحلرمان  احلبس  بعقوبة  جنحة  أجل  من  عليه  حكم   -
العقوبات،

أشهر إفالسه ومل يرد اعتباره،  -
تم احلجز القضائي أو احلجر عليه«.  -
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الدولة  يف  كعضو  السياسية  بوظائفه  وقيامه  نشاطه  مزاولة  من  متكنه  الوقت  ذات  ويف  وحريته  كيانه  يف 

بجنسيتها)1). ومتمتعا 

وهو رشط بدهيي، إذ جيب قرص االلتحاق بالوظيفة التمثيلية عىل األشخاص النزهاء ذووا السمعة اجليدة، 

إليهم،  أوكلت  التي  املسؤولية  حجم  يعرفون  صاحلني  بأشخاص  إال  تناط  ال  أن  جيب  وطنية  خدمة  فهي 

ويعملون عىل أدائها يف شفافية)2).

كام أن املرتشح يشرتط فيه األهلية العقلية التي تعين سالمته من املوانع املسببة النعدام األهلية سواء املؤدية إىل 

احلرمان املؤقت أو احلرمان املؤبد واملنصوص عليها قانونا)3).

رشط أداء اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منها هـ- 
اخلدمة العسكرية »فرض عىل كل مواطن بلغ السن املقررة قانونا التزاما بام للوطن من حقوق يف عنق كل 

أداء  اشرتطت  اجلزائري)))  فيها  بام  املختلفة  سبيله«)))والترشيعات  يف  واملال  الروح  بذل  منه  تقتيض  مواطن 

اخلدمة العسكرية أو اإلعفاء منها، واحلكمة من ذلك أن املواطن حتى يستفيد من حقوقه ال بد أوال أن يؤدي 

وهي  االقتضاء،  عند  سبيله  يف  يضحي  وأن  يملك  ما  بأغىل  الوطن  يفدي  أن  استعداده  يثبت  وأن  واجباته 

أسمى درجات الوطنية واالرتباط)6)، كام أن هذا الرشط من جهة أخرى جيعل املرتشح يف حال فوزه متحررا 

من كافة االلتزامات التي قد متنعه إكامل عهدته، فال يعقل استدعاء نائب خالل أداء وظيفته التمثيلية ألداء 

اخلدمة العسكرية)7).

ثانيا: الرشوط القانونية الواجب توفرها يف القائمة احلزبية
إضافة إىل الرشوط التي جيب توفرها يف املرتشح، نص املرشع عىل رشوط أخرى جيب مراعاهتا عند األخذ 

بنظام االنتخاب بالقائمة وخاصة بالنسبة للقوائم املقدمة من طرف األحزاب السياسية )8):

تزكية القائمة رصاحة من طرف حزب أو جمموعة أحزاب سياسية أ- 
تنظيام لعملية الرتشح باسم األحزاب السياسية وضامنا جلديتها، ُيشرتط أن تتحصل القوائم التي تدعي دخوهلا 

املنافسة االنتخابية تت غطاء أحد األحزاب عىل التزكية الرصحية منه وفقا للرشوط املحددة يف املادتني 73 

و)9 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.

عبد النارص عبد اهلل أبو سمهدانة، حسني إبراهيم خليل، الرتشح لرئاسة اجلمهورية، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، 2012، ص ص 36-33.  (1(
هشام صالح، املرجع السابق، ص 105.  (2(

زين العابدين حممد عبد املوجود، املرجع السابق، ص 40.  (3(
عبد النارص عبد اهلل أبو سمهدانة، حسني إبراهيم خليل، املرجع السابق، ص 58.  (4(

املواد 79 ، 92 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
زين العابدين حممد عبد املوجود، املرجع السابق، ص 73.  (6(

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص 336.  (7(
داود الباز، املرجع السابق، ص 411.  (8(
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بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية  -1
نصت املادة 73 من القانون العضوي 16-10 أن قوائم املرتشحني لالنتخابات املحلية إذا كانت حزبية جيب أن 

ُتزكى من طرف األحزاب السياسية التي تصلت خالل االنتخابات املحلية األخرية عىل أكثر من أربعة يف 

املائة ))%( من األصوات املعرب عنها يف الدائرة االنتخابية املرتشح فيها، وإما من طرف األحزاب السياسية 

التي تتوفر عىل عرشة )10( منتخبني عىل األقل يف املجالس الشعبية املحلية للوالية املعنية.

بالنسبة النتخابات املجلس الشعبي الوطين  -2
إذا  الوطين  الشعبي  املجلس  املرتشحني النتخابات  قوائم  أن   10-16 العضوي  القانون  من  املادة )9  نصت 

كانت حزبية جيب أن تزكى من طرف األحزاب السياسية التي تصلت خالل االنتخابات الترشيعية األخرية 

عىل أكثر من أربعة يف املائة ))%( من األصوات املعرب عنها يف الدائرة االنتخابية املرتشح فيها، وإما من طرف 

األحزاب السياسية التي تتوفر عىل عرشة )10( منتخبني عىل األقل يف الدائرة االنتخابية املرتشح فيها.

أما بالنسبة للدوائر االنتخابية يف اخلارج فنصت املادة )9 من نفس القانون أن القوائم املقدمة باسم حزب 

سيايس أو عدة أحزاب يشرتط فيها احلصول عىل موافقة احلزب فقط بغض النظر عن الرشوط السالفة الذكر.

مجع التوقيعات للقوائم احلزبية ب- 
التي تريد املشاركة يف االنتخابات ومل تتوفر فيها الرشوط السابقة جيب عليها مجع عدد من  القوائم احلزبية 

التوقيعات يبني امتالكها قاعدة شعبية تدعمها خالل العملية االنتخابية، فهدف كل حزب هو الوصول إىل 

السلطة أو املشاركة فيها، رشيطة وجود قاعدة شعبية تؤمن بأفكاره ومبادئه وأهدافه وخطاباته التي تنم من 

واقع حقيقي هيدف إىل معاجلة املشاكل التي يعاين منها املواطن)1).

بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية  -1
نصت املادة 73 من القانون العضوي 16-10 أنه يف حال تقديم قائمة ترشح باسم حزب ال يتوفر عىل الرشوط 

األقل  عىل  تدعم  أن  جيب  القائمة  فإن  مرة  ألول  االنتخابية  املنافسة  يدخل  حزب  باسم  أو  الذكر  السالفة 

بخمسني )0)( توقيعا من ناخبي الدائرة االنتخابية املرتشح فيها بالنسبة لكل مقعد مطلوب شغله.

بالنسبة النتخابات املجلس الشعبي الوطين  -2
بالنسبة لقوائم الرتشح التي تشارك يف االنتخابات الترشيعية باسم حزب ال يتوفر عىل الرشوط السالفة الذكر 

بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   9( فاملادة  مرة  ألول  االنتخابية  املنافسة  يدخل  حزب  باسم  أو 

الدائرة  ناخبي  من  توقيعا   )2(0( ومخسون  بامئتني  األقل  عىل  تدعم  أن  جيب  القائمة  أن  نصت  االنتخابات 

االنتخابية املعنية بالنسبة لكل مقعد مطلوب شغله.

مهميل بن عيل، املرجع السابق، ص95.   (1(
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وتعترب الرشوط السابقة سواء املتعلقة بالتزكية أو مجع التوقيعات تراجعا من املرشع عن التوجه الذي سلكه 

مادتيه 72)1) و92)2)  االنتخابات، والذي مل يكن يشرتط يف  بنظام  املتعلق  العضوي 01-12  القانون  بموجب 

سوى أن تكون القائمة االنتخابية تت رعاية حزب سيايس سواء بالنسبة لالنتخابات املحلية أو الترشيعية، 

واملرشع يف القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات يوافق ما سلكه خالل القانون العضوي 07-

08 )3) املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق باالنتخابات، والذي فرضت مادتيه 82 

و 109 رشوطا مشددة تتعلق بالتزكية ومجع التوقيعات لقبول القوائم املرتشحة باسم حزب سيايس أو أكثر.

ولعل هذا التشديد الذي تبناه املرشع يف القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، يرجع إىل حماولة 

الشعبية  القاعدة  ذات  املجهرية  األحزاب  من  االنتخابية  املنافسة  وغربلة  الواهية)))،  الرتشيحات  تفادي 

الضعيفة، والتي ال تؤدي مشاركتها يف العملية االنتخابية سوى إىل إهدار نسبة كبرية من األصوات))) كوهنا 

تعجز عن احلصول عىل نسبة 7 % بالنسبة لالنتخابات املحلية و )% بالنسبة لالنتخابات الترشيعية املنصوص 

عليهام يف املادتني 66 و 86 عىل الرتتيب من القانون العضوي 16-10، واللتان تسمحان هلا بالدخول يف توزيع 

املقاعد التمثيلية.

عدد املرتشحني يف القائمة احلزبية ج- 
الذين جيب أن تتضمنهم قائمة مرتشحي احلزب السيايس واشرتط أن ال تقل  نظم املرشع عدد املرتشحني 

من  الكايف  العدد  تقديم  احلزب عىل  قدرة  من  للتأكد  ذلك  مرفوضة، وهيدف  اعتربت  وإال  عن عدد معني 

املرتشحني لتغطية املقاعد املطلوبة يف حال فوزه، وقدرته عىل استخالفهم يف الظروف الطارئة، ويتمثل العدد 

املطلوب كام ييل:

بالنسبة لقوائم الرتشح للمجالس الشعبية البلدية والوالئية  -1
نصت املادة 71 من القانون العضوي 16-10 أن قوائم املرتشحني للمجالس الشعبية البلدية والوالئية جيب أن 

تتضمن عددا من املرتشحني يساوي عدد املقاعد املطلوب شغلها، وعددا من املستخلفني يساوي ثالثني يف 

تنص املادة 72 فقرة 1 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات »فضال عن الرشوط األخرى التي يقتضيها القانون، جيب أن تكون   (1(
القائمة املذكورة يف املادة 71 من هذا القانون مقبولة رصاحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية،

يف حالة ما إذا مل تكن قائمة الرتشح تت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، ينبغي أن تدعم بتوقيع مخسة باملائة )5 %( عىل األقل من ناخبي الدائرة 
االنتخابية املعنية، عىل أن ال يقل هذا العدد عن مائة ومخسني )150( ناخبا وأال يزيد عن ألف )1000( ناخب«.

تنص املادة 92 فقرة 1 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات »تقدم كل قائمة مرتشحني إما تت رعاية حزب سيايس أو أكثر، وإما   (2(
كقائمة مرتشحني أحرار،

عندما تقدم القائمة اخلاصة باملرتشحني األحرار جيب أن يدعمها عىل األقل بأربعامئة )400( توقيع من ناخبي الدائرة االنتخابية املعنية، فيام خيص   -
كل مقعد مطلوب شغله«.

القانون العضوي 07-08 املؤرخ يف 28 جويلية 2007 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املؤرخ يف 6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق   (3(
باالنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 48، مؤرخة يف 29 جويلية 2007.

(4( JACQUE, JEAN-PIERRE, Droit constitutionnel et institutions politiques, 3 édition, Paris, Dalloz, p 150, 1998.
لرقم رشيد، املرجع السابق، ص 166.  (5(
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املائة )30%( من عدد املقاعد املطلوب شغلها)1)، مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف القانون العضوي 

12-03 املؤرخ يف 12 يناير 2012 واملحدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة)2).

بالنسبة لقوائم الرتشح النتخابات املجلس الشعبي الوطين  -2
نصت املادة )8 من القانون العضوي 16-10 أن قوائم املرتشحني للمجلس الشعبي الوطين جيب أن تتضمن 

عددا من املرتشحني يساوي عدد املقاعد املطلوب شغلها، وعددا من املستخلفني قدره ثالثة )3( مرتشحني 

 2012 يناير   12 يف  املؤرخ   03-12 رقم  العضوي  القانون  يف  عليها  املنصوص  األحكام  مراعاة  مع  إضافيني، 

املحدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة.

الرشط املتعلق بتمثيل املرأة يف القائمة احلزبية د- 
االنتخابات هي العملية التي يساهم فيها املواطنون يف احلياة السياسية ويدلون عن طريقها برأهيم يف القضايا 

التي هتم الصالح العام، ويعملون بواسطتها عىل الوصول إىل املناصب واملسؤوليات املختلفة برتشيح أنفسهم، 

واملؤسس الدستوري اجلزائري حرص عىل ضامن هذا احلق بالتساوي لكل الفئات التي تتوفر فيها الرشوط 

القانونية، سواء بالنسبة للنساء أو الرجال، حيث نص يف املادة 32 من التعديل الدستوري 2016 »كل املواطنني 

سواسية أمام القانون، وال يمكن أن ُيتذرع بأي متييز يعود سببه إىل املولد، أو العرق، أو اجلنس، أو الرأي، 

أو أي رشط أو ظرف آخر، شخيص أو اجتامعي«، كام نص يف مادته 62 »لكل مواطن تتوفر فيه الرشوط أن 

َينتخب وُينتخب«، وذلك دون متييز بسبب اجلنس بني املرأة والرجل.

ورغم اعتامد مبدأ املساواة بني املواطنني يف احلقوق فإن املامرسة الواقعية تبني ضعف مشاركة املرأة يف احلياة 

السياسية ويف ممارستها حلق الرتشح، وهذا راجع لعدة عوامل أمهها:

املجاالت -  خمتلف  يف  خاضعة  املرأة  جعلت  والتي  اجلزائري،  املجتمع  عىل  الرجولية  الذهنية  سيطرة 

إلرادة الرجل، بام يف ذلك املجال السيايس الذي ظل ولفرتة زمنية معتربة حكرا عىل الرجال، ودخول 

املرأة إليه غري مقبول اجتامعيا)3).

الرتشح -  عن  تجم  جعلها  فيه  باخلوض  اهتاممها  وعدم  اجلزائرية  للمرأة  السيايس  التكوين  ضعف 

املنافسة االنتخابية. ودخول 

ضعف مشاركة املرأة يف نشاطات األحزاب السياسية وقلة تواجدها يف هياكله ومؤسساته جعل املجال - 

السيايس مبهام هلا، وصّعب منافسة الرجال يف االنتخابات الداخلية الختيار املرتشحني.

املادة 80 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات والتي تدد عدد أعضاء املجالس الشعبية البلدية بحسب الكثافة السكانية لكل   (1(
بلدية، أنظر كذلك املادة 82 من نفس القانون التي تدد عدد أعضاء املجالس الشعبية الوالئية بحسب الكثافة السكانية لكل والية. 

للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  املنتخبة،  املجالس  يف  املرأة  حظوظ  توسيع  لكيفيات  املحدد   2012 يناير   12 يف  املؤرخ   03-12 العضوي  القانون   (2(
اجلزائرية، العدد األول، مؤرخة يف 14 يناير 2012.

بلغامل عيل، مدى تفعيل احلقوق السياسية للمرأة من خالل نظام الكوتا يف الترشيع اجلزائري، جملة الدراسات القانونية، خمرب السيادة والعوملة،   (3(
جامعة حيي فارس، املدية، اجلزائر، املجلد الثالث، العدد 2، 2017، ص162.
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نقص النصوص القانونية التي تأخذ بعني االعتبار الوضع اخلاص للمرأة يف النشاط السيايس.- 

نظام ختصيص  31 مكرر  مادته  يقر يف  تعديل 2008)1)  الدستوري من خالل  املؤسس  السابق جعل  الوضع 

مقاعد للمرأة يف املجالس التمثيلية بنصه »تعمل الدولة عىل ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ 

متثيلها يف املجالس املنتخبة.

حيدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه املادة«.

املنتخبة،  املجالس  يف  املرأة  متثيل  حظوظ  توسيع  لكيفيات  املحدد   03-12 العضوي  القانون  بعدها  ليصدر 

العمل  اقتحام  عىل  ومساعدهتا  االجتامعية  املعوقات  إلزالة  املرحيل  االجيايب  التمييز  من  كنوع  جاء  والذي 

يف  بإرشاكها  احلرة  والقوائم  السياسية  األحزاب  بإلزام  وذلك  أسسه،  أحد  الرتشح  يعترب  الذي  السيايس)2) 

التي  النيابية واكتساب اخلربة  املجالس  املشاركة تدرجييا يف تسيري  الذي يمكنها  قوائم ترشحها، وهو األمر 

جتعلها تفرض نفسها مستقبال دون احلاجة إىل نصوص قانونية متييزية.

حيث نصت املادة 2 من القانون العضوي 12-03 »جيب أن ال يقل عدد النساء يف كل قائمة ترشيحات حرة 

أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سياسية عن النسب املحددة أدناه بحسب عدد املقاعد املتنافس عليها:

انتخابات املجلس الشعبي الوطين:
20% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أربعة ))( مقاعد.- 

30% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق مخسة ))( مقاعد.- 

)3% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق أربعة عرشة ))1( مقعدا.- 

0)% عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو يفوق اثنان وثالثون )32( مقعدا.- 

0)% بالنسبة ملقاعد اجلالية الوطنية املقيمة باخلارج.- 

انتخابات املجالس الشعبية الوالئية:
30 % عندما يكون عدد املقاعد )3 و39 و3) و7) مقعدا.- 

)3% عندما يكون عدد املقاعد 1) إىل )) مقعدا.- 

انتخابات املجالس الشعبية البلدية:
يزيد عدد سكاهنا عن -  التي  والبلديات  الدوائر  بمقرات  املتواجدة  البلدية  الشعبية  املجالس  30% يف 

عرشين ألف )20.000( نسمة«.

ورغم النقاش الكبري الذي أثاره القانون العضوي 12-03 واالنتقادات املوجهة إليه عىل أساس أنه يشكل 

القانون 08-19 املؤرخ يف 15 نوفمرب 2008 املتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 63، مؤرخة يف 16 نوفمرب   (1(
.2008

عيل حممد، النظام االنتخايب ودوره يف تفعيل مهام املجالس املنتخبة يف اجلزائر، املرجع السابق، ص 59.  (2(
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متييزا وال مساواة بني املواطنني)1)، إال أنه من الناحية الفعلية ساهم يف تطور حقيقي ومشاركة متثيلية قياسية 

للمرأة يف املجالس املنتخبة سواء املحلية أو املجلس الشعبي الوطين)2)، يف انتظار فرض نفسها أكثر واكتساب 

خربة يف املجال السيايس جتعلها يف غىن عن هذه النصوص.

املطلب الثالث: احتكار األحزاب السياسية الختيار املرتشحني

رغم النص عىل مبدأ املساواة يف الرتشح بني كل املواطنني الذين تتوفر فيهم الرشوط القانونية، إال أنه واقعيا 

يظهر جليا االحتكار شبه الكيل لألحزاب السياسية يف تقديم قوائم الرتشح لالنتخابات)3).

الفرع األول: أمهية الرتشح احلزيب

يف  احلزيب  الرتشح  يلعبها  التي  الكبرية  األمهية  إىل  الرتشح  عملية  عىل  السياسية  األحزاب  هيمنة  ترجع 

نجاح العملية االنتخابية وتقيق أهدافها، ويظهر ذلك من خالل اجيابياته واألفضلية التي يوفرها مقارنة 

املستقل. بالرتشح 

أوال: إجيابيات وسلبيات الرتشح احلزيب
فإن  وجدت  وإن  التي  سلبياته  مع  يوفرها  التي  االجيابيات  بمقارنة  احلزيب  للرتشح  االنتخايب  الثقل  يتجىل 

تأثريها ال يرجح الكفة لصالح الرتشيح املستقل.

إجيابيات الرتشح احلزيب أ- 
يوفر الرتشح احلزيب مزايا عديدة أمهها:

األساليب  بالتخيل عن  االنتخابية، وذلك  الرتشح لالستحقاقات  إضفاء حركية وجتديد عىل عملية   -1

إىل  تؤدي  والتي  الرتشح،  قوائم  لتشكيل  كمعيار  والفئوية  والقبلية،  الطائفية،  تعتمد  التي  التقليدية 

ركود ومجود احلياة السياسية، فالرتشح احلزيب يوفر فسيفساء متنوعة تتضمن خمتلف مكونات املجتمع 

نظرا للطبيعة الوطنية لألحزاب السياسية غري املقترصة عىل ناحية أو تيار معني))).

أشخاص  من  لتشكلها  التكامل،  مبدأ  جيسد  السياسية  األحزاب  ترشح  قوائم  تتضمنه  الذي  التنوع   -2

سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 234، أنظر أيضا: داود الباز، املرجع السابق، ص 426 وما بعدها.  (1(
مرباح،  قاصدي  والقانون، جامعة  السياسية  اجلزائردفاتر  املرأة سياسياحالة  الترشيعية من خالل متكني  املؤسسة  أداء  الشيخ، جودة  بن  عصام   (2(

ورقلة، اجلزائر، العدد 12، جانفي 2015، ص 31.
خالل االنتخابات املحلية 23 نوفمرب 2017 شارك يف االنتخابات: 8601 قائمة بعنوان األحزاب السياسية، 728 قائمة بعنوان تالفات األحزاب   (3(

السياسية، 141 قائمة حرة، وهو ما يعكس السيطرة الشبه الكاملة لألحزاب السياسية عىل الرتشيح لالنتخابات.
أنظر ترصيح وزير الداخلية واجلامعات املحلية اجلزائري:  

  https://www.youtube.com/watch?v=YBTKbUOXRxE تاريخ املشاهدة: 22 ديسمرب 2017، 11:45.
مصطفى حممود عفيفي، املرجع السابق، ص 343.  (4(
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التمثيلية  فاملجالس  البعض،  بعضهم  يكملون  جتعلهم  متنوعة  كفاءات  وذوو  خمتلفة  لفئات  ينتمون 

جيب أن تعرب عن تطلعات كافة أفراد املجتمع وهو ما توفره القوائم احلزبية.

ألن  نظرا  الدولة)1)،  مؤسسات  يف  التمثيلية  املناصب  إىل  الوصول  الكفاءات  يمّكن  احلزيب  الرتشيح   -3

عملية اختيار املرتشحني تأخذ يف االعتبار املسار التكويين للعضو الراغب يف الرتشح، كام أهنا توفر 

املساعدة الالزمة خالل العملية االنتخابية، والتي قد يعجز عنها املستقلون، فاألحزاب تلعب دورا 

هاما يف تأطري الناخبني واملنتخبني عىل حد سواء)2).

السياسية جتمع أشخاصا حيملون مرشوعا سياسيا مشرتكا وهيدفون لتجسيده)3)، وهو ما  األحزاب   -(

لتطبيقها عىل خمتلف  يرمون  واحدة  وإيديولوجية  ومبادئ  أفكار  باسمها أصحاب  املرتشحني  جيعل 

املستويات حال فوزهم، عىل خالف القوائم املستقلة التي تتشكل دوريا عند كل انتخاب وأعضاؤها 

ال حيملون مرشوعا مشرتكا، بل وحدهتم الرغبة باملشاركة والفوز بمقاعد متثيلية، وأغلبها ال تستمر 

بعد انتهاء العملية االنتخابية))).

والتي  التمثيلية،  املجالس  يف  الالزمة  األغلبية  عىل  احلصول  من  األحزاب  يمّكن  احلزيب  الرتشيح   -(

ختلق جتانسا داخلها جينب الدخول يف رصاعات، كام يمكنها من توحيد السياسات املطبقة عىل كامل 

الرتشح  لذلك، عىل خالف  الالزمة  القانونية  النصوص  املصادقة عىل  متثله، ويسهل  الذي  اإلقليم 

مصالح  لعرقلة  يؤدي  ما  واحد،  توجه  عىل  أعضاؤها  يتفق  ال  متنافرة  جمالس  ُينتج  الذي  املستقل 

املواطنني بالدرجة األوىل.

الربامج واألفكار واملشرتك يف غاية تقيق  املبين عىل  الديمقراطي  يقوي االختالف  الرتشيح احلزيب   -6

الصالح العام، بحيث يشعر احلكومة دائام بوجود رقيب عليها يوجه انتقاداته البناءة ويسعى للوصول 

إىل السلطة لتصحيح اإلختالالت، وهو ما ينمي روح املسؤولية لدى احلكومة عند أداء مهامها)))، 

العامة بنفس  يتابع سياسة احلكومة وطريقة تسيريها للشؤون  عىل عكس الرتشيح املستقل الذي ال 

املستوى، كونه نشاط مناسبايت ينتهي بإعالن نتائج العملية االنتخابية.

سلبيات الرتشيح احلزيب ب- 
للرتشيح احلزيب سلبيات أمهها:

قيامهم  عند  سواء  استقالليتهم،  فيه  تقل  وبشكل  السياسية  ألحزاهبم  التامة  شبه  املرتشحني  تبعية   -1

بن حيي بشري، املرجع السابق، ص 25.  (1(
(2( MARTIN , PIERRE, Comprendre les évolutions électorales. La théorie des réalignements revisitée, Paris, Presses de 

sciences politique , 2000, p87.
املادة 3 من القانون العضوي 12-04 املتعلق باألحزاب السياسية.  (3(

مصطفى حممود عفيفي، املرجع السابق، ص 342.   (4(
حممد الصالح بن شعبان، املرجع السابق، ص 89.  (5(
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باالنتخابات، فاحلزب يفرض  أو بعد فوزهم  للناخبني  التي يقدموهنا  بحملتهم االنتخابية والوعود 

برناجمه وتوجهاته عىل مرشحيه عىل حساب قناعاهتم الشخصية.

بالرتشح  للظفر  ديمقراطية  أساليب غري  يتبعون  األعضاء  الرتشيح جتعل  احلزب عىل عملية  سيطرة   -2

ضمن صفوفه، ومن ذلك تقديم الدعم املايل للحزب والتودد لقيادته، وقد يصل األمر إىل رشاء ذمم 

أعضائه للتصويت لصاحلهم خالل االنتخابات الداخلية، وهي األمور التي تشوه الرتشح احلزيب، يف 

حني أن الرتشح املستقل يغين الشخص عن إتباع هكذا أساليب ويمنحه إمكانية ترشيح نفسه ضمن 

قائمة حرة وبإرادة كاملة.

ضعف عالقة املرتشح احلزيب والناخب نتيجة تبعيته لقيادة حزبه التي تفرض عليه توجهاهتا السياسية   -3

الالزم تبنيها، وبالتايل فاخلطاب والوعود التي يقطعها خالل احلملة االنتخابية هي ما يمليه احلزب 

عليه وليس ما يريد تقيقه شخصيا، كام أن املرتشح الفائز يطبق اخلطة العامة للحزب، وهو ما جيعل 

املرتشح الفائز متنكرا للناخبني الذين اختاروه وال يستطيع الوفاء بوعوده هلم، فهو ملتزم يف إطار عام 

هو احلزب السيايس)1).

الرتشيح احلزيب قد ينتج عنه فوز أشخاص غري مؤهلني، فالناخبون املتحزبون عادة خيتارون احلزب   -(

متكن  قد  معينة  لظروف  ونظرا  صفوفه،  يف  املرشحة  األسامء  بكامل  شخصية  معرفة  دون  السيايس 

أشخاصا دون مستوى من الرتشح، فإن ذلك يؤدي لنجاحهم يف االنتخابات وحصوهلم عىل مناصب 

يف مؤسسات الدولة رغم مستواهم املحدود.

ثانيا: أفضلية املرشح احلزيب عىل املرشح املستقل
عىل  أفضلية  هلم  يضمن  حزيب  غطاء  إجياد  إىل  لالنتخابات  الرتشح  يف  الراغبني  املواطنني  من  الكثري  يعمد 

ترشحهم كمستقلني، وتتمثل مظاهر هذه األفضلية يف:

من حيث قبول الرتشح: للشخص الذي يريد الرتشح تت غطاء حزيب أفضلية عىل الشخص الذي   -1

يريد الرتشح مستقال يف قبول ترشحه، كون املرشح احلزيب يسهل عليه توفري الرشوط املطلوبة قانونا 

للرتشح سواء املتعلقة بالتزكية أو مجع التوقيعات)2) بناء عىل القاعدة الشعبية التي يتوفر عليها احلزب، 

يف حني املرشح املستقل ونظرا جلهل املواطنني بربناجمه السيايس فإنه يصعب عليه مجع العدد املطلوب 

من التوقيعات، األمر الذي يثبطه ويقيد حريته يف الرتشح)3).

من حيث فرصة الفوز: تزيد فرصة املرشح احلزيب عن املرشح املستقل يف الفوز باالنتخابات، نظرا   -2

مصطفى حممود عفيفي، املرجع السابق، ص 345.  (1(
املواد 74، 94 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

نعامن أمحد اخلطيب، األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعارصة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة   (3(
عني الشمس، مرص، 1983، ص 590.
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للمزايا العديدة التي يوفرها احلزب ملرشحيه سواء ما تعلق بالقاعدة الشعبية أو اإلمكانيات البرشية 

أو املادية، وهو ما يصعب عىل املرتشح املستقل توفريه)1).

ال  الناخبني  جيعل  الوطين  الشعبي  واملجلس  املحلية  االنتخابات  يف  بالقائمة  االنتخاب  نظام  اعتامد   -3

نظرا  القائمة،  صاحب  السيايس  للحزب  االهتامم  يولون  مثلام  القائمة  يف  املرتشحني  بأسامء  هيتمون 

معظم  جيهل  ظرفية  تعترب  التي  املستقلة  القوائم  عكس  هبا  يتميز  التي  املستمرة  السياسية  للمامرسة 

الناخبني مرشحيها وبرناجمها، وهذا يزيد حظوظ القائمة احلزبية عىل املستقلة يف الفوز)2).

تسيري  جمال  يف  السياسية  األحزاب  هبا  تتمتع  التي  الكبرية  اخلربة  االنتخابية:  احلملة  فعالية  حيث  من   -(

احلمالت االنتخابية وطريقة التواصل مع الناخبني وإقناعهم، وكذا الرتسانة البرشية التابعة هلا التي تتوىل 

الدعاية مع الوسائل املعتربة املوفرة لذلك، جيعل املرشح احلزيب يف أفضلية أمام املرشح املستقل الذي 

تكون محلته عادة ضعيفة نظرا للعدد القليل من مؤيديه، وعجزه عن تغطية متطلباهتا املادية املكلفة)3).

مراحل  لكافة  القانونية  باإلجراءات  ودراية  خربة  حيتاج  االنتخابات  يف  الرتشح  اخلربة:  حيث  من   -(

مراقبة،  وإدارة وقضاء وهيئات  ناخبني  أطرافها من  التعامل مع خمتلف  االنتخابية، وطريقة  العملية 

احلفاظ  عىل  مرشحيها  تساعد  بتجربتها  السياسية  واألحزاب  احلقوق،  ضياع  عدم  لضامن  وذلك 

واملطالبة بحقوقهم وعدم ارتكاب األخطاء القانونية، يف حني أن املرتشح املستقل ومع نقص خربته 

املراقبة يف حال  الطعون اإلدارية والقضائية وإخطار هيئات  يزيد احتامل جهله بإجراءات  فإن ذلك 

املساس بحقوقه االنتخابية، وهو ما يؤثر عىل فرص فوزه.

الفرع الثاين: أساليب احتكار األحزاب السياسية للرتشح

ومعرفة  احلزبيني  غري  املرشحني  موقف  تقييم  خالل  من  الرتشيح  عملية  يف  السياسية  األحزاب  أمهية  تبدو 

نسب نجاحهم يف االنتخابات مقارنة باملرشحني احلزبيني الذين يفوزون عادة بأغلبية األصوات)))، وبذلك 

يظهر جليا احتكار األحزاب لعملية الرتشح، والذي يتم بإتباع عدة أساليب أمهها:

أوال: االحتكار القانوين الكامل
هو النظام التي تنفرد فيه األحزاب السياسية باختيار املرتشحني لالنتخابات بموجب نصوص قانونية رصحية، 

أي ال يمكن خوض املنافسة دون احلصول عىل تزكية حزب سيايس، وهو ما يعين إقصاء األشخاص الراغبني 

يف الرتشح املستقل))).

مصطفى حممود عفيفي، املرجع السابق، ص 348.  (1(
السياسية  السيايس يف اجلزائر وتونس، دفاتر  بالنظام  تأثري نظام االقرتاع عىل عملية الرتشح لالنتخابات وعالقته  حممد الربج، حممد بن حممد،   (2(

والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد 17، جوان 2017، ص34.
مصطفى حممود عفيفي، املرجع السابق، الصفحة نفسها.  (3(

نعامن أمحد اخلطيب، األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعارصة، املرجع السابق، ص 588.  (4(
طارق فتح اهلل خرض، املرجع السابق، ص 303.  (5(
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وبقدر ما يعترب هذا األسلوب اعرتافا بوزن األحزاب السياسية ودورها يف اختيار الكفاءات لتمثيل الشعب، 

فإنه يعترب إهدارا حلرية األفراد غري املتحزبني يف التعبري عن آرائهم بحرية )1).

من   27 املادة  نصت  إذ  احلزبية،  للتعددية  السابقة  الفرتة  يف  االحتكار  من  النوع  هذا  اجلزائر  وعرفت 

دستور 1963 )2) »السيادة الوطنية للشعب يامرسها بواسطة ممثلني له يف جملس وطين، ترشحهم جبهة التحرير 

املادة 128 من دستور  اقرتاع عام مبارش ورسي ملدة مخس سنوات«، كام نصت  الوطين، وينتخبون بواسطة 

1976 )3) »ينتخب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، بناء عىل ترشيح من قيادة احلزب، عن طريق االقرتاع العام 

اقتصار حق الرتشيح عىل  السياق وأكد  الرسي واملبارش«، كام أن قانون االنتخابات 80-08 ))) جاء بنفس 

حزب جبهة التحرير الوطين، وذلك بموجب املادة 66 التي نصت »ُينتخب أعضاء كل جملس شعبي من قائمة 

وحيدة للمرتشحني يقدمها حزب جبهة التحرير الوطين.

تشتمل هذه القائمة عىل عدد من املرشحني يساوي ضعف املقاعد املطلوب شغلها.

ال يمكن للناخبني أن يصوتوا إال عىل املرشحني املذكورين يف القائمة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من 

هذه املادة«.

وهو ما يؤكد احتكار حزب جبهة التحرير الوطين للتمثيل الشعبي، باحتكاره عملية اختيار املرتشحني، الذين 

بتنفيذ برنامج احلزب ال غري، وهو ما يفقدهم االستقاللية من جهة، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص  يلتزمون 

واملساواة بني املواطنني ويقيد حرية الناخبني يف االختيار بني الربامج والسياسات املختلفة من جهة أخرى))).

ثانيا: االحتكار النسبي )اجلزئي(
قد ال ينص املرشع رصاحة وبصفة كاملة عىل اقتصار الرتشيح عىل األشخاص املنتمني لألحزاب السياسية، 

الرتشح  إمكانية  بدرجة أوىل، وعىل  تزكية حزب سيايس  الشخص عىل  أنه ينص عىل وجوب حصول  غري 

املستقل، لكن برشط مجع عدد معترب من توقيعات الناخبني)6)، والذي يصعب عىل غري املتحزبني الذين ال 

يملكون قاعدة شعبية متكنهم ذلك، وهو األمر الذي حيد من فرص ترشيحهم.

نعامن أمحد اخلطيب، املرجع السابق، ص 589.  (1(
صادر يف 8 سبتمرب 1963.  (2(

دستور 22 نوفمرب 1976 الصادر بموجب األمر 76-97، املرجع السابق.  (3(
يف  مؤرخة   ،40 العدد  اجلزائرية،  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  االنتخابات،  قانون  املتضمن   1980 أكتوبر   25 يف  املؤرخ   08-80 القانون   (4(

28 أكتوبر 1980.
 1 فقرة  والسادسة  مكرر  اخلامسة  املادة  دستورية  بعدم  القايض   1987 ماي   16 يف  الصادر  حكمها  يف  مرص  يف  العليا  الدستورية  املحكمة  بررت   (5(
والسابعة عرشة فقرة 1 من القانون رقم 38 لسنة 1982 املعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 املتعلق بنظام االنتخابات والذي حيرم املستقلني من 
الرتشيح، بررت ذلك بأن »املادة 62 من الدستور التي وردت يف الباب الثالث اخلاص باحلريات واحلقوق والواجبات تنص أن للمواطن احلق يف 
االنتخاب والرتشيح... ومن ثم فإن القواعد التي يتوىل املرشع وضعها تنظيام هلذه احلقوق يتعني أال تؤدي إىل مصادرهتا أو االنتقاص منها... إن 
املرشع حني نص عىل أن يكون انتخاب أعضاء جملس الشعب عن طريق االنتخاب بالقوائم احلزبية، يكون قد قرص حق الرتشيح لعضوية جملس 
الشعب عىل املنتمني إىل األحزاب السياسية... وحرم بالتايل غريهم من ذلك احلق... ومن ثم فإن حرمان طائفة معينة من هذا احلق عىل نحو ما 
سلف ينطوي عىل إهدار ألصله وإخالل بمبدأ تكافؤ الفرص واملساواة لدى القانون، ويشكل بالتايل خمالفة للمواد 08، 40، 62 من الدستور« 

لتفصيل أكثر ارجع: داود الباز، املرجع السابق، ص ص 426-420. 
حممد عبد العزيز حممد عيل احلجازي، املرجع السابق، ص 239.  (6(



- 113 -

وقد اعتمد املرشع اجلزائري هذا النوع من الرتشيح منذ اعتامد التعددية احلزبية بموجب دستور 23 فيفري 

1989، بحيث اتفق كل من القانون 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات، والقوانني العضوية 97-07 و01-12 

و 16-10 املتعلقة بنظام االنتخابات)1)، عىل منح األولوية لألحزاب السياسية يف الرتشيح والسامح بالرتشيح 

املستقل لكن برشط التمكن من مجع عدد من التوقيعات، وهو ما رجح كفة الرتشيح احلزيب عىل املستقل.

ثالثا: االحتكار الفعيل
جتعل  عوامل  ملجموعة  نتيجة  العملية،  واالعتبارات  الواقع  يفرضه  وإنام  القانون  يفرضه  ال  احتكار  هو 

التي تتمتع هبا، والتي  املادية والبرشية  األحزاب السياسية صاحبة األفضلية يف الرتشيح، نظرا لإلمكانيات 

جتعل األشخاص الراغبني يف دخول املنافسة االنتخابية يتخلون عن فكرة الرتشيح املستقل ويتجهون للبحث 

 ،(2( هلم  يوفرها  التي  االمتيازات  من  بذلك  ليستفيدوا  السيايس،  غطائه  تت  حزب سيايس يرتشحون  عن 

خاصة مع نظام االنتخاب بالقائمة الذي يدعم دور األحزاب يف السيطرة عىل العملية االنتخابية وذلك ألن 

التابعة حلزبه، وبذلك  القائمة  إذا كان اسمه عىل مقدمة  الفوز لن يكون كبريا إال  املرشح يعترب أن حظه يف 

خيضع خضوعا تاما لتعليامت القيادات احلزبية حتى بعد انتخابه ودخوله للربملان طمعا يف إعادة الرتشيح يف 

االنتخابات القادمة)3).

الفرع الثالث: عوامل احتكار األحزاب السياسية للرتشح

احتكار األحزاب السياسية لعملية الرتشح وتوهلا إىل مصدره األسايس، وبشكل أدى بكثري من األشخاص 

للتخيل عن الرتشح املستقل والبحث عن غطاء حزيب للظفر بمقعد يف قوائمه، يرجع أساسا لعدة عوامل أمهها:

أوال: النظام االنتخايب واحلزيب
النظام االنتخايب يعترب عامال هاما يف سيطرة األحزاب السياسية عىل عملية الرتشيح لالنتخابات، إذ أن اعتامد 

نظام االقرتاع النسبي عىل القائمة يشجع األشخاص عىل الرتشح احلزيب نظرا للعدد الكبري من املرتشحني 

يلجؤون  جيعلهم  الذي  األمر  قوائمه،  تشكيل  املستقلني  عىل  يصعب  والذي  النظام،  هذا  يتطلبهم  الذين 

لألحزاب التي متلك العدد الكايف من املناضلني املطلوبني لذلك.

التوقيعات، خاصة  كام أن اشرتاط قوانني االنتخاب لرشوط صعبة للرتشح املستقل كجمع عدد معني من 

يف ظل القاعدة الشعبية الضعيفة التي يملكها املستقلون، يدفعهم للرتشح باسم األحزاب التي يسهل عليها 

تقيق الرشوط املطلوبة.

املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن   07-97 األمر  من   109  ،82 واملواد  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   13-89 القانون  من   91  ،66 املواد  أنظر   (1(
 10-16 العضوي  القانون  من   94  ،73 واملواد  باالنتخابات،  بنظام  املتعلق   01-12 العضوي  القانون  من   92  ،72 واملواد  االنتخابات،  بنظام 

باالنتخابات. بنظام  املتعلق 
طارق فتح اهلل خرض، املرجع السابق، ص 304.  (2(

عصام الدبس، املرجع السابق، ص 225.  (3(



- 114 -

ويساهم أيضا النظام احلزيب املبين عىل التعددية احلزبية يف تكريس احتكار األحزاب للرتشح يف االنتخابات، 

وذلك عن طريق التسهيالت الكبرية املقدمة إلنشائها وممارسة نشاطها، وهو ما يؤدي إىل هيمنتها عىل احلياة 

السياسية يف الدولة وبالتبعية توهلا إىل املصدر األسايس للرتشح)1).

ثانيا: اإلمكانيات التنظيمية لألحزاب السياسية
تتميز األحزاب السياسية بتنظيم حمكم يتشكل من خمتلف اهلياكل والّلجان التي تتدرج من القاعدة إىل القيادة، 

وهو التنظيم الذي يقرر مدى قدرة احلزب أن يكون مؤسسة باملعىن احلريف للكلمة)2)، فاهليكلة القوية تساعد 

عىل تقسيم املهام واألدوار بني األعضاء وجتنيدهم خالل العملية االنتخابية، األمر الذي يساعد املرتشحني 

احلزبيني ويمنحهم تفوقا مقارنة باملستقلني.

ثالثا: اإلمكانيات املادية لألحزاب السياسية
خاصة  توفريها  املستقلني  املرتشحني  معظم  عىل  يصعب  كبرية  مادية  إمكانيات  االنتخابية  العملية  تتطلب 

املتنوعة املمنوحة هلا قانونا  التمويل  يف مرحلة احلملة االنتخابية، غري أن األحزاب السياسية ونظرا ملصادر 

يمكنها تغطية متطلباهتا، وهو ما يقوي احتكارها لعملية الرتشح.

رابعا: تأطري األحزاب السياسية للمرتشحني
أو  الناخبني،  مع  التواصل  بأساليب  تعلق  ما  مستويات، سواء  عدة  عىل  خربة  إىل  االنتخابية  العملية  تتاج 

خرباء  متتلكه من  ما  السياسية عن طريق  واألحزاب  الطعون،  إجراءات  أو  ملراحلها،  القانونية  اإلجراءات 

يمكنها تكوين وتأطري املرتشحني ومنحهم التوجيهات الالزمة، والتي يصعب عىل املرتشح املستقل احلصول 

فهي  االنتخابية،  العملية  بداية  قبل  األساسية لألحزاب حتى  الوظائف  يعترب من  الدور  أن هذا  عليها، كام 

تعمل عىل تكوين اإلطارات التي يمكنها تمل املسؤوليات وتسيري مؤسسات الدولة)3).

خامسا: امتالك األحزاب السياسية للربامج واألفكار
اهلدف من دخول املنافسة االنتخابية هو الفوز بأكرب عدد من املقاعد التي متكن احلصول عىل األغلبية املرحية 

يف املجالس التمثيلية ألجل تطبيق الربامج واألفكار التي ُوعد هبا الناخبون خالل احلملة االنتخابية، وامتالك 

األحزاب السياسية اليدولوجيا وأفكار مدروسة تقدم احللول ملختلف اإلشكاالت يساعد يف إقناع الناخبني 

ويفضلون  جديدة،  برامج  وضع  يف  اجلهد  بذل  عن  ينأون  األشخاص  جيعل  ما  وهو  أصواهتم)))،  وكسب 

الرتشح باسم األحزاب وتبين أفكارها اقتصادا للجهد والوقت.

نعامن أمحد اخلطيب، األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعارصة، املرجع السابق، ص 593.  (1(
مهميل بن عيل، املرجع السابق، ص 94.  (2(

بن حيي بشري، املرجع السابق، ص27.  (3(
حممد عبد العزيز حممد عيل احلجازي، املرجع السابق، ص 244.  (4(
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املبحث الثاين: رقابة األحزاب السياسية عىل سالمة مرحلة الرتشح

والطاحمة  االنتخابات،  يف  املتنافسة  األسامء  عن  ُتفصح  التي  املرحلة  كوهنا  يف  الرتشح  مرحلة  أمهية  تظهر 

انتخابية  النيابية واإلرشاف عليها وتديد سياساهتا وطريقة سريها لعهدة  اهليآت  املناصب يف  إىل  للوصول 

كاملة، لذلك كثريا ما كانت مثار جدل بسبب قبول أسامء ال تتوفر فيها الرشوط القانونية، أو رفض أخرى 

بغري مربر قانوين.

ونتيجة هيمنتها شبه الكاملة عىل عملية الرتشح يف االنتخابات املختلفة، فاألحزاب السياسية أضحت من 

أكثر األطراف حرصا عىل سالمة هذه املرحلة وضامن إجرائها يف نزاهة وشفافية يتم فيها احرتام النصوص 

القانونية املنظمة، وعدم املساس بحقوق أي تيار أو االنحياز إىل آخر.

واألحزاب متارس دورا رقابيا عىل مدى التزام اجلهات املرشفة عىل العملية االنتخابية بواجب احلياد، الذي 

يتضح يف مدى االلتزام بالضوابط القانونية لسري مرحلة الرتشح، مع إلزامها بتصحيح التجاوزات عن طريق 

الطعن أمام اجلهات املختصة حال رفض قوائم ترشيحها بشكل خمالف للقانون.

السياسية يف رقابة مرحلة الرتشح لالنتخابات املحلية والترشيعية،  املبحث سنناقش دور األحزاب  يف هذا 

كوهنام االنتخابان اللذان جيريان عىل أساس القائمة)1)، ويظهر فيهام تأثري األحزاب السياسية جليا.

املطلب األول: إجراءات الترصيح بالرتشح ورقابة األحزاب السياسية عىل سالمتها

تبدأ العملية االنتخابية بصدور املرسوم الرئايس املتضمن استدعاء اهليئة الناخبة)2)، وبناء عليه تقوم األحزاب 

املنافسة  لدخول  القانونية  الرشوط  فيهم  تتوفر  الذين  األشخاص  واختيار  ترشحها  قوائم  بإعداد  السياسية 

وكسب أكرب نسبة من أصوات الناخبني.

أمام  إجراءات  اتباع جمموعة  بل جيب  »املرتشح«  القانونية غري كاف الكتساب صفة  الرشوط  توفر  أن  غري 

اجلهات املختصة، وذلك بغرض إعالن الرغبة الرصحية بالرتشح)3).

وبعد تأكد هذه اجلهات من توفر كامل الرشوط واحرتام اإلجراءات القانونية، تصدر قراراها بقبول الرتشح، 

االنتخاب بالقائمة هو االنتخاب الذي يعتمد عىل انتخاب جمموعة نواب يف الدائرة االنتخابية الواحدة، فالناخب خيتار قائمة تتكون من جمموعة   (1(
مرتشحني يف دائرة انتخابية موسعة باعتبار أن كل دائرة تتكون من عدد معني من املمثلني يتناسب وعدد سكاهنا، وتتمثل أهم صوره يف: االنتخاب 
بالقائمة املغلقة التي ال يملك الناخب فيها سوى اختيار قائمة واحدة جمملة دون أي تغيري وهو الذي يأخذ به املرشع اجلزائري يف القانون العضوي 
16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واالنتخاب بالقائمة املفتوحة التي يملك فيها الناخب إمكانية إعادة ترتيب املرتشحني دون أي إضافة، ونظام 
أنظر: مراد  الناخب حق مزج قوائم املرتشحني املختلفة وتشكيل قائمة يصوت عليها، ألكثر تفصيل  الذي يمنح  املزج  بالقائمة مع  االنتخاب 
225 وما بعدها، أنظر أيضا: نعامن أمحد  220 وما بعدها، أنظر أيضا: عصام الدبس، املرجع السابق، ص  حامد طويقات، املرجع السابق، ص 
اخلطيب، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، املرجع السابق، ص 318 وما بعدها، أنظر أيضا: حممد الربج، حممد بن حممد، املرجع 

السابق، ص34.
16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »كام يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتىض املرسوم الرئايس املتضمن  14 فقرة 2 من القانون العضوي  تنص املادة   (2(

استدعاء اهليئة الناخبة، الذي حيدد تاريخ افتتاحها واختتامها«.
داود الباز، املرجع السابق، ص 438.  (3(
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فال يكفي تقدم الشخص إىل احلزب واإلعراب عن نيته بالرتشح ضمن صفوفه ودخول املنافسة باسمه، بل 

جيب أن ُيقدم ملفه أمام اجلهات املختصة مع ملفات قائمة مرتشحي احلزب)1).

الفرع األول: إجراءات الترصيح بالرتشح

عملية الرتشح لالنتخابات املحلية والترشيعية تكمها نصوص قانونية تدد كافة اخلطوات التي جيب عىل 

األحزاب السياسية الراغبة يف تقديم قوائمها أن تتبعها، وتنظم إجراءات سحب استامرات الترصيح بالرتشح، 

ومضموهنا، والوثائق الالزم توفرها يف ملفات املرتشحني، باإلضافة إىل آجال اإليداع التي جيب التقيد هبا.

أوال: الترصيح بالرتشح
الرتشح لالنتخابات حق يتمتع به مجيع املواطنني الذين تتوفر فيهم الرشوط عىل قدر املساواة، غري أن ممارسته 

تتطلب ترصحيا قانونيا ُيفصح رصاحة عن نية الشخص املشاركة يف املنافسة االنتخابية، ويبتدئ ذلك بسحب 

استامرة الترصيح بالرتشح، ويتأكد بإيداع قوائم املرتشحني عىل مستوى املصالح املختصة بالوالية.

استامرة الترصيح بالرتشح- 

ألزم املرشع األحزاب السياسية واملرتشحني األحرار الراغبني يف تقديم قوائم ترشحهم لالنتخابات - 

املحلية أو الترشيعية بإعالن ذلك عن طريق سحب استامرة الترصيح بالرتشح التي تعدها املصالح 

املختصة لوزارة الداخلية واجلامعات املحلية.

أعضاء  النتخاب  بالرتشح  الترصيح  بنموذج  املتعلق   2(0-17 التنفيذي  املرسوم  من   03 املادة  نصت  وقد 

املجالس الشعبية البلدية والوالئية)2) أن استامرة الترصيح بالرتشح يتم سحبها عىل مستوى املصالح املختصة يف 

الوالية، كام نصت املادة 03 من املرسوم التنفيذي 17-13 املتعلق باستامرة الترصيح بالرتشح لقوائم املرتشحني 

النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين)3) أنه يتم سحبها عىل مستوى املصالح املختصة يف الوالية أو املمثلية 

الدبلوماسية أو القنصلية، عىل أن تبدأ عملية السحب بمجرد إصدار املرسوم الرئايس املتضمن استدعاء اهليئة 

الناخبة النتخاب أعضاء املجالس الشعبية املحلية وأعضاء املجلس الشعبي الوطين.

وبالنسبة لألحزاب السياسية الراغبة يف الرتشح فإن استامرة الترصيح بالرتشح تسلم إىل ممثلها املؤهل قانونا 

بناء عىل رسالة منها تبني فيها رصاحة نية تكوين قائمة مرتشحني النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية 

والوالئية أو املجلس الشعبي الوطين، وذلك حسب املادة ) من املرسومني التنفيذيني السابقني.

والعربة يف الرتشح بالتقدم إىل املصالح املختصة واإلفصاح رصاحة عن نية تشكيل قائمة مرتشحني للمشاركة 

هشام عبد السيد الصايف حممد بدر الدين، املرجع السابق، ص 133.  (1(
املرسوم التنفيذي رقم 17-250 مؤرخ يف 11 سبتمرب 2017 املتعلق بنموذج الترصيح بالرتشح النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية،   (2(

اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 53، مؤرخة يف 13 سبتمرب 2017.
املرسوم التنفيذي 17-13 مؤرخ يف 17 جانفي 2017 املتعلق باستامرة الترصيح بالرتشح لقوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين،   (3(

اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 03، مؤرخة يف 18 جانفي 2017.
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نشاطها  ملجرد  األحزاب  لكامل  يمنح  ال  فالرتشح  ذلك،  يوضح  طلب  طريق  عن  وذلك  االنتخابات،  يف 

السيايس، بل يمنح لألحزاب الراغبة تويل زمام السلطة يف الدولة برتشيح أعضائها)1).

وتكون استامرة الترصيح بالرتشح التي تعدها املصالح املختصة لوزارة الداخلية يف نموذج موحد، وبنفس 

املحتوى بالنسبة لالنتخابات املحلية أو النتخابات املجلس الشعبي الوطين، وتتضمن ما ييل:

إستامرة خاصة بإيداع قائمة املرتشحني )يف شكل حافظة ملف(- 

إستامرة املعلومات اخلاصة بكل مرتشح يف القائمة )يف شكل ورقة مزدوجة(- 

مطبوعان يتضمنان ترتيب املرتشحني األساسيني واإلضافيني.- 

مع اإلشارة أن استامرة الترصيح بالرتشح لالنتخابات املحلية واستامرة الترصيح بالرتشح النتخابات املجلس 

الشعبي الوطين تتضمنان نفس املحتوى طبقا للامدة 03 من القرارين الوزاريني املحددين للمميزات التقنية 

لنموذج الترصيح بالرتشح النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية والنتخاب أعضاء املجلس 

الشعبي الوطين)2).

إستامرة إيداع قائمة املرتشحني  -1
نصت املادة 03 من القرارين الوزاريني املحددين للمميزات التقنية لنموذج الترصيح بالرتشح النتخاب أعضاء 

املجالس الشعبية املحلية والنتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين واملؤرخني يف 12 سبتمرب 2017 و30 جانفي 

2017 عىل التوايل، أهنا تكون يف شكل حافظة حمررة باللغة العربية تتضمن يف الوجه األول منها البيانات التالية: 

الدائرة االنتخابية املعنية، تسمية قائمة املرتشحني، اإلنتامء السيايس للقائمة، لقب مودع امللف واسمه، اللقب 

واالسم باحلروف الالتينية، ترتيب مودع امللف يف القائمة، تاريخ اإليداع وساعته، توقيع مودع امللف، توقيع 

وختم اإلدارة، أما الوجه الثاين من استامرة إيداع قائمة املرتشحني فتتضمن قائمة الوثائق املطلوبة يف ملف 

الرتشح سواء لالنتخابات املحلية أو املجلس الشعبي الوطين.

إستامرة املعلومات اخلاصة بكل مرتشح يف القائمة  -2
الدائرة  التالية:  البيانات  األوىل  الورقة  يف  تتضمن  العربية،  باللغة  حمررة  مزدوجة  ورقة  شكل  يف  تكون 

االنتخابية املعنية، تسمية قائمة املرتشحني، ترتيب املرتشح يف القائمة، االنتامء السيايس، لقب املرتشح واسمه 

باللغة العربية وباحلروف الالتينية، اجلنس، تاريخ امليالد ومكانه، رقم عقد امليالد، رقم التسجيل يف القائمة 

االنتخابية، املهنة، اهليئة املستخدمة، اجلنسية، النسب، احلالة العائلية، العنوان الشخيص، الوضعية إزاء اخلدمة 

هشام عبد السيد الصايف حممد بدر الدين، املرجع السابق، ص 132.  (1(
قرار وزير الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف 12 سبتمرب 2017، املحدد للمميزات التقنية لنموذج الترصيح بالرتشح النتخاب   (2(
أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 13 سبتمرب 2017، عدد 53، وقرار وزير الداخلية 
واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف 30 جانفي 2017 املحدد للمميزات التقنية الستامرة الترصيح بالرتشح لقوائم املرتشحني النتخاب 

أعضاء املجلس الشعبي الوطين، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 06، مؤرخة يف 5 فيفري 2017.
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 10-16 العضوي  القانون  من   97 واملادة   76 املادة  أحكام  باحرتام  رشيف  تعهد  التعليمي،  املستوى  الوطنية، 

املتضمن قانون االنتخابات، واللتان متنعان الرتشح يف أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية.

وذلك  قانونا،  املعلل  رفضه  أو  الرتشح  قبول  تاريخ  يبني  لإلدارة  خمصصا  إطارا  فتتضمن  الثانية  الورقة  أما 

الترصيح  لنموذج  التقنية  للمميزات  واملحددين  الذكر  السالفي  الوزاريني  القرارين  من   0( املادة  حسب 

بالرتشح النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية والنتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين.

مطبوعان يتضمنان ترتيب املرتشحني األساسيني واإلضافيني  -3
البلدية والوالئية واملجلس الشعبي  نص املرشع يف القانون العضوي 16-10 أن قوائم الرتشح لالنتخابات 

الوطين جيب أن تتضمن عددا من املرتشحني يساوي عدد املقاعد املطلوب شغلها، وعدد من املستخلفني ال 

يقل عن 30 % من املقاعد املطلوب شغلها بالنسبة لالنتخابات املحلية)1)، وثالثة مرتشحني إضافيني بالنسبة 

النتخابات املجلس الشعبي الوطين)2).

وحسب املادة )0 من القرارين الوزاريني املحددين للمميزات التقنية لنموذج الترصيح بالرتشح النتخاب 

أعضاء املجالس الشعبية املحلية)3) والنتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين)))، فإنه جيب أن حيرر مطبوعا 

ترتيب املرتشحني األساسيني واإلضافيني باللغة العربية وأن يتضمنا ما ييل: ترتيب املرتشحني، اللقب واالسم 

باللغة العربية وباحلروف الالتينية، تاريخ ومكان امليالد ومكانه، اجلنس، العنوان الشخيص، توقيع املرتشح.

إكتتاب التوقيعات ب- 
نصت املادتني 73 و)9 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات أن قوائم األحزاب السياسية 

التي مل تصل يف االنتخابات األخرية عىل ) % عىل األقل من األصوات املعرب عنها، أو ال تتوفر عىل عرشة 

)10( منتخبني عىل األقل يف الدائرة االنتخابية املرتشح فيها، أو األحزاب املشاركة ألول مرة يف االنتخابات، 

املعنية عن كل مقعد مطلوب  االنتخابية  الدائرة  لناخبني من  األقل  توقيع عىل  جيب دعمها بخمسني )0)( 

شغله بالنسبة لالنتخابات املحلية، ومائتان ومخسون )0)2( توقيعا عىل األقل عن كل مقعد مطلوب شغله 

بالنسبة النتخابات املجلس الشعبي الوطين.

الداخلية، ويتم  لوزارة  املختصة  للمصالح  الفردية  التوقيعات  اكتتاب  استامرات  إعداد  وأناط املرشع مهمة 

املصالح  مستوى  عىل  وذلك  الناخبة،  اهليئة  استدعاء  املتضمن  الرئايس  املرسوم  نرش  بعد  مبارشة  سحبها 

املادة 71 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 84 فقرة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

بالرتشح  الترصيح  لنموذج  التقنية  للمميزات  واملحدد   2017 سبتمرب   12 يف  املؤرخ  العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلامعات  الداخلية  وزير  قرار   (3(
النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، املرجع السابق.

قرار وزير الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف 30 جانفي 2017 املحدد للمميزات التقنية الستامرة الترصيح بالرتشح لقوائم   (4(
املرتشحني النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، املرجع السابق.
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املختصة بالوالية بالنسبة لالنتخابات البلدية والوالئية)1)، وعىل مستوى املصالح املختصة بالوالية واملمثليات 

الدبلوماسية والقنصليات بالنسبة النتخابات املجلس الشعبي الوطين)2).

عمومي  ضابط  لدى  عليها  املصادقة  جيب  التوقيعات)3)  اكتتاب  استامرة  يف  املدونة  التوقيعات  أن  نص  كام 

املختصة  االنتخابية  اإلدارية  الّلجنة  رئيس  إىل  املوقعني  بيانات  تتضمن  معلوماتية  ببطاقة  مرفقة  وتقديمها 

الرتشيحات، وذلك حسب  قوائم  إيداع  انتهاء أجل  أربع وعرشين ))2( ساعة من  قبل  االنتخابية  للدائرة 

املادة 07 من املرسومني التنفيذيني 17-1)2 و17-)1 السالفي الذكر.

ثانيا: إيداع قوائم الرتشح
بالرتشح، وإعداد ملفات كامل مرتشحي قوائمها  الترصيح  السياسية الستامرة  بعد سحب ممثيل األحزاب 

االنتخابية، تأيت مرحلة إيداع قوائم الرتشح التي تتم وفق إجراءات ورشوط حمددة، سواء لالنتخابات البلدية 

والوالئية))) أو املجلس الشعبي الوطين))).

إجراءات إيداع قوائم الرتشح أ- 
طرف  من  ذلك  تعذر  حال  ويف  االنتخابية،  القائمة  متصدر  املرتشح  طرف  من  الرتشح  قوائم  إيداع  يكون 

املرتشح الذي يليه مبارشة، ويتم ذلك عىل مستوى مصالح الوالية بالنسبة لالنتخابات املحلية، وعىل مستوى 

أن  عىل  الوطين،  الشعبي  املجلس  النتخابات  بالنسبة  القنصلية  أو  الدبلوماسية  واملمثليات  الوالية  مصالح 

اخلدمة  أداء  شهادة  من:  يتشكل  ومستخلف،  أسايس  مرتشح  بكل  خاص  بملف  املرتشحني  قائمة  ترفق 

الوطنية أو اإلعفاء منها، شهادة اجلنسية اجلزائرية، مستخرج رقم )3( من صحيفة السوابق القضائية، صورة 

)1( شمسية، مستخرج من شهادة امليالد بالنسبة للمرتشحني املولودين يف اخلارج وغري املقيدين يف السجل 

الوطين اآليل للحالة املدنية، نسخة من املحرض الذي أعده رئيس الّلجنة االنتخابية للدائرة االنتخابية بالنسبة 

لقوائم األحزاب السياسية املعنية باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبني.

أو  الدبلوماسية  املمثليات  يف  املودعة  الوطين  الشعبي  املجلس  النتخابات  املرتشحني  لقوائم  بالنسبة  أما 

املواد 2، 3 من املرسوم التنفيذي رقم 17-251 املؤرخ يف 11 سبتمرب 2017 املتعلق باستامرة اكتتاب التوقيعات الفردية يف صالح قوائم املرتشحني   (1(
النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 53، مؤرخة يف 13 سبتمرب 2017.

املواد 2، 3، 4 من املرسوم التنفيذي رقم 17-14 املؤرخ يف 17 جانفي 2017 املتعلق باستامرة اكتتاب التوقيعات الفردية يف صالح قوائم املرتشحني   (2(
النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد03، مؤرخة يف 18 جانفي 2017.

بالنسبة للمميزات التقنية الستامرة اكتتاب التوقيعات يف صالح قوائم الرتشيحات النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، فقد صدر   (3(
عن وزير الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية قرار حيددها، مؤرخ يف 12 سبتمرب 2017، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
53، مؤرخة يف 13 سبتمرب 2017، كام صدر قرار حيدد املميزات التقنية الستامرة اكتتاب التوقيعات يف صالح قوائم الرتشيحات النتخاب أعضاء 

املجلس الشعبي الوطين، مؤرخ يف 30 جانفي 2017، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 06، مؤرخة يف 5 فيفري 2017.
 2017 سبتمرب   11 يف  املؤرخ   252-17 التنفيذي  املرسوم  من   4  ،2 واملواد  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   72 املادة   (4(
يف  مؤرخة  اجلزائرية،  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  والوالئية،  البلدية  الشعبية  املجالس  أعضاء  النتخاب  املرتشحني  قوائم  بإيداع  املتعلق 

.53 13 سبتمرب 2017، عدد 
املادة 93 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واملواد 2، 4، 5، 6 من املرسوم التنفيذي 17-15 املؤرخ يف 17 جانفي 2017 املتعلق   (5(
بإيداع قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 03، مؤرخة يف 18 جانفي 2017.
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التعريف  بطاقة  أو  السفر  جواز  من  بنسخة  مرتشح  كل  ملف  يرفق  السابقة  الوثائق  عىل  فزيادة  القنصلية، 

الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد اإلقامة، نسخة من بطاقة التسجيل 

القنصيل، نسخة من بطاقة الناخب.

املختصة نسخة من  الوطنية  القضائية  القنصلية من اجلهات  أو  الدبلوماسية  املمثلية  أو  الوالية  إدارة  تطلب 

شهادة السوابق القضائية رقم 2 للمرتشحني.

آجال إيداع قوائم الرتشح ب- 
النتخابات  بالنسبة  سواء  السياسية  األحزاب  ترشح  قوائم  إيداع  خالهلا  جيب  التي  اآلجال  املرشع  حدد 

املرسوم  وصدور  االنتخابية  اهليئة  استدعاء  بمجرد  تبدأ  أهنا  ونص  الوطين  الشعبي  املجلس  أو  املحلية 

االقرتاع،  تاريخ  من  كاملة  يوما   )60( ستني  قبل  وتنتهي  الرسمية،  اجلريدة  يف  ذلك  عن  املعلن  الرئايس 

بحيث ال يقبل أي ملف خارج هذه اآلجال)1).

عملية  أن  حني  يف  الرتشح،  ملفات  إليداع  بالنسبة  إلزامية  اآلجال  هذه  أن  يرى  الفقه  من  جانبا  أن  غري 

استكامل أو استبدال بعض الوثائق الناقصة أو غري املقبولة تبقى ممكنة ولفرتة معقولة)2)، فغاية املرشع هي 

إعطاء الفرصة ألكرب عدد من األحزاب واملرتشحني للمشاركة، وليس إقصاء البعض ممن يرغب يف دخول 

املنافسة بسبب ختلف وثائق إدارية.

الفرع الثاين: رقابة األحزاب السياسية عىل سالمة إجراءات الترصيح بالرتشح

قرارات  من  تشاء  ما  اختاذ  بموجبه  مُتنح  مطلقا  ليس  لإلدارة  االنتخابية  االستشارات  تنظيم  املرشع  ختويل 

املتنافسني يف  اجتاه  احلياد  بواجب  املنظمة، وااللتزام  القانونية  النصوص  باحرتام  ملزمة  بل هي  رقابة،  دون 

االنتخابات)3)، وعملية إيداع ملفات الرتشح لدى املصالح املختصة حساسة كوهنا الفاصلة يف تديد قوائم 

أدائها عىل  تنعكس طريقة  كبرية  مهام وصالحيات  إليه  لتوكل  بينهم،  الفائز  الذين سيكون حتام  املتنافسني 

مصلحة املواطنني والدولة.

وجتنبا ألي تالعب باستامرات اكتتاب التوقيعات الفردية للرتشح أو بملفات املرتشحني املودعة لدى مصالح 

تفاصيل  فيها كامل  ُيثَبت  إيداع  السياسية وصول  بتسليم ممثيل األحزاب  ألزم املرشع هذه األخرية  الوالية، 

الوثائق املقدمة، كضامنة ضد أي إنقاص أو إتالف يؤدي يف النهاية إىل رفض قوائم ترشحها.

املواد 74، 95 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واملادة 03 من املرسوم التنفيذي 17-252 املؤرخ يف 11 سبتمرب 2017 املتعلق   (1(
بإيداع قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، املرجع السابق، واملادة 03 من املرسوم التنفيذي 17-15 املؤرخ يف 

17 جانفي2017 املتعلق بإيداع قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، املرجع السابق.
)2)  هشام عبد السيد الصايف حممد بدر الدين، املرجع السابق، ص 133.

مزياين فريدة، الرقابة عىل العملية االنتخابية، املرجع السابق، ص75.  (3(
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أوال: تسليم األحزاب السياسية نسخة من حمرض مراقبة صحة استامرات اكتتاب التوقيعات
بالنسبة لألحزاب السياسية التي مل تتوفر فيها رشوط الرتشح املبارش حسب املادتني 73 و)9 من القانون 

املجلس  انتخابات  أو  املحلية  التوقيعات لالنتخابات  ملزمة بجمع عدد معني من  فإهنا   10-16 العضوي 

قائمة  إلعطاء  هتدف  برشوط  أحاطها  التوقيعات  هذه  لصحة  ضامنا  املرشع  أن  غري  الوطين،  الشعبي 

الرتشح قاعدة شعبية فعلية واقعية، تضمن احلد األدىن من الدعم الذي حيتاجه احلزب واملرتشح خالل 

االنتخابية. العملية  مراحل 

وقد نصت املادة ) من املرسومني التنفيذيني 17-1)2 املتعلق باستامرة اكتتاب التوقيعات الفردية يف صالح قوائم 

املرتشحني النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية و17-)1 املتعلق باستامرة اكتتاب التوقيعات 

الفردية يف صالح قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، عىل وجوب املصادقة عىل هذه 

التوقيعات من طرف ضابط عمومي حيمل صفة:

رئيس املجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه، نوابه واألمني العام للبلدية ومندوبو البلدية واملندوبون - 

اخلاصون.

املوثق.- 

املحرض القضائي.- 

املجلس -  النتخابات  )بالنسبة  منه  بتفويض  موظف  أي  أو  القنصيل  أو  الدبلومايس  املركز  رئيس 

الوطين(. الشعبي 

كام نصت املادة 6 من نفس املرسومني أن الضابط العمومي وقبل القيام بإجراء التصديق جيب عليه التأكد من 

احلضور الشخيص للموقع وتقديمه لبطاقة الناخب أو شهادة تسجيله يف القائمة االنتخابية.

معلوماتية  ببطاقة  مرفقة  املختص  االنتخابية  اإلدارية  الّلجنة  لرئيس  التوقيعات  اكتتاب  استامرات  تقدم 

املخصص  األجل  انتهاء  من  األقل  عىل  ساعة   )2(( وعرشين  أربع  قبل  وذلك  املوقعني،  بيانات  تتضمن 

صحة  من  والتأكد  صحتها،  ومدى  التوقيعات  بمراقبة  الّلجنة  رئيس  ليقوم  الرتشيحات)1)،  قوائم  إليداع 

إىل  منه  نسخة  تسلم  بذلك  حمرضا  يعد  وبعدها  لذلك،  القانونية  الرشوط  عىل  وتوفرهم  املوقعني  بيانات 

املمثل املؤهل قانونا للحزب.

وتعد نسخة حمرض مراقبة التوقيعات الذي يسلمه رئيس الّلجنة اإلدارية االنتخابية املختص بعد تأكده من 

صحة التوقيعات وسيلة هامة لضامن عدم التالعب باستامرات اكتتاب التوقيعات، إذ أنه حيمي حقوق كافة 

املرتشحني يف العملية االنتخابية ويضمن أن ال جهة تنفي أن التوقيعات التي مُجعت كانت كافية وقانونية، 

كون نسخة حمرض مراقبة التوقيعات التي يملكها احلزب تثبت أهنا صحيحة ومطابقة للقانون.

املادة 07 من املرسوم التنفيذي 17-251 املتعلق باستامرة اكتتاب التوقيعات الفردية يف صالح قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجالس الشعبية   (1(
البلدية والوالئية، املرجع السابق، واملادة 07 من املرسوم التنفيذي17-14 املتعلق باستامرة اكتتاب التوقيعات الفردية يف صالح قوائم املرتشحني 

النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، املرجع السابق.
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وتظهر أمهية املحرض كذلك يف أن وجوده ضمن امللف املرفق بقائمة املرتشحني املودعة إلزامي، ويؤدي نقصه 

إىل رفض الرتشح)1)، وهذا جيعل حرص األحزاب السياسية عىل احلصول عليه رضوري.

فقد تلجأ اإلدارة إىل التخلص من املنافسني الذين ال خيدمون توجهاهتا، ويف نفس الوقت تعلم أهنم قد حيققون 

نتيجة إجيابية يف االنتخابات، فرتفض ترشحهم بعد التالعب بملفاهتم، وهي سلوكيات متس مصداقية ونزاهة 

العملية االنتخابية.

جتدر اإلشارة أن املادتني 73 و)9 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات تنص فقط أن رئيس 

الّلجنة اإلدارية االنتخابية يعد حمرض مراقبة الستامرات اكتتاب التوقيعات، ومل تنص عىل تسليم نسخة منه 

التنفيذيني 17-1)2 املتعلق باستامرة اكتتاب التوقيعات  ملمثيل القوائم، غري أن املادة 7 فقرة 3 من املرسومني 

الفردية يف صالح قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية ورقم 17-)1 املتعلق 

الوطين  الشعبي  املجلس  أعضاء  النتخاب  املرتشحني  قوائم  صالح  يف  الفردية  التوقيعات  اكتتاب  باستامرة 

نصت رصاحة عىل رضورة تسليمها.

ثانيا: تسليم وصل إيداع قوائم الرتشح ملمثيل األحزاب السياسية املؤهلني قانونا
حرص املرشع يف خمتلف القوانني العضوية املنظمة لالنتخابات عل منح األحزاب السياسية ضامنة إجرائية 

هامة متكنها رقابة السلطات املنظمة للعملية االنتخابية خالل مرحلة إيداع ملفات الرتشح والتأكد من عدم 

تالعبها أو إقصائها ألي مرتشح أثناء دراستها ملدى توفر الرشوط القانونية يف املرتشحني.

وتتمثل هذه الضامنة يف متكينها من وصل ممىض من املصالح املختصة يثبت إيداع ممثيل األحزاب السياسية 

أو  املحلية  االنتخابات  يف  للمشاركة  قانونا  املحددة  الوثائق  بكامل  مرفقة  الرتشح  لقوائم  قانونا  املؤهلني 

املساس  حالة  يف  القضائي  للطعن  استعامهلا  يمكن  وفعالة  هامة  رقابية  وسيلة  يمثل  ما  وهو  الترشيعية)2)، 

بملفات الرتشح وإنقاص بعض الوثائق منها ثم إصدار قرار رفض الرتشح بناء عىل ذلك.

رضورة تسليم وصل إيداع قوائم الرتشح أ- 
يتضح من نص املادتني 72 و93 من القانون العضوي 16-10 أن املصالح املختصة باستالم ملفات الرتشح ملزمة 

املطلوبة)3)،  القانونية  الرشوط  امللفات كاملة ضمن  تقديمه  يثبت  الذي  بتسليم ممثل احلزب وصل االستالم 

خاصة أن تسليم الوصل ليس له أي أثر قانوين منشئ للحق يف الرتشح، وال يعين قبوله، بل هو جمرد قرينة 

إثبات مادية تدل أن الوثائق املطلوبة سلمت يف التاريخ والساعة املحددتني وضمن اآلجال القانونية.

فاإلدارة ال متلك أي سلطة تقديرية يف منح الوصل من عدمه يف حال تقديم ملف الرتشح كامال، ورفض 

السابق،  املرجع  والوالئية،  البلدية  الشعبية  املجالس  أعضاء  املرتشحني النتخاب  قوائم  بإيداع  املتعلق   252-17 التنفيذي  املرسوم  04 من  املادة   (1(
واملادة 04 من املرسوم التنفيذي 17-15 املتعلق بإيداع قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، املرجع السابق.

حسينة رشون، املرجع السابق، ص133.  (2(
أنظر: املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 17-252 املتعلق بإيداع قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، واملادة 02   (3(

من املرسوم التنفيذي رقم 17-15 املتعلق بإيداع قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، املرجع السابق.
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تسليمه يكون فقط إذا كان امللف اإلداري ناقصا، فتطلب استكامله قبل انتهاء اآلجال وبعد ذلك يودع امللف 

ويسلم الوصل، وإلزامية تسليم وصل اإليداع مستمدة من مربرين اثنني:

تقديرية -  سلطة  أي  متنحها  مل  والتي  اإليداع،  وصل  بتسليم  لإلدارة  امللزمة  القانونية  النصوص 

ذلك. لرفض 

أن تسليم وصل إيداع ملف الرتشح ال يستفاد منه قبول الرتشح، بل هو إثبات إليداع امللف مكتمال - 

وضمن اآلجال.

فأي رفض أو عرقلة لتسليم وصل اإليداع يستشف منها وجود نية التالعب بملفات الرتشح، والرغبة يف 

إقصاء األشخاص أو األحزاب التي ال تتوافق توجهاهتا مع التوجه العام ألطراف معينة.

رفض املصالح املختصة تسليم وصل إيداع قوائم الرتشح ب- 
يتبع رفض املصالح املختصة لتسليم وصل إيداع قوائم الرتشح صورتني:

الرفض املؤقت لتسليم وصل إيداع قوائم الرتشح  -1
قد ترفض املصالح املختصة تسليم وصل إيداع قوائم الرتشح حاال، وتطلب من ممثيل األحزاب السياسية 

واملرتشحني الرجوع بعد مدة للحصول عليه، بحجة العدد الكبري من الوثائق وامللفات الواجب تسجيلها، ما 

يتطلب فرتة زمنية معتربة لالطالع عليها.

غري أن ذلك وإن كان مقبوال يف ظل القانون 89-13 املتعلق باالنتخابات واألمر97-07 )1)، عىل اعتبار أهنام 

كانا ينصان فقط عىل تسليم وصل اإليداع دون تديد التاريخ والوقت، وبالتايل يمكن لإلدارة أن تتحجج 

فرصة  يمنحها  ما  الوصل، وهو  فرتة الستالم  بعد  الرجوع  واملرتشحني  األحزاب  بذلك وتطلب من ممثيل 

للتفحص املنفرد مللفات الرتشح، ما يطرح إمكانية التالعب واإلنقاص منها ثم إرجاعها ألصحاهبا، ويزيد 

تأثري ذلك إذا مل يتبقى أجل إليداع امللفات، وهو ما يعين ضمنيا إقصاء حزب من تقديم قوائم ترشحه.

السياسية  األحزاب  ممثيل  بتسليم  اإلدارة  وألزما  املوقف  تداركا  و10-16 )2)   01-12 العضويني  القانونني  أن  إال 

واملرتشحني الوصل الذي حيدد فيه رصاحة ساعة وتاريخ اإليداع، وهو ما جيعل أي تأجيل لتسليمه خمالفا للقانون، 

بمعىن أن تفحص امللفات جيب أن يكون ساعة تسليمها بحضور ممثل احلزب الذي حيرص عىل عدم إنقاص أي 

وثيقة صحيحة من امللف، وهو إجراء رقايب هام لصالح األحزاب السياسية خالل إيداع ملفات الرتشح.

الرفض التام لتسليم وصل إيداع قوائم الرتشح  -2
قد ترفض املصالح املختصة تسليم وصل إيداع ملف الرتشح ملمثل احلزب لسببني أساسيني:

97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق  108 من األمر   ،81 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات، واملادتني  65، 89 من القانون  أنظر: املادتني   (1(
بنظام االنتخابات.

أنظر: املادتني 72، 93 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واملادتني 71، 91 من القانون العضوي 12-01 املتعلق   (2(
بنظام االنتخابات.
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عدم احرتام امللف للرشوط القانونية املطلوبة: ويكون ذلك يف حال عدم احتواء امللف عىل الوثائق - 

ترفض  وبالتبعية  امللف،  تسلم  عن  متتنع  اإلدارة  جيعل  ما  صحتها،  عدم  أو  قانونا،  املطلوبة  الكاملة 

تسليم وصل اإليداع)1)، كام أن ذلك قد يكون بسبب انتهاء اآلجال القانونية لإليداع والذي ينجر عنه 

رفض استالم امللف أيضا.

الرفض التعسفي: قد حيدث أن ترفض املصالح املختصة يف الوالية استالم ملفات الرتشح وتسليم - 

وصل إيداع امللف دون مربر قانوين صحيح، وهو ما يمكن إدراجه ضمن السلوكيات غري الدستورية 

املخلة بمبدأ املساواة بني املواطنني يف ممارسة احلقوق السياسية، وغالبا ما يكون مثل هذا الرفض ذو 

القانونية  املدة  انتهاء  غاية  إىل  ومماطلتهم  املرتشحني  بعض  عرقلة  إىل  أصحابه  هيدف  سياسية  خلفية 

لتقديم طلبات الرتشح، وذلك بغرض منعهم من املشاركة يف االنتخابات)2)، اعتبارا لوزهنم االنتخايب 

الكبري الذي يمكنهم كسب أصوات الناخبني والفوز عىل باقي املتنافسني، وهو سلوك يتعارض مع 

واجب احلياد الذي ُيلزم أعوان اإلدارة بالتحيل به اجتاه األحزاب واملرتشحني)3).

اإلجراءات املتبعة يف حال رفض تسليم وصل اإليداع ج- 
إمكانية  وعدم  الرتشح،  ملف  إيداع  وصل  تسليم  رفض  يف  املتمثل  السلبي  السلوك  إثبات  صعوبة  أمام 

ممثل  بتمكني  بالوالية  املختصة  املصالح  وإلزام  قضائيا  الطعن  ألجل  ذلك  تثبت  وثيقة  عىل  احلصول 

والتي من  االنتخابات،  ملراقبة  املستقلة  العليا  اهليئة  إخطار  يمكنها  األحزاب  فإن  الوصل)))،  من  احلزب 

العضوي  القانون  ألحكام  الرتشح  قوائم  بإيداع  اخلاصة  الرتتيبات  مطابقة  من  التأكد  صالحياهتا  ضمن 

عىل  بناء  التدخل  يمكنها   11-16 العضوي  القانون  حسب  والتي  االنتخابات)))،  بنظام  املتعلق   10-16

القابلة  امللزمة جلميع األطراف، وغري  قراراهتا  لتصدر  السياسية بوجود جتاوزات،  إخطار من األحزاب 

ألي شكل من أشكال الطعن)6).

الفرع الثالث: انسحاب األحزاب السياسية من الرتشح

قد تعتمد األحزاب السياسية وسيلة ضغط هامة عىل السلطات املنظمة للعملية االنتخابية تتمثل يف االنسحاب 

لالنتخابات وعىل  احلسن  السري  تؤثر عىل  خروقات  تسجيلها  احتجاجي عىل  الرتشح، وذلك كسلوك  من 

دليل املنازعات االنتخابية الربملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري، دليل صادر عن املجلس الدستوري املغريب، املطبعة األمنية، الرباط،   (1(
اململكة املغربية، 2011، ص 98.

جماهد صالح سعد الشعبي، إدارة العملية االنتخابية ومستقبل التطور الديمقراطي يف اليمن، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية االقتصاد   (2(
والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة، مرص، 2001، ص122.

املادة 16 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
دليل املنازعات االنتخابية الربملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري، املرجع السابق، ص 97.  (4(

املادة 12 فقرة 5 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.  (5(
املواد 15 إىل 21 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.  (6(
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وإعالمه  العام  الرأي  انتباه  إثارة  إىل  ويرمي  كلها،  للقائمة  ذلك مجاعيا  يكون  وقد  نتائجها،  نزاهة وشفافية 

بأن العملية االنتخابية يتم تنظيمها بشكل خمالف للنصوص القانونية، وال ترتم فيه إرادة الناخبني يف التعبري 

واالختيار احلر بني املرتشحني والتيارات السياسية املتنافسة، وقد يكون جزئيا لبعض املرتشحني فقط.

والنسحاب األحزاب السياسية من الرتشح أثر سلبي كبري عرفته اجلزائر خالل االنتخابات الرئاسية لسنة 

1999 بانسحاب معظم املرتشحني من املنافسة قبل فرتة وجيزة من تاريخ االقرتاع، وهو ما أرض بسمعة الدولة 

عىل املستوى اخلارجي وهّز االستقرار الداخيل ملؤسساهتا وثقة الشعب فيها)1).

وعىل خالف بعض األنظمة التي أقرت حرية االنسحاب من الرتشح)2)، فإن املرشع اجلزائري نص رصاحة 

بموجب املادة )7 من القانون العضوي 16-10 أنه »ال جيوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيري للرتتيب بعد 

إيداع قوائم الرتشيحات ماعدا يف حالة الوفاة أو حصول مانع رشعي« كام نصت املادة 96 من نفس القانون 

أنه »ال يمكن تعديل أي قائمة مرتشحني مودعة أو سحبها إال يف حالة الوفاة وحسب الرشوط...« وعليه 

فقد أغلق أي احتامل النسحاب األحزاب السياسية من الرتشح)3)، ما يعين أهنا ملزمة بإكامل املنافسة يف حال 

إيداعها لقوائمها))).

املطلب الثاين: طعون األحزاب السياسية يف صحة قرارات رفض الرتشح

املشاركة  تفعيل  يف  يساهم  كونه  السليمة،  الديمقراطية  األنظمة  سامت  أبرز  من  الرتشح  حق  ممارسة  حرية 

باستقاللية،  ومعتقداهتم  أفكارهم  وطرح  العامة،  شؤوهنم  تسيري  يف  وانخراطهم  للمواطنني  السياسية 

وتنافسهم يف انتخابات تكمها ضوابط قانونية تضمن النزاهة والشفافية.

فإنه مل يكتف  القايض بحق الشعب يف اختيار من يمثله بسيادة كاملة)))،  الدستوري  تأكيدا للمبدأ  واملرشع 

العزيز  عبد  السيد:  هو  فقط  واحد  مرتشح  وبقاء  لالنتخابات  املرتشحني  معظم  انسحاب   1999 لسنة  اجلزائر  يف  الرئاسية  االنتخابات  عرفت   (1(
بوتفليقة، وذلك احتجاجا عىل ما سّمي االنحياز الكامل لإلدارة لصاحله، وحسم النتائج مسبقا، وقد عرفت االنتخابات تقدم 16 مرتشحا تم 
قبول ملفات سبعة )7( منهم، لينسحب بتاريخ 14 أفريل 2016 أي قبل يومني من االنتخاب كل من السادة: مولود محروش، مقداد سيفي، أمحد 
طالب االبراهيمي، حسني ايت امحد، يوسف اخلطيب، سعد عبد اهلل جاب اهلل، مع بقاء املرتشح عبد العزيز بوتفليقة، وأثار هذا املوقف املتخذ من 
املرتشحني الستة بلبلة كبرية عشية انتخابات 16 أفريل 1999، كان هلا انعكاسات سلبية عىل سمعة الدولة اجلزائرية خارجيا وثقة الشعب يف نتائج 

االنتخابات داخليا، أنظر:
http://elhiwardz.com/national/5027/ تاريخ االطالع 25 جويلية 2017، 02.00.

109-110، أنظر أيضا: حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص ص  أنظر: زين العابدين حممد عبد املوجود، املرجع السابق، ص ص   (2(
593-594، أنظر أيضا: داود الباز، املرجع السابق، ص ص 545-544.

أنظر: املواد 74، 94 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات واملواد 84، 111 من القانون العضوي 97-07 املتعلق بنظام االنتخابات   (3(
واملواد 68، 93 من القانون 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات.

رغم استبعاد املرشع إلمكانية انسحاب األحزاب السياسية أو املرتشحني من املنافسة االنتخابية باستثناء احلاالت التي حددها، إال أنه مل ينص عىل   (4(
اجلزاء القانوين املرتتب عن هذا القرار يف حال اختاذه من طرف حزب أو مرتشح ما، فكان األحرى النص مثال عىل إقصائه من الرتشح ملدة زمنية 

معينة لضامن التزام كافة املتنافسني بإكامل املنافسة.
تنص املادة 8 من التعديل الدستوري 2016 »السلطة التأسيسية ملك للشعب.  (5(

يامرس الشعب سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية التي خيتارها.  
يامرس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه املنتخبني...«  
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بالنص عىل اإلجراءات املختلفة للرتشح، بل حرص عىل وضع اآلليات الالزمة التي تمي هذا احلق ومتكن 

األفراد واألحزاب من ممارسته عىل قدر املساواة ودون إقصاء أو انحياز.

واألحزاب السياسية باعتبارها متثل اجلزء األكرب من املتنافسني والطاحمني للفوز بثقة الناخبني، وتدعيام لثقتها 

يف اإلرادة العامة اهلادفة إىل احرتام اختيار الشعب، ومحاية حلقوقها أثناء مرحلة الرتشح، وضامنا لتصحيح 

األخطاء أو التجاوزات املمكن أن تصدر عن املصالح اإلدارية املختصة املكلفة بدراسة ملفات الرتشح، والتي 

قد تقرر عدم قبول أسامء أو قوائم ترشيح بعض األحزاب، فإهنا منحت حق الطعن يف قرارات رفض الرتشيح 

لالنتخابات املحلية)1) أو انتخابات املجلس الشعبي الوطين)2)، وذلك أمام املحكمة اإلدارية املختصة)3)، وهو 

لها األحزاب متى الحظت وجود ظلم أو تعد من اإلدارة عىل حقوقها يف الرتشح. وسيلة رقابية هامة ُتفعِّ

الفرع األول: اهليئات املخول هلا دراسة ملفات ترشح األحزاب السياسية

املصالح  مستوى  عىل  القانونية  للملفات  وإيداعها  ملرشحيها،  السياسية  األحزاب  اختيار  مرحلة  انتهاء  بعد 

اإلدارية املختصة بالوالية، تأيت مرحلة حساسة تتمثل يف دراسة ملفات املرتشحني ومعرفة مدى توافر الرشوط 

القانونية الكتساب هذه الصفة، ثم إصدار القرارات اإلدارية النهائية املتضمنة إما قبول الرتشح أو رفضه.

وتثري مسألة اجلهة املخولة قانونا دراسة ملفات الرتشح حساسية ترتبط بأمهية املرحلة التي تعترب فاصلة يف 

تديد األشخاص املشاركني يف املعرتك االنتخايب، وهو ما جيدد دوريا النقاش حول اجلهة التي تتوىل دراسة 

امللفات، وكيفية رقابة القرارات الصادرة عنها.

ويف حني حدد القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات اجلهة املخول هلا دراسة ملفات الرتشح، 

نجد قوانني االنتخاب السابقة أغفلت هذه النقطة وتركت ذلك للتنظيم.

)1)  تنص املادة 78 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مرتشحني بقرار من الوايل معلال تعليال 
قانونيا ورصاحة.

جيب أن يبّلغ هذا القرار تت طائلة البطالن يف أجل عرشة )10( أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الترصيح بالرتشح.  
يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا خالل ثالثة )3( أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار.  

تفصل املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا يف الطعن يف أجل مخسة )5( أيام كاملة من تاريخ رفع الطعن.  
يكون حكم املحكمة اإلدارية غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن.  

يبّلغ احلكم تلقائيا وفور صدوره إىل األطراف املعنية وإىل الوايل قصد تنفيذه«.  
تنص املادة 98 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »جيب أن يكون رفض أي مرتشح، أو قائمة مرتشحني، حسب احلالة بقرار   (2(

من الوايل أو رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية معلال تعليال قانونيا.
جيب أن يبّلغ قرار الّرفض تت طائلة البطالن خالل عرشة )10( أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الترصيح بالرتشح.  

يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا خالل ثالثة )3( أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه.  
يكون قرار الرفض قابال للطعن بالنسبة ملرتشحي الدوائر االنتخابية باخلارج أمام املحكمة اإلدارية باجلزائر العاصمة خالل مخسة )5( أيام كاملة،   

ابتداء من تاريخ تبليغه.
تفصل املحكمة اإلدارية يف الطعن خالل مخسة )5( أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.  

يبلغ احلكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إىل األطراف املعنية وحسب احلالة إىل الوايل أو رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد   
تنفيذه.

يكون هذا احلكم غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن«.  
أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص 223.  (3(
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أوال: غموض اجلهة املخولة دراسة ملفات ترشح األحزاب السياسية
بالرجوع إىل قوانني االنتخاب السابقة للقانون العضوي 16-10 نجدها كلها مل تدد اجلهة املكلفة بفحص 

الترشيعية،  السياسية سواء لالنتخابات املحلية أو االنتخابات  ملفات الرتشح املودعة من طرف األحزاب 

وذلك يف توجه غريب من املرشع الذي أغفل هذه النقطة وترك القرارات واملناشري تنظمها.

فقانون االنتخاب 89-13 وإن نص يف مادتيه )6 و89 أن ملفات الرتشح لالنتخابات املحلية والترشيعية يتم 

إيداعها أمام املصالح املختصة يف الوالية، إال أنه عندما نظم إجراءات رفض الرتشح بنص املادتني 70 و)9 مل 

حيدد اجلهة املكلفة بدراسة امللفات، وبالتبعية إصدار قرارات الرفض.

كام أن األمر 97-07 والقانون العضوي 12-01 املتعلقني بنظام االنتخابات)1) أكدا أن إيداع ملفات الرتشح 

يكون عىل مستوى مصالح الوالية، يف حني أن املواد 86 و113 من األمر 97-07 واملادتني 77و96 من القانون 

العضوي 12-01 سكتت عن تديد اجلهة املوكل هلا مهمة دراسة امللفات وإصدار القرارات بشأهنا.

وبالرجوع إىل املامرسة العملية يف خمتلف االنتخابات املحلية أو الترشيعية التي أجريت يف ظل القوانني السابقة 

بدراسة  املكلفة  هي  العامة)2)،  والشؤون  التنظيم  مديرية  وبالضبط  الوطن  داخل  الوالية  مصالح  فإن  الذكر، 

ملفات الرتشح والتدقيق فيها وتديد غري املقبول منها، ليصدر الوايل قرارات رفض الرتشح بناء عليها، والتي 

تكون حمل طعن أمام اجلهات القضائية املختصة يف حال مل ُتريض األحزاب السياسية التي صدرت يف حقها، أما 

خارج الوطن فرئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية هو املخول لدراسة وإصدار قرارات رفض الرتشح)3).

ثانيا: حتديد اجلهة املخولة دراسة ملفات ترشح األحزاب السياسية
ترشح  ملفات  دراسة  املخولة  اجلهة  عن  اللبس  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  أزال 

الوايل  التي منحت  املادة 78)))  أو رفضها، وذلك بنص  قبوهلا  القرارات بشأن  السياسية وإصدار  األحزاب 

اختصاص إصدار قرارات رفض الرتشح لالنتخابات املحلية بعد دراسة املصالح املختصة يف الوالية للملفات 

والتأكد من توفر الرشوط القانونية، كام أن املادة 98 ))) منه نصت أن الوايل ورئيس املمثلية الدبلوماسية أو 

إيداع  يتم  أيضا  مستوامها  وعىل  الترشيعية،  لالنتخابات  الرتشح  رفض  قرارات  إلصدار  خموالن  القنصلية 

ودراسة ملفات الرتشح.

الشعبي  املجلس  أو  الوالئية  أو  البلدية  لالنتخابات  الرتشح  ملفات  بدراسة  خاصة  جلان  تنشأ  عليه  وبناء 

أنظر املادتني 81، 108 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، واملادتني 71، 91 من القانون العضوي 12-01 املتعلق   (1(
بنظام االنتخابات.

منشور وزارة الداخلية واجلامعات املحلية متعلق بإيداع الرتشيحات النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، اجلزائر، رقم 12-116،   (2(
مؤرخ 10سبتمرب 2012، ص 05.

سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص159.  (3(
تنص املادة 78 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مرتشحني بقرار من الوايل معلال تعليال   (4(

قانونيا ورصحيا...«
تنص املادة 98 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »جيب أن يكون رفض أي مرتشح أو قائمة مرتشحني، حسب احلالة، بقرار   (5(

من الوايل، أو رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية، معلال تعليال قانونيا...« 



- 128 -

الوطين عىل مستوى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالوالية، وتتكون من أشخاص من أصحاب الكفاءة 

واخلربة يف جمال االنتخابات، وبالشكل الذي يمكنهم احلكم عىل مدى أحقية املرتشح أو القائمة للرتشح، كام 

أن هذه الّلجان تزود بالوسائل واإلمكانيات التي متكنها أداء دورها دون صعوبات)1)، وتوضع تت ترصفها 

سجالت خمتومة من الوايل شخصيا، تدون فيها كافة املعلومات املتعلقة بسري العملية)2).

ثالثا: الرشوط الالزم توفرها يف قرارات رفض ترشح األحزاب السياسية
محاية حلق األحزاب السياسية يف الرتشح فقد نص املرشع عىل رشوط جيب عىل الوايل التقيد هبا عند إصدار 

لرقابة  خلضوعها  املختص  القضاء  طرف  من  لإللغاء  قابلة  مشوبة  كانت  وإال  الرتشح)3)،  رفض  قرارات 

املرشوعية))).

أن يكون قرار رفض الرتشح معلال أ- 
نصت املادة 72 من القانون العضوي 16-10 عىل وجوب تعليل قرارات الوايل القاضية برفض الرتشيحات 

أو  الدبلوماسية  املمثلية  رئيس  أو  الوايل  قرارات  أن  منه   98 املادة  نصت  كام  املحلية،  املجالس  النتخابات 

القنصلية برفض الرتشح النتخابات املجلس الشعبي الوطين جيب أن تعلل أيضا، وهي ضامنة هامة الحرتام 

قرارات  بتربير  ملزمة  ستكون  كوهنا  املنظمة،  القانونية  للنصوص  الرتشح  ملفات  بدراسة  املكلفة  املصالح 

رفض الرتشح.

ويشار أن صياغة املادة 72 جاءت »معلال تعليال قانونيا ورصاحة« فيام جاءت صياغة املادة 98 »معلال تعليال 

الرتشيحات عن  بشأن رفض  قرارين صادرين  التعليل يف  اختالف  املغزى من  التساؤل عن  ليثار  قانونيا«، 

نفس اجلهة وهي وايل الوالية.

فالتعليل يف قرارات رفض الرتشح لالنتخابات املحلية يأخذ بعدا أكثر شفافية كونه يكون مبنيا عىل أسس 

املجلس  انتخابات  يف  أما  بدقة،  الرتشح  رفض  مربرات  تفهم  حتى  كاملة  برصاحة  توضيحها  يتم  قانونية 

أنه ال يشرتط الرشح  املبارش، بمعىن  قانونيا فقط دون احلاجة إىل اإلفصاح  فالتعليل يكون  الوطين  الشعبي 

املفصل ألسباب الرفض بل يمكن االكتفاء بذكر األساس القانوين.

ونصت معظم قوانني االنتخابات يف عهد التعددية احلزبية عىل وجوب تعليل قرارات رفض الرتشح، غري 

منشور وزارة الداخلية واجلامعات املحلية رقم 116-12 مؤرخ 10 سبتمرب 2012، املرجع السابق، ص07.  (1(
أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص214.   (2(

بالنسبة للنظام االنتخايب الفرنيس »املحافظ« ال يمكنه اصدرا قرارات برفض الرتشح، وإنام يملك فقط حق إحالة امللفات التي يعتقد أهنا ال تتوفر   (3(
24 ساعة من إيداع امللف، هذه األخرية التي تفصل خالل ثالثة أيام بقبول  عىل الرشوط القانونية إىل املحكمة اإلدارية املختصة وذلك خالل 

الرتشح أو رفضه ويكون قرارها قابال للطعن أمام جملس الدولة، أنظر:
Bernard Maligner, op.cit, p p 101-102.

أمحد بنيين، االجراءات املمهدة للعملية االنتخابية، املرجع السابق، ص 222.  (4(
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أن طبيعته ودرجة رصاحته اختلفت أيضا، ففي حني اكتفى قانون االنتخابات 89-13)1) واألمر 07-97 )2) 

عىل وجوب أن يكون قرار الرفض »معلال« أوجب القانون العضوي )0-01 )3) املعدل واملتمم لألمر07-97 

كافيا  تعليال  »معلال  الوطين  الشعبي  واملجلس  املحلية  لالنتخابات  الرتشح  رفض  قرار  يكون  أن  رضورة 

بذكر  االكتفاء  يتم  ال  وبالتايل  قانونيا،  أصبح  التعليل  أن  األول  اثنني،  مستويني  عىل  تطور  وهو  وقانونيا« 

األسباب العامة فقط، بل جيب تديد األساس القانوين الذي استند عيه القرار، أما الثاين فهو أن التعليل جيب 

أن يكون كافيا، بمعىن أن يصل درجة من اإلقناع تصبح معه دوافع القرار واضحة، وهو تطور صائب يدعم 

متطلبات الشفافية والنزاهة)))، كام ألزم القانون العضوي 12-01))) أن يكون قرار رفض الرتشح لالنتخابات 

الوطين  الشعبي  املجلس  الرتشح النتخابات  قرار رفض  قانونيا واضحا« وأن يكون  تعليال  املحلية »معلال 

»معلال تعليال قانونيا« وهي نفس الصياغة التي اعتمدها املرشع يف القانون العضوي 16-10، فأعطى أمهية 

أكثر للتعليل يف االنتخابات املحلية عنه يف االنتخابات الترشيعية.

الوالية،  وايل  عن  الصادر  الرتشح  رفض  قرار  يف  توفرها  جيب  التي  األساسية  الرشوط  من  التعليل  فرشط 

والذي يرتتب عن غيابه إلغاء القرار يف حال ما إذا تم الطعن فيه من طرف أصحاب الصفة واملصلحة أمام 

اجلهات القضائية املختصة)6).

أن يصدر قرار رفض الرتشح يف اآلجال القانونية ب- 
ُيلزم الوايل عند إصداره قرارات رفض ترشح أشخاص أو قوائم مرتشحني باحرتام اآلجال القانونية املحددة 

لالنتخابات البلدية والوالئية أو املجلس الشعبي الوطين، واملتمثلة يف عرشة )10( أيام كاملة ابتداء من تاريخ 

إيداع الترصيح بالرتشح، بمعىن أن دراسة ملفات ترشح األحزاب السياسية ال يمكن أن تستغرق أكثر من 

عرشة )10( أيام من تاريخ إيداعها، ليصدر خالهلا قرار الرفض.

واملرشع حدد األجل القانوين لصدور قرارات رفض الرتشح فقط، وبمفهوم املخالفة أن كل قائمة ترشح 

هذا  انتهاء  بعد  بشأهنا  يصدر  رفض  قرار  وأي  مقبولة،  تعترب  برفضها  قرار  يصدر  ومل  األجل  هذا  جتاوزت 

األجل يكون مشوبا بعدم املرشوعية وقابال لإللغاء أمام اجلهة القضائية املختصة.

املواد 70، 95 من القانون 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املواد 86، 113 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املواد 86، 113 من القانون العضوي 04-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص160.  (4(

املواد 77، 96 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
أنظر األمر اإلستعجايل اإلداري بني السيد )ل.س( ووايل والية باتنة، الغرفة اإلدارية، جملس قضاء باتنة، رقم اجلدول 07/3571، الصادر بتاريخ   (6(
28 أكتوبر 2007، غري منشور، وملخص وقائعه تتمثل أن وايل والية باتنة أصدر قرارا تت رقم 75-07 مؤرخ يف 20 أكتوبر 2007 يقيض برفض 
ترشح السيد )ل.س( النتخابات املجلس الشعبي الوالئي املقررة يف 29 نوفمرب 2007، معلال قراره بعدم توفر الرشوط القانونية املطلوبة، واكتفى 
بنظام االنتخابات، دون تعليل واضح وكاف، وعليه  املتعلق   07-97 املعدل واملتمم لألمر   01-04 العضوي  القانون  93 من   ،7  ،5 املواد  بذكر 
فإن الغرفة اإلدارية ملجلس قضاء باتنة فصلت بإلغاء قرار رفض ترشيح السيد )ل.ي( وإلزام املصالح املختصة ممثلة يف وايل والية باتنة بقبول 
86 من  ملف ترشيحه، معللة قراراها أن الوايل يف قرار رفضه اكتفى بتسبيبه عىل أساس املساس بالنظام العام واألمن العمومي، يف حني املادة 
القانون العضوي 04-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتعلق بنظام االنتخابات تقيض بوجوب أن يكون قرار رفض الرتشيح »معلال تعليال كافيا 

وقانونيا« وهو ما ال يتوفر يف قرار الوايل، وعليه تم القضاء بإلغائه.
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واملرتشحون أو القوائم املرفوضة ملفات ترشحها النتخابات املجلس الشعبي الوطين منحها املرشع فرصة 

لتاريخ  السابق  الشهر  يتجاوز  أجل ال  املختصة خالل  املصالح  أمام  ترشيحات جديدة  وإيداع  لالستدراك 

املعترب  العدد  بالنسبة لالنتخابات املحلية، وقد يرجع ذلك إىل  االقرتاع)1)، يف حني سكت عن هذا اإلجراء 

للقائمة االحتياطية يف قوائم الرتشح لالنتخابات املحلية والذي يقدر بثالثني باملائة )30%( من عدد املقاعد 

املطلوب شغلها)2)، والذي يمّكن من استخالف عدد كبري من املرتشحني املرفوضة ملفاهتم، يف حني أن عدد 

املرتشحني املستخلفني يف قوائم ترشح انتخابات املجلس الشعبي الوطين هو ثالثة )3( فقط)3)، وهو غري كاف 

إذا تم رفض عدد يفوق ثالثة )03( مرتشحني.

عن  املرشع  لسكوت  الكامل  التفسري  يعطي  ال  أنه  إال  منه،  جزء  يف  سليام  كان  وإن  التفسري  هذا  أن  غري 

يتجاوز  املرفوضة ملفات ترشحهم قد  املحلية، كون عدد املرتشحني  تضمني هذا اإلجراء يف االنتخابات 

باملائة )30%(، وبالتايل تعجز األحزاب عن استخالفها، وعليه كان األحسن اعتامد نفس اإلجراء  ثالثني 

يف االنتخابات املحلية والترشيعية إلعطاء فرصة للقوائم التي توجد نقائص يف ملفات ترشحها لتتداركها 

وتشارك يف املنافسة االنتخابية.

يشار أن منح أجل الستخالف الرتشيحات بالنسبة النتخابات املجلس الشعبي الوطين واستثناء االنتخابات 

املحلية من ذلك، اعتمده املرشع اجلزائري أيضا يف قانون االنتخابات 89-13 ))) ويف األمر 97-07 ))) والقانون 

العضوي 12-01 )6) املتعلق بنظام االنتخابات.

أن يصدر القرار عن صاحب االختصاص ج- 
قرارات رفض الرتشح لالنتخابات املحلية والترشيعية جيب أن تصدر عن اجلهة التي خوهلا القانون دراسة 

ملفات املرتشحني وتدقيقها وإصدار قرارها بقبوهلا أو رفضها، وحسب ما تم توضيحه سابقا فوايل الوالية 

هو املختص بإصدار قرارات رفض الرتشح لالنتخابات املحلية طبقا للامدة 78 من القانون العضوي 10-16 

املتعلق بنظام االنتخابات، وبالنسبة لالنتخابات الترشيعية فالوايل ورئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية 

هو املختص طبقا للامدة 98 من نفس القانون، وأي قرار برفض الرتشح يصدر عن جهة أخرى يكون مشوبا 

بعيب عدم االختصاص.

املادة 99 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 71 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املادة 84 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
املادة 96 من قانون االنتخابات 13-89.  (4(

املادة 114 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
املادة 97 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(
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رابعا: أسباب رفض قوائم ترشح األحزاب السياسية
رفض قوائم ترشح األحزاب السياسية لالنتخابات املحلية أو الترشيعية من طرف املصالح املختصة يكون 

بناء عىل عدة أسباب أمهها:

البيانات  واملتضمنة  بالرتشح،  الترصيح  ملف  يف  توفرها  الالزم  الشكلية  اإلجراءات  احرتام  عدم  أ- 

التي اشرتط القانون تسجيلها واملتعلقة باالنتخاب املشارك فيه، وشخص املرتشح، واحلزب املتقدم 

لالنتخابات باسمه)1).

تضمني قوائم الرتشح أشخاصا ال تتوفر فيهم الرشوط القانونية للرتشح)2). ب- 

الرتشح يف أكثر من قائمة عىل مستوى الرتاب الوطين أو يف أكثر من دائرة انتخابية يف نفس االقرتاع  ج- 

ممنوع ومعاقب عليه قانونا)3)، ويؤدي إىل رفض قوائم الرتشح املكرر فيها اسم املرتشح دون استثناء))).

عدم احرتام النسبة املخصصة للنساء يف قوائم الرتشح، واملنصوص عليها بموجب القانون العضوي  د- 

12-03 املحدد لكيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف املجالس املنتخبة.

الدرجة  من  املصاهرة  أو  بالقرابة  واحدة  أرسة  إىل  ينتميان  مرتشحني  من  أكثر  الرتشح  قوائم  تضمني  هـ- 

الثانية)))، فمبادئ الديمقراطية والتعددية تتناىف مع االحتكار وامللكية، بقصد استغالل أي ترشيح لفائدة 

عائلة واحدة، ألن ذلك يفرغ العملية االنتخابية من حمتواها)6)، وجيعلها وسيلة لتحقيق مكاسب عائلية.

تقديم ترصحيات الرتشح بعد انتهاء اآلجال القانونية التي تبدأ بصدور مرسوم استدعاء اهليئة الناخبة  و- 

وتنتهي بستني )60( يوما قبل االقرتاع)7).

تضمني قائمة الرتشح ألشخاص غري قابلني لالنتخاب، والذين نظرا ملناصبهم أو مهامهم يمنعون من  ز- 

الرتشح ملدة معينة، جتنبا الستغالل سلطتهم يف التأثري عىل إرادة الناخبني)8).

تقديم القائمة االنتخابية دون إرفاقها بتزكية تؤكد رصاحة اعتامدها من طرف حزب أو عدة أحزاب  ح- 

سياسية، أو دون إرفاقها باستامرات اكتتاب التوقيعات الالزمة)9).

إيداع قائمة ترشح من غري متصدر القائمة أو املرتشح الذي يليه يف حال وجود مانع قانوين)10). ط- 

أنظر: قرار وزير الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف 12 سبتمرب 2017 املحدد للمميزات التقنية لنموذج الترصيح بالرتشح   (1(
 30 الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف  البلدية والوالئية، املرجع السابق، وقرار وزير  النتخاب أعضاء املجالس الشعبية 

جانفي 2017 املحدد للمميزات التقنية الستامرة الترصيح بالرتشح لقوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، املرجع السابق.
املواد 79، 92 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

موالي هاشمي، املرجع السابق، ص 196.  (3(
املواد 76، 97 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(

املادة 77 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
موالي هاشمي، املرجع السابق، الصفحة نفسها.  (6(

املادتني 74، 95 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(
املادتني 81، 83، 91 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (8(

املادتني 73، 94 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (9(

املادتني 72، 93 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (10(
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الفرع الثاين: إجراءات طعون األحزاب السياسية يف صحة قرارات رفض الرتشح

إحاطتها  املرشع عىل  االنتخابية، ولذلك حرص  العملية  أطراف  أمهية كبرية جلميع  الرتشح  تكتيس مرحلة 

بضامنات متنع املساس باملبدأ الدستوري القايض باملساواة بني مجيع األشخاص املتوفرة فيهم الرشوط لكي 

الرتشيحات  إيداع  لعملية  املنظمة  القانونية  النصوص  باحرتام  املنظمة  اجلهات  وألزم  وُينتخبوا،  ينتخبوا 

ودراستها وإصدار القرارات بشأهنا.

األشخاص  عن  كاشف  إجراء  هو  الرتشح  قوائم  أو  املرتشحني  ملفات  رفض  أو  قبول  قرارات  فإصدار 

واألحزاب السياسية التي ستدخل املنافسة االنتخابية، والتي يكون منها حتام الفئة الفائزة التي تتوىل تسيري 

شؤون املؤسسات التمثيلية يف الدولة.

ومحاية للمرتشحني واألحزاب من تعسف اإلدارة عند دراسة ملفاهتا، أقر املرشع حقهم بالطعن يف قرارات 

املختصة،  اإلدارية  املحاكم  أمام  الوالية  وايل  عن  الصادرة  والوالئية،  البلدية  لالنتخابات  الرتشح)1)  رفض 

أو  ترشيح  أي  »يكون رفض  االنتخابات  بنظام  املتعلق  العضوي 10-16  القانون  املادة 78 من  بنص  وذلك 

قائمة مرتشحني بقرار من الوايل معلال تعليال قانونيا ورصاحة.

إيداع  تاريخ  من  ابتداء  كاملة،  أيام   )10( عرشة  أجل  يف  البطالن  طائلة  تت  القرار  هذا  يبّلغ  أن  جيب 

بالرتشح. الترصيح 

أيام كاملة، من تاريخ  الرفض قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة خالل ثالثة )3(  يكون قرار 

تبليغ القرار.

تفصل املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا يف الطعن خالل مخسة ))( أيام كاملة، من تاريخ رفع الطعن.

يكون حكم املحكمة اإلدارية غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن.

يبلغ احلكم تلقائيا وفور صدوره إىل األطراف املعنية وإىل الوايل قصد تنفيذه«.

املجلس  النتخابات  الرتشح  رفض  قرارات  يف  بالطعن  السياسية  واألحزاب  للمرتشحني  احلق  منح  كام 

الشعبي الوطين والصادرة عن وايل الوالية ورئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية)2) وذلك بنص املادة 98 

من القانون العضوي 16-10 »جيب أن يكون رفض أي مرتشح، أو قائمة مرتشحني، حسب احلالة بقرار من 

الوايل أو رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية معلال تعليال قانونيا.

جيب أن يبّلغ قرار الرفض تت طائلة البطالن خالل عرشة )10( أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع الترصيح بالرتشح.

ابتداء من  أيام كاملة،  إقليميا خالل ثالثة )3(  املختصة  املحكمة اإلدارية  أمام  للطعن  قابال  الرفض  قرار  يكون 

تاريخ تبليغه.

أمحد بنيين، اإلجراءات املمهدة للعملية االنتخابية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص223.  (1(
بالرجوع إىل القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات يف مادته 96 واألمر 97-07 يف مادته 113 والقانون 89-13 يف مادته 95، نجدها   (2(
تنص فقط عىل الطعن يف قرارات رفض الرتشح الصادرة عن الوايل وال تنص عىل الطعن يف قرارات رفض الرتشح الصادرة عن رئيس املمثلية 
الدبلوماسية أو القنصلية، وهو ما أثار إشكاال لفرتة زمنية معتربة، غري أن املرشع تدارك هذا النقص يف القانون العضوي 16-10 بموجب املادة 98. 
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يكون قرار الرفض قابال للطعن بالنسبة ملرتشحي الدوائر االنتخابية باخلارج أمام املحكمة اإلدارية باجلزائر 

العاصمة خالل مخسة ))( أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه.

تفصل املحكمة اإلدارية يف الطعن خالل مخسة ))( أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.

يبلغ احلكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إىل األطراف املعنية وحسب احلالة إىل الوايل أو رئيس 

املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه.

يكون هذا احلكم غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن«.

ومنح األحزاب السياسية حق الطعن يف قرارات رفض الرتشح هو تفعيل آللية رقابية هامة تتمثل يف تدخل 

القضاء كوسيط يرىض به مجيع األطراف حلل النزاع والفصل فيام إذا كان قرار اإلدارة مبنيا عىل أسس قانونية 

وتم فيه احرتام النصوص املنظمة لعملية الرتشح، أم أهنا جتاوزت حدود سلطتها وخالفت القانون، وهو ما 

يستلزم تصحيح الوضع بإلغاء القرار ومتكني القائمة احلزبية من املشاركة يف املنافسة االنتخابية)1).

قوائمه، فمن غري  ترشح  قرارات رفض  الطعن يف  أكثر طرف ذو صفة ومصلحة يف  السيايس هو  فاحلزب 

املنطقي أن احلزب الذي اختار مرشحيه بعناية وزكاهم للرتشح باسمه أن يتخىل عنهم بمجرد صدور قرارات 

رفض ترشحهم، وال يقوم بالطعن فيها باإللغاء أمام املحاكم اإلدارية املختصة)2).

أوال: مدى وجوب التظلم اإلداري لقبول الطعن القضائي يف قرار رفض الرتشح
تكريس آلية الطعن اإلداري يف املنازعات اإلدارية أمر رضوري لكونه يصب يف مصلحة الطاعن الذي قد 

تعوزه القدرة واجلهد عىل اتباع طريق الطعن القضائي بشكل مبارش)3)، كام يصب يف مصلحة اهليئة مصدرة 

القرار ألنه يعطيها فرصة لتدارك التجاوز أو اخلطأ الذي ارتكب عند إصدار القرار اإلداري، كام أنه خيفف 

الضغط عىل اجلهات القضائية التي تنقص عدد القضايا املطروحة عليها عند إتباع إجراء التظلم اإلداري.

الصادرة  الوطين  الشعبي  املجلس  أو  املحلية  لالنتخابات  الرتشح  رفض  قرارات  إىل  وبالرجوع 

مغايرا  توجها  اتبع  املرشع  أن  نجد  القنصلية  أو  الدبلوماسية  املمثلية  رئيس  أو  الوالية  وايل  عن 

أمام  تظلام  يقدم  أن  الطاعن  عىل  فيها  اشرتط  والتي  االنتخابية،  القوائم  يف  التسجيل  ملنازعات 

املختص  القضاء  أمام  بعدها  ليطعن  التسجيل،  عملية  عىل  أرشفت  التي  االنتخابية  اإلدارية  الّلجنة 

تبىن املرشع املرصي نفس التوجه بمنحه األحزاب السياسية حق الطعن يف قرارات الرتشح الصادرة يف حق مرتشحيها أو قوائمها االنتخابية،   (1(
وذلك بموجب املادة 16 فقرة 4 من القانون رقم 46 لسنة 2014 املتعلق بإصدار قانون جملس النواب املرصي، اجلريدة الرسمية جلمهورية مرص 
العربية، عدد 33 )تابع(، مؤرخ 5 يونيو 2014 »ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشرتك فيها أو له مرتشحون عىل املقاعد الفردية، وملمثيل القوائم يف 

الدائرة االنتخابية،أن يامرس احلق املقرر يف الفقرة السابقة ملرتشحه املدرج اسمه يف أي من الكشفني السابقني«.
كام نص املرشع التونيس عىل حق األحزاب السياسية الطعن يف قرارات رفض الرتشح الصادرة يف حق مرتشحيها أو قوائمها بموجب املادة 27 الفرع   
الرابع من القانون األسايس عدد 16 لسنة 2014، مؤرخ يف 26 ماي 2014 متعلق باالنتخابات واالستفتاء، اجلريدة الرسمية للجمهورية التونسية، 
مؤرخة يف 27 ماي 2014، عدد 42، حيث نصت »يتم الطعن يف قرارات اهليئة بخصوص الرتشيحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو 
املمثل القانوين للحزب أو أعضاء بقية القائامت املرتشحة بنفس الدائرة االنتخابية، أمام املحكمة االبتدائية املختصة ترابيا، وأمام املحكمة االبتدائية 
بتونس 1 بالنسبة إىل قرارات اهليئة فيام يتعلق بالقائامت املرتشحة يف اخلارج، وذلك بمقتىض عريضة كتابية مصحوبة باملؤيدات وبام يفيد تبليغها إىل 

اهليئة واألطراف املشمولة بالطعن يف أجل أقصاه ثالثة أيام من تاريخ اإلعالم بالقرار أو التعليق، دون وجوب االستعانة بمحام«.
سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص183.  (2(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 180.  (3(
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مل  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من  و98   78 فاملواد  اقتناعه)1)،  عدم  حال  يف 

املصدرة  اجلهة  أمام  التظلم  أوال  عليها  جيب  املرتشحني  قوائم  يف  املمثلة  السياسية  األحزاب  أن  تنص 

بل  إنصافها،  عدم  حال  يف  بإلغائه  واملطالبة  للقضاء  اللجوء  يمكنها  وبعدها  الرتشح،  رفض  قرار 

أمام  إداري  طعن  بأي  القيام  رضورة  ودون  الرفض  قرار  يف  مبارشة  الطعن  هو  القانوين  اإلجراء  أن 

القرار. مصدرة  اإلدارية  اجلهة 

أو رئيس  الوالية  أمام وايل  اإلداري  التظلم  السياسية واملرتشحني من وجوب  إعفاء األحزاب  ولعل 

وتعقيد  الزمنية  مدهتا  بقرص  تتسم  التي  االنتخابية،  العملية  طبيعة  إىل  يرجع  الدبلوماسية  املمثلية 

حيادية  قراراته  أن  ُيفرتض  الذي  القضائي  الطعن  إىل  مبارشة  يلجأ  املرشع  جعل  ما  وهو  إجراءاهتا، 

ومنصفة جلميع األطراف.

كام  الرفض  قرار  مصدرة  اجلهة  أمام  اإلداري  التظلم  إجراء  اعتامد  تتطلب  الرتشح  مرحلة  حساسية  أن  إال 

للتأكد  املرفوضة  امللفات  هو معتمد يف كثري من األنظمة)2)، وذلك حتى تتمكن من إعادة تفحص وتدقيق 

من صحة القرار الذي أصدرته، لكن مع اعتامد آجال قصرية نسبيا مثلام هو احلال يف منازعات التسجيل يف 

القوائم االنتخابية.

ثانيا: اجلهة القضائية املختصة بالفصل يف طعون قرارات رفض الرتشح
قرارات رفض الرتشح لالنتخابات املحلية أو املجلس الشعبي الوطين ذات طبيعة إدارية بحته كوهنا صادرة 

عن وايل الوالية أو رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، وعىل هذا األساس فالفصل فيها من اختصاص 

القضاء اإلداري.

فبالنسبة للطعون يف قرارات رفض الرتشح لالنتخابات املحلية، نصت املادة 78 من القانون العضوي 10-16 

»...يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا خالل ثالثة )3( أيام كاملة من 

املادة  نصت  الوطين  الشعبي  املجلس  النتخابات  الرتشح  رفض  لقرارات  وبالنسبة  القرار...«  تبليغ  تاريخ 

98 من القانون العضوي 16-10 »...يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا 

خالل ثالثة )3( أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه.

يكون قرار الرفض قابال للطعن بالنسبة ملرتشحي الدوائر االنتخابية باخلارج أمام املحكمة اإلدارية باجلزائر 

العاصمة خالل ))( أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه...«.

وإن كان منح املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا اختصاص الفصل يف منازعات الرتشح ضد وايل الوالية بناء 

املادتني 18، 19 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات  (1(
من األنظمة االنتخابية التي اعتمدت نظام التظلم اإلداري يف قرارات رفض الرتشح نجد نظام االنتخابات املرصي، األردين، إرجع:  (2(

إكرام عبد احلكيم حممد حممد حسن، املرجع السابق، ص 254.  -
عبد الاله شحاته الشقاين، املرجع السابق، ص ص 277-276.  -

فيصل شطناوي، حق الرتشيح وأحكامه األساسية لعضوية جملس النواب يف الترشيع األردين، اجلامعة األردنية، املنارة، األردن، املجلد 13، العدد   -
09، 2007، ص 25.



- 135 -

عىل املعيار العضوي واملوضوعي)1) حسب نص املادة 800 )2) و801 )3) من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، 

فإن التساؤل يثار حول ختويل نفس اجلهة القضائية وهي املحكمة اإلدارية للجزائر العاصمة صالحية الفصل 

يف منازعات الرتشح ضد رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية الذي يعترب ممثال لوزير اخلارجية املصنف 

كسلطة مركزية ُيطعن يف قراراهتا أمام جملس الدولة))).

القرارات التي تصدرها املحاكم اإلدارية عند فصلها يف طعون قرارات رفض الرتشح هي قرارات هنائية غري 

قابلة ألي شكل من أشكال الطعن حسب نيص املادتني 78و98 من القانون العضوي 16-10، وهو إخالل 

بمبدأ التقايض عىل درجتني))) الذي يعترب فرصة للمتقاضني لالحتجاج عىل القرارات الصادرة من الدرجة 

األوىل يف حال عدم رضاهم، غري أن حرماهنم من هذا احلق تفويت لفرصة هامة إللغاء قرار رفض الرتشح، 

فمراعاة قرص فرتة العملية االنتخابية ال جيب أن يكون عىل حساب حق الطاعن يف درجة ثانية للتقايض، وهو 

ما يرجى تداركه ولو باعتامد آجال قصرية.

يشار أن قانون االنتخاب 89-13 )6) واألمر 97-07 )7) املتضمن القانون العضوي املتعلق باالنتخابات كانا 

ينصان أن نظر الطعن يف قرارات رفض الرتشح لالنتخابات املحلية أو املجلس الشعبي الوطين من اختصاص 

القضاء العادي، غري أن القانون العضوي )0-01 )8) املعدل واملتمم لألمر 97-07 والقانون العضوي 12-

01 )9) حوال االختصاص للقضاء اإلداري، ليستمر نفس التوجه يف القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام 

االنتخابات.

كام أن املرشع يف قوانني االنتخابات السابقة للقانون العضوي 16-10 أغفل تديد اجلهة الفاصلة يف الطعون 

بوجادي عمر، اختصاص القضاء اإلداري يف اجلزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة يف القانون، كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي   (1(
وزو، اجلزائر، 2010-2011، ص 213.

املادة 800 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم 08-09 »املحاكم اإلدارية هي جهات الوالية العامة يف املنازعات اإلدارية.  (2(
ختتص بالفصل يف أول درجة بحكم قابل لالستئناف يف مجيع القضايا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات العمومية ذات   

الصبغة اإلدارية طرفا فيها«.
تنص املادة 801 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رقم 08-09 »ختتص املحاكم اإلدارية أيضا بالفصل يف:  (3(

دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية والدعاوى التفسريية ودعاوى فحص املرشوعية للقرارات الصادرة عن:  -1
الوالية واملصالح غري املمركزة للدولة عىل مستوى الوالية.  -

البلدية واملصالح اإلدارية األخرى للبلدية.  -
املؤسسات العمومية املحلية ذات الصبغة اإلدارية.  -

دعاوى القضاء الكامل  -2
القضايا املخولة هلا بموجب نصوص خاصة«.   -3

تنص املادة 901 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 08-09 »خيتص جملس الدولة كدرجة أوىل وأخرية، بالفصل يف دعاوى اإللغاء والتفسري   (4(
وتقدير املرشوعية يف القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية املركزية.

كام خيتص يف الفصل يف القضايا املخولة إليه بموجب نصوص خاصة«.  
تنص املادة 171 فقرة 2 من التعديل الدستوري 2016 »يمثل جملس الدولة اهليئة املقومة ألعامل اجلهات القضائية اإلدارية«.   (5(

املادتني 70، 95 من قانون االنتخابات 13-89.  (6(
املادتني 86، 113 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(

املادتني 15، 19 من القانون العضوي 04-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتعلق بنظام االنتخابات.  (8(
املادتني 77، 96 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (9(
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ضد قرارات رفض الرتشح الصادرة عن رئيس اهليئة الدبلوماسية أو القنصلية، وهو ما أثار لبسا تم معاجلته 

بمنحه للمحكمة اإلدارية للجزائر العاصمة بموجب املادتني 78و 98 من القانون العضوي 10-16.

الفرع الثالث: آجال وآثار الطعون يف قرارات رفض الرتشح

آجال الطعن يف قرارات رفض الرتشح من النظام العام الذي ال جيب خمالفته، ويمكن إثارته من القايض حتى 

التشديد يف آجال الطعن يف قرار رفض الرتشح لالنتخابات  الطرفني، واعتمد املرشع  إن مل يرش له أي من 

املحلية أو املجلس الشعبي الوطين نظرا ألمهية اآلثار املرتتبة عنه.

أوال: آجال الطعن يف قرارات رفض الرتشح
تتميز العملية االنتخابية بصفة عامة بقرص مدهتا وكثرة إجراءاهتا وتعقيدها، وحياول املرشع من خالل خمتلف 

الذي  الظروف وبالشكل  الكايف إلمتامها يف أحسن  الوقت  توفري  يوازن بني  أن  املنظمة  القانونية  النصوص 

يمنح كل طرف الوقت الالزم للقيام بدوره فيها، وبني جتنب اإلطالة التي تؤدي إىل خروجها عن التحكم 

ومتييعها وتشتيت اجلهود املادية والبرشية املسخرة.

لالنتخابات  الرتشح  رفض  قرارات  يف  للطعن  القانونية  باإلجراءات  للقيام  لألحزاب  املمنوحة  فاآلجال 

البلدية والوالئية واملجلس الشعبي الوطين والصادرة عن الوايل قصرية حددهتا املادتني 78و98 من القانون 

العضوي 16-10 بثالثة )03( أيام كاملة من تاريخ تبليغ قرار رفض الرتشح.

يف حني أن طعن األحزاب يف قرارات رفض الرتشح بالنسبة للجالية املقيمة باخلارج والصادرة عن رئيس 

من  كاملة  أيام   )0(( بـ   10-16 العضوي  القانون  من   98 املادة  حددهتا  القنصلية  أو  الدبلوماسية  املمثلية 

تاريخ تبليغ القرار.

يالحظ أن األجل املمنوح ملرتشحي الدوائر االنتخابية يف اخلارج أطول من األجل املمنوح للمرتشحني داخل 

الوطن، ويرجع األمر إىل أن الطعن يف احلالة األوىل يكون إلزاميا أمام املحكمة اإلدارية للجزائر العاصمة، 

وهو األمر الذي قد يتطلب سفرا وانتقاال من بلد اإلقامة إىل أرض الوطن للقيام بالطعن ومبارشة إجراءات 

عن  نيابة  ملبارشهتا  الوطن  داخل  القانوين  الوكيل  إىل  وامللفات  الوثائق  كافة  تويل  األقل  عىل  أو  الدعوى، 

املرتشح أو احلزب املعين، وهو ما يتطلب وقتا إضافيا، خاصة مع تعقيد اإلجراءات اإلدارية للسفر والتنقل، 

ورغم ذلك فإن فرتة اخلمسة))0( أيام املمنوحة ملرتشحي الدوائر االنتخابية يف اخلارج تبقى ضئيلة، وهو األمر 

الذي جيب أخذه بعني االعتبار، كون الدول ختتلف من حيث البعد والوقت الذي تستغرقه الرحلة إىل اجلزائر.

اآلجال،  بقرص  القايض  العام  السياق  عن  املرشع  خيرج  فلم  الطعن،  يف  اإلدارية  املحكمة  لنظر  بالنسبة  أما 

بحيث ألزم بوجوب الفصل خالل مخسة ))0( أيام من تاريخ تسجيل الطعن، وذلك حسب املادتني 78و98 

من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، رغم ذلك فمنازعات الرتشح هي منازعات مرتبطة 
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بأصل احلق وهو حق الرتشح، والفصل يف هذه املسألة هو فصل يف املوضوع، وعليه فاملحاكم اإلدارية ملزمة 

بالفصل فيها عىل وجه الرسعة، وليس بإجراءات استعجالية)1).

يشار أن إجراءات الطعن يف قرارات رفض الرتشح وعىل خالف إجراءات الطعن يف القوائم االنتخابية)2)، 

مل ُينص فيها عىل أي إجراءات خاصة، وهو ما حييلنا إلتباع إجراءات رفع الدعوى املنصوص عليها يف قانون 

اإلجراءات املدنية واإلدارية)3).

ثانيا: آثار الطعن يف قرارات رفض الرتشح
تقاس فعالية أي آلية رقابية بمدى قدرهتا عىل محاية حقوق األشخاص ومدى متكنها من إعادة املراكز املختلفة 

إىل وضعها القانوين وتصحيحها يف حال وجود جتاوزات، وبالنسبة لطعون األحزاب السياسية يف قرارات 

رفض الرتشح لالنتخابات املحلية وانتخابات املجلس الشعبي الوطين، فالنتيجة املرتتبة ال خترج عن احتاملني 

اثنني، األول قبول الطعن والثاين رفضه.

فقبول الطعن املقدم يف قرار رفض الرتشح يعين إلغاء القرار الصادر عن الوايل أو رئيس املمثلية الدبلوماسية 

أو القنصلية، وإلزام اهليئة مصدرة القرار ليس بإعادة دراسة ملف الرتشح وإمكانية قبول الرتشح، بل بوجوب 

قبوله للمشاركة يف االنتخابات مبارشة، عىل أساس أن مربرات الرفض التي بين عليها القرار تتعارض مع 

النصوص القانونية املنظمة، وُيظهر ذلك أن منازعات الرتشح عىل غرار منازعات القيد يف السجل االنتخايب 

تمل صبغة القضاء الكامل الذي يظهر السلطات الواسعة التي يتمتع هبا القضاء اإلداري اجتاه اإلدارة والتي 

قد تصل إىل حد توجيه أوامر هلا)))، كام أن قدرته عىل التأكد من مرشوعية القرار تزداد مع إلزام املرشع للهيئة 

اإلدارية مصدرة القرار بوجوب التعليل القانوين والرصيح.

الدبلوماسية  املمثلية  رئيس  أو  الوايل  الصادر عن  القرار  أن  فيعين  الرتشح  قرار رفض  الطعن يف  أما رفض 

أو القنصلية مؤسس من الناحية القانونية، ومطابق حلاالت الرفض املنصوص عليها، وهو ما يتطلب إبقاء 

الوضع عىل شكله ورفض ترشح قائمة احلزب السيايس.

وقد نصت املادتني 78و98 عىل وجوب تبليغ قرار املحكمة اإلدارية املختصة مهام يكن مضمونه لألطراف 

املعنية فور صدوره وبشكل تلقائي وبأي وسيلة ممكنة، كام يبلغ إىل وايل الوالية أو رئيس املمثلية الدبلوماسية 

أو القنصلية حسب احلالة قصد تنفيذه.

وقرار املحكمة الفاصل يف الطعن يف قرار رفض الرتشح غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن، وهو األمر 

بناه عىل أساس رسعة إجراءات الرتشح وجتنب اإلطالة فيها، فإن ذلك يعترب تعديا  الذي وإن كان املرشع 

عىل مبدأ التقايض عىل درجتني ومساسا بحقوق األحزاب السياسية واملرتشحني يف الطعن يف قرار املحكمة 

سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص 190.  (1(
املادة 21 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املواد 815 إىل 828 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 09-08.  (3(
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص202.  (4(
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اإلدارية يف حال عدم رضاهم، خاصة أن منازعات الرتشح مل يعتمد فيها املرشع نظام التظلم اإلداري أمام 

اجلهة مصدرة القرار، وهو ما يثري غرابة يف تنظيم املرشع هلذا النوع اهلام من املنازعات، بحيث اقترص يف النظر 

يف منازعاهتا عىل جهة واحدة هي املحكمة اإلدارية املختصة، وهو األمر الذي حيرم األحزاب السياسية من 

ضامنة هامة حلامية حقها يف الرتشح باالستئناف أمام جملس الدولة)1).

املطلب الثالث: إقصاء األحزاب السياسية من الطعن يف قوائم الرتشح املنافسة

األحزاب  الستعامل  املرشع  استبعاد  الرتشح  ملنازعات  املنظمة  القانونية  النصوص  خالل  من  جليا  يتضح 

املنافسة،  التدخل اهلجومي)2) إللغاء قرارات اإلدارة فيام خيص قبول ترشح قوائم األحزاب  السياسية حق 

فرغم األمهية الكبرية ملرحلة الرتشح، والتي تتطلب تكاتف جهود كافة األطراف للوصول إىل قوائم سليمة 

خالية من حاالت ترشح غري قانونية، إال أن املالحظ هو تقليص يف حاالت وأطراف الطعن، وهو األمر الذي 

يؤثر عىل مردودية الدور الرقايب املامرس خالل هذه املرحلة.

الفرع األول: استبعاد إعالن القوائم النهائية للمرتشحني

ُيفرتض أن أول خطوة لتفعيل الرقابة عىل مرحلة الرتشح وعىل أحقية املقبولة أسامؤهم فيها لتقديم أنفسهم 

للناخبني للمنافسة عىل املقاعد التمثيلية، أن يتم اإلفصاح عن القوائم النهائية للمرتشحني قبل انتهاء آجال 

الطعون، واإلعالن عنها جلميع أطراف العملية االنتخابية وخاصة األحزاب السياسية، التي يفرتض أن تكون 

عىل معرفة بمعظم األشخاص املرتشحني يف دائرهتا االنتخابية ووضعياهتم القانونية، اعتامدا عىل أعضاءها 

الذين يمكنهم مجع املعلومات الالزمة حول املرتشحني.

وإعالن القوائم النهائية للمرتشحني حيقق جمموعة أهداف أمهها:

فرتة -  قبل  وذلك  وصفاهتم،  للمرتشحني  الكاملة  باملعلومات  السياسية  واألحزاب  الناخبني  إحاطة 

زمنية معتربة من يوم االقرتاع ألجل التعرف عليهم)3).

تديد املرتشحني تديدا واضحا وجازما، وهو ما حيول دون اخللط بينهم))).- 

املنافسني -  املرتشحني  استيفاء  مدى  ملراقبة  واملرشحني  السياسية  واألحزاب  للناخبني  الفرصة  إتاحة 

لرشوط الرتشيح، والطعن يف من مل يستوف هذه الرشوط أو بعضا منها))).

نص  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من  78 و 98  املادتني  بموجب  اجلزائري  املرشع 

لرقم رشيد، املرجع السابق، ص 194.  (1(
فاروق عبد احلميد حممود، حق االنتخاب وضامناته، )دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة للحصول عىل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق،   (2(

جامعة عني الشمس، مرص، 1998، ص328.
داود الباز، املرجع السابق، ص442.  (3(

زين العابدين حممد عبد املوجود، املرجع السابق، ص 110.  (4(
املرجع نفسه، الصفحة نفسها.  (5(



- 139 -

الوالية  الصادرة عن وايل  الوطين  الشعبي  املجلس  أو  املحلية  الرتشح لالنتخابات  قرارات رفض  تبليغ  أن 

أي  فقط،  املعنية  لألطراف  مبارش  بشكل  يكون  احلالة،  حسب  القنصلية  أو  الدبلوماسية  املمثلية  رئيس  أو 

لألحزاب السياسية املرفوضة قوائم ترشحها، وعليه فقد استبعد أي إمكانية ملعرفة األحزاب األخرى برفض 

أو قبول حاالت الرتشح املختلفة، وهو ما يقف حائال أمام رقابتها عىل سالمة قوائم الرتشح املنافسة.

كام أنه مل ينص عىل أي إجراء ُيلزم اإلدارة بعرض)1) أو تسليم نسخ قوائم الرتشح املنافسة لألحزاب السياسية 

لالطالع عليها والتأكد من صحتها والطعن يف حال وجود أخطاء أو جتاوزات، ففي حني املؤسس الدستوري 

نص عىل وجوب متكينها من نسخ القوائم االنتخابية لالطالع عليها ورقابة نزاهتها)2)، وأكد ذلك يف القانون 

توفر  من  التأكد  جيعل  الذي  للناخبني  الكبري  العدد  رغم  وذلك  باالنتخابات)3)،  املتعلق   10-16 العضوي 

الرشوط القانونية الكتساب صفة الناخب أمرا صعبا - مثلام وضحناه يف الفصل األول - إال أنه يف مرحلة 

الرتشح امتنع عن تقرير نفس احلق لألحزاب السياسية رغم العدد القليل للمرتشحني مقارنة بعدد الناخبني، 

وهو العدد الذي َيسُهل معه القيام برقابة حقيقية عىل أحقية كل املرتشحني للمشاركة يف املنافسة.

العربة بمدى إمكانية الطعن  إذ  بالقول أن قوائم املرتشحني سيتم إعالهنا الحقا تربير ناقص،  وتربير ذلك 

القانونية، أما معرفة املرتشحني خالل مرحلة احلملة االنتخابية فهو أمر واقع ال يمكن معه  خالل اآلجال 

إحداث أي تغيري قانوين.

الفرع الثاين: عدم إمكانية الطعن يف قوائم الرتشح املنافسة

يقترص حق الطعن املمنوح لألحزاب السياسية خالل مرحلة الرتشح طبقا للقانون العضوي 16-10 املتعلق 

بنظام االنتخابات عىل قرارات رفض ترشحها لالنتخابات املحلية))) أو انتخابات املجلس الشعبي الوطين)))، 

وذلك حسب نص املادتني 78و98 اللتني يتضح منهام أن ال وجود للطعن يف قرارات قبول الرتشح الصادرة 

يف حق األحزاب السياسية املنافسة، وعليه فأي طعن يقدم من طرف حزب سيايس ضد أي مرتشح أو قائمة 

ترشح ال ختصه يعترب غري مقبول ومرفوض شكال النعدام الصفة واملصلحة.

نص املرشع املرصي عىل وجوب عرض قوائم املرتشحني املقبولني للمشاركة يف االنتخابات النيابية، بموجب املادة 16 فقرة 1 من القانون رقم 46   (1(
لسنة 2014 املتعلق بإصدار قانون جملس النواب املرصي، املرجع السابق »مع مراعاة ما هو منصوص عليه يف املادة )10( من هذا القانون، يعرض 
يف اليوم التايل إلقفال باب الرتشح، بالطريقة ويف املكان الذي تعينه الّلجنة العليا لالنتخابات، كشفان، خيصص األول ملرتشحي املقاعد الفردية، 
وثانيهام ملرتشحي القوائم«، كام نصت املادة 16 فقرة »ب« من القانون رقم 06 لسنة 2016 املتعلق بانتخاب جملس النواب األردين، اجلريدة الرسمية 
الرئيس اإلجراءات الالزمة لعرض أسامء القوائم وأسامء املرشحني  2016 »يتخذ  15 مارس  5386، مؤرخ يف  للمملكة اهلاشمية األردنية، عدد 
للدوائر االنتخابية الذين تم قبول طلباهتم عىل املوقع االلكرتوين للهيئة ويف مركز املحافظة ويف صحيفتني حمليتني يوميتني وأي وسيلة أخرى يراها 

مناسبة«. 
املادة 193 من التعديل الدستوري 2016.  (2(

املادة 22 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة  تنص املادة 78 فقرة 3 من القانون العضوي   (4(

إقليميا خالل ثالثة )3( أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار«.
تنص املادة 98 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يكون قرار الرفض قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا   (5(

خالل ثالثة )3( أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه«.
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أن هذا احلق  الطعن)1)، أي  لقبول  املبارشة كرشط  الشخصية  املصلحة  الرتشح  منازعات  اعتمد يف  فاملرشع 

ممنوح فقط لألشخاص الذين رفضت ملفات ترشحهم، وال حيق للغري الذي ال يتعلق به قرار الرفض خماصمة 

قرار اإلدارة واملطالبة بإلغائه.

ورغم اعتامده عىل املصلحة العامة يف منازعات القوائم االنتخابية وإعطائه األحزاب السياسية حق االطالع 

واحلصول عىل نسخ منها لرقابة مدى صحتها، ومنحه املواطنني حق تقديم اعرتاض معلل لشطب شخص 

مسجل بغري وجه حق، والطعن أمام القضاء يف قرارات الّلجنة اإلدارية االنتخابية)2)، إال أنه تراجع عن ذلك 

فيام خيص منازعات الرتشح.

فحرمان األحزاب من حق الطعن يف قرارات قبول ترشح القوائم املنافسة هو إهدار للمصلحة العامة التي 

تعتمدها العملية االنتخابية كمبدأ يف منازعاهتا، واملوقف القايض بأن قبول طعن احلزب جيب أن يكون مبنيا 

عىل مصلحته اخلاصة فقط وأن يتعلق بقرار رفض ترشح أحد أعضائه أو قائمته، هو تقييد لتحرك الغري يف 

حال مالحظة أي ترشيح غري قانوين والطعن فيه أمام اجلهات القضائية املختصة التي مل يمنحها املرشع حق 

التحرك إال بموجب دعوى يقيمها أصحاب املصلحة أمامها.

واألحزاب  عامة  للناخبني  ومنحه  املنافسة  القوائم  ترشح  قبول  قرارات  يف  الطعن  حق  عىل  النص  أن  كام 

السياسية خاصة هو حفاظ عىل إرادة الناخبني التي هي جوهر الديمقراطية، وهو األمر الذي يتطلب حرص 

باستبعاد  يكون  وذلك  اخلاطئة،  القانونية  األوضاع  لتصحيح  الالزمة  باإلجراءات  القيام  ومتكينهم  اجلميع 

املصلحة اخلاصة املعتمدة يف القانون اخلاص واعتامد املصلحة العامة يف االنتخابات)3).

ويأيت هذا التوجه خمالفا ملا أقرته بعض األنظمة االنتخابية املقارنة، كنظام االنتخابات املرصي الذي نص يف 

املادة 16 فقرة 3 و) من قانون جملس النواب رقم 6) لسنة )201 ))) أن كّل حزب سيايس تقدم بقائمة أو اشرتك 

فيها أو له مرتشحون عىل املقاعد الفردية له حق االعرتاض عىل عدم إدراج إسم مرشحيه يف كشف املرتشحني 

املعد من طرف الّلجنة املكلفة بفحص طلبات الرتشح، أو يطعن يف قرارها بقبول تسجيل مرتشح ال تتوفر فيه 

الرشوط، كام يمكنه الطعن يف قرار الّلجنة إلثبات صفة غري صحيحة أمام إسم مرشحيه، أو إسم مرشح آخر 

يف الكشف املوجود فيه أسامء مرشحيه، طوال مدة عرض الكشف.

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 190.  (1(
املواد 19 إىل 22 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

فواز حممد عبد اهلل اخلريشا، قوانني االنتخابات األردنية وأثرها عىل احلياة السياسية يف األردن: دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه   (3(
يف القانون، جامعة أم درمان، السودان، 2013، ص241. 

تنص املادة 16 فقرة 3، 4 من القانون رقم 46 لسنة 2014 املتعلق بإصدار قانون جملس النواب املرصي، املرجع السابق »ولكل من تقدم للرتشح   (4(
ومل يرد اسمه يف الكشف املعد لذلك أن يطعن عىل قرار الّلجنة املنصوص عليها يف املادة )15( من هذا القانون، بعدم إدراج اسمه، كام يكون لكل 
مرتشح الطعن عىل قرار الّلجنة بإدراج اسم أي من املرتشحني، أو بإثبات صفة غري صحيحة أمام اسمه، أو اسم غريه من املرتشحني يف الكشف 

املدرج فيه اسمه.
ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشرتك فيها أو له مرتشحون عىل املقاعد الفردية، وملمثيل القوائم يف الدائرة االنتخابية،أن يامرس احلق املقرر يف الفقرة   

السابقة ملرتشحه املدرج اسمه يف أي من الكشفني السابقني«.



- 141 -

ويكون الطعن يف قرارات الّلجنة بقبول أو رفض الرتشح يف غضون ثالثة )3( أيام تبدأ من تاريخ عرض 

القوائم وأسامء املرتشحني، عىل أن تفصل املحكمة يف الطعن خالل مخسة ))( أيام عىل األكثر من تسجيله)1).

 ،(2(2016 لسنة  النواب  جملس  انتخاب  قانون  من   »1« بند  »ج«  فقرة   16 املادة  يف  فنص  األردين  املرشع  أما 

حمكمة  لدى  االنتخابية  دائرته  يف  املرشحني  من  أي  ترشيح  طلبات  قبول  يف  الطعن  حق  ناخب  لكل  أن 

يف  املحكمة  وتفصل  الرتشح،  قوائم  عرض  لتاريخ  التايل  اليوم  من  أيام  ثالثة  خالل  وذلك  االستئناف 

رئيس  إىل  قرارها  تبليغ  وعليها  قطعًيا،  قرارها  ويكون  لتقديمه،  التايل  اليوم  من  أيام  ثالثة  خالل  الطعن 

جملس مفويض اهليئة املستقلة لالنتخاب فور صدوره.

وهو بذلك يوسع دائرة أصحاب احلق يف الطعن يف قرارات قبول الرتشح إىل الغري، بحيث مل يكتف بالنص 

عىل حق الطعن لألحزاب واملرتشحني املرفوضة طلبات ترشحهم، بل منح كل الناخبني يف الدائرة االنتخابية 

احلق يف املطالبة بإلغاء ترشح األشخاص الذين يرون أنه ال تتوفر فيهم الرشوط القانونية)3)، وهو يف ذلك 

اعتمد املصلحة العامة كأساس.

فتوسيع حق الطعن ليشمل قرارات قبول ترشح القوائم املنافسة من شأنه إعطاء فعالية أكرب للرقابة املامرسة 

من طرف األحزاب السياسية واملرتشحني والناخبني عىل سالمة قوائم الرتشح.

الفرع الثالث: أمهية متكني األحزاب السياسية من الطعن يف قوائم الرتشح املنافسة

نظرا  االنتخابية  العملية  مراحل  خمتلف  يف  هاما  رقابيا  دورا  السياسية  باألحزاب  اجلزائري  املرشع  أناط 

االنتخابية  الرتشيح لالستحقاقات  الكلية عىل عملية  السياسية، وهيمنتها شبه  املشاركة  تفعيل  لدورها يف 

ذلك  يف  وغايتها  خالهلا،  احلاصلة  التجاوزات  كشف  يف  طريقه  عن  تساهم  الذي  الدور  وهو  املختلفة، 

احلفاظ عىل نزاهة االنتخابات.

ومجع  معرفة  يمكنها  املجتمع  داخل  واسع  وانتشار  ومادية  برشية  إمكانيات  من  هلا  بام  فاألحزاب 

عىل  توفرهم  مدى  من  والتأكد  القانونية،  ووضعياهتم  واملرتشحني  املنافسة  األحزاب  حول  املعلومات 

رشوط االنتخاب والرتشح، غري أن إقصاءها من االطالع عىل قوائم املرتشحني املنافسني قبل انتهاء آجال 

الطعن، ومنحها فقط حق الطعن يف قرارات رفض ترشح قوائمها، يقيد دورها الرقايب ويضعفه، فهي يف هذه 

الصادر  القرار  عىل  الطعن  »يكون  نفسه  املرجع  املرصي،  النواب  جملس  قانون  بإصدار  املتعلق   2014 لسنة   46 رقم  القانون  من   17 املادة  تنص   (1(
عن الّلجنة املنصوص عليها يف املادة )15( من هذا القانون أمام حمكمة القضاء اإلداري خالل ثالثة أيام تبدأ من تاريخ عرض القوائم وأسامء 

املرتشحني، وعىل املحكمة أن تفصل يف الطعن خالل مخسة أيام عىل األكثر«.
2016، املرجع السابق »لكل ناخب حق الطعن يف قرار  6 لسنة  16 فقرة »ج« بند »1« من قانون انتخاب جملس النواب األردين رقم  تنص املادة   (2(
لدى حمكمة  االنتخابية  دائرته  الرتشح يف  الواردة يف طلب  القائمة  املرشحني يف  أسامء  أي من  بقبول  أو  قائمة  أي  ترشح  بقبول طلب  املجلس 

االستئناف اخلاصة«.
املحلية يف األردن، جملة مؤتة  النيابية واملجالس  املجالس  الرتشيح النتخابات  االنتخاب وأهلية  القانوين ألهلية  النظام  أمني سالمة،  العضايلة   (3(

للبحوث والدراسات، سلسلة البحوث االجتامعية واإلنسانية، جامعة مؤتة، األردن، جملد 15، عدد 04، 2000، ص 156.
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احلالة عاجزة عن القيام بأي إجراء رغم علمها أن عملية الرتشح شابتها الكثري من اخلروقات، وأنه تم قبول 

ملفات ترشح ورفض أخرى بشكل غري قانوين.

وتقييد األحزاب السياسية يف ممارسة حق الطعن هو تقييد للقضاء اإلداري املختص برقابة اإلدارة وكيفية 

تطبيقها للقانون خالل مرحلة الرتشح، ألنه يتحرك بناء عىل إخطار من املرتشحني أو األحزاب السياسية أو 

أطراف أخرى عن طريق إيداع طعون عىل مستواه، فاملصلحة املراد محايتها من الطعن يف قرار قبول ترشح 

الغري هي مصلحة مجاعية جيب عىل الكل احلرص عليها والتحرك حال املساس هبا، وال جمال للتعذر باملصلحة 

اخلاصة يف أمور تنعكس آثارها عىل كافة األفراد يف الدولة ومؤسساهتا.

كام أن منح هذا احلق لألحزاب السياسية وحتى للناخبني ال ينطوي عىل أي خطر يمكن للمرشع التعذر به، 

باحلياد  اتسامها  ُيفرتض  والتي  اإلدارية،  القضائية  اجلهات  الطعن هي  الفصل يف  اختصاص  كون صاحب 

والكفاءة التي متكنها إصدار أحكامها وفقا ملا ينص عليه القانون ال غري، فإذا كان الطعن مؤسسا ُيقبل، وإذا 

كان صوريا ُيرفض ولن ُيمس املركز القانوين ألي مرتشح أو حزب سيايس.

يف  بالطعن  واالكتفاء  املنافسة،  الرتشح  قوائم  قبول  قرارات  يف  الطعن  من  األحزاب  باستثنائه  واملرشع 

لقبول ملفات بعض  القانون وتتواطؤ  اإلدارة قد خترق  أن  يعالج فرضية  مل  فإنه  قرارات رفض ترشحها، 

املرتشحني الذين ال تتوفر فيهم الرشوط، ويف هذه احلالة ال يوجد أي إجراء قانوين يمكن اتباعه للتدخل 

وإلغاء هذه القرارات غري املرشوعة.

وعليه فاألحرى باملرشع تدارك هذا األمر وتوسيع حق األحزاب السياسية إىل الطعن يف قرارات قبول ترشح 

القوائم املنافسة، وذلك تدعيام لنزاهة وشفافية العملية االنتخابية.
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الباب الثاين: التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف رقابة املرحلة املعارصة 
والالحقة للعملية االنتخابية

حساسية العملية االنتخابية وأمهيتها كأداة معربة عن خيارات األفراد وتوجهاهتم، جعل تنظيمها يتم وفقا 

إلجراءات معقدة مرتابطة ال يمكن فيها االنتقال من مرحلة دون التثبت من إجراء التي قبلها وفقا لرشوط 

املحددة  القانونية  النصوص  احرتام  عىل  الفاعلني  مجيع  حرص  تتطلب  والتي  الكاملة،  والشفافية  النزاهة 

الختصاصات كل جهة، وجمال تركها واختاذ قراراهتا، وغاية ذلك محاية اإلرادة العامة التي تظهر يف نتائج 

االنتخابات.

شؤون  تسيري  ومسؤوليات  السلطة  لتويل  احلديثة  الديمقراطيات  تعتمدها  التي  املثىل  الوسيلة  فاالنتخاب 

الدولة، ونظرا ملا يشكله ذلك من إغراءات وما يوفره من امتيازات يطمح الكثريون للوصول إليها، فاألنظمة 

االنتخابية عمدت إىل تنويع آليات الرقابة عىل العملية االنتخابية، وأوكلت هذه املهمة ألطراف خمتلفة، بغية 

تكريس رقابة متبادلة متنع جتاوز أي منها حلدوده أو التأثري يف نتائج االنتخابات بام خيدم توجهاهتا ومصاحلها.

وتعد املرحلتان املعارصة والالحقة للعملية االنتخابية أكثر املراحل التي يظهر فيها الرتابط الدقيق والتأثري 

تتامن يف فرتة زمنية قصرية مقارنة بمدة  متتابعتان  العملية االنتخابية، كوهنام مرحلتان  املبارش بني إجراءات 

داخليا  لالهتامم  إثارة  املراحل  أكثر  جيعلهام  ما  وهو  االنتخاب،  يوم  تتم  إجراءاهتام  ومعظم  ككل،  العملية 

ودوليا)1)، فهام املرحلتان املحددتان مبارشة لنتائج االنتخاب.

اعتبارا لذلك، عمد املرشع إىل إحاطتها بآليات رقابية هامة تميها من أي تالعب يؤدي للمساس باختيار 

أفراد الشعب، ووزع هذه الصالحيات الرقابية عىل أطراف عدة، من بينها األحزاب السياسية التي تعد من 

عىل  للمحافظة  جهدها  أقىص  ستبذل  كوهنا  للقانون،  طبقا  وإجرائه  االنتخاب  شفافية  عىل  حرصا  أكثرها 

أصوات ناخبيها وضامن عدم املساس باملكتسبات االنتخابية املتحصل عليها، والتي تسمح باملشاركة يف تسيري 

الشؤون العامة للدولة وتنفيذ براجمها.

أن  يمكن  التي  واملساعدة  ككل،  االنتخابية  العملية  خالل  السياسية  األحزاب  تلعبه  الذي  الكبري  فالدور 

تقدمها خالل مرحلة االقرتاع بمعناها الضيق، خاصة مع الضغط واإلجهاد الذي تتعرض له اهليئات املرشفة 

التصويت  الناخبني ومكاتب  الكبري من  والعدد  فيها  التي جترى  الضيقة  الزمنية  الفرتة  نتيجة  تنظيمها،  عىل 

التي جيب تسيريها ورقابتها، ونتيجة اإلمكانيات البرشية واملادية التي تتمتع هبا األحزاب، واملصلحة التي 

هتدف حلاميتها، فإهنا ُمنحت صالحيات متكنها لعب دور رقايب هام من شأنه املسامهة يف ضامن شفافية املرحلة 

املعارصة والالحقة للعملية االنتخابية، وهو ما سيتم مناقشته خالل هذا الباب.

عرفت االنتخابات الترشيعية 04 ماي 2012 حضور 533 مراقب دويل يمثلون الكثري من اهليئات واملنظامت الدولية، منها االتاد اإلفريقي واالتاد   (1(
األوريب وجامعة الدول العربية، غري أن هذا العدد يبقى قليال مقارنة بعدد مكاتب التصويت عىل كامل الرتاب الوطين، أنظر: الرابطة اجلزائرية 

للدفاع عن حقوق اإلنسان، املرجع السابق، ص 20.
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الفصل األول: التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف رقابة املرحلة املعارصة 
للعملية االنتخابية

املتضمن  الرئايس  املرسوم  بموجب  املحدد  اليوم  الناخبة لالقرتاع يف  اهليئة  بدعوة  االنتخابية  العملية  جترى 

الدال  املبارش  العميل  الفعل  التصويت  ويعد  النتائج،  وإعالن  والعد  األصوات  فرز  ذلك  بعد  ليتم  ذلك، 

عىل إرادة الناخبني، والذي يمّكنهم اختيار الشخص أو التيار السيايس الذي يرونه األنسب لتويل املناصب 

التمثيلية حمل املنافسة)1).

التعبري بكل حرية عىل  فالتصويت يمثل الوسيلة املادية التي عن طريقها يمكن للناخب أن يامرس حقه يف 

مستوى مكاتب تصويت تتوفر عىل كافة اهلياكل املادية والبرشية، ليعكس عن طريق هذا السلوك الديمقراطي 

توجهاته التي يريد تقيقها من خالل نوابه الذين أعطاهم صوته، والذين سينفذون الربامج واألفكار التي 

وعدوا هبا خالل احلملة االنتخابية.

ما  كثريا  فإهنا  االنتخابات،  يف  للفائز  فعليا  املحددة  املرحلة  كوهنا  التصويت  ملرحلة  الكبرية  لألمهية  ونظرا 

فتئت  ما  التي  السياسية،  األحزاب  وخاصة  االنتخابية  العملية  يف  املتنافسني  طرف  من  احتجاجات  أثارت 

توجه اهتامات لإلدارة باإلخالل بواجب احلياد وعدم احرتام النصوص القانونية املنظمة، خاصة أهنا اجلهة 

واألحزاب  املرتشحني  ولطمأنة  فاملرشع  األساس  هذا  وعىل  املرحلة)2)،  هذه  تنظيم  مهمة  هلا  أوكلت  التي 

بتوافر الرغبة الكاملة الحرتام إرادة الشعب، فإنه نص عىل حقها يف املشاركة يف رقابة عملية تشكيل مكاتب 

التصويت والتأكد من سالمة أعضائها من أي عيب قانوين يؤثر عىل حيادهم، كام منحها صالحيات رقابية 

هامة يوم االقرتاع متكنها من االطالع عىل خفايا ما حيصل داخل مكاتب التصويت، والتدخل وفقا ملا ينص 

إيقاف  عىل  يساعد  الذي  األمر  وهو  جتاوزات،  وجود  حال  يف  الالزمة  اإلجراءات  واختاذ  القانون،  عليه 

حماوالت التالعب والتزوير، ويساهم يف تصحيح األخطاء والتجاوزات الواقعة خالل خمتلف إجراءاهتا)3).

املبحث األول: دور األحزاب السياسية يف رقابة تشكيلة مكاتب التصويت

عملية إدالء الناخبني بأصواهتم يوم االقرتاع من أهم مراحل العملية االنتخابية، والتي جيب أن جترى بمستوى 

لذا  سليم،  بشكل  وإخراجها  إلنجاحها  كافية  بضامنات  تاط  وأن  األطراف،  خمتلف  من  االهتامم  من  عال 

تعمل النظم االنتخابية املختلفة عىل اعتامد أنجع السبل لضامن التعبري السليم عن اإلرادة احلرة للناخبني))).

العملية،  عىل  املرشف  والطاقم  مستواها،  عىل  التصويت  يتم  التي  املواقع  تديد  مسألة  كانت  ولطاملا 

صالح حسني عيل العبد اهلل، االنتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، املرجع السابق، ص ص 18-17.  (1(
املادة 164 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

سامي مجال الدين، دور القضاء يف تكوين جملس الشعب والرقابة عىل صحة عضويته، جملة احلقوق والبحوث القانونية االقتصادية، كلية احلقوق،   (3(
جامعة اإلسكندرية، مرص، املجلد 20، العدد 3و4، 1990، ص94.

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص208.  (4(
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توفري  برضورة  مطالب  فيه  وتظهر  انتخايب،  استحقاق  كل  عند  للعلن  يظهر  دوري  جدل  مثار 

تميهم  ظروف  ويف  استقاللية،  بكل  الدستوري  بحقهم  الناخبني  قيام  تضمن  التي  الرقابية  اآلليات 

املساومة. أو  الضغط  من 

يوم  عليها  املرشف  الطاقم  اختيار  عملية  أوىل  فاملرشع  االنتخابية،  العملية  إجراءات  سالمة  عىل  وحرصا 

ومنحهم  فيها،  واملرتشحني  السياسية  األحزاب  أرشك  التي  التعيني  طريقة  يف  تنعكس  كبرية  أمهية  االقرتاع 

دورا يف رقابة سالمة أعضاء مكتب التصويت من أي عيب خُيل بحيادهم.

فمنح األحزاب السياسية حق احلصول عىل نسخة من قوائم أعضاء مكاتب التصويت، وتدعيمه بإمكانية 

تقديم تظلم فيام خيص تشكيلتها أمام اجلهة مصدرة القرار، لُيستكمل بالطعن أمام اجلهات القضائية املختصة، 

هو إجراء رقايب تلعب فيه األحزاب دورا حموريا باملسامهة يف إقصاء كل من ال يتوفر عىل الرشوط القانونية 

التي تضمن حمافظته عىل نزاهة العملية االنتخابية)1).

املطلب األول: التنظيم القانوين ملكاتب التصويت

أحيطت عملية تشكيل مكاتب التصويت وتعيني أعضائها وتديد صالحياهتم بضوابط قانونية تكم خمتلف 

تفاصيلها، وهو ما سنناقشه يف هذا املطلب.

الفرع األول: تشكيلة مكاتب التصويت

اعتمدت النصوص القانونية املنظمة لرتكيبة مكاتب التصويت الصفة اإلدارية كأساس ملامرسة مهامها خالل 

تعيني  إمكانية  من  السياسية  واألحزاب  واملستقلة  القضائية  اجلهات  استبعدت  وبذلك  التصويت،  مرحلة 

أعضاء املكاتب أو العضوية فيها، األمر الذي قد خيل حسب البعض باحلياد الواجب التحيل به عند ممارسة 

16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يعني أعضاء مكتب التصويت واألعضاء اإلضافيون ويسخرون بقرار  30 من القانون العضوي  تنص املادة   (1(
من الوايل، من بني الناخبني املقيمني يف إقليم الوالية باستثناء املرتشحني وأقارهبم وأصهارهم إىل غاية الدرجة الرابعة واألفراد الذين ينتمون إىل 

أحزاهبم باإلضافة إىل األعضاء املنتخبني.
تنرش قائمة أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيني يف مقر كل من الوالية واملقاطعة اإلدارية والدائرة والبلديات املعنية مخسة عرش)15)   
يوما، عىل األكثر، بعد قفل قائمة املرتشحني، وتسلم إىل املمثل املؤهل قانونا لألحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات وللمرتشحني األحرار، 

بطلب منهم يف نفس الوقت مقابل وصل استالم، وتعلق يف مكاتب التصويت يوم االقرتاع.
يمكن أن تكون هذه القائمة حمل تعديل يف حالة اعرتاض مقبول. وجيب أن يقدم هذا االعرتاض كتابيا ويكون معلال قانونا خالل األيام اخلمسة   

)5( املوالية لتاريخ التعليق والتسليم األويل للقائمة.
يبلغ قرار الرفض إىل األطراف املعنية يف أجل ثالثة )3( أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع االعرتاض.  

يكون هذا القرار قابال للطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا يف أجل ثالثة )3( أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.  
تفصل املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا يف الطعن يف أجل مخسة )5( أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويكون القرار غري قابل ألي شكل   

من أشكال الطعن.
يبّلغ قرار املحكمة اإلدارية فور صدوره إىل األطراف املعنية وإىل الوايل قصد تنفيذه.  

يسّلم الوايل نسخة من القائمة النهائية ألعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيني إىل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات«.  
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مهامها)1)، وهو ما مل هيمله املرشع الذي أورد جمموعة ضامنات من شأهنا إلزام األعضاء باحرتام مبدأ املساواة 

اجتاه املتنافسني يف االنتخابات.

أوال: تعيني أعضاء مكاتب التصويت
عملية التصويت هي املرحلة التي يعرب فيها الناخب مبارشة عن رأيه يف االنتخابات، وهي أكثر مرحلة قد 

املرحلة  تسيري هذه  التصويت يف  للدور األسايس ألعضاء مكاتب  نظرا  النتائج،  وتزوير  التالعب  فيها  يتم 

واتصاهلم بصناديق االقرتاع، فهم أكثر األشخاص قدرة عىل التأثري عىل الناخبني، والتدخل لتغيري النتائج، 

األمر الذي جعل اختيارهم عملية دقيقة حرص املرشع عىل ضبطها بشكل ينفي شبهات االنحياز أو اإلخالل 

بواجب احلياد)2).

وتأكيدا للطابع اإلداري ملكاتب التصويت)3)، نصت املادة 30 من القانون العضوي 16-10 عىل »يعني أعضاء 

مكتب التصويت واألعضاء اإلضافيون ويسّخرون بقرار من الوايل...« وبذلك ُمنح وايل الوالية سلطة تعيني 

أعضاء مكاتب التصويت عىل مستوى كافة الدوائر االنتخابية التابعة له، عن طريق قرارات تسخري يتم فيها 

تديد مهام كل عضو ومنصبه.

ومل خيرج املرشع عن السياق العام املتبع يف منح وايل الوالية سلطة تعيني أعضاء مكاتب التصويت سواء يف 

املتعلق باالنتخابات، والقانون  القانون العضوي  قانون االنتخابات 89-13 ))) أو األمر97-07 ))) املتضمن 

النظام االنتخايب  التي عرفها  الكبرية  التطورات  بنظام االنتخابات، وذلك رغم  املتعلق  العضوي 01-12 )6) 

يف اجلزائر من مرحلة إىل أخرى، والذي شهد تغيريات مست خمتلف آليات اإلرشاف والرقابة عىل العملية 

اإلداري  الطابع  باعتامد  توجهه  عىل  حمافظا  ظل  أنه  إال  السياسية،  أو  املستقلة  أو  منها  القضائية  االنتخابية، 

ملكاتب التصويت، وحرص سلطة التعيني يف وايل الوالية ممثل اإلدارة.

وحيمل هذا التوجه يف مضمونه شقني، فقد يفهم أنه إدراك من املرشع بأمهية هذه املرحلة ودور أعضاء مكتب 

التصويت، والذي يعترب دورا إداريا يف جزء كبري منه، يتعلق بتسيري إجراءات العملية يوم االقرتاع ويتطلب 

عىل  األقدر  كونه  االختيار،  صالحية  الوالية  وايل  بمنح  توفريها  يمكن  اإلدارية  اخلربة  من  مقبول  مستوى 

يرى األستاذ عبد املؤمن عبد الوهاب أن مشاركة األحزاب السياسية واملرتشحني يف تشكيل مكاتب التصويت يعترب ضامنة هامة حلياد اإلدارة   (1(
املكتب عن طريق  النظام االنتخايب اجلزائري »... إن تدخل املرتشحني والقوائم يف تشكيلة  العملية االنتخابية، بحيث جاء يف مؤلفه:  ونزاهة 
املساعدين بعضوية كاملة يعترب ضامنا أكثر صالبة حلياد اإلدارة ونزاهة عملية التصويت، فتمثيل األحزاب واملرتشحني يف القانون اجلزائري بصفة 
مالحظني ومراقبني، وإن كان رضوريا وكافيا نسبيا، فليس من شأنه أن يكفل وبصورة جد مطلقة حياد اإلدارة كام هو الشأن يف القانون الفرنيس 
الذي ال يكتفي هبذا بل يأخذ كذلك بتمثيل األحزاب واملرتشحني ولكن بصفتهم كأعضاء يف املكتب، وليس كمالحظني كام هو الشأن يف القانون 

اجلزائري...« أنظر: عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص 105.
سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص 105.  (2(

املرجع نفسه، ص108.  (3(
املادة 32 من القانون 89-13 املتعلق باالنتخابات.  (4(

املادة 39 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
املادة 35 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(
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املفاضلة بني كفاءة األشخاص املقرتحة أسامءهم لعضوية مكاتب التصويت، بحكم معرفته بمعظم اإلطارات 

املتواجدة عىل مستوى الوالية)1).

كام أن تسيري عملية االقرتاع تتاج إمكانيات برشية كبرية ال متلك أي جهة املقدرة عىل توفريها وتغطية كامل 

التابعة  املوسع واملصالح  اإلداري  للطاقم  نظرا  الوالية،  يستطيع وايل  مثلام  الوطن هبا  املكاتب عىل مستوى 

له واملنترشة عىل كامل إقليم الوالية، والتي تساعد عىل توفري شبكة اتصاالت ومعلومات متكن من اختيار 

األشخاص املؤهلني لتويل هذه املسؤولية، كام يساعده يف ذلك جتربته وخربته يف هذا املجال وإحاطته وعلمه 

بكافة الظروف املحلية)2).

يضاف أن العدد الكبري ملكاتب التصويت)3) جيعل اختيار أعضائه من بني القضاة أمرا صعبا، نظرا ألنه يتطلب 

خالل  فقط  ذلك  يمكنها  التي  القضائية،  السلطة  توفريه  عن  تعجز  ما  وهو  القضاة،  من  اآلالف  عرشات 

إقليم  أساس  عىل  تتسب  االنتخابية  الدوائر  أن  باعتبار  األمة  جملس  ألعضاء  النصفي  التجديد  انتخابات 

بالقضاة،  انتخابية فقط، وهو عدد يمكن تغطيته  دائرة  الوالية، وبالتايل جترى االنتخابات عىل مستوى 8) 

حيث تنص املادة 118 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات))) عىل أن مكتب التصويت 

فيها يتكون من أربعة أعضاء أساسيني وأربعة إضافيني كلهم قضاة، يعينون من طرف وزير العدل، إال أنه 

رغم العدد القليل نسبيا للقضاة مقارنة بعدد مكاتب التصويت فاملرشع وإلضفاء أكثر شفافية عىل العملية 

االنتخابية كان بإمكانه منح رئاسة مكتب التصويت أو حتى مركز تصويت لقاض خيتار من طرف السلطة 

القضائية، وهبذه الطريقة يمكن االستغالل األمثل لعدد القضاة، وإضافة ضامنة قوية حلامية االنتخابات))).

ومن جانب آخر، فاالجتاه العام ملختلف األنظمة االنتخابية هو إبعاد اإلدارة قدر املستطاع من تسيري العملية 

االنتخابية، وختويل ذلك جلهات مستقلة تتمتع باحلياد الكامل، وال متلك مصلحة يف فوز تيار سيايس عىل 

آخر، فمنح اإلدارة ممثلة يف وايل الوالية صالحية تعيني أعضاء مكاتب التصويت الذين يعدون جزءا من أهم 

الرسمية  2017 واملحدد لرشوط تسخري األشخاص خالل االنتخابات، اجلريدة  يناير   17 املؤرخ يف   20-17 التنفيذي  املرسوم  3 من  املادة  تنص   (1(
للجمهورية اجلزائرية عدد 4 مؤرخة 25 يناير 2017 »يسخر الوايل أو رئيس املركز الدبلومايس أو القنصيل حسب احلالة املوظفني وأعوان الدولة 
وإجراء  تضري  بعمليات  املعنية  االنتخابية  للدوائر  القنصلية  أو  الدبلوماسية  واملمثليات  العمومية  واهليئات  واملؤسسات  املحلية  واجلامعات 

االنتخابات، وكذا كل شخص مسجل يف القائمة االنتخابية، أثناء فرتة االقرتاع خالل مدة ترتاوح من ثالثة )3( إىل مخسة )5( أيام«.
سعيد محودة احلديدي، نظام اإلرشاف والرقابة عىل االنتخابات الرئاسية -دراسة مقارنة بني النظامني الدستوريني يف مرص وفرنسا، دار النهضة   (2(

العربية، القاهرة، مرص، 2012، ص 746.
حسب ترصيح وزير الداخلية واجلامعات املحلية اجلزائري فإنه خالل االنتخابات الترشيعية 4 ماي 2017 تم تسخري 12176 مركز تصويت منها 61   (3(
مركز خارج الوطن، و53135 مكتب تصويت منها 390 مكتب خارج الوطن و166 مكتب متنقل، يؤطرها إمجايل 503 ألف عضو مكتب تصويت.

أنظر: https://www.youtube.com/watch?v=ijvThEuzqfs تاريخ االطالع: 22 ماي 2017، 15:30.  
أما فيام خيص االنتخابات املحلية 23 نوفمرب 2017 فقد تم تسخري 12443 مركز تصويت، و55816 مكتب تصويت، يؤطرها 234 923 عضو مكتب   

تصويت.
أنظر: https://www.youtube.com/watch?v=YBTKbUOXRxE تاريخ االطالع: 25 ديسمرب 2017، 13:15.  

تنص املادة 113 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنني   (4(
وأربعة )4( أعضاء إضافيني كلهم قضاة يعينهم وزير العدل، حافظ األختام«.

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 211.  (5(
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مراحل العملية االنتخابية، قد يمس مبدأ املساواة بني املرتشحني وُيصّعب االلتزام باحلياد، فاإلدارة غالبا ما 

يكون هلا مصلحة يف فوز طرف معني يف االنتخابات خلدمة سياساهتا واملحافظة عىل امتيازاهتا.

املرشع اجلزائري لتأكيد سالمة اختياره لوايل الوالية يف تعيني أعضاء مكاتب التصويت نص عىل تقييد سلطته 

ورقابة قراراته يف هذا املجال، وذلك بإرشاك األحزاب السياسية واملرتشحني يف التأكد من خلو األشخاص 

املختارين لعضوية مكاتب التصويت من أي عيب قانوين قد يؤثر عىل حيادهم، ثم الطعن يف قراراته إداريا أو 

قضائيا يف حال خرق النصوص القانونية املنظمة لتشكيلها)1).

ويتكون مكتب التصويت من مخسة أعضاء)2):

رئيس- 

نائب رئيس- 

كاتب- 

مساعدين اثنني- 

كام تنص املادة 02 من املرسوم التنفيذي 17-23 املؤرخ يف 17 يناير 2017 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب 

اثنني إضافيني ينوبان  أنه باإلضافة إىل اخلمسة أعضاء السابقني جيب تعيني عضويني  التصويت وسريمها)3) 

األعضاء األساسيني يف حالة الرضورة))).

جتدر اإلشارة أن هذه التشكيلة ظلت ثابتة سواء يف القانون 89-)))13 املتعلق باالنتخابات أو األمر 07-97 )6) 

االنتخابات،  بنظام  املتعلق   (7( 01-12 العضوي  القانون  أو  باالنتخابات  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن 

ما يدل أن هذا العدد حسب املرشع كاف لتسيري مكاتب التصويت، خاصة أن عدد املكاتب خيضع للسلطة 

البلدية،  الناخبني يف  التقديرية لوايل الوالية الذي يستطيع فتح مكاتب تصويت جديدة يف حال زيادة عدد 

وبالتايل فخمسة أعضاء يف كل مكتب مقبول وال يطرح إشكاال عمليا.

الدبلوماسية والقنصلية، فاملرشع مل يورد أي نص ينظمها  املمثليات  وبالنسبة ملكاتب االقرتاع عىل مستوى 

وحيدد تشكيلتها يف القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، وهو األمر الذي يثري الغرابة، خاصة 

مع األمهية والوزن االنتخايب ألصوات اجلالية املقيمة باخلارج، والذي يوجب توفري ضامنات نزاهة ال تقل عن 

نظريهتا داخل الوطن، واكتفى بالنص عليه يف املادة 03 من املرسوم التنفيذي 17-20 املؤرخ يف 17 يناير 2017 

سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص 105.  (1(
أنظر املادة 29 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املرسوم التنفيذي 17-23 املؤرخ يف 17 يناير 2017 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية،   (3(
عدد 4، مؤرخة يف 25 يناير 2017.

العضوين اإلضافيني يف مكتب التصويت مل ُينص عليهام يف القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، بل تم النص عليهام فقط يف املرسوم   (4(
التنفيذي 17-23 املؤرخ يف 17 يناير 2017 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت.

املادة 25 من القانون 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
املادة 31 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(

املادة 27 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(



- 149 -

املحدد لرشوط تسخري األشخاص خالل االنتخابات، حيث أن رئيس املركز الدبلومايس أو القنصيل يسخر 

حسب احلالة املوظفني وأعوان الدولة واملمثليات الدبلوماسية أو القنصلية للدوائر االنتخابية املعنية بعمليات 

تضري وإجراء االنتخابات، وكذا كل شخص مسجل يف القائمة االنتخابية، أثناء فرتة االقرتاع خالل مدة 

ترتاوح من ثالثة )3( إىل مخسة ))( أيام، عىل أن تتم إجراءات التسخري بالنسبة لكل دائرة انتخابية يف اخلارج 

عىل مستوى الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية ملقر إقامتهم، غري أن هذا النص عام جلميع األشخاص الذين 

يتم تسخريهم خالل فرتة العملية االنتخابية وال يقترص عىل أعضاء مكاتب التصويت، لينص بموجب املادة 

03 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها)1) أن تشكيلة مكاتب 

التصويت يف املمثليات الدبلوماسية والقنصلية هي بنفس تشكيلة ورشوط مكاتب التصويت داخل الوطن، 

واملحددة يف املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.

املنظمة  القوانني  خمتلف  يف  للمرشع  واضح  غري  توجه  هو  اخلارج  يف  التصويت  مكاتب  تشكيلة  تديد  وعدم 

للعملية االنتخابية سواء القانون 89-13 املتعلق باالنتخابات أو األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق 

نفس  تطبيق  عىل  دوريا  ينص  أنه  خاصة  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   01-12 العضوي  القانون  أو  باالنتخابات 

األحكام املتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت بالنسبة للدوائر االنتخابية داخل الوطن يف تشكيل مكاتب التصويت 

يف اخلارج، وذلك من خالل املراسيم التنفيذية املحددة لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.

ثانيا: الرشوط الواجب توفرها يف أعضاء مكاتب التصويت
أحاط املرشع عملية اختيار أعضاء مكاتب التصويت)2) من طرف وايل الوالية أو رئيس املمثلية الدبلوماسية 

أو القنصلية بمجموعة رشوط جيب أن تتوفر يف الشخص لقبول عضويته، وغاية ذلك تعيني أشخاص هلم ثقة 

وكفاءة متكنهم تسيري االقرتاع وفقا ملا ينص عليه القانون.

وتتمثل هذه الرشوط حسب املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات فيام ييل:

أن يكون ناخبا: اشرتط املرشع لتعيني شخص عضوا يف مكتب التصويت أن يكون متمتعا بحقوقه  أ- 

االنتخابية  القائمة  يف  تسجيله  تعين  التي  الناخب  بطاقة  امتالكه  من  تتضح  والتي  كاملة،  السياسية 

للبلدية املقيم فيها ومتنحه حق اإلدالء بصوته، فمن غري املقبول أن يرشف عىل عملية االقرتاع وتسيريها 

شخص ال يعرف قيمة االنتخاب، سواء بسبب المباالته أو بسبب مانع قانوين حيول دون ذلك.

أن يكون مسجال يف القوائم االنتخابية لذات الوالية: بعدما كان املرشع يشرتط التسجيل يف القوائم  ب- 

التصويت وسريمها »يعني األعضاء  تنظيم مركز ومكتب  لقواعد  املحدد   2017 يناير   17 املؤرخ يف   23-17 التنفيذي  املرسوم  03 من  املادة  تنص   (1(
األساسيون واإلضافيون ملكاتب التصويت ويسخرون بقرار من الوايل أو من رئيس املركز الدبلومايس أو القنصيل، حسب احلالة، من ضمن 
الناخبني املقيمني يف إقليم الوالية أو الدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، وفق الرشوط املحددة بموجب املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املؤرخ 

يف 22 ذي القعدة عام 1437 املوافق 25 غشت سنة 2016 واملذكور أعاله«.
يطلق أحيانا عىل مكاتب االقرتاع أو التصويت اسم »جلان االقرتاع أو التصويت« أنظر: مراد حامد طويقات الوسيط يف نظم االنتخاب والطعون   (2(

املتعلقة هبا، دراسة مقارنة، الدار العلمية الدولية للنرش والتوزيع، عامن، األردن، 2017، ص 107.
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البلدية حسب املادة 33 من القانون 89-13 املتعلق باالنتخابات)1)، وسع من ذلك  االنتخابية لذات 

يف قوانني االنتخاب الالحقة)2) وأصبح يشرتط أن يكون العضو مسجال يف القوائم االنتخابية للوالية 

املوجود هبا مكتب التصويت)3).

التصويت  التي حرص املرشع عىل مراعاهتا خالل تشكيل مكاتب  أكثر األمور  أال يكون مرتشحا:  ج- 

هو إبعادها عن كافة أشكال الضغوط أو التالعب، وال يكون ذلك إال من خالل إقصاء املرتشح من 

يؤثر  باالنتخاب)))، وذلك سوف  مبارشة  التصويت، كونه معين بصفة  العضوية يف مكاتب  إمكانية 

قانونية داخل مكتب  يدفعه الستعامل طرق غري  ما قد  حتام عىل حياده ألنه صاحب مصلحة، وهو 

التصويت هبدف الفوز.

أن ال يكون من أقارب املرتشحني أو أصهارهم إىل الدرجة الرابعة: مل يكتف املرشع بإبعاد املرتشحني  د- 

من عضوية مكاتب التصويت، بل تعدى ذلك إىل أقارهبم وأصهارهم إىل غاية الدرجة الرابعة، وغايته 

دائام منع قيام أي عضو بأساليب غري قانونية للتأثري عىل النتائج لصالح قريبه أو صهره))).

أن ال يكون منتَخبا: فاملنتَخبون يملكون سلطة وامتيازات قد ُتستغل للضغط عىل باقي أعضاء مكتب  هـ- 

التصويت، وإخضاعهم أو هتديدهم بشكل يسمح بالتدخل يف عملية االقرتاع وتغيري نتائجها بام خيدمهم.

أعضائه  طريق  عن  السيايس  فاحلزب  االنتخابات:  يف  مشارك  سيايس  حزب  إىل  منتميا  يكون  ال  أن  و- 

التصويت يسهل عليه  ومناضليه يطمح للفوز باالنتخابات، وقبول عضوية أحد أعضائه يف مكتب 

التدخل يف نتائج االنتخابات وتسيريها لصالح حزبه.

لتنظيم  الالزمني  والشفافية  احلياد  إلضفاء  هيدف  التصويت  مكاتب  عضوية  من  السابقة  الفئات  فاستثناء 

االنتخابات، والعوامل السابقة قد تؤثر عىل حياد اإلدارة)6).

ثالثا: أداء اليمني
ال يكفي توفر الرشوط السابقة الذكر لعضوية مكاتب التصويت، بل جيب عىل األعضاء الذين تم اختيارهم 

تنص املادة 33 من القانون 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات »يعني أعضاء مكتب التصويت ويستدعون بقرار من الوايل من بني ناخبي البلدية،   (1(
ماعدا املرتشحني وأوليائهم املبارشين أو أصهارهم إىل غاية الدرجة الرابعة«.

بنظام  املتعلق   01-12 العضوي  القانون  من   36 املادة  االنتخابات،  بنظام  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن   07-97 األمر  من   40 املادة  أنظر:   (2(
االنتخابات، املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.

أصبح بإمكان الوايل تعيني أشخاص كأعضاء يف مكاتب التصويت خارج إقليم بلديتهم املسجلني فيها، وذلك لتغطية العجز املمكن أن يواجهه   (3(
يف البلديات التي تتكون من عدد كبري من مراكز ومكاتب التصويت، كام أن ذلك يمكنه االعتامد عىل أعوان اإلدارة الذين يملكون خربة واسعة 

يف املجال االنتخايب وتعيينهم يف خمتلف بلديات واليتهم بغض النظر عن مكان تسجيلهم، أنظر: بن سنويس فاطمة، املرجع السابق، ص 105.
املرجع نفسه، ص104.  (4(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص210.   (5(
»اآلليات  اجلزائر  يف  االنتخايب  النظام  إصالح  حول  الوطين  امللتقى  االنتخابية،  باملنازعة  اإلداري  القضاء  اختصاص  نطاق  حسان،  مرابط   (6(

والرضوريات«، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، اجلزائر، 08-09 ديسمرب 2010، ص 128.
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بحجم  حيسون  بموجبه  األعضاء،  عىل  ديين  التزام  فرض  شأنه  من  إجراء  وهو  اليمني)1)،  أداء  هنائية  بصفة 

املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم أكثر ويبذلون أقىص جهودهم لتأديتها عىل أكمل صورة، خاصة أهنم قدموا عهدا 

أمام اهلل عىل ذلك.

تبدأ عملية أداء اليمني)2) فور انتهاء آجال الطعون اإلدارية والقضائية يف قوائم أعضاء مكاتب التصويت، أي 

بعد أن تصبح قوائم هنائية حممية من كافة أشكال الطعن، وذلك حسب املادة 03 من املرسوم التنفيذي 21-17 

املحدد لكيفيات أداء اليمني من طرف أعضاء مكاتب التصويت)3).

الدبلوماسية  املمثلية  ورئيس  إقليميا،  املختص  القضائي  املجلس  رئيس  مع  بالتنسيق  الوالية  وايل  وخيتص 

املمثلية  مستوى  أو  بلدية  كل  مستوى  عىل  اليمني  أداء  آجال  بتحديد  احلالة،  حسب  ممثليهام  أو  والقنصلية، 

الدبلوماسية أو القنصلية.

اليمني شفهيا وبصفة فردية أمرا صعبا،  أداء  التصويت، والذي جيعل  الكبري ألعضاء مكاتب  ونظرا للعدد 

فاملرشع أقر أن يكون ذلك كتابيا وفق استامرة تعدها اإلدارة تتضمن كافة املعلومات الشخصية للعضو، من 

لقب واسم وتاريخ ومكان امليالد واسم األب ولقب واسم األم، ورقم التسجيل يف القائمة االنتخابية مع 

ذكر البلدية)))، كام يدون فيها القَسم كامال بالصيغة املذكورة يف املادة 31 من القانون العضوي 10-16.

وتودع استامرات أداء اليمني املوقعة من طرف أعضاء مكاتب التصويت الرئيسيني واإلضافيني لدى أمانة 

ضبط املحكمة املختصة إقليميا أو لدى املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية املختصة))).

الفرع الثاين: صالحيات أعضاء مكاتب التصويت

صالحيات  أعضائها  منح  حّتم  الضيق  بمفهومها  االقرتاع  عملية  خالل  التصويت  ملكاتب  الكبرية  األمهية 

واسعة متكّنهم إجراء العملية االنتخابية وفقا للضوابط القانونية املحددة، ويف هذا الصدد أقّر املرّشع ألعضاء 

مكتب التصويت نوعني من الصالحيات، صالحيات ضبطية وأخرى إجرائية.

تنص املادة 31 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يؤدي أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيون اليمني اآليت نصها:   (1(
اقسم باهلل العظيم أن أقوم بمهامي بإخالص وحياد وأتعهد بالسهر عىل ضامن نزاهة العملية االنتخابية.

تدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم«.   
يقصد باليمني القانونية »هي اليمني أو اإلقرار الذي يقوم به الشخص قبل القيام بواجبات منصبه، وعادة ما يكون منصبا يف احلكومة أو داخل   (2(
هيئة دينية، كام يشرتط القيام به أحيانا من طرف موظفي املنظامت األخرى، وغالبا ما تنص القوانني الوطنية عىل هذا الرشط قبل ممارسة مهام 
املنصب، وقد جيري اليمني يف مراسيم االفتتاح كاجللسات االفتتاحية للربملانات أو لدى التتويج أو أي مراسيم أخرى ترتبط بتويل املنصب« أنظر: 

عيل جميد العكييل، اليمني الدستورية، جملة احلقوق، جامعة املستنرصية، العراق، املجلد الثاين، العدد 31، 2017، ص02.
التصويت،  مكاتب  أعضاء  طرف  من  اليمني  أداء  لكيفيات  املحدد  يناير2017   17 يف  املؤرخ   21-17 التنفيذي  املرسوم  من   03 املادة  تنص   (3(
04 »تبدأ عملية أداء اليمني فور انقضاء آجال الفصل يف االعرتاضات  2017، عدد  25 يناير  اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة 

القضائية. والطعون 
حيدد الوايل ورئيس املجلس القضائي املختص إقليميا ورئيس املمثلية الدبلوماسية والقنصلية، أو ممثليهام حسب احلالة، آجال أداء اليمني عىل   

مستوى كل بلدية أو عىل مستوى املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية«.
املادة 02 من املرسوم التنفيذي 17-21 املحدد لكيفيات أداء اليمني من طرف أعضاء مكاتب التصويت.  (4(
املادة 04 من املرسوم التنفيذي 17-21 املحدد لكيفيات أداء اليمني من طرف أعضاء مكاتب التصويت.  (5(
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أوال: الصالحيات الضبطية
توفري  عىل  حيرص  املرشع  جعلت  ومؤسساهتا،  الدولة  ملواطين  بالنسبة  وأمهيتها  التصويت  عملية  حساسية 

الظروف األمنية املالئمة التي تساهم يف إجراء االنتخابات يف جو مستقر خال من أي جتاوزات أو اعتداءات 

يمكنها التأثري عىل السري احلسن إلدالء الناخبني بأصواهتم)1).

العبث  وحماولة  التصويت  مراكز  عىل  لالعتداء  يدفعها  قد  باالنتخابات  للفوز  السياسية  التيارات  فطموح 

بصناديق االقرتاع وتويل النتائج لصاحلها، وهو تعد صارخ عىل إرادة املواطنني وحقهم يف االختيار احلر، 

كام أن كيد اجلهات املرتبصة بالوطن وحماولة استغالهلا فرتة االنتخابات لبعث الفوىض والالإستقرار، جعل 

املرشع يويل اجلانب األمين للعملية االنتخابية أمهية كبرية.

عىل هذا األساس ُخّول رئيس مكتب التصويت صالحيات ضبطية هامة هتدف لتمكينه القيام بكل إجراء 

عملية  عىل  والتأثري  البلبلة  خللق  حماولة  أي  وإيقاف  التصويت  مراكز  داخل  األمن  عىل  املحافظة  شأنه  من 

االقرتاع، وُمنح رئيس املكتب وبشكل منفرد هذا االختصاص الذي يعين أنه يمنع عىل أي شخص أو جهة 

أمنية التواجد داخل مكاتب التصويت دون إذنه.

وجتسيدا لذلك، حيق لرئيس مكتب التصويت طرد أي شخص خيل بالسري احلسن لعملية التصويت داخل 

مكتب االقرتاع بقيامه بسلوكات تشكل اعتداءا عىل أعضاء مكتب التصويت، أو عىل املواطنني املصوتني، 

أو عىل صناديق االقرتاع والعتاد والوثائق االنتخابية، ويمكنه االستعانة بأعوان القوة العمومية حلفظ النظام 

املتخذة  بالوقائع واإلجراءات  التصويت، ليحرر بعدها حمرض  يقدم إىل رئيس مركز  العام عن طريق طلب 

ُيلحق بمحرض الفرز)2).

كام يمنع أي شخص حيمل سالحا سواء بصفة علنية أو خفية من دخول مكتب التصويت، بسبب اخلطر الذي 

قد يشكله عىل كافة املتواجدين فيه، واإلخالل الذي قد حيدثه للعملية االنتحابية، وُيستثىن من ذلك أعوان 

القوة العمومية املسخرين من طرف رئيس مركز التصويت.

لالرتباك  جتنبا  جهة،  أو  شخص  أي  من  التصويت  مكاتب  أو  مراكز  بمحيط  التجمعات  كافة  متنع  كام 

والضغط الذي قد تدثه هذه التجمعات عىل أعضاء الطاقم املسري للعملية، وهو ما خيل بأدائهم التزاماهتم 

عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص107.   (1(
تنص املادة 39 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »لرئيس مكتب التصويت سلطة األمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه   (2(

هبذه الصفة طرد أي شخص خيل بالسري العادي لعمليات التصويت، ويف هذه احلالة حيرر حمرض بذلك يلحق بمحرض الفرز.
يمكن لرئيس مركز التصويت، عند الرضورة تسخري أعوان القوة العمومية حلفظ النظام العام داخل مكتب التصويت بناء عىل طلب رئيس مكتب   

التصويت املعين.
تدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم«.  

كام تنص املادة 07 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها »يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة   
األمن داخل مكتب التصويت، ويتعني عليه أن يتخذ كل التدابري الالزمة حلسن سري االقرتاع.

ويف حالة طرد حمتمل لشخص خيّل بالسري العادي لعمليات التصويت، حيرر رئيس مكتب التصويت حمرضا بذلك ويرفقه بمحرض الفرز«.  
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يف  العام  النظام  حلفظ  املسخرون  العمومية  القوة  أعوان  ذلك  من  وُيستثىن  القانون،  عليه  ينص  ما  وفق 

التصويت)1). مراكز  حميط 

منحه  أين  املتنقلة،  التصويت  أكثر من خالل مكاتب  األمين  التصويت يف جانبه  رئيس مكتب  دور  ويظهر 

املرشع احلق يف االستعانة بأعوان القوة العمومية بناء عىل تسخري من وايل الوالية، ويرجع هذا الدور الشبه 

مبارش ألعوان القوة العمومية يف املساعدة عىل تسيري عملية االقرتاع إىل األخطار الكبرية التي ممكن أن تواجه 

أعضاء مكاتب التصويت املتنقلة خالل تنقلهم من منطقة إىل أخرى، واالعتداءات التي قد يتعرضون إليها 

من جهات ذات مصلحة.

صناديق  سالمة  عىل  للمحافظة  الالزمة  اإلجراءات  كافة  اختاذ  يمكنه  التصويت  مكتب  رئيس  أن  كام 

االقرتاع والوثائق االنتخابية، كام حيق له اختيار أماكن تتوفر فيها رشوط األمن إليواء صناديق االقرتاع 

والوثائق االنتخابية يف حال تعذر إيصاهلا من طرف أعضاء مكتب التصويت إىل األماكن املحددة مسبقا 

قاهرة)2). لظروف 

من خالل هذه الصالحيات الضبطية اهلامة التي يتمتع هبا رئيس مكتب التصويت، تظهر جليا األمهية الكبرية 

التي يوليها املرشع للجانب األمين خالل العملية االنتخابية، والذي يؤدي أي مساس به إىل إثارة فوىض قد 

تؤدي إىل إلغاء النتائج، ما يعين أن كل املجهودات املبذولة خالل املراحل السابقة تصبح دون جدوى.

ثانيا: الصالحيات اإلجرائية
مرحلة التصويت من أعقد مراحل العملية االنتخابية بسبب تداخل إجراءاهتا وترابطها وتنفيذها خالل مدة 

زمنية قصرية، عىل هذا األساس منح املرشع أعضاء مكاتب التصويت صالحيات هامة تتوزع قبل وأثناء ويف 

هناية عملية التصويت.

صالحيات أعضاء مكتب التصويت قبل بداية عملية التصويت أ- 
يتمتع أعضاء مكاتب التصويت بمجموعة صالحيات تسمح هلم التدخل ملعاجلة أي نقائص ختص الوسائل 

املستعملة يوم االقرتاع، وذلك قبل بداية العملية.

تنص املادة 40 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يمنع كل شخص حيمل سالحا ظاهرا أو خمفيا من دخول مكاتب التصويت،   (1(
باستثناء أعوان القوة العمومية املسخرين قانونا.

ال يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت، باستثناء حضور أعوان القوة العمومية املسخرين خصيصا حلفظ األمن والنظام العام أثناء   
سري االقرتاع«.

تنص املادة 41 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت املتنقلة عند احلاجة، يف مهامهم   (2(
عنارص مصالح األمن بناء عىل تسخري من الوايل.

إذا جتاوزت عمليات االقرتاع يوما واحدا، عمال بأحكام املادة 33 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ مجيع التدابري التي   
تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق االنتخابية.

البعد أو ألسباب أخرى، فإن  وإذا تعذر عىل أعضاء مكتب التصويت االلتحاق باألماكن املقررة إليواء الصندوق والوثائق االنتخابية بسبب   
رئيس هذا املكتب يمكنه تسخري أماكن ُمرضية تتوفر فيها رشوط األمن واحلصانة املذكورة يف الفقرة 2 أعاله«.
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وعليه فقد ُنّص بموجب املادة )0 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت 

وسريمها أنه يتعني عىل أعضاء مكاتب التصويت أن يتأكدوا قبل بداية االقرتاع من توفر الوسائل املادية التالية)1):

صندوق اقرتاع شفاف يتضمن رقام تعريفيا وجمهز بقفلني خمتلفني.  -01

عازل واحد أو أكثر.  -02

ختم واحد حيمل عبارة »انتخب« وختم آخر ندي حيمل عبارة »انتخب بالوكالة«.  -03

طاوالت بعدد كاف.  -0(

سلة للمهمالت داخل كل عازل.  -0(

علبة حرب لوضع بصمة الناخب.  -06

مادة تشميع ُقفيل صندوق االقرتاع.  -07

أقالم، ختم مدادي، مؤرخ، ختم ندي حيمل عبارة نسخة مصادق عىل  لوازم مكتبية من سياالت،   -08

مطابقتها لألصل، مادة التلصيق أو حاشيات التلصيق.

مصابيح غازية أو إن تعذر علب شموع.  -09

ورق الكاربون بكمية كافية الستنساخ حمرض الفرز.  -10

األكياس واخليط والشارات الالصقة التي تبني نوع االقرتاع وتارخيه.  -11

كام نص نفس املرسوم أنه قبل بداية االقرتاع ولضامن النزاهة والشفافية جيب عىل أعضاء مكتب التصويت أن 

يتأكدوا أيضا من)2):

قفل الصندوق الشفاف بقفلني )2( خمتلفني تكون مفاتيح أحدمها عند رئيس مكتب التصويت واآلخر - 1

عند املساعد األكرب سنا.

يف - 2 املسجلني  الناخبني  عدد  يساوي  بعدد  مرتشحني  قائمة  أو  مرتشح  لكل  التصويت  أوراق  وجود 

قائمة التوقيع.

وجود أظرفة التصويت بعدد يساوي عدد الناخبني املسجلني يف قائمة التوقيع.- 3

وجود أوراق عّد نقاط التصويت بعدد كاف.- )

وجود مطبوعات حمرض الفرز بعدد كاف.- )

أّن قائمة التوقيع املصادق عليها قانونا تتضمن القائمة االسمية للناخبني املسجلني يف مكتب التصويت.- 6

األظرفة املخصصة جلمع أوراق التصويت امللغاة وأوراق التصويت حمل نزاع وكذا الوكاالت.- 7

نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت- 8

نسخة من قائمة ممثيل املرتشحني أو قوائم املرتشحني.- 9

لتفصيل أكثر أنظر: حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 713، مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص ص 110-111، سعد مظلوم العبديل،   (1(
املرجع السابق، ص ص 273 – 274.

املادة 06 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  (2(
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من خالل هذه الصالحيات يتبني الدور اهلام الذي يلعبه أعضاء مكاتب التصويت يف توفري كافة مستلزمات 

التصويت واحلرص عىل ضامن السري احلسن للعملية، وهي مهام أوجب املرشع عىل األعضاء القيام هبا دون 

أي هتاون)1)، وأي إخالل يعرض صاحبه للمسؤولية اجلزائية املقررة)2).

صالحيات أعضاء مكاتب التصويت أثناء سري عملية التصويت ب- 
ضامنا للسري العادي والنظامي لعملية التصويت، اعتمد املرشع مبدأ تقسيم املهام والصالحيات بني أعضاء 

مكتب التصويت)3)، بحيث يتعاون الكل إلمتام العملية يف أحسن الظروف، غري أنه للرضورة يمكن لرئيس 

املكتب إعادة توزيع املهام عىل األعضاء إذا رأى أن الوضع يتطلب ذلك))).

صالحيات رئيس مكتب التصويت  -1
يعترب رئيس مكتب التصويت املسؤول األول عن الطاقم املسري للعملية االنتخابية داخل املكتب، كام يسهر 

عىل توفري الظروف املالئمة حلسن سري عملية التصويت، مع اختاذ التدابري االحتياطية ملعاجلة أي نقائص أو 

جتاوزات، وعىل هذا األساس نص املرشع عىل وجوب حضور رئيس املكتب كرشط إلزامي النطالق عملية 

التصويت)))، وغيابه يعين عدم فتح املكتب إىل غاية اختاذ الرتتيبات الالزمة لتعويضه من طرف وايل الوالية)6).

كام يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة ضبط األمن داخل مكتب التصويت ويتخذ التدابري الالزمة حلسن سري 

التصويت، مع رضورة ترير حمرض بذلك  لعمليات  العادي  بالسري  االقرتاع)7)، ويمكنه طرد أي شخص خيل 

يرفق بمحرض الفرز، كام يملك صالحية تسخري أعوان القوة العمومية حلفظ النظام العام إذا اقتىض األمر.

صالحيات نائب رئيس مكتب التصويت  -2
يضطلع نائب رئيس مكتب التصويت بتقديم يد املساعدة لرئيس املكتب يف كل عمليات التصويت، ويكلف 

باخلصوص بدمغ بطاقات الناخبني بوضع اخلتم الندي »انتخب« أو »انتخب بالوكالة«، ويسهر عىل وضع 

الناخب بصمته وغطس سبابته اليرسى عندما يصوت لنفسه، وسبابته اليمىن عندما يصوت لغريه يف احلرب 

الفوسفوري غري القابل لإلزالة، لإلشهاد عىل تصويته)8).

تنص املادة 165 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يكون أعضاء مكاتب التصويت مسؤولني عن مجيع العمليات املسندة   (1(
إليهم وفقا ألحكام هذا القانون العضوي«.

تنص املادة 210 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يعاقب باحلبس من مخس )5( سنوات إىل عرش )10( سنوات وبغرامة من   (2(
100.000 دج إىل 500.000 دج، كل إخالل باالقرتاع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة 

األوراق التي يتم فرزها«.
أنظر أيضا: حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 717، مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص ص 111-114، سعد مظلوم العبديل، املرجع   (3(

السابق، ص ص 276-274.
16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع املهام بني أعضاء مكتب  11 من القانون العضوي  تنص املادة   (4(

التصويت حسب خصوصيات كل مكتب«.
املادة 13 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.   (5(

املادة 38 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(
داود الباز، املرجع السابق، ص 614.  (7(

املادة 8 من القانون العضوي 16-10 املتعلق باالنتخابات.  (8(
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صالحيات الكاتب  -3
يكلف كاتب مكتب التصويت بام ييل)1):

التحقق من هوية الناخب- 

التعرف عىل اسم الناخب يف قائمة التوقيعات.- 

تسليم أوراق التصويت والظرف.- 

حساب عدد املصوتني حتى يتمكن من تبليغه يف أي وقت لرئيس مركز التصويت.- 

صالحيات املساعد األول والثاين  -4
أي  يمنع  وأن  التصويت،  مكتب  مدخل  بمراقبة  األول  للمساعد  املكتب  رئيس  تكليف  عىل  املرشع  نص 

جتمعات داخل املكتب، جتنبا ألي فوىض قد تؤثر عىل السري احلسن لعملية االقرتاع.

كام يكلف املساعد الثاين بتقديم العون لنائب الرئيس النجاز مهامه املتعلقة بدمغ بطاقات الناخبني والسهر 

عىل وضع الناخب بصمته وغطس سبابته يف احلرب الفوسفوري.

صالحيات أعضاء مكتب التصويت عند اختتام التصويت ج- 
يتوىل رئيس مكتب التصويت وأعضائه بعد هناية عملية االقرتاع املهام اآلتية)2):

التوقيع عىل قائمة التوقيعات عند انتهاء عملية التصويت واختتامها.  -1

تعيني الفارزين الذين يتولون عملية الفرز من بني الناخبني املسجلني يف نفس املكتب والقيام بمراقبتهم أثناء   -2

قيامهم بعمليات الفرز، ويف حال عدم كفايتهم أو رفضهم، يتوىل أعضاء مكتب التصويت عملية الفرز بأنفسهم.

اإلرشاف عىل عملية فرز األصوات وبصفة عالنية مستمرة ودون انقطاع إىل غاية إهنائها.  -3

مشمع  كيس  يف  الفرز  عملية  هناية  بعد  الناخبني  أصوات  تمل  التي  االنتخاب  أوراق  عىل  احلفاظ   -(

الكيس  هذا  وضع  ويتم  التصويت،  مكتب  ورقم  التصويت،  مركز  تسمية  تمل  بملصقة  ومعرف 

داخل صندوق االقرتاع املناسب، والذي جيب أن ُيشمع أيضا من قفليه.

ترير حمرض الفرز وتوقيعه من طرف أعضاء املكتب.  -(

يرصح رئيس مكتب التصويت بنتيجة الفرز بصفة عالنية.  -6

الّلجنة  رئيس  أو  البلدية  االنتخابية  الّلجنة  رئيس  إىل  األويل  الفرز  حمرض  من  أصلية  نسخة  تسليم   -7

االنتخابية الدبلوماسية ورئيس مركز االنتخاب.

تسليم نسخة مطابقة لألصل من حمارض الفرز إىل ممثيل األحزاب السياسية املشاركة واملرتشحني.  -8

املادة 9 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  (1(
أنظر املواد 23 إىل 26 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  (2(

مظلوم  114-115، سعد  السابق، ص ص  املرجع  حامد طويقات،  مراد   ،720 السابق، ص  املرجع  فرغيل حممد عيل،  أنظر: حممد  أكثر  لتفصيل   
العبديل، املرجع السابق، ص ص 277، 278.
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الفرع الثالث: تقسيم مراكز ومكاتب التصويت وأمهيتها

نظرا للعدد الكبري للناخبني، وتسهيال ألداء حقهم االنتخايب يف ظروف مقبولة، نص املرشع عىل تعيني مواقع 

خاصة للتصويت يتم تقسيم الناخبني عليها، تتمثل هذه املواقع أساسا يف مراكز ومكاتب التصويت.

أوال: تقسيم مراكز ومكاتب التصويت
مكان التصويت هو منشأة خمصصة لتمكني جمموعة معينة من الناخبني من إيداع أصواهتم يف صناديق االقرتاع، 

والتعبري عن رأهيم بكل حرية، وجيب أن تتوفر فيه رشوط معينة أمهها التجهيزات الرضورية والتأطري البرشي 

الذي حيقق املبادئ األساسية لعملية التصويت، وأمهها احلفاظ عىل رسية التصويت)1).

تعريف مراكز ومكاتب التصويت أ- 
التصويت  مركز  مها  أساسيني  موقعني  إىل  التصويت  عملية  فيها  تتم  التي  املواقع  تقسيم  املرشع  اعتمد 

التصويت. ومكتب 

تعريف مركز التصويت  -1
جُيرى االنتخاب عىل مستوى كل دائرة انتخابية، ويتم توزيع الناخبني بقرار من الوايل حسب عدد الناخبني 

وما تقتضيه الظروف املحلية)2)، غري أنه يف حال ما تطلب إجراء العملية إنشاء مكتبي تصويت أو أكثر فإن 

ذلك يشكل »مركز تصويت« توكل مسؤولية تسيريه إىل رئيس مركز يعني ويسخر بقرار من الوايل أو رئيس 

املمثلية الدبلوماسية حسب احلالة ويساعده أربعة ))( مساعدين)3).

التي يندرج يف دائرة اختصاصها أكثر  فمركز التصويت هو جتمع ملجموعة مكاتب تصويت، وهو الوحدة 

الدائرة  نفس  املتواجدة يف  التصويت  تنسيقي بني مكاتب  بعد  بغية إضفاء  إنشاؤه  يتم  اقرتاع)))،  من مكتب 

دون  االنتخاب  ملكاتب  الكبري  العدد  أن  خاصة  تشتيتها،  وجتنب  اجلهود  تكاثف  لضامن  وذلك  االنتخابية، 

تنظيم يؤدي حتام إىل فوىض وهدر لإلمكانيات املادية والبرشية.

وُمنح رئيس مركز التصويت صالحيات هامة ختوله املسامهة إىل جانب أعضاء مكاتب التصويت يف إنجاح 

العملية االنتخابية واملحافظة عىل نزاهتها، وتتمثل أساسا يف))):

ضامن إعالم الناخبني والتكفل هبم إداريا داخل املركز.- 

سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 268.  (1(
(2( Bernard Maligner, op.cit, p 330.

تنظيم مركز ومكتب  لقواعد  املحدد   23-17 التنفيذي  املرسوم  30 من  بنظام االنتخابات، واملادة  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  27 من  املادة   (3(
التصويت وسريمها. 

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 741.  (4(
تنظيم مركز ومكتب  لقواعد  املحدد   23-17 التنفيذي  املرسوم  31 من  واملادة  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  28 من  املادة   (5(

التصويت وسريمها. 
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مساعدة أعضاء املكاتب يف تسيري عمليات التصويت.- 

السهر عىل حسن النظام خارج مكاتب التصويت بتسخري القوة العمومية داخل مركز التصويت.- 

يوزع األعضاء اإلضافيني حسب احتياجات مكاتب التصويت.- 

احلاجة -  عند  باالستعانة  التصويت  مركز  من  القريبة  الضواحي  يف  النظام  حسن  عىل  السهر 

العمومية. بالقوة 

توزيع بطاقات الناخبني الباقية.- 

يتضح من خالل الصالحيات السابقة الدور الذي يلعبه رئيس مركز التصويت يف كونه وسيطا بني خمتلف 

أطراف العملية االنتخابية، إذ أنه مركز التواصل الذي يتم عىل مستواه دراسة كافة اإلشكاليات وإجياد حلول 

هلا، خاصة أن مكتبه يتواجد يف موقع داخل مركز االقرتاع يسمح له بمتابعة كافة املستجدات ويسهل عىل 

اجلميع االتصال به)1).

تعريف مكتب التصويت  -2
ضامنا  واسعة  بصالحيات  املرشع  زوده  لذلك  االقرتاع،  لعملية  األساسية  اخللية  هو  التصويت  مكتب 

ويقصده  رسمية،  بصفة  ختصيصه  يتم  الذي  املكان  وهو  رشعية)2)،  بصفة  االنتخابية  العملية  لسري 

الناخبون التابعون له ملبارشة حقهم يف االقرتاع)3)، ويتم إنشاؤه بموجب قرار من الوايل أو رئيس املمثلية 

الناخبني بحسب اإلمكانيات والظروف املحلية وحسب عدد  الدبلوماسية حسب احلالة، يتم فيه توزيع 

االنتخابية))). الدائرة  يف  الناخبني 

وملكاتب التصويت نوعان أساسيان:

اإلفصاح عنها مسبقا  - يتم  أماكن معلومة  املتواجدة يف  القارة  املكاتب  الثابتة: هي  التصويت  مكاتب 

مبارش،  بشكل  مستواها  عىل  بالتصويت  املعنيون  الناخبون  إليها  يتجه  بحيث  بدقة،  عنواهنا  وتديد 

وهي ثابتة يف مكاهنا طيلة فرتة االقرتاع.

آخر،  - إىل  مكان  من  تنتقل  بل  واحد،  مكان  يف  مستقرة  غري  مكاتب  املتنقلة:  التصويت  مكاتب 

ذات  والصحراوية  النائية  املناطق  يف  القاطنني  الناخبني  عىل  االنتخاب  حق  مبارشة  لتيسري  وتنشأ 

مكاتب  من  النوع  هذا  وظهور  البدويني)))،  شبه  املتناثرين  السكان  حيث  املحدود،  السكاين  العدد 

االنتخاب،  يف  احلق  وخاصة  السياسية  احلقوق  ممارسة  يف  املساواة  مبدأ  لتكريس  هيدف  التصويت 

بأصواهتم،  التصويت لإلدالء  إىل مكاتب  التنقل  يتعذر عليهم  الذين  الناخبني  الكثري من  يوجد  إذ 

16-10 املتعلق باالنتخابات »جيب أن يكون مكتب رئيس مركز التصويت يف مكان يّسهل دخول  2 من القانون العضوي  30 فقرة  تنص املادة   (1(
الناخبني إليه ويّوفر أفضل الرشوط لتوجيههم نحو مكاتب التصويت«.

عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص 107.  (2(
سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 741.  (3(

املادة 27 من القانون العضوي 16-10 املتعلق باالنتخابات.  (4(
سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 744.  (5(
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فيه  يتم  الذي  املكاتب  من  النوع  هذا  إنشاء  تم  األساس  هذا  وعىل  املعزولة،  املناطق  يف  خاصة 

املواطنني. إقامة  أماكن  إىل  االنتقال 

بتقليصه، -  املطالبة  إىل  السياسية  األحزاب  دفع  املتنقلة  التصويت  مكاتب  تشكيل  يف  اإلفراط  أن  غري 

وسيلة  إىل  تتحول  ال  حتى  الثابتة،  التصويت  مكاتب  إىل  الناخبني  تنقل  استحالة  عند  فقط  واعتامده 

تزوير، خاصة مع صعوبة مراقبتها من طرف ممثيل األحزاب، يشار أن عدد مكاتب التصويت املتنقلة 

االنتخابات  يف  مكتب   639 إىل  لينزل   199( لسنة  الرئاسية  االنتخابات  يف  مكتب   1300 إىل  وصل 

الرئاسية لسنة 1999)1)، ويتقلص إىل 166 مكتب يف انتخابات املجلس الشعبي الوطين لسنة 2017)2)، 

وهو مؤرش اجيايب لنزاهة االنتخابات.

ضوابط تقسيم مراكز ومكاتب التصويت  -3
تقسيم األماكن التي يديل فيها الناخبون بأصواهتم إىل مراكز ومكاتب تصويت هو أسلوب هيدف لتحكم أكرب 

يف تفاصيل العملية االنتخابية، وبشكل يساهم يف متكني كافة املواطنني من ممارسة حقهم يف التعبري عن رأهيم 

يف أجواء منظمة ودون أي معوقات متنعهم من ذلك، فهي مسألة عىل درجة عالية من األمهية فيام يتعلق بإدارة 

العملية االنتخابية، وتعترب رضورية لتنظيم وتنفيذ عمليات االقرتاع بصورة مرضية)3).

فعملية تقسيم مراكز ومكاتب التصويت تكمها جمموعة ضوابط تؤخذ بعني االعتبار من طرف وايل الوالية 

أو رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية، للتمكن من اختيار أحسن املواقع للتصويت.

املكلف  هو  الوالية  وايل  أن  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   27 املادة  ونصت 

الناخبني  وعدد  املحلية  الظروف  االعتبار  بعني  باألخذ  وذلك  التصويت  مكاتب  عىل  املواطنني  بتوزيع 

انتخابية))). يف كل دائرة 

وأهم الضوابط التي تكم عملية توزيع الناخبني عىل مكاتب التصويت هي:

عدد الناخبني يف كل دائرة انتخابية: من االعتبارات التي جيب االلتزام هبا عند تديد مكاتب التصويت - 

بشكل  الناخبني  توزيع  هي  أساسا  التقسيم  فغاية  انتخابية)))،  دائرة  كل  يف  السكانية  الكثافة  مراعاة 

فال يصح ختصيص  املحددة،  اآلجال  العملية يف سالسة وضمن  وإجراء  الضغط  يساهم يف ختفيف 

أمال فاضل، اآلليات القانونية لنزاهة العملية االنتخابية يف اجلزائر، جملة أبحاث قانونية وسياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة الصديق   (1(
بن حيي، جيجل، اجلزائر، العدد السادس، جوان 2018، ص 86.

https://  2017 ماي   4 الترشيعية  االنتخابات  نتائج  إلعالن  املخصص  اجلزائري  املحلية  واجلامعات  الداخلية  لوزير  الصحفي  املؤمتر  انظر:   (2(
www.youtube.com/watch?v=ijvThEuzqfs تاريخ االطالع: 15 سبتمرب 2017، 13:30.

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص741.  (3(
تنص املادة 27 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »جيري االقرتاع يف الدائرة االنتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوايل عىل   (4(

مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف املحلية ويتطلبه عدد الناخبني«.
سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 268.  (5(
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الكثري من  تلجأ  الناخبني يف حني خيصص آخر لعدد ضئيل، لذلك  لعدد هائل من  مكتب تصويت 

األنظمة إىل وضع حد أقىص جيب أن ال يتجاوزه عدد الناخبني عىل مستوى كل مكتب تصويت)1).

اعتامد التقسيم اإلداري لتحديد الدوائر االنتخابية: فالتطابق بني التقسيم اإلداري واالنتخايب يسهل - 

التقسيم  عىل  أساسا  تعتمد  باعتبارها  انتخابية،  دائرة  لكل  اجلغرافية  احلدود  معرفة  الناخبني  عىل 

التي قد تدث يوم االقرتاع يف  اإلداري الذي يعلمه أغلب املواطنني، فهذه الطريقة جتنب األخطاء 

تديد املكاتب الواجب التوجه إليها، وهو ما حيرم عددا كبريا من الناخبني من اإلدالء بصوهتم، وقد 

 10-16 العضوي  القانون  من   26 املادة  بموجب  التقسيم  يف  األسلوب  هذا  اجلزائري  املرشع  اعتمد 

املتعلق بنظام االنتخابات)2).

اختيار املواقع األكثر أمنا)3): اجلانب األمين يلعب دورا هاما يف تفيز الناخبني عىل االنتقال إىل مكاتب - 

التصويت وممارسة حقهم االنتخايب دون خوف من التبعات التي قد تنجم عن ذلك، وعليه فتحديد 

مواقع االقرتاع جيب أن يكون عىل أساس املناطق األكثر أمنا، خاصة يف املناطق التي تعرف اضطرابات 

أو هتديدات أمنية تزيد حدهتا خالل فرتة االقرتاع، وهو ما قد يؤثر عىل السري احلسن للعملية االنتخابية.

تكون يف -  أن  التصويت جيب  مواقع  التصويت:  إىل مكاتب  الوصول  الناخبني يف  بني  املساواة  تقيق 

أماكن قريبة نسبيا من أغلبية الناخبني، حتى ال تكون أفضلية لفئة عىل أخرى، فال جيوز أن ينتقل جزء 

من الناخبني بسهولة إىل مكاتب التصويت، فيام يتكبد جزء آخر العناء واملشقة، وهو األمر الذي قد 

جيعلهم حُيجمون عن االنتخاب))).

اعتامد نظام مكاتب التصويت املتنقلة يف املناطق النائية واملعزولة: لتيسري مبارشة حق االنتخاب عىل - 

الناخبني القاطنني يف املناطق النائية والصحراوية ذات العدد السكاين املحدود، والذي ال يمكن معه 

الضامنات  توفري  مع  املتنقلة،  االقرتاع  مكاتب  عىل  االعتامد  يستحسن  ثابتة،  انتخاب  مكاتب  إنشاء 

الكاملة للمحافظة عىل نزاهة وشفافية عملية التصويت عىل مستواها))).

مثل -  خاصة  لفئات  ختصص  التي  التصويت  مكاتب  هي  اخلاصة:  التصويت  بمكاتب  العمل  إلغاء 

اجليش، الرشطة، اجلامرك، وكثريا ما أثارت نقاشا واعرتاضا كبريا من األحزاب السياسية والنشطاء 

فرض  صعوبة  بسبب  االنتخابات  وتزوير  باألصوات  للتالعب  وسيلة  اعتربوها  الذين  السياسيني، 

كل  يف  تديده  تم  الذي  األقىص  العدد  أن  بدوي«  نورالدين  السيد«  اجلزائري  املحلية  واجلامعات  الداخلية  وزير  رصح  األساس  هذا  عىل   (1(
https://www.youtube.com/ انظر  ناخب،   500 هو   2017 نوفمرب   23 املحلية  االنتخابات  خالل  الوطن  مستوى  عىل  تصويت  مكتب 

watch?v=6ttX793AHcA تاريخ االطالع: 25 ديسمرب 2017 الساعة 15:30.
من  أو  بلدية  من  أو  بلدية  شطر  من  االنتخابية  الدائرة  تتشكل  أن  »يمكن  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   26 املادة   (2(

بلديات. عدة 
تدد الدائرة االنتخابية عن طريق القانون«.  

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص742.  (3(
داود الباز، املرجع السابق، ص611.  (4(

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 744.  (5(
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التصويت يف مراكز  إلغائها وإلزام أعوان هذه املؤسسات عىل  رقابة حقيقية عليها، وهو ما أدى إىل 

االنتخاب العادية)1).

ثانيا: أمهية مراكز ومكاتب التصويت
يف  للتحكم  األحسن  الوسيلة  كوهنا  يف  تتجىل  كبرية  أمهية  التصويت  ومكاتب  مراكز  عىل  الناخبني  لتوزيع 

األعداد الكبرية من الناخبني التي تتوجه لإلدالء بأصواهتا، فهي الوسيط بني صاحب احلق وممارسة احلق، 

إذ عىل مستواها يتمكن الناخبون من التعبري عن آرائهم بشكل منظم ويف ظروف مستقرة، مُتّكن من معرفة 

التوجه العام للناخبني دون تالعب أو تدخل، وهي املكان الذي ترتكز فيه أصوات الناخبني التي تدد الفائز 

باالنتخابات، وهنا تكمن األمهية الكبرية ملراكز ومكاتب التصويت، من حيث أهنا املوقع الذي يتحقق فيه 

التجسيد الفعيل لعملية التصويت بمعناها الضيق.

املبارش ملامرسة حق االنتخاب  الناخبني االنتقال  التصويت يمكن  للناخبني عىل مكاتب  فالتوزيع املدروس 

بسهولة ودون مشقة)2)، ويمكن اإلدارة االنتخابية من متابعتهم والتحقق من أعدادهم، وهو ما حيول دون 

قيام أي من الناخبني بمبارشة حق االقرتاع أكثر من مرة يف ذات االنتخاب، كام يمكن من االطالع عىل كافة 

املستجدات املتعلقة بسري العملية االنتخابية، وإجياد حلول فورية لإلشكاالت التي تواجهها، وهو ما يساعد 

عىل إمتامها يف ظروف شفافة نزهية، معربة حقا عن إرادة الناخبني)3).

تشكيلة  عىل  اإلدارية  الرقابة  يف  السياسية  األحزاب  دور  الثاين:  املطلب 
التصويت مكاتب 

مكاتب  جعلت  االقرتاع،  صناديق  يف  رأهيم  عن  الناخبني  بتعبري  مبارشة  وارتباطها  التصويت  عملية  أمهية 

التصويت من أهم احللقات وأكثرها حساسية خالل العملية االنتخابية، خاصة أن طاقمها هو الساهر عىل 

احرتام اإلجراءات القانونية لسري االنتخاب، وعىل عملية فرز األصوات وإعالن النتائج.

فالصالحيات الكبرية التي تتمتع هبا مكاتب التصويت، والتي يمكن أن تستغل بشكل يؤثر سلبا عىل سري 

العملية االنتخابية، ويؤدي للتالعب بأصوات الناخبني أو التدخل يف اختيارهم، جعلت املرشع ينص عىل 

يف ظل األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق باالنتخابات كان أفراد اجليش والرشطة واهليئات شبه العسكرية يصوتون داخل الثكنات   (1(
أفراد اجليش  التي نصت »يامرس  63 منه  للامدة  النظامية، وذلك طبقا لنص  بأفراد األسالك  العمل اخلاصة  وحمافظات الرشطة وخمتلف أماكن 

الشعبي الوطين وأسالك األمن حقهم يف التصويت يف االنتخابات الرئاسية والترشيعية واالستفتاءات يف أماكن عملهم.
خيضع اقرتاعهم لإلجراءات والقواعد املطبقة عىل مكاتب التصويت املتنقلة ».  

غري أن األحزاب السياسية احتجت بشدة عىل تصويت أفراد األسالك النظامية يف مكاتب خاصة، مربرة موقفها بعجزها عن مراقبة عمليات   
تصويت هذه اهليئات، وبإمكانية استغالل أصوات أفرادها خدمة ألحزاب أو مرتشحني معينني، ورغم أن اإلدارة ظلت تربر هذا التوجه بالظروف 
األمنية الصعبة التي يمكن أن تشكل هتديدا عىل أفراد هذه األسالك وبرضورة تسبيق اقرتاعهم لتوفري األمن يوم االقرتاع، إال أنه تم اخلضوع 
ملطالب األحزاب السياسية وإلغاء املكاتب اخلاصة وإلزام أفراد اجليش واألسالك األمنية بالتصويت يف مكاتب التصويت العادية مع املواطنني، 

وذلك بموجب املادة 13 من القانون العضوي 04-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.
سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 269.  (2(

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 741.  (3(
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آليات رقابية هتدف أساسا إىل تنقيتها من األشخاص الذين يظهر أهنم قد يستغلون السلطات املمنوحة هلم 

االنتخابات،  يف  مشاركة  أطرافا  ليخدموا  عليهم،  املفروض  احلياد  واجب  عن  ويتخلون  القانون،  ملخالفة 

وحياولون تسيري العملية االنتخابية بشكل يساعدها عىل الفوز.

قرارات  إلغاء  ألجل  التصويت  مكاتب  تشكيلة  يف  الطعن  أساسها  عىل  يتم  آليات  جمموعة  ُوضعت  لذلك 

التعيني غري القانونية، من بينها الطعن اإلداري أمام اجلهة املصدرة القرار.

واألحزاب السياسية تفعيال هلذه الرقابة ُمنحت صالحية استالم نسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت 

للدائرة االنتخابية املرتشح فيها وتقديم اعرتاض أمام اجلهات اإلدارية املختصة يف حال اكتشاف جتاوز أو 

خمالفة للقانون، وذلك دراية من املرشع أهنا من أكثر األطراف حرصا عىل سالمة تشكيلة مكاتب التصويت 

وخلوها من أشخاص ال تتوفر فيهم رشوط احلياد، وأن رقابتها هتدف لعدم استغالل عضويتهم يف مكتب 

التصويت لكسب أصوات لصالح جهات معينة)1).

الفرع األول: استالم األحزاب السياسية نسخة من قوائم مكاتب التصويت

حرص املرشع عىل إرشاك األحزاب يف رقابة خمتلف مراحل العملية االنتخابية، وذلك تأكيدا منه أن تقيق 

النزاهة حيتاج إىل تكاتف جهود اجلميع ومسامهتهم يف كشف مواطن الضعف التي تشوب العملية حتى يتم 

تصحيحها وفقا لإلجراءات املنصوص عليها.

إعالم  وجوب  عىل  نص  فقد  بأعضائها،  املنوط  احلساس  والدور  التصويت  مكاتب  تشكيل  ألمهية  ونظر 

األحزاب السياسية باألشخاص الذين تم اختيارهم لعضويتها، وذلك بتسليمها نسخة من القائمة األولية 

بجمع  هلا  تسمح  التي  واملادية  البرشية  اإلمكانيات  متلك  أهنا  خاصة  سالمتها،  من  والتأكد  عليها  لالطالع 

املعلومات الالزمة حول أعضاء املكاتب، ومدى متتعهم بالرشوط القانونية املطلوبة.

وتسليم قوائم أعضاء مكاتب التصويت لألحزاب السياسية هو إجراء ُيامثل اإلجراء املنصوص عليه خالل 

مرحلة القوائم االنتخابية، والذي ُيلزم السلطة املختصة تسليم األحزاب السياسية نسخة من القوائم االنتخابية 

للدائرة املرتشح فيها)2)، وهو إقرار بالدور الرقايب لألحزاب السياسية خالل خمتلف مراحل العملية االنتخابية.

أوال: التطور القانوين الستالم األحزاب السياسية نسخ قوائم أعضاء مكاتب التصويت
التصويت،  السياسية احلق يف استالم نسخ قوائم أعضاء مكاتب  تدرج املرشع اجلزائري يف منح األحزاب 

وهو تدرج أيضا يف منحها احلق يف رقابة سالمة أعضائها من أي عيب قانوين قد يؤثر عىل حسن أداء مهامهم 

خالل مرحلة التصويت.

بن محو عبد اهلل، نظام االنتخابات الرئاسية يف اجلزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية،   (1(
جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 2010-2011، ص 592.
املادة 22 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
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إقصاء األحزاب السياسية من رقابة قوائم أعضاء مكاتب التصويت أ- 
نسخة  استالم  يف  السياسية  األحزاب  حلق  إشارة  أي  االنتخابات  بنظام  املتعلق   13-89 القانون  يتضمن  مل 

من قوائم أعضاء مكاتب التصويت، وبالتبعية مل يمنح هلا أي حق للطعن يف أعضاءها، سواء اإلداري أمام 

السلطات مصدرة القرار، أو القضائي أمام اجلهات القضائية املختصة، بحيث اكتفت املادة 33 )1) منه عىل منح 

اختصاص تعيني أعضاء مكاتب التصويت لوايل الوالية، من بني ناخبي البلدية، ونصت عىل الفئات املستثناة 

من حق العضوية.

وعدم النص عىل حق استالم األحزاب قائمة أعضاء مكتب التصويت والطعن فيها قد يرجع إىل الرتيث الذي 

اعتمده املرشع اجلزائري من خالل قانون االنتخابات 89-13، نظرا حلداثة التجربة التعددية يف اجلزائر، والتي 

تتطلب االهتامم أكثر بوضع املبادئ األساسية لالنفتاح السيايس والتشبع هبا، وهو األمر الذي جعله يكتفي 

بتوفري احلد األدىن من الضامنات، إىل غاية اتضاح الصورة والتأكد من جتذر الثقافة احلزبية وتقبل الرأي اآلخر.

غري أن القانون91-17 املعدل واملتمم للقانون 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات)2) حاول إعطاء رشعية أكرب 

لتشكيلة مكاتب التصويت، إذ عدل مضمون املادة 33 منه، وألزم اإلدارة بنرش قوائم مكاتب التصويت يف 

مدة مخسة ))0( أيام من غلق قوائم املرتشحني، كام نص عىل إمكانية تعديلها يف حال تقديم اعرتاض مقبول 

خالل مخسة ))0( أيام املوالية للنرش، ومل يرش إىل حق األحزاب السياسية واملرتشحني األحرار يف تسلم نسخة 

منها، مع أننا نعتقد أهنا متلك حق تقديم االعرتاض أمام اجلهات مصدرة القرار بام أن املرشع مل حيدد من هم 

أصحاب احلق يف ذلك، وأبقى املجال مفتوحا لكل ذي مصلحة يف نزاهة العملية االنتخابية.

وقد سلك املرشع يف األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق باالنتخابات نفس التوجه، بحيث مل 

ينص عىل منح األحزاب السياسية احلق يف استالم نسخة من قوائم أعضاء مكاتب التصويت، واكتفى بإلزام 

اإلدارة بنرش القائمة يف مقر الوالية والبلديات املعنية بعد مخسة ))( أيام من قفل قائمة املرتشحني، كام نص 

عىل إمكانية تعديلها يف حال تقديم اعرتاض مقبول)3)، دون تديد للجهات صاحبة احلق يف تقديم االعرتاض، 

وهو ما يعطي أيضا األحزاب السياسية التي تعد من أهم أطراف العملية االنتخابية احلق يف الطعن اإلداري 

إذا وجدت مربرات لذلك.

فرغم عدم النص عىل تسليم قائمة أعضاء مكاتب التصويت لألحزاب السياسية، يالحظ من خالل األمر 

97-07 أن املرشع انتقل خطوة يف طريق تكريس الرقابة احلزبية عىل سالمة قوائم أعضاء مكاتب التصويت، 

تنص املادة 33 من القانون 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات »يعني أعضاء مكاتب التصويت ويستدعون بقرار من الوايل من طرف ناخبي البلدية،   (1(
ماعدا املرتشحني وأوليائهم املبارشين، أو أصهارهم إىل غاية الدرجة الرابعة«.

الرسمية  االنتخابات، اجلريدة  بنظام  املتعلق   1989 7 غشت  املؤرخ يف   13-89 للقانون  املعدل واملتمم   1991 أكتوبر   15 املؤرخ يف  القانون17-91   (2(
للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 16 أكتوبر 1991، العدد 48.

واألعضاء  التصويت  مكاتب  أعضاء  قائمة  »...تنرش  االنتخابات  بنظام  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن   07-97 األمر  من   40 املادة  تنص   (3(
اإلضافيني بمقر كل من الوالية والبلديات املعنية، بعد مخسة )5( أيام من قفل قائمة املرتشحني، وتنرش يف مكاتب التصويت يوم االقرتاع.

يمكن أن تكون القائمة حمل تعديل يف حال اعرتاض مقبول...«.  
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بنصه عىل رضورة إعالهنا وإمكانية الطعن فيها أمام اجلهات املختصة، وهو احلق الذي يمكن مبارشته من 

طرف األحزاب واستغالله حلامية عملية التصويت من التالعب والتزوير.

منح األحزاب السياسية احلق يف رقابة قوائم أعضاء مكاتب التصويت ب- 
العضوي  القانون  املتضمن   07-97 لألمر  واملتمم  املعدل   01-0( العضوي  القانون  من  ابتداء  املرشع  تبىن 

قوائم  رقابة  يف  السياسية  لألحزاب  أكرب  رقايب  دور  إعطاء  فيه  حاول  جديدا  توجها  باالنتخابات)1)  املتعلق 

أعضاء مكاتب التصويت، إذ أن الفرتة املعتربة التي مرت عىل االنفتاح السيايس واتضاح املسار الديمقراطي 

نسبيا ملختلف أطراف العملية السياسية، جعل املرشع ال خيشى إرشاك خمتلف الفاعلني يف العملية االنتخابية 

انتقادات  أظهرت  التعددية  ظل  يف  جرت  التي  االنتخابية  التجارب  أن  كام  فيها،  رقابيا  دورا  وإعطائهم 

واملحاباة  التصويت،  مكاتب  أعضاء  تعيني  طريقة  حول  األحزاب  طرف  من  خاصة  كثرية  واحتجاجات 

واملحسوبية التي طبعتها، والتي أثرت سلبا عىل نتائج العملية االنتخابية.

كام أن املادة 36 من القانون العضوي 12-01 واملادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلقني بنظام االنتخابات، 

اتبعتا نفس هنج القانون العضوي )0-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07 وبنفس الصيغة تقريبا، ونصتا عىل 

إلزام اإلدارة تسليم قائمة أعضاء مكاتب التصويت لألحزاب السياسية لإلطالع عليها ورقابة األسامء التي 

منحت صفة العضوية فيها ومدى أحقيتها بذلك، ليتم الطعن فيها إداريا وقضائيا يف حال اكتشفت أي خمالفة 

للنصوص القانونية.

يكن  مل  لرقابتها  التصويت  مكاتب  أعضاء  قائمة  من  نسخة  استالم  يف  احلق  السياسية  األحزاب  فمنح 

دفعة واحدة، بل عرف تدرجا مرحليا ابتداء من قانون االنتخابات 89-13 إىل القانون العضوي 10-16 

االنتخابات. بنظام  املتعلق 

ثانيا: إجراءات استالم األحزاب السياسية نسخ قوائم أعضاء مكاتب التصويت
نصت املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات عىل »... تنرش قائمة أعضاء مكاتب 

التصويت واألعضاء اإلضافيني يف مقر كل من الوالية واملقاطعة اإلدارية والدائرة والبلديات املعنية مخسة 

عرش))1( يوما، عىل األكثر، بعد قفل قائمة املرتشحني، وتسلم إىل املمثل املؤهل قانونا لألحزاب السياسية 

املشاركة يف االنتخابات وللمرتشحني األحرار، بطلب منهم يف نفس الوقت مقابل وصل استالم، وتعلق يف 

مكاتب التصويت يوم االقرتاع...«.

فقوائم أعضاء مكاتب التصويت تنرش عىل مستوى الوالية والبلديات املعنية والدوائر واملقاطعات اإلدارية يف 

97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات »... تنرش قائمة  04-01 املعدل واملتمم لألمر  7 من القانون العضوي  تنص املادة   (1(
أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيني بمقر كل من الوالية والبلديات املعنية، بعد مخسة )5( أيام من قفل قائمة املرتشحني، وتسلم إىل 

ممثيل األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات واملرتشحني األحرار يف نفس الفرتة، وتنرش يف مكاتب التصويت يوم االقرتاع.
يمكن أن تكون هذه القائمة حمل تعديل يف حال اعرتاض مقبول...«.  
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أجل أقصاه مخسة عرش ))1( يوما من تاريخ قفل قوائم املرتشحني، وهي نفس املدة التي ُتلزم فيها السلطات 

املختصة بتسليم القائمة ملمثيل األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات)1).

فاملدة القانونية التي تستلم فيها األحزاب نسخة من قائمة مكاتب التصويت اخلاصة بالدائرة االنتخابية 

املادة  املدة املنصوص عليها يف  املرتشح فيها هي مخسة عرش))1( يوما من قفل باب الرتشح، وهي نفس 

يف  حمددا  كان  بام  مقارنة  إطالتها  تم  أنه  ويشار  باالنتخابات،  املتعلق   01-12 العضوي  القانون  من   36

االنتخابات، والذي كان ينص يف  بنظام  املتعلق   07-97 املعدل واملتمم لألمر   01-0( العضوي  القانون 

من  أيام   )0(( التصويت لألحزاب خالل مخسة  مكاتب  أعضاء  قوائم  تسليم  منه عىل وجوب   07 املادة 

الرتشح. قائمة  قفل 

ومل تدد املادة 30 من القانون العضوي 16-10 اجلهة املكلفة بتسليم قوائم أعضاء مكاتب التصويت لألحزاب 

السياسية، غري أنه من الناحية العملية فمصالح الوالية هي املتكفلة بتسليمها)2)، كون الوايل هو املخول بإصدار 

قرارات تعيني أعضاءها، كام أن االعرتاضات عليهم تقدم عىل مستواه.

جديد  رشط  وهو  منها،  طلب  عىل  بناء  السياسية  لألحزاب  التصويت  مكاتب  أعضاء  قائمة  وُتسّلم 

االنتخاب  قوانني  يف  موجودا  يكن  ومل   ،10-16 العضوي  القانون  من   30 املادة  يف  عليه  منصوص 

املرحلة،  هذه  بمراقبة  االهتامم  لعدم  دليل  هو  التصويت  مكاتب  أعضاء  قائمة  طلب  فعدم  السابقة، 

تكتفي  بل  االنتخابات،  يف  املشاركة  األحزاب  كامل  عىل  توزيعها  يف  نفسها  جُتهد  ال  أن  اإلدارة  وعىل 

يطلبها. ملن  بتسليمها  فقط 

فقط،  االنتخابات  يف  املشاركة  السياسية  لألحزاب  التصويت  مكاتب  أعضاء  قائمة  ُتسلم  أن  ُيشرتط  كام 

وبمفهوم املخالفة فاألحزاب غري املشاركة يف االنتخابات، أو التي ُرفضت ملفات ترشحها واستنفذت مجيع 

طرق الطعن يف قرار رفض الرتشح)3)، ال يمكنها احلصول عىل القائمة، ومربر ذلك أن األحزاب املشاركة 

املحتملة  اخلروقات  عن  التحري  مصلحتها  ومن  االنتخابية،  العملية  إلجراءات  وتتبعا  اهتامما  أكثر  تكون 

والطعن فيها إللغائها، ضامنا لعدم املساس بأصوات ناخبيها.

طرف  من  ممىض  استالم  وصل  مقابل  يكون  التصويت  مكاتب  أعضاء  قوائم  تسليم  أن  املرشع  نص  كام 

السياسية،  واألحزاب  اإلدارة  الطرفني:  محاية  إىل  هيدف  وقائي  إجراء  وهو  قانونا،  املؤهل  احلزب  ممثل 

طريق  عن  السياسية،  لألحزاب  القائمة  تسليم  برفض  اهتامات  أي  من  نفسها  تمي  اإلدارة  جهة؛  فمن 

إظهار وصل االستالم املمىض من طرف ممثل احلزب، ومن جهة أخرى؛ فرفض تسليم وصل االستالم 

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 215.  (1(
عمليا تتكفل مديرية التنظيم والشؤون العامة عىل مستوى الوالية بتسليم قوائم أعضاء مكاتب التصويت ملمثيل األحزاب السياسية واملرتشحني.  (2(
تنص املادة 30 فقرة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »تنرش قائمة أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيني يف مقر   (3(

كل من الوالية واملقاطعة اإلدارية والدائرة والبلديات املعنية مخسة عرش)15( يوما، عىل األكثر، بعد قفل قائمة املرتشحني...«.
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األحزاب  تبين  أن  يمكن  أساسه  وعىل  التصويت،  مكتب  أعضاء  قائمة  تسليم  رفض  عىل  دليل  هو 

املختصة)1). اجلهات  أمام  احتجاجها 

ُيذكر أن إجراء اإلمضاء عىل وصل االستالم مل ينص عليه املرشع يف القانون العضوي )0-01 املعدل واملتمم 

لألمر 97-07 املتعلق بنظام االنتخابات، بل نص عليه يف كل من القانونني العضويني 12-01 و16-10 املتعلقني 

بنظام االنتخابات.

ثالثا: أمهية استالم األحزاب السياسية لنسخة من قوائم أعضاء مكاتب التصويت
يملك أعضاء مكاتب التصويت صالحيات هامة خالل مرحلة التصويت، جتعلهم أكثر أشخاص يمكنهم 

نزاهتهم وحيادهم وامتالكهم  بنتائجها واملساس بمصداقيتها، إن مل حُيسن اختيارهم والتأكد من  التالعب 

اخلربة الالزمة التي متكنهم إنجاح العملية االنتخابية.

لذلك مل ُترتك سلطة وايل الوالية يف تعيني وتسخري أعضاء مكاتب التصويت عىل إطالقها، بل نص املرشع 

عىل رقابتها والطعن فيها إذا مل ترتم النصوص القانونية، وذلك بإرشاك خمتلف أطراف العملية االنتخابية، 

ومن بينها األحزاب السياسية.

وتفعيل رقابة األحزاب عىل قوائم أعضاء مكاتب التصويت ال يكون إال بتمكينها من النسخ األولية منها، 

والتي تسمح باإلطالع عليها واالستفسار عن كافة األسامء التي اختارها وايل الوالية ومنحها العضوية فيها، 

والتأكد من توفرها عىل كافة الرشوط املنصوص عليها قانونا.

فالوزن االنتخايب لألحزاب السياسية، واملصلحة التي متلكها يف نزاهة االنتخابات، ورغبتها يف محاية حقوقها 

ومكتسباهتا االنتخابية وعدم تويلها إىل تيار سيايس منافس، هي ما جعل املرشع ينص عىل وجوب تسليمها 

قوائم أعضاء مكاتب التصويت.

كام أن هذا اإلجراء يساعد عىل إمتام العملية االنتخابية يف جو يسوده االستقرار، وذلك بغلق منافذ التشكيك 

رقابتها  السياسية يف  األحزاب  التصويت، وإرشاك  بأعضاء مكاتب  منها  تعلق  وما  االنتخابات،  يف شفافية 

يعطيها ثقة أكرب يف وجود اإلرادة الحرتام اختيار الناخبني.

مكاتب  أعضاء  قائمة  تسليم  اإلدارة  رفض  حال  يف  إتباعها  املمكن  اإلجراءات  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  يوضح  مل   (1(
التصويت ملمثيل األحزاب السياسية، غري أن املرجح هو جلوؤها إىل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات التي يدخل يف صميم اختصاصاهتا 
فقرة7 من   12 املادة  االنتخابات، وذلك حسب نص  املشاركة يف  األحزاب  ملمثيل  التصويت وتسليمها  أعضاء مكاتب  قوائم  تعليق  السهر عىل 
القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات والتي نصت »تتأكد اهليئة العليا، يف إطار الصالحيات املخولة هلا، قبل 

االقرتاع من:
تعليق قائمة األعضاء األساسيني واإلضافيني ملكاتب التصويت وتسليمها ملمثيل األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات واملرتشحني األحرار،   -

املؤهلني قانونا، وكذا متابعة الطعون املحتملة املتعلقة بذلك ».
القانونية، الستالم كل عريضة تتقدم هبا  العليا، ضمن احرتام اآلجال  16-11 »تؤهل اهليئة  القانون العضوي  1 من نفس  16 فقرة  املادة  ونصت   
األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات أو املرتشحون أو كل ناخب، حسب احلالة. وهبذا الشأن، تؤهل ألن تقوم اهليئة العليا، يف ظل احرتام 

القانون، باختاذ كل إجراء للتأكد من تأسيسها وإخطار السلطات املعنية بشأهنا«.
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الفرع الثاين: إجراءات االعرتاض اإلداري عىل تشكيلة مكاتب التصويت

حياد أعضاء مكاتب التصويت وعدم انحيازهم ألي تيار سيايس متنافس هو ضامنة هامة الختيار الناخبني 

ممثليهم بكل حرية، فحجم السلطات التي يملكوهنا جعل املرشع حيرص عىل ضبطها برقابة صارمة ألدائهم 

مهامهم يف إطار القانون، وعليه أوىل أمهية كبرية لعملية اختيار األعضاء ومدى سالمة قرارات وايل الوالية 

أو رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية املتعلقة بذلك، ونص عىل رضورة نرش القوائم األولية يف الوالية 

األحزاب  ممثيل  إىل  منها  نسخ  بتسليم  املختصة  املصالح  وألزم  والبلديات،  اإلدارية  واملقاطعات  والدوائر 

السياسية املشاركة يف االنتخابات واملرتشحني األحرار)1).

مكاتب  تشكيلة  سالمة  عىل  للحفاظ  السياسية  لألحزاب  املرشع  يوليه  الذي  الدور  أمهية  تظهر  سبق  مما 

األخطاء  يف  يتجىل  والذي  االنتخابية،  العملية  سري  عىل  سلبا  ينعكس  الذي  التعيني  سوء  من  التصويت 

الواجب  القانونية  الرشوط  ترتم  مل  إذا  وقوعها  املحتمل  التالعبات  أو  التصويت،  مرحلة  خالل  املرتكبة 

توافرها يف أعضاء املكاتب.

كام أن املرشع وتأكيدا لرضورة تنقيح قوائم أعضاء مكاتب التصويت ومنح العضوية لألشخاص أهل الثقة 

مقبول،  اعرتاض  تقديم  حال  يف  تعديل  حمل  القوائم  هذه  تكون  أن  إمكانية  عىل  نص  فإنه  فقط،  والكفاءة 

وُمنح هذا االختصاص لألحزاب السياسية واملرتشحني األحرار بحكم أهنم املعنيون باستالم القوائم األولية 

ألعضاء مكاتب التصويت)2)، كام ُمنح للناخبني بحكم أنه نص عىل وجوب نرشها يف اإلدارات العمومية 

لالطالع عليها من طرف العامة)3).

يف  أساسيا  دورا  تلعب  لالنتخابات  الرتشيح  عملية  عىل  وهيمنتها  السيايس  بتأثريها  السياسية  فاألحزاب 

رقابة نزاهة عملية تشكيل مكاتب التصويت، وتقديم طعن إداري أمام اجلهات املختصة))) يف حال حدوث 

جتاوزات يف التعيني واقتناعها بوجود دالئل تفيد احتامل التالعب باالنتخاب من طرف بعض األعضاء.

أنه  إذا رأى  القرار ملراجعة قرارها وتعديله  إىل اإلدارة مصدرة  التامسه  املعين  تقديم  والتظلم اإلداري هو 

خالف القانون يف نواح معينة أو أرض بمركزه القانوين، وغاية ذلك إعطاء فرصة للمعين بالقرار ليطلب من 

اإلدارة أن تعدل قرارها قبل اللجوء إىل القضاء، وهو ما من شأنه تطبيق رقابة ذاتية لإلدارة عىل قراراهتا، 

وبالتايل إظهار التزامها بالقانون وتعديل القرار أو إلغاؤه إن هي خالفته، كام من شأن ذلك أن يضع حال 

يف  املشاركة  السياسية  لألحزاب  قانونا  املؤهلني  املمثلني  إىل  »...وتسلم  االنتخابات  بنظام  املعلق   10-16 العضوي  القانون  من   30 املادة  تنص   (1(
االنتخابات وللمرتشحني األحرار...«.

احلقوق  كلية  بلقايد،  بكر  أيب  جامعة  العام،  القانون  يف  الدكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  اجلزائر،  يف  الرئاسية  االنتخابات  نظام  بشري،  مالك  بن   (2(
والعلوم السياسية، تلمسان، اجلزائر، 2010-2011، ص 592.

حسينة رشون، املرجع السابق، ص 135.  (3(
اسالسل حممد، التنظيم القانوين للمنازعات االنتخابية يف اجلزائر، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية،   (4(

جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 2012، ص66.
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متسك  حال  يف  ثان  كحل  عليه  باإلبقاء  القضائية،  اجلهات  عن  الضغط  وخيفف  األول  مستواه  يف  للنزاع 

اإلدارة برأهيا ورفضها الرتاجع عنه)1).

فاألثر املبارش إذن حلق األحزاب السياسية يف احلصول عىل قوائم أعضاء مكاتب التصويت هو االعرتاض 

عىل حمتواها)2) عن طريق تقديم تظلم إداري إللغاء عضوية كل من ال تتوفر فيه الرشوط، وتعويضه بأشخاص 

التي  املصلحة  هو  اهلام  الرقايب  الدور  هذا  السياسية  األحزاب  منح  ومرد  املسؤولية،  هذه  تمل  يستحقون 

متلكها من محاية العملية االنتخابية)3)، والتي متثل وسيلة هامة متكنها احلصول عىل مقاعد متثيلية تسمح هلا 

تنفيذ براجمها ووعودها، كام أن حرصها عىل نزاهة االنتخابات هو محاية ألصوات مؤيدهيا ومناضليها الذين 

اختاروا قوائمها ومنحوها ثقتهم.

أوال: اختصاص النظر يف اعرتاضات األحزاب السياسية عىل تشكيلة مكاتب التصويت
االعرتاض  مستواها  عىل  يودع  التي  اجلهة  إىل  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  يرش  مل 

بالرجوع  أنه  غري  فيه،  والفصل  بالنظر  املختصة  اجلهة  حيدد  مل  كام  التصويت،  مكاتب  أعضاء  تشكيلة  عىل 

الدبلوماسية  املمثلية  ورئيس  الوالية  وايل  نجده  التصويت  مكاتب  أعضاء  تعيني  قرار  مصدرة  اهليئة  إىل 

النظر يف  إليها طلب إعادة  ُيقدم  التي  القرار هي اهليئة  العامة فاهليئة مصدرة  القواعد  والقنصلية، وحسب 

قراراهتا ألجل تعديلها أو إلغائها.

حق  ممارسة  ورشوط  التصويت  مكاتب  أعضاء  تعيني  برشوط  املتعلق   31-12 التنفيذي  املرسوم  أن  كام 

االعرتاض و/أو الطعن القضائي يف شأهنم يف مادته )0 نص »ُتدرس االعرتاضات املقدمة من طرف املصالح 

املختصة بالوالية أو املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية حسب احلالة، التي تصدر قرارا بالقبول أو الرفض...«.

التي قامت  الواردة يف حق أعضاء مكاتب التصويت تكون من طرف نفس اجلهات  فدراسة االعرتاضات 

بتعيينهم وتسخريهم، كوهنا األدرى بتفاصيل اختيارهم، وجدية املربرات التي ُأسست عليها طلبات إلغاء 

العضوية املقدمة من طرف األحزاب السياسية.

كام ُيشرتط أن تقدم االعرتاضات يف مكاتب التصويت داخل الوطن أو خارجه))) بصفة مكتوبة تتضمن كافة 

املعلومات املتعلقة باحلزب صاحب االعرتاض، واجلهة امللتمس منها مراجعة القرار، وكذلك الشخص أو 

األشخاص املطلوب إلغاء عضويتهم، مع رضورة ذكر األسانيد واألدلة التي تثبت ادعاءات احلزب السيايس، 

وتؤكد خطأ اإلدارة يف اختيار هذا الشخص واختالل الرشوط القانونية املطلوبة فيه.

والتعليل املطلوب تقديمه من احلزب يف تظلمه جيب أن يكون تعليال »قانونيا« بمعىن أن يكون وفق النصوص 

طاهري حسني، رشح وجيز لإلجراءات املتبعة يف املواد اإلدارية، دار اخللدونية للنرش والتوزيع، اجلزائر، 2005، ص ص 10-09.  (1(
دندن مجال الدين، املرجع السابق، ص 147.  (2(
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 216.  (3(

ساوت املادة 03 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها بني إجراءات تعيني وتسخري واالعرتاض   (4(
والطعن يف أعضاء مكاتب التصويت داخل الوطن وأعضاء مكاتب التصويت خارج الوطن، حيث أحالت تنظيم مكاتب التصويت يف اخلارج 

إىل املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق باالنتخابات، واملتعلقة بتنظيم تشكيل مكاتب التصويت داخل الوطن.
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القانونية السارية، وغاية ذلك استبعاد الطعون اإلدارية الصورية التي غايتها إثارة الشبهات واللبس حول 

نزاهة العملية االنتخابية، والقائمة عىل إشاعات واحتامالت ال أساس قانوين هلا.

وإن تم النص عىل إمكانية االعرتاض عىل أعضاء مكاتب التصويت املحددين يف القوائم املنشورة واملسلمة 

لألحزاب السياسية واملرتشحني األحرار، إال أّنه مل ُيرش إلمكانية االعرتاض عىل األشخاص الذين يعينهم 

وايل الوالية أو رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية كإجراء استعجايل لتعويض عضو أو أعضاء مكاتب 

التصويت املتغيبني يوم االقرتاع وبدون االلتزام بأحكام املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام 

االنتخابات حسب ما تنص عليه املادة 38 )1) من نفس القانون، خاصة أن عدد األعضاء اإلضافيني اثنان )02) 

غري كاف وال يغطي غياب األعضاء األساسيني املقدر عددهم بخمسة ))0( أعضاء، وهو األمر الذي يفتح 

جمال الشك إذا تم القيام بمثل هذا اإلجراء، ألنه ال رقابة عىل قرارات التعيني والتسخري يف هذه احلالة، األمر 

الذي قد يستغل للتالعب بصناديق االقرتاع وبنتائج االنتخابات)2).

ثانيا: أسباب اعرتاض األحزاب السياسية عىل تشكيلة مكاتب التصويت
حددت املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املربرات القانونية املمكن عىل أساسها الطعن إللغاء عضوية 

أحد أعضاء مكاتب التصويت، فيجب إثبات أن املعين موضوع االعرتاض:

ليس ناخبا، أي غري مسجل يف القائمة االنتخابية للبلدية مقر إقامته.- 

غري مقيم عىل إقليم الوالية املعني كعضو يف أحد مكاتب تصويت دوائرها االنتخابية.- 

أنه مرتشح لالنتخابات.- 

أنه من أقارب أو أصهار أحد املرتشحني إىل الدرجة الرابعة.- 

أنه يتمتع بصفة منتَخب.- 

أنه عضو يف حزب سيايس ألحد املرتشحني لالنتخابات.- 

أن  غري  التصويت،  مكاتب  أعضاء  حياد  عىل  للحفاظ  هتدف  أهنا  السابقة  احلاالت  معظم  بني  واملشرتك 

حرص هذه احلاالت يمس تقيق اهلدف املتمثل يف استثناء كل من حُيتمل انحيازه ألحد التيارات املتنافسة يف 

االنتخابات، كون اإلدارة قد ختتار أشخاصا ال تنطبق عليهم أي من احلاالت السابقة، غري أهنم يكنون الوالء 

حلزب أو قائمة معينة، وهو ما يؤثر عىل حيادهم وهيدد شفافية االنتخابات، لذلك كان األحرى إعطاء جمال 

القرار  أن  التصويت، خاصة  ما يمس حياد عضو مكتب  لتشمل كل  بالطعن  التي تسمح  للحاالت  أوسع 

النهائي يف االعرتاض املقدم يصدر عن اإلدارة أو القضاء وبالتايل فال إشكال يف توسيع هذه احلاالت.

والطعن يكون يف تشكيلة مكاتب التصويت فقط، ومل ُينص عىل إمكانية الطعن يف أعضاء مراكز التصويت 

تنص املادة 38 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »إذا تغيب، يوم االقرتاع، عضو أو أعضاء يف مكتب التصويت، فإنه عىل   (1(
الوايل اختاذ كافة الرتتيبات لتعويضهم باألولوية من بني األعضاء األساسيني احلارضين، ومن بني األعضاء اإلضافيني حسب ترتيب القائمة، 

بغض النظر عن أحكام املادة 30 من هذا القانون العضوي«.
بن سنويس فاطمة، املرجع السابق، ص110.  (2(
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املتمثلني يف رئيس املركز ومساعديه األربعة، وقد يفرس ذلك يف كون املسؤولية املبارشة عىل عملية التصويت 

العملية  تسيري  أن  أساس  عىل  ُيرد  ذلك  أن  إال  وأعضائه،  التصويت  مكتب  لرئيس  هي  االقرتاع  وصناديق 

االنتخابية يكون تكامليا يساهم فيه اجلميع، كام أن صالحيات رئيس مركز التصويت هي صالحيات هامة 

تلعب دورا كبريا يف نجاح االستحقاق االنتخايب، وأي استغالل غري قانوين هلا يمس بنزاهة مرحلة التصويت، 

وعليه يفرتض تدارك ذلك والنص عىل إمكانية االعرتاض عىل تشكيلة مراكز التصويت أيضا)1).

ثالثا: آجال اعرتاض األحزاب السياسية عىل تشكيلة مكاتب التصويت
العملية االنتخابية بدقة واعتمد لذلك آجاال قصرية، آخذا بعني  حرص املرشع عىل ضبط آجال إجراءات 

النتائج  إعالن  إىل  الناخبة  اهليئة  استدعاء  من  املراحل،  كافة  فيها  ُتنفذ  أن  جيب  التي  الزمنية  الفرتة  االعتبار 

النهائية والطعن فيها.

وعليه، فاآلجال املمنوحة لألحزاب السياسية ملامرسة حق الطعن اإلداري يف قوائم أعضاء مكاتب التصويت 

ومجع  املسلمة،  القوائم  عىل  االطالع  يف  الرسعة  حيتم  ما  وهو  بقرصها،  ومتيزت  السياق  نفس  يف  جاءت 

املعلومات حول أعضائها ومدى احرتام الرشوط القانونية لتعيينهم، ومن ثم مبارشة إجراءات االعرتاض 

أمام وايل الوالية أو رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية.

ونصت املادة 30 من القانون العضوي 16-10 أن تسليم قوائم مكاتب التصويت لألحزاب السياسية يكون 

يف أجل أقصاه )1 يوما من تاريخ قفل قائمة املرتشحني، أي بعد استنفاذ كافة طرق الطعن يف قرارات رفض 

الرتشح وتوهلا إىل قوائم هنائية، ومنح املرشع األحزاب السياسية احلق يف تقديم اعرتاض عىل تشكيلة مكاتب 

التصويت خالل مخسة ))( أيام من تاريخ نرشها وتسليمها األويل، عىل أن تدرس االعرتاضات املقدمة من 

طرف مصالح الوالية أو املمثليات الدبلوماسية أو القنصلية حسب احلالة)2)، وتصدر قرارها بقبول أو رفض 

االعرتاض، ويبلغ خالل ثالثة )3( أيام من تاريخ إيداعه لألطراف املعنية.

ومقارنة باآلجال املنصوص عليها يف املادة 7 من القانون العضوي )0-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتعلق 

باالنتخابات، فاآلجال يف القانونني العضويني 12-01 و16-10 تم متديدها، بحيث كانت سابقا مخسة عرش 

))1( يوما للنرش والتسليم، ومخسة ))( أيام إليداع االعرتاض، ويومني )2( للفصل فيه وتبليغ األطراف.

يشار أن مصطلح »يمكن« الوارد يف املادة 30 فقرة 02 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات 

والتي نصها »يمكن أن تكون قائمة أعضاء مكاتب التصويت حمل تعديل يف حال تقديم اعرتاض مقبول...« 

قد يثري لبسا مضمونه أن إلغاء عضوية أحد األشخاص يبقى يف األخري خاضعا للسلطة التقديرية لإلدارة رغم 

تقديم اعرتاض مقبول، وهو ما قد تفرسه اإلدارة لصاحلها وجيعلها متتنع عن تعديل قوائم مكاتب التصويت 

سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص ص 115-114.  (1(
حق  ممارسة  ورشوط  التصويت  مكاتب  أعضاء  تعيني  برشوط  املتعلق   2012 فيفري   6 يف  املؤرخ   32-12 التنفيذي  املرسوم  من   04 املادة  تنص   (2(
االعرتاض و/أو الطعن القضائي يف شأهنم، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد08، مؤرخة يف 15 فيفري 2012 »تدرس االعرتاضات 

املقدمة من طرف املصالح املختصة يف الوالية أو املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية، حسب احلالة، التي تصد قرارا بالقبول أو الرفض«.
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رغم املربرات القانونية التي تقدمها األحزاب السياسية، مؤسسة ذلك أن املادة السالفة الذكر منحت احلرية 

 30 املادة  لتصبح  »جيب«  بمصطلح  »يمكن«  مصطلح  تغيري  فاألحرى  »يمكن«  مصطلح  عىل  بناء  ذلك  يف 

فقرة 02 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات كام ييل »جيب أن تكون قائمة أعضاء مكاتب 

ثقة  عىل  سلبا  تؤثر  تأويالت  ألي  جتنبا  وذلك  مقبول...«  اعرتاض  تقديم  حال  يف  تعديل  حمل  التصويت 

األحزاب السياسية يف اإلدارة.

كام يثار التساؤل حول األحزاب السياسية صاحبة حق الطعن اإلداري يف قوائم أعضاء مكاتب التصويت، 

هل هي األحزاب التي طلبت احلصول عىل نسخة منها فقط، طبقا للامدة 30 من القانون العضوي 10-16 

التي تنص أن القوائم ال تسلم جلميع األحزاب بل لّلتي تطلبها، أم أن حق الطعن يكون جلميع األحزاب، 

املرجح،  وهو  العمومية،  اإلدارات  يف  بنرشها  وذلك  عليها،  لالطالع  أخرى  طريقة  متلك  أهنا  أساس  عىل 

كون املرشع منح هذا احلق دون ضبط لألطراف التي متارسه، وهو يف ذلك يبتغي استعامله عىل أوسع نطاق، 

وبالتايل فجميع األحزاب املشاركة يف االنتخابات متلك حق الطعن يف قوائم أعضاء مكاتب التصويت، حتى 

إن مل تتسلم نسخة منها.

الفرع الثالث: آثار االعرتاض اإلداري عىل تشكيلة مكاتب التصويت

القرار بشأهنا من  تتم دراستها وإصدار  التصويت،  السياسية العرتاضها عىل قوائم مكاتب  إيداع األحزاب  بعد 

طرف املصالح املختصة بالوالية أو املمثليات الدبلوماسية والقنصلية يف أجل ثالثة أيام من تاريخ اإليداع)1)، والذي 

حسب املادة )0 من املرسوم التنفيذي 12-32 املتعلق برشوط تعيني أعضاء مكاتب التصويت ورشوط ممارسة حق 

االعرتاض و/أو الطعن القضائي يف شأهنم، ال يمكن أن خيرج مضمونه عن قبول االعرتاض أو رفضه)2).

أوال: قبول االعرتاض
يف حال تأكد املصالح املختصة بدراسة االعرتاضات عىل قوائم أعضاء مكاتب التصويت أهنا مؤسسة قانونيا 

ومبنية عىل مربرات ثابتة يف حق األشخاص املطعون يف عضويتهم، كام من شأن اإلبقاء عليهم هتديد سالمة 

أثبتتها األحزاب يف تظلمها حُيتمل أن تؤثر عىل  مرحلة التصويت، نظرا لكون الظروف املحيطة هبم والتي 

حيادهم والتزامهم بمبدأ املساواة اجتاه املشاركني يف االنتخابات، تقوم اإلدارة بعد القيام بالتحقيقات الالزمة 

بإقصاء من تثبت فيهم االدعاءات وتعدل قائمة أعضاء مكتب التصويت)3).

خلفا  تعيينهم  تم  الذين  اجلدد  األعضاء  عىل  جديدة  اعرتاضات  تقديم  إمكانية  يف  يكمن  إشكال  ويثار 

للمقصيني، فالقانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات واملرسوم التنفيذي 12-32 املتعلق برشوط 

املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 217.  (2(

بن مالك بشري، املرجع السابق، ص 592.  (3(
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تعيني أعضاء مكاتب التصويت ورشوط ممارسة حق االعرتاض و/أو الطعن القضائي يف شأهنم مل يشريا إىل 

هذه النقطة، بل أكدا أن االعرتاض يقدم يف أجل مخسة ))( أيام من التسليم األويل لقائمة مكاتب التصويت 

وملرة  فقط  األولية  القائمة  يف  يكون  االعرتاض  أن  يدل  ما  وهو  األحرار،  واملرتشحني  السياسية  لألحزاب 

واحدة)1)، واألعضاء اجلدد املستخِلفون ال يمكن الطعن يف صحة تعيينهم، وإن كان ذلك يتامشى مع الرسعة 

التي تطبع إجراءات العملية االنتخابية وضيق الوقت الذي يميزها، إال أن ذلك ال جيب أن يكون عىل حساب 

متطلبات النزاهة والشفافية، خاصة أن احتامل تعيني أشخاص ال تتوفر فيهم الرشوط القانونية يبقى واردا.

يشار أن املادة 30 من القانون العضوي 16-10 نصت عىل تبليغ قرار الرفض لألطرف املعنية، ومل تذكر قرار 

القبول، فمرور الثالثة )03( أيام الواجب عىل اإلدارة تبليغ قرار الرفض خالهلا دون القيام بذلك يعين قبوال 

ضمنيا له وتعديال لقائمة مكتب التصويت املطعون فيها.

كام أن القانون العضوي 16-10 مل ينص عىل حق العضو امُلقىص من عضوية مكتب التصويت بالطعن اإلداري 

أو القضائي يف قرار إقصائه، فالطعن القضائي يكون يف قرار رفض االعرتاض وليس يف قرار قبوله، وهو ما 

يعد مساسا بحق األفراد يف الدفاع عن أنفسهم.

ثانيا: رفض االعرتاض
التصويت أهنا غري  السياسية عىل تشكيلة مكاتب  بنظر اعرتاضات األحزاب  املختصة  املصالح  إذا وجدت 

مؤسسة، ومبنية عىل مربرات ال تتوافق واحلاالت املنصوص عليها قانونا)2)، أو أرصت عىل موقفها املتمسك 

بالتشكيلة األولية التي وضعتها، فإهنا تصدر قرارا برفض االعرتاض، ألزم املرشع أن يتم تبليغه يف أجل ثالثة 

)03( أيام من تاريخ اإليداع، وهدف هذا التبليغ هو إعالم األطراف املعنية ملبارشة إجراءات الطعن القضائي.

ففي هذه احلالة يمكن لألحزاب التي أودعت االعرتاض، اللجوء مبارشة إىل الطعن يف قرار الرفض أمام 

اجلهات القضائية املختصة، والتي تنظر مدى سالمته.

تشكيلة  عىل  القضائية  الرقابة  يف  السياسية  األحزاب  دور  الثالث:  املطلب 
التصويت مكاتب 

يقابل  قد  التصويت  مكاتب  تشكيل  قرار  ضد  اإلدارة  أمام  السياسية  األحزاب  تقدمه  الذي  االعرتاض 

بالرفض، وعليه فاملرشع وكضامنة أخرى لنزاهة العملية االنتخابية أعطاها حق الطعن يف قرار الرفض أمام 

اجلهات القضائية املختصة)3).

سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص 114.  (1(
املرجع نفسه، ص 113.  (2(

بن حيي بشري، املرجع السابق، ص ص 155-154.  (3(
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الفرع األول: إختصاص النظر يف الطعون القضائية لألحزاب السياسية عىل تشكيلة 
مكاتب التصويت

قرارات رفض  السياسية يف  األحزاب  املقدمة من طرف  الطعون  بالنظر يف  املختصة  اجلهات  مسألة  أثارت 

االعرتاضات ضد تشكيلة مكاتب التصويت إشكاال كبريا تسببت فيه النصوص القانونية املتعاقبة التي متيز 

بعضها بالغموض واآلخر بالتناقض، إىل أن استقر األمر نسبيا بصدور القانونني العضويني 12-01 و10-16 

املتعلقني بنظام االنتخابات.

مكاتب  تشكيلة  يف  القضائي  أو  اإلداري  الطعن  حق  نصوصه  يف  يتضمن  مل   13-89 االنتخاب  فقانون 

التصويت)1)، واقترص يف تعديله بالقانون 91-17 )2) عىل النص يف مادته 33 أن قرارات تعيني مكاتب التصويت 

يمكن أن تكون حمل تعديل يف حال تقديم تظلم إداري مقبول، وهو نفس التوجه الذي سلكه املرشع يف األمر 

97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق باالنتخابات يف املادة 0) منه، والتي مل تأيت أيضا عىل ذكر الطعن 

القضائي يف تشكيلة مكاتب التصويت، ونصت فقط عىل تقديم اعرتاض أمام اجلهات اإلدارية املختصة.

ليصدر بعد ذلك املرسوم التنفيذي 97-73 )3) املحدد لكيفية تطبيق املادة 0) من األمر 97-07 املتعلق بنظام 

االنتخابات، والذي تضمنت املواد 3،2،) منه إجراءات االعرتاض اإلداري عىل تشكيلة مكاتب التصويت 

رفض  قرار  يف  قضائي  طعن  تقديم  إمكانية  عىل  النص  ودون  الوالية،  يف  املختصة  املصالح  أمام  واملقدم 

األحكام  نفس  تطبيق  املرسوم وتنص عىل  نفس  من   ( املادة  لتأيت  عنها،  أن يصدر  يمكن  الذي  االعرتاض 

أمام رئيس  التصويت يف اخلارج، عىل أن يقدم االعرتاض  الطعن يف تشكيلة مكاتب  السابقة عىل  القانونية 

املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية، والطعن القضائي أمام حمكمة مدينة اجلزائر.

وهو األمر الذي أثار إشكاال قانونيا كبريا، ففي حني األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام 

التنفيذي  التصويت، نجد املرسوم  القضائي يف تشكيلة مكاتب  الطعن  آلية  االنتخابات مل ينص عىل وجود 

97-73 يأيت بحكم جديد يتعلق بإمكانية الطعن القضائي يف تشكيلة مكاتب التصويت يف اخلارج، وهو ما 

يعد خرقا ملبدأ تدرج القوانني الذي ُيلزم القواعد األدىن باحرتام القواعد األعىل درجة.

ليصدر بعد ذلك املرسوم التنفيذي 02-86 ))) املحدد لكيفيات تطبيق املادة 0) من األمر 97-07 املتضمن 

القانون العضوي املتعلق باالنتخابات، والذي كان يفرتض فيه تصحيح الوضع واحرتام مبدأ تدرج القوانني 

سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص 591.  (1(
1991 املعدل واملتمم للقانون89-13 املؤرخ يف 07 غشت 1989 املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرسمية  القانون 91-17 املؤرخ يف 15 أكتوبر   (2(

للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 16 أكتوبر 1991، عدد 48. 
املرسوم التنفيذي 97-73 املؤرخ يف 15 مارس 1997 املحدد لكيفيات تطبيق أحكام املادة 40 من األمر 97-07 املؤرخ يف 6 مارس 1997 املتضمن   (3(

القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 15 مارس 1997، عدد 14.
املرسوم التنفيذي 02-86 املؤرخ يف 05 مارس 2002 املحدد لكيفيات تطبيق أحكام املادة 40 من األمر 97-07 املؤرخ يف 6 مارس 1997 املتضمن   (4(

القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 5 مارس 2002، عدد 16. 
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بإلغاء الطعن القضائي يف تشكيلة مكاتب التصويت يف اخلارج، خاصة أنه مرسوم تفسريي، إال أن الغريب 

هو إبقاؤه عىل نفس حمتوى املرسوم التنفيذي 97-73، وبذلك استمر نفس اإلشكال القانوين.

وبصدور القانون العضوي )0-01 تأكد الدور الرقايب لألحزاب السياسية، بمنحها احلق يف استالم قائمة 

أعضاء مكاتب التصويت والطعن اإلداري أمام املصالح املختصة يف الوالية والطعن القضائي أمام اجلهات 

واإلدارية  املدنية  اإلجراءات  قانون  من   801  ،800 املواد  إىل  بالرجوع  والتي  املختصة،  اإلدارية  القضائية 

08-09 نجدها من اختصاص املحاكم اإلدارية التي متلك والية النظر يف دعاوى إلغاء القرارات الصادرة عن 

الوالية، غري أن تأخر إنشاء املحاكم اإلدارية جعلها مؤقتا من اختصاص الغرف اإلدارية اجلهوية طبقا لقواعد 

االختصاص املنصوص عليها يف القانون 66-))1 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية)1).

الطعون  يف  الفصل  اختصاص  بمقتضاه  منح  والذي  اجلديد،  بالتوجه  يلتزم  أن  باملرشع  ُيفرتض  كان  وفيام 

 (2(69-0( التنفيذي  املرسوم  صدر  اإلدارية،  القضائية  اجلهات  إىل  التصويت  مكاتب  تشكيلة  يف  القضائية 

املحدد لكيفيات تطبيق املادة 0) من األمر97-07 املتعلق بنظام االنتخابات، والذي أثار اإلشكال مرة أخرى 

بنصه عىل اختصاص القضاء اإلداري للنظر يف الطعون القضائية يف تشكيلة مكاتب التصويت داخل الوطن، 

فيام نصت املادة 7 منه عىل اختصاص القضاء العادي يف النظر يف الطعون القضائية بالنسبة ملكاتب التصويت 

خارج الوطن، وهي ازدواجية ال تتامشى مع أحكام القانون العضوي )01-0.

واستمر نفس النقاش بالنسبة للمرسوم التنفيذي 07-71 )3) املتعلق بأعضاء مكتب التصويت، والذي مل يأيت 

عىل ذكر الطعن القضائي يف تشكيلة مكاتب التصويت يف الداخل، فيام نص عىل إمكانية الطعن أمام جهات 

القضاء العادي ممثلة يف حمكمة اجلزائر بالنسبة ملكاتب التصويت يف اخلارج.

وأمام هذا اللبس واخللط الكبريين يف مضامني النصوص القانونية التي مل تأيت بحكم واحد يمكن تطبيقه، 

إتباع إجراءات سليمة متكن من محاية مكاتب  بل جاءت بنصوص متداخلة متناقضة أحيانا، يصعب معها 

التصويت من أي تالعب يف تشكيلتها، كان لزاما عىل املرشع إصدار نصوص قانونية واضحة تفصل يف مسألة 

اختصاص النظر يف طعون أعضاء مكاتب التصويت.

القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات فصل يف املسألة، بأن أحال بموجب املادة 36 منه اختصاص 

النظر يف الطعون القضائية يف تشكيلة مكاتب التصويت داخل الوطن للمحكمة اإلدارية املختصة، وهو نص 

رصيح مل يرتك لبسا يف مسألة االختصاص، ليتبعه صدور املرسوم التنفيذي 12-32 الذي نص يف املادة 07 منه 

عىل تطبيق نفس األحكام بالنسبة ملكاتب التصويت يف اخلارج، وإحالة اختصاص النظر يف الطعون القضائية 

يف تشكيلتها للمحكمة اإلدارية لوالية اجلزائر.

حممد الصغري بعيل، قانون اإلدارة املحلية اجلزائرية، دار العلوم للنرش والتوزيع، عنابة، اجلزائر، 2004، ص75.  (1(
املرسوم التنفيذي 04-69 املؤرخ يف 04 مارس 2004 املحدد لكيفيات تطبيق أحكام املادة 40 من القانون العضوي 97-07 املؤرخ يف 06 مارس   (2(

1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة 7 مارس 2004، عدد 13.
املرسوم التنفيذي 07-71 املؤرخ يف 24 فيفري 2007، املتعلق بأعضاء مكتب التصويت، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة 25 فيفري   (3(

2007، عدد 14.
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العضوي  القانون  املادة 36 من  بنفس مضمون وصياغة  تقريبا  العضوي 10-16  القانون  املادة 30 من  لتأيت 

الوطن، من  التصويت داخل  الطعون يف تشكيلة مكاتب  بنظر  املحاكم اإلدارية  12-01، وتؤكد اختصاص 

دون ذكر إلجراءات أو اختصاص النظر يف طعون مكاتب التصويت يف اخلارج.

ُيذكر أنه بالنسبة للامدة 30 من القانون العضوي 16-10 مل تصدر أي نصوص تنظيمية تدد كيفيات تطبيقها، 

سواء خالل انتخابات املجلس الشعبي الوطين التي تم إجراؤها يف )0 ماي 2017)1)، أو انتخابات املجالس 

الشعبية البلدية والوالئية املجراة يوم 23 نوفمرب 2017)2)، وقد يرجع ذلك إىل:

أوال: أن املرشع يف املادة 30 من القانون العضوي 16-10 تطرق إىل كامل تفاصيل اإلجراءات املتعلقة بتعيني 

وتسخري أعضاء مكاتب التصويت داخل الوطن والطعون اإلدارية والقضائية يف تشكيلتها، غري أنه مل يرش 

إىل أي نقطة تتعلق بمكاتب التصويت يف اخلارج، كام مل يصدر أي نص تنظيمي يتضمن تطبيق نفس أحكام 

مكاتب التصويت داخل الوطن عىل مكاتب التصويت يف اخلارج مثلام فعل سابقا، وهو ما يدفعنا للقول أنه 

تعمد استثناء مكاتب التصويت يف اخلارج من إمكانية الطعن القضائي يف تشكيلتها، ربام عىل أساس أن الفرتة 

الزمنية املمنوحة ملامرسة هذا الطعن ال يمكن أن تسمح بمامرسته واقعيا لصعوبة االنتقال من دولة أجنبية إىل 

أرض الوطن ومبارشة اإلجراءات خالل فرتة زمنية قصرية قد ال تتجاوز ثالثة أيام، وقد يرجع ذلك لكون 

ملكاتب  بالنسبة  منعدمة  احلق  هذا  ممارسة  أن  يملكها  التي  والدراسات  اإلحصائيات  بناء عىل  اقتنع  املرشع 

التصويت يف اخلارج، وهو ما جعله يستثنيه من التنظيم القانوين.

ثانيا: أن املرشع رغم عدم نصه عىل إجراءات الطعن يف مكاتب التصويت باخلارج يف القانون العضوي 10-16، 

إال أنه نص يف املادة 03 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها 

أن تعيني وتسخري أعضاء مكاتب التصويت األساسيني واالحتياطيني خيضع لنفس الرشوط املنصوص عليها 

يف املادة 30 من القانون العضوي 16-10، غري أن هذا النص ال حيل اإلشكال، فإن سلمنا بأنه يمكن الطعن 

قضائيا يف تشكيلة مكاتب التصويت يف اخلارج مثلام هو حمدد بالنسبة ملكاتب التصويت يف الداخل، فموضوع 

االختصاص القضائي لن حُيل، كون املادة 30 السالفة الذكر تنص أن اختصاص النظر يف الطعون القضائية 

يف مكاتب التصويت داخل الوطن يرجع للمحكمة اإلدارية املختصة، ففي هذه احلالة لو طبقنا نفس النص 

بالنسبة ملكاتب التصويت يف اخلارج فمن هي املحكمة اإلدارية املختصة.

لذلك ُيفرتض باملرشع إصدار نصوص تنظيمية تضبط هذه احلالة، مثلام فعل خالل القانون العضوي 12-

01 بإصداره املرسوم التنفيذي 12-32 املتعلق برشوط تعيني أعضاء مكاتب التصويت ورشوط ممارسة حق 

االعرتاض و/أو الطعن القضائي يف شأهنم، أو يقوم بتعديل املادة 30 من القانون العضوي 16-10 لتوضيح 

رأيه يف اختصاص نظر الطعن القضائي يف تشكيلة مكاتب التصويت باخلارج.

الناخبة النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، اجلريدة الرسمية  2017 املتضمن استدعاء اهليئة  7 فيفري  17-57 املؤرخ يف  الرئايس  املرسوم   (1(
للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 5 فيفري 2017، عدد 06.

املرسوم الرئايس رقم 17-246 املتضمن استدعاء اهليئة الناخبة النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، املرجع السابق.  (2(
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الفرع الثاين: إجراءات وآجال الطعون القضائية لألحزاب السياسية يف تشكيلة 
مكاتب التصويت

بالطعون  بنظام االنتخابات إجراءات خاصة متعلقة  املتعلق  العضوي 10-16  القانون  املادة 30 من  مل تضع 

القضائية يف تشكيلة مكاتب التصويت أمام املحاكم اإلدارية، وهو ما جيعلها ختضع للقواعد العامة املتعلقة 

بالتسجيل وإيداع العرائض وغريها من اإلجراءات املتبعة أمام جهات القضاء اإلداري.

لتاريخ  املوالية  أيام  الطعن خالل ثالثة )03(  يتم  أن  املادة  الطعون فنصت نفس  أما فيام خيص آجال تقديم 

تبليغ قرار الرفض، عىل أن تفصل املحكمة اإلدارية يف القضية خالل مخسة ))0( أيام كاملة من تاريخ تسجيل 

َدت مقارنة بالقانون العضوي 12-01 الذي كانت تنص املادة 36 منه  الطعن، مع اإلشارة إىل أن مدة الفصل ُمِدّ

عىل فرتة ثالثة )03( أيام للفصل يف الطعن، كام أن األمر 97-07 املعدل بالقانون العضوي )0-01 كان ينص 

يف املادة 0) منه أن الطعن جيب أن ُيقدم خالل يومني )02( من تاريخ تبليغ قرار الرفض لتفصل فيه اجلهات 

القضائية املختصة يف ظرف مخسة ))0( أيام من تسجيله.

ُيعّقد ممارسته  ما  الطعن، وهو  إجراءات  بكافة  القيام  تبقى هذه اآلجال قصرية يصعب معها  العموم  وعىل 

عمليا، لذا كان يفرتض باملرشع املوازنة أكثر بني الفرتة الزمنية املخصصة للعملية االنتخابية بكامل مراحلها، 

واآلجال الواجب منحها لتفعيل خمتلف اآلليات الرقابية.

الفرع الثالث: آثار الطعون القضائية لألحزاب السياسية يف تشكيلة مكاتب 
التصويت

القرار الصادر عن املحاكم اإلدارية املختصة بنظر طعون األحزاب السياسية واملرتشحني يف تشكيلة مكاتب 

التصويت ال خيرج عن احتاملني اثنني:

أوال: قبول الطعن
تتوافق مع نصوص  الطعن  السيايس صاحب  أن حجج ومربرات احلزب  اإلدارية  املحكمة  اقتناع  يف حال 

أشخاصا  تضمن  احلالة  حسب  القنصلية  أو  الدبلوماسية  املمثلية  رئيس  أو  الوالية  وايل  وقرار  القانون، 

يشكلون هتديدا لنزاهة العملية االنتخابية، وأن قرار رفض التظلم اإلداري جانب الصواب وكان ُيفرتض 

قبوله، فإن املحكمة تصدر قرارها بقبول الطعن، وُتلزم السلطات مصدرة القرار بحذف األسامء التي يتعلق 

هبا وتعويضها، ويتم تبليغ القرار لألطراف املعنية وإىل الوايل لتنفيذه وتسلم نسخة من القائمة النهائية إىل اهليئة 

العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات)1).

تنص املادة 30 فقرة 8 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يسلم الوايل نسخة من القائمة النهائية ألعضاء مكاتب التصويت   (1(
واألعضاء اإلضافيني إىل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات«. 
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ثانيا: رفض الطعن
إذا مل تقتنع املحكمة اإلدارية املختصة باألدلة واملربرات التي ساقها احلزب السيايس يف طعنه ضد عضوية 

أشخاص يف مكاتب التصويت، وذلك لعدم وجود أدلة تثبت أنه تنطبق عليهم إحدى احلاالت املحددة يف 

املادة 30 من القانون العضوي 16-10، وأن تواجدهم يف مكاتب التصويت ال يشكل هتديدا لنزاهة وشفافية 

العملية االنتخابية، فإهنا تصدر قرارها برفض الطعن، وبالتايل اإلبقاء عىل قائمة مكتب التصويت املطعون 

فيها دون تغيري، وُيبلغ القرار إىل األطراف املعنية وإىل الوايل قصد تنفيذه، وتسلم نسخة من القائمة النهائية 

للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.

من  قابلة ألي شكل  هنائية غري  التصويت  تشكيلة مكاتب  الفصل يف طعون  اإلدارية يف  املحاكم  وقرارات 

قرار  يف  الطعن  حق  من  املواطنني  حيرم  كونه  اإلجراء  هذا  إىل  املوجهة  االنتقادات  ورغم  الطعن،  أشكال 

صادر عن القضاء، وهو مبدأ دستوري حيمي حقوق وحريات األفراد)1)، إال أن املرشع ظل متمسكا به عىل 

أساس تسارع إجراءات العملية االنتخابية وتداخل مراحلها وضيق الفرتة الزمنية املحددة لتنفيذها، وهو ما 

تطّلب استثناء منازعاهتا من حق التقايض عىل درجتني ُبغية احلفاظ عىل سالمتها من أي تالعب يمس اختيار 

الناخبني، غري أن التمسك هبذا املوقف والنص دوريا عىل آجال قصرية ملامرسة الكثري من اآلليات الرقابية من 

شأنه أن حيوهلا إىل جمرد آليات نظرية دون فعالية حقيقية.

املبحث الثاين: دور األحزاب السياسية يف رقابة عملية التصويت

إذا كانت املشاركة السياسية وسيلة املواطن للتأثري يف السياسة العامة، فالتصويت يف االنتخابات هو أحد 

املؤرشات اهلامة لقياس هذه القدرة عىل التأثري، إن مل يكن أمهها، فهو أداة يف يد املواطن للرقابة والتغيري، 

أو  فاملرتشح  وعليه  مصاحله،  عن  التعبري  عىل  والقدرة  للكفاءة  وفقا  يمنعه  أو  صوته  يمنح  طريقه  وعن 

احلزب الطامح للفوز يسعى للظفر بثقة الناخبني واحلصول عىل أصواهتم ويف نفس الوقت حيرص عىل 

محايتها من أي تالعب)2).

فإجراء العملية االنتخابية عىل الوجه الصحيح مطلب مجيع األطراف، بدءا من الناخب الذي يامرس حقه يف 

االختيار، إىل األحزاب واملرتشحني وحقهم يف النزاهة التي تصون حقوقهم، وحتى اجلهة املنظمة التي ترمي 

للظهور بصورة املؤدي لدوره عىل أكمل وجه.

واألحزاب السياسية تؤدي دورا رقابيا هاما خالل مرحلة التصويت، ويتوقف حجم هذا الدور عىل املساحة 

الديمقراطية التي تعمل فيها، والتي تتسع يف الديمقراطيات املتجذرة)3) واألنظمة املجسدة للتعددية احلزبية 

تنص املادة 171 من التعديل الدستوري 2016 »متّثل املحكمة العليا اهليئة املقومة ألعامل املجالس القضائّية واملحاكم.  (1(
يمثل جملس الدولة اهليئة املقومة ألعامل اجلهات القضائية اإلدارية...«.  

عيل أمحد عيل الزيكم، دور األحزاب ومنظامت املجتمع املدين يف التنمية السياسية، دراسة تطبيقية عىل األحزاب ومنظامت املجتمع املدين يف اليمن للفرتة   (2(
بني1990-2005، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم السياسية، جامعة أم درمان، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، السودان، 2011، ص 219.

ناجي إمام امحد، الرقابة عىل انتخابات املجالس النيابية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مرص، 2016، ص254.  (3(
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احلزب  ومُتّكن  التطلعات،  بتحقيق  الكفيلة  السياسات  وتضع  الرشيفة،  املنافسة  روح  ختلق  التي  احلقيقية 

س فيها  واملرتشح الذي حيظى بثقة الناخبني من تويل احلكم، وال يتأتى ذلك إال من خالل عملية انتخابية ُتكرَّ

اآلليات الرقابية الفعالة التي تساهم يف احلفاظ عىل نزاهتها)1).

فاألحزاب بام متلكه من إمكانيات برشية ومادية تستطيع كشف التجاوزات املرتكبة من خمتلف الفاعلني يف 

املتنافسني من  أو  إجراءاهتا،  تسيري  املسؤولة عن  اإلدارة  التصويت، سواء  مرحلة  االنتخابية خالل  العملية 

مرتشحني وأحزاب سياسية، أو الناخبني، وهي بذلك من أحسن ضامنات الشفافية التي تساهم يف محاية إرادة 

أفراد الشعب التي ُيعرب عنها بالتوجه إىل صناديق االقرتاع)2).

وإبعادا للشبهات املمكن إثارهتا حول طريقة سري مرحلة التصويت، نص املرشع يف قوانني االنتخابات املختلفة 

التصويت عن طريق مرشحيها)3)،  ومراكز  مكاتب  احلضور يف  من  السياسية  األحزاب  رضورة متكني  عىل 

أو عن طريق ممثليها املؤهلني قانونا، وذلك هبدف رقابة سري هذه املرحلة، والتأكد من مطابقتها للنصوص 

والقوانني املنظمة، ومنحها حق تقديم احتجاجاهتا يف حال حدوث جتاوزات.

املطلب األول: اإلطار املفاهيمي لعملية التصويت

زمنية ضيقة، من  أطر  وتنفيذه ضمن  تنظيمه  نشاطًا جغرافيًا موزعًا ومنترشا جيب  التصويت تشكل  عملية 

النزاهة  الناخبني املؤهلني، مع املحافظة عىل مستويات عالية من  خالل توفري خدمات اقرتاع ناجعة جلميع 

واألمن والكفاءة املهنية، فهي تشكل تديًا كبريًا إلدارة االنتخابات.

فإذا كانت عمليات التصويت هتدف إىل تعزيز ثقة الناخبني يف نزاهة اإلدارة االنتخابية وكفاءهتا، وإىل رفع 

التصويت،  بعملية  متعلقة  أساسية  قضايا  انتخابية  بيئة  أية  يف  فهنالك  االنتخابات،  نتائج  قبول  مستويات 

تتطلب رضورة اإلحاطة بمفاهيمها وتنظيم خمتلف جوانبها))).

الفرع األول: تعريف التصويت وأمهيته

يف  نتناول  كام  له،  املشكلة  العنارص  تديد  حاولت  والتي  التصويت،  تعاريف  ألهم  الفرع  هذا  يف  نتطرق 

مقومات  كأحد  وتوجهاهتم،  الناخبني  إرادة  عن  التعبري  طريقها  عن  يتم  كآلية  التصويت  أمهية  ثانية  نقطة 

الديمقراطيات احلديثة.

حسن البدراوي، األحزاب السياسية واحلريات العامة، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مرص، 2009، ص 838.  (1(
ترصيح وزير الداخلية واجلامعات املحلية اجلزائري، السيد »نورالدين بدوي« خالل املؤمتر الصحفي إلعالن نتائج االنتخابات الترشيعية 4 ماي   (2(

https://www.youtube.com/watch?v=kwzyJCnvaJM ،2017، تاريخ االطالع 05 ماي 2017، الساعة 10.30.
أنظر املواد 35، 49 من قانون االنتخابات 89-13، واملواد 45، 60، 61، من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات،   (3(
بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   169 166إىل  واملواد  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   01-12 العضوي  القانون  من   164 161إىل  واملواد 

االنتخابات.
كيث ارترش، شبكة املعرفة االنتخابية، املرجع السابق.  (4(
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أوال: تعريف التصويت
يف ظل عدم إيراد املرشع لتعريف واضح حيدد املقصود بالتصويت، واكتفائه بتنظيم إجراءاته، نلجأ للفقهاء 

يعرب هبا  التي  »العملية  أنه  التعاريف  تعاريف تشمل عنارصه األساسية، ومن بني هذه  إجياد  الذين حاولوا 

األفراد الذين يتمتعون بأهلية االنتخاب عن تفضيالهتم السياسية، ورغم أن االقرتاع يف العامل كله يتم بطرق 

ف  خمتلفة، فإن أكثر األساليب شيوعا يف االستخدام هو إلقاء بطاقة االقرتاع يف صندوق االقرتاع«)1) كام ُعِرّ

التأشري عىل بطاقة  السياسية، بواسطة  الناخب حقه يف املشاركة  التي من خالهلا يامرس  املادية  أنه »الوسيلة 

االنتخاب أو االستفتاء، مما يرتتب عليه آثار قانونية حمددة مسبقا، كانتخاب عضو يف املجلس النيايب أو املوافقة 

عىل موضوع ما«)2) وكذلك هو »تلك اإلمكانية املقررة قانونا للمواطنني الذين تتوفر فيهم الرشوط املنصوص 

ف أيضا  عليها يف الدستور والقانون للمسامهة يف احلياة العامة سواء بطريقة مبارشة أو غري مبارشة«)3) وُعِرّ

الناخبني  إدالء  بموجبها  يتم  انتخايب،  نظام  وفق  املنظمة  واآلليات  واإلجراءات  القواعد  من  »جمموعة  أنه 

املنتخبة ممن يرونه األنسب من بني املرتشحني لشغل أحد  اهليئة  بأصواهتم يوم االقرتاع الختيار ممثليهم يف 

الشعب عىل  يامرسها  التي  واملراقبة  السلطة  ممارسة  أدوات  من  »أداة  أنه  كذلك  ويعرف  املنتخبة«)))  املقاعد 

مؤسسات الدولة ال سيام التداولية منها«))) وهو أيضا »اختيار شخص أو أكثر لتويل مناصب ال يمكن توليها 

يف املؤسسات السياسية إال بموافقة الناخبني«)6) وبظهور التصويت االلكرتوين، ظهرت احلاجة إىل تعريف 

أشمل للتصويت يتضمن هذه الطريقة اجلديدة يف االقرتاع واملعتمدة عىل التقنيات االلكرتونية احلديثة، وعليه 

ف التصويت أنه »قيام الفرد باختيار أحد املرشحني لتمثيله يف اهليئات املنتخبة التي تتوىل إعداد القوانني،  ُعِرّ

أو يف بعض مناصب اختاذ القرارات، من خالل استامرة رسمية حيدد الناخبون بواسطتها املرشح أو املرشحني 

الذين خيتاروهنم لتمثيلهم أو حيددون بواسطتها رأهيم فيام خيص املسألة املطروحة لالستفتاء، كام أنه قد يتم من 

خالل اإلدالء بصوهتم عرب الوسائل االلكرتونية املختلفة مثل االنرتنت أو اهلاتف النقال أو أية أجهزة تقنية 

أخرى، وهو ما يسمى بالتصويت االلكرتوين، وهو وسيلة لرفع أداء وكفاءة إدارة العملية االنتخابية، ويطبق 

من خالل املؤسسات الشبكية واملؤسسات الذكية التي تعتمد عىل صناعة املعرفة«)7).

فالتصويت إذن هو الوسيلة القانونية التي تسمح للفرد بأن يساهم يف احلياة العامة يف الدولة، واآللية التي متكنه 

سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 255.  (1(
اجلامعية، اإلسكندرية، مرص،  املطبوعات  دار  االنتخايب،  الغش  القضاء يف مواجهة  االنتخابية ومدى خصوصية  اجلرائم  أمني مصطفى حممد،   (2(

2016، ص 85.
إدمون رباط، الوسيط يف القانون الدستوري العام، النظرية القانونية يف الدولة وحكمها، اجلزء األول، الطبعة الثانية، دار العلم للماليني، بريوت،   (3(

لبنان، 1971، ص437.
القانونية والتنظيمية واإلجرائية لتنظيم وتنفيذ االنتخابات وفق املعايري  النظرية والتطبيق، اجلوانب  عبد اهلل بن حممد املنصور، االنتخابات بني   (4(

الدولية، الطبعة األوىل، دون دار نرش، الرياض، السعودية، 2011، ص 385.
(5( Andrie Houriou, Institution Politique et Droit Constitutionnel, Dalloz, Paris, 1969, p 67.
(6( Maurice Duverger, Institution Politique et Droit Constitutionnel, Paris, Presses Universitaire de France, 1978, p 112.

لالقتصاد  املرصية  اجلمعية  املعارصة،  مرص  جملة  ميدانية،  الكويتدراسة  دولة  يف  السياسية  املشاركة  عىل  االلكرتوين  التصويت  أثر  املتوىل،  حممد   (7(
السيايس واإلحصاء والترشيع، دار القلم للطباعة، القاهرة، مرص، يناير 2008، ص236.
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ترمجة آرائه وخياراته إىل واقع، من خالل اختيار املمثلني الذين ينوبونه يف تسيري شؤونه أو السياسيات التي 

يريد تطبيقها، ويتم ذلك بالتصويت التقليدي عن طريق ورقة االقرتاع أو عن طريق التصويت االلكرتوين 

باعتامد التقنيات احلديثة.

ثانيا: أمهية التصويت
الدول، ويلعب دورا  التصويت بني معظم  املواطن يف  الرسمي بحق  الدستوري والقانوين  يشيع االعرتاف 

آثاره عىل مؤسساهتا  نظرا ألمهية ممارسته وانعكاس  إجباريا،  أن بعضها جتعله  للثقة، لدرجة  وبّناًء  جوهريا 

وعىل حقوق وحريات األفراد)1).

استمرارية سياسة  العامة، وهو مؤرش عىل رغبته يف  السياسات  التأثري عىل  الناخب قدرة  يمنح  فالتصويت 

معينة، وقد يكون إعالنا عن رفضه هلا، فهو أداة رقابية متنحه قدرة التأثري عىل املؤسسات التمثيلية وتديد 

توجهها باختياره التيار السيايس الذي يرى أنه األنجع لتسيري شؤون الدولة)2).

قوة  لتظهر  السياسية،  واألحزاب  املرتشحني  وتأثري  دور  فيها  يتقلص  التي  املرحلة  كونه  يف  أمهيته  تربز  كام 

الناخبني التي تتبلور يف ممارستهم حق التصويت مبارشة وبحرية واستقاللية الختيار األشخاص أو الربامج 

التي يريدوهنا.

كذلك هو وسيلة املشاركة يف تكوين مؤسسات متثيلية تستمد وجودها يف السلطة واستمراريتها من االستناد 

إىل اإلرادة الشعبية، فهو األداة التي تسمح ألفراد الشعب باملسامهة يف صنع القرار السيايس، وهو الوسيلة 

امُلثىل لتجسيد التطابق املفرتض بني إرادة احلكام واملحكومني، وهو يمثل بذلك صياغة توفيقية بني خضوع 

الشعب لنوابه وسيادته عليهم، فهو من جهة من اختارهم، غري أنه تنازل هلم عن سلطته خدمة للصالح العام، 

وأصبح خاضعا لقراراهتم، فهو هبذا حيمل معنيني: االختيار والتفويض)3).

املواطنني  األكثر ممارسة من طرف  باعتباره  السياسية  املشاركة  أبرز شكل من أشكال  التصويت هو  أن  كام 

املواطنني،  من  حمدود  عدد  عىل  بالرضورة  تقترص  التي  السياسية  املشاركة  من  األخرى  األشكال  عكس 

السلطة  الديمقراطية يف ممارسة وتداول  املرشوعية  ملبدأ  أنه جتسيد  السياسية)))، كام  كالعضوية يف األحزاب 

باسم الشعب، فالتفويض الذي تصل عليه اهليآت احلاكمة من طرف الشعب باالنتخاب يكسبها الرشعية 

يف السلطة بام يربر هلا ممارستها باعتبارها تستند إلرادة األمة التي عربت عنها باالنتخاب وصوتت لصاحلها، 

والتي ال يصح املساس هبا بغري الطرق التي حددها الدستور والقانون، وبالتايل ما عىل األفراد إال االلتزام 

بأوامرها واالنصياع لسلطتها.

جاي س جودوين، جيل، االنتخابات احلرة والنزهية، القانون الدويل واملامرسة العملية، ترمجة أمحد منيب وفايزة حكيم، الدار الدولية لالستثامرات   (1(
الثقافية، القاهرة، مرص، 2000، ص 78.

عيل أمحد عيل الزيكم، املرجع السابق، ص ص 220-219.  (2(
حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص ص 129-128.  (3(

بلغيث عبد اهلل، االنتخابات واالستقرار السيايس يف اجلزائر، دراسة يف النظام والسلوك االنتخايب، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مرص،   (4(
2016، ص 32.
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وكمامرسة ديمقراطية يف احلياة السياسية فإن التصويت يعترب بلورة للرأي العام، ويشكل أحد أهم قنوات 

االتصال بينه وبني احلكومة، وهو يف النهاية تعبري عام جيول يف خواطر الناخبني من توجهات ومواقف، يتم 

األشخاص  يف  تنعكس  خيارات  إىل  واقعيا  لرتمجتها  التصويت،  يف  حقهم  ممارسة  طريق  عن  عنها  اإلعالن 

ت عليهم أو الربامج والسياسات التي تم تفضيلها، لذا فمامرسة حق التصويت يساهم يف تنمية  الذين ُصِوّ

الوعي السيايس والشعور الوطين والتنشئة السياسية القائمة عىل احرتام حقوق اإلنسان.

يف  حلقهم  املواطنني  ممارسة  طريق  عن  الديمقراطية،  قيام  يف  األساسية  القاعدة  أصبحت  فاالنتخابات 

النسبية  التصويت واختيارهم ملمثليهم بشكل حر، كأسلوب عميل تطبيقي ملامرسة احلكم، أمام االستحالة 

لتطبيق الديمقراطية املبارشة، وعىل أساس ذلك أصبحت االنتخابات مفتاح الرشعية الذي تتمتع به السلطة 

احلاكمة، لذلك ترص حتى األنظمة غري الديمقراطية عىل السامح ملواطنيها بمامرسة حقهم يف التصويت ولو 

كان ذلك شكليا، بغية إضفاء الرشعية عىل حكمها)1)، فاحلكومات واملجالس املشكلة وفقا النتخابات نزهية 

وشفافة تتمتع برشعية أكرب متكنها التعامل باجيابية مع املشاكل والرصاعات وتسيريها وإجياد حلول هلا بشكل 

أحسن من احلكومات واملجالس غري الرشعية)2).

فالتصويت هو الوسيلة املادية التي يامرس املواطن عن طريقها حقه يف االنتخاب، وترتتب عليه آثار حمددة 

تبني  له، والتي  الفعلية  الواقعي للحق يف االنتخاب، واملامرسة  التجسيد  القانونية، فهو  النصوص  بموجب 

توجهات الناخبني، واألشخاص والتيارات السياسية التي يريدها تويل تسيري شؤونه العامة)3).

الفرع الثاين: مبادئ التصويت

يؤدي أي تالعب بعملية التصويت إىل احتامل عدم قبول ووثوق املواطنني بمصداقية وصحة القرارات املتصلة 

باالنتخابات ونتائجها، لذلك حرصت األنظمة املختلفة عىل تطبيق جمموعة مبادئ تعد بمثابة ضامنات لتقرير 

سري املشاركة عىل الوجه الصحيح، وهتدف إلجراء العملية االنتخابية يف مناخ من النزاهة واحليدة))).

لذا كان من الطبيعي وضع مبادئ تكم سري عملية التصويت، وتضمن إجراءها وفقا ملتطلبات الشفافية، 

بعيدا عن التدخل اإلداري الذي يعترب من أهم التحديات التي تواجه االنتخابات يف الدول النامية، والذي 

هنضة  تقيق  يف  وتساهم  طموحاته  تقق  متثيلية  مؤسسات  تشكيل  يف  آماله  وتقيق  العام  الرأي  بني  حيول 

تنعكس إجيابا عىل مجيع املستويات))).

باميال قرطباوي، ماريو أبو زيد، الدليل التدريبي حول االنتخابات، اجلمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية االنتخابات، دون دار نرش، لبنان، 2011،   (1(
ص 13.

(2( Élection et prévention des conflits, Guide d’analyse, de planification et de programmation, Group de la 
gouvernance démocratique, bureaux de politique de développement, Programme des Nations Unis pour le 
développement, New York, 2010, p2. 

الوردي براهيمي، النظام القانوين للجرائم االنتخابية، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، القاهرة، 2008، ص 165.  (3(
حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص754.  (4(

داود الباز، املرجع السابق، ص 625.  (5(
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أوال: شخصية التصويت
سنحاول  ذلك  ولتوضيح  النزهية،  االنتخابية  العملية  عليها  تقوم  التي  املبادئ  أهم  من  التصويت  شخصية 

رشح أهم النقاط املتعلقة به.

تعريف مبدأ شخصية التصويت أ- 
يقصد به قيام الناخب بنفسه بمبارشة عملية اإلدالء برأيه حول األشخاص أو القضية املطروحة عليه، وعدم 

السامح لغريه بالقيام هبذه املهمة بدال عنه)1)، وذلك باالنتقال إىل مكاتب التصويت املسجل فيها اسمه، بغية 

إعطاء صوته، بعد متام التأكد من هويته حلظة االنتخاب بواسطة رئيس مكتب التصويت، وهو ضامنة هامة ال 

غىن عنها بالنسبة جلدية العملية االنتخابية ودقتها)2).

األساس القانوين ملبدأ شخصية التصويت ب- 
أقر املرشع اجلزائري مبدأ شخصية التصويت بموجب املادة )3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام 

االنتخابات)3)، حيث نص أن حق التصويت جيب أن يامرس من طرف املعين مبارشة، كام أكد ذلك بموجب 

املادة )) فقرة 2 من نفس القانون)))، حينام أكد أن الناخب ال يمكنه مبارشة حقه بالتصويت إال بعد إثبات 

هويته بموجب أي وثيقة رسمية توضح أنه صاحب احلق األصيل يف ذلك.

باستثناء  التصويت الشخيص،  لتطبيق مبدأ  التصويت ضامنة  الناخب من طرف أعضاء مكتب  فرقابة هوية 

التصويت بالوكالة الذي يتم فيه التأكد من هوية املوّكل والوكيل))).

ويرجع االهتامم هبذا املبدأ لكونه ضامنة هامة تمي العملية االنتخابية من أي تزوير ينتج عن التصويت حمل 

الغائبني أو املتوفني، وهو ما يؤدي إىل تضخيم عملية التصويت، لتصبح غري معربة عن إرادة املواطنني، وتفقد 

بذلك مصداقيتها.

االستثناء عىل مبدأ شخصية التصويت ج- 
رغم األثر االجيايب ملبدأ شخصية التصويت ومسامهته يف نسبة كل صوت إىل صاحبه)6)، إال أنه ومراعاة لظروف 

التنقل يوم االقرتاع إىل مكاتب  بأنفسهم ومتنعهم  التصويت  الناخبني غري قادرين عىل  قانونية جتعل  وأسباب 

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص 71.  (1(
عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص586.  (2(

تنص املادة 34 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »التصويت شخيص ورسي«.  (3(
تنص املادة 44 فقرة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يتناول الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته ألعضاء   (4(
مكتب التصويت عن طريق تقديمه أي وثيقة رسمية مطلوبة هلذا الغرض، ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مبارشة إىل املعزل 

حيث يضع ورقته يف الظرف دون أن يغادر القاعة«.
الكتاب  دار  مقارنة-  -دراسة  االستفتاء  وعمليات  والترشيعية  الرئاسية  االنتخابات  عىل  الرقابة  يف  ودوره  الدستوري  املجلس  عباس،  بلغول   (5(

احلديث، القاهرة، مرص، 2015، ص234.
داود الباز، املرجع السابق، ص 639.  (6(
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استثناء)2)  ورد  فقد  الشخصية)1)،  أو  الصحية  أو  املهنية  لوضعياهتم  نظرا  االنتخايب،  برأهيم  لإلدالء  التصويت 

يتمثل يف نظام التصويت بالوكالة، الذي هو خروج عن مبدأ الشخصية والرسية يف التصويت)3)، يمكن بموجبه 

ألشخاص يندرجون ضمن حاالت معينة تفويض شخص آخر لالقرتاع حملهم وفق رشوط قانونية حمددة))).

حاالت التصويت بالوكالة  -1
مل يعتمد املرشع نظام التصويت بالوكالة عىل إطالقه، بل حدد حاالت يمكنها االستفادة منه نظرا لظروفها 

اخلاصة، وذلك بموجب املادة 3) من القانون العضوي 16-10، وتتمثل يف:

املرىض املوجودون يف املستشفيات و/أو الذين يعاجلون يف منازهلم.- 

ذووا العطب الكبري أو العجزة.- 

العامل واملستخدمون الذين يعملون خارج والية إقامتهم أو الذين هم يف تنقل والذين يالزمون أماكن - 

عملهم يوم االقرتاع.

الطلبة اجلامعيون والطلبة يف طور التكوين الذين يدرسون خارج والية إقامتهم.- 

املواطنون املوجودون مؤقتا يف اخلارج.- 

ومصالح -  الوطنية  اجلامرك  وموظفو  املدنية  واحلامية  الوطين  واألمن  الشعبي  الوطين  اجليش  أعضاء 

السجون الذين يالزمون أماكن عملهم يوم االقرتاع.

التصويت  يف  حقهم  ممارسة  يمكنهم  اخلارج  يف  املقيمني  الناخبني  أن  القانون  نفس  من   (( املادة  نصت  كام 

يف االنتخابات الرئاسية والترشيعية واالستفتاء عن طريق توكيل شخص آخر للتنقل إىل مكتب التصويت 

اخلاص هبم واملتواجد عىل مستوى املمثليات الدبلوماسية أو القنصلية، كام يمكنهم املشاركة يف االنتخابات 

البلدية والوالئية عن طريق التصويت بالوكالة.

إجراءات التصويت بالوكالة  -2
استلزم  االنتخابية،  لطموحاهتم  خدمة  البعض  طرف  من  استغالله  وإمكانية  بالوكالة  التصويت  حساسية 

إخضاعه ملجموعة ضوابط جيب االلتزام هبا ألجل استعامل هذا الرتخيص القانوين))).

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص790.  (1(
تعتمد بعض األنظمة االنتخابية ما يسمى بنظام »التصويت املساعد« وهو نظام يسمح باصطحاب الناخب األمي الذي ال يعرف القراءة والكتابة   (2(
لشخص آخر خيتاره بنفسه وذلك ملساعدته يف اختيار املرتشح أو احلزب الذي يريد التصويت عليه، غري أنه نتيجة لإلشكاالت التي يتسبب فيها 
هذا النظام والفوىض التي قد حيدثها يف مكاتب التصويت، تم استبداله باعتامد نظام الصور أو الرموز أو األلوان يف أوراق التصويت لتسهيل املهمة 
عىل الناخبني األميني، وبالتايل جتنب اصطحاهبم لشخص يساعدهم، أنظر: رسهنك محيد الربزنجي، األنظمة االنتخابية واملعايري القانونية الدولية 

لنزاهة االنتخابات، منشورات احللبي احلقوقية، بريوت، لبنان، 2015، ص ص 212-211.
واملرشع اجلزائري اعتمد نظام »التصويت املساعد« بالنسبة لألشخاص العاجزين غري القادرين عىل إدخال ورقة التصويت يف الظرف أو إدخاهلا   
يف الصندوق، غري أنه مل يعتمده بالنسبة للناخبني األّميني، بحيث نصت املادة 45 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »ُيؤذن لكل 

ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته يف الظرف وجعله يف الصندوق أن يستعني بشخص خيتاره بنفسه«.
(3( Hervé Cauchois, Guide Du Contentieux Electoral, Berjer-levrault, paris, France, 2005, p 129. 

دندن مجال الدين، املرجع السابق، ص122.  (4(
داود الباز، املرجع السابق، ص641.  (5(
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فقد نصت املادة )) من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات أنه ال يمكن للشخص أن ُيمنح 

يقوم  الوكيل  أن  مالحظة  مع  والسياسية،  املدنية  حقوقه  بكامل  الوكيل  يتمتع  أن  وبرشط  وكالة،  من  أكثر 

بالتصويت بذات القواعد تقريبا التي خيضع هلا الناخب األصيل)1).

كام نصت املادة 6) منه، أن الوكاالت الصادرة من أشخاص مقيمني داخل الرتاب الوطين جيب أن ترر بعقد 

أمام رئيس الّلجنة اإلدارية االنتخابية، أما األشخاص املرىض املقيمون يف املستشفى فيتم ترير عقد الوكالة 

أمام مدير املستشفى، كام أن أعضاء اجليش الوطين الشعبي واألمن الوطين واحلامية املدنية وموظفو اجلامرك 

الوطنية ومصالح السجون حيررون عقود وكالة تصويتهم أمام قائد الوحدة أو مدير املؤسسة حسب احلالة.

وبالنسبة لألشخاص املقيمني خارج إقليم الوطن فإن وكالة تصويتهم ترر أمام املصالح القنصلية، فيام ترر 

وكالة العامل واملستخدمني الذين يعملون خارج والية إقامتهم، أو الذين هم يف تنقل، والذين يالزمون أماكن 

عملهم يوم االقرتاع، والطلبة اجلامعيون، والطلبة يف طور التكوين الذين يدرسون خارج والية إقامتهم، يف 

أي بلدية من الرتاب الوطين.

16-10 نصت  العضوي  القانون  فاملادة 9) من  الشخص من وكالة تصويت واحدة  استفادة  وحرصا عىل 

اليمىن يف حرب ال يمحى، ويبصم قبالة  اليد  التصويت يقوم بوضع سبابة  الوكيل بعد فراغه من عملية  أن 

الشخص  التصويت يف حال حماولة  دليال واضحا ألعضاء مكتب  يعطي  إجراء  املوكل، وهو  اسم ولقب 

ثانية. التصويت بوكالة 

كام أن املوكل بإمكانه حسب املادة 60 من القانون العضوي 16-10 إلغاء الوكالة يف أي وقت قبل قيام الوكيل 

بالتصويت، كام جيوز له أن يقوم بالتصويت بنفسه قبل قيام الوكيل بذلك، ونصت املادة 61 من نفس القانون 

أن وكالة التصويت ُتلغى بقوة القانون يف حال وفاة املوكل أو حرمانه من حقوقه السياسية واملدنية.

وحسب املادة 62 من القانون العضوي 16-10 فتحرير الوكالة يكون دون مصاريف، مع إلزام إثبات هوية 

املوكل ودون رضورة حضور الوكيل.

التي  التسهيالت  اللجوء إىل استخدام  تقرير  له سلطة  تبقى  املواطن  أن  بالوكالة إال  التصويت  تقنني  ورغم 

أتاحها له القانون)2)، فوقوع الناخب يف إحدى احلاالت املذكورة يف املادة 3) من القانون العضوي 10-16 

ال يعين رضورة توكيله لشخص للتصويت مكانه، بل له احلرية إن أراد بذل اجلهد والتنقل بنفسه إىل مكتب 

االقرتاع واإلدالء بصوته، وهو السلوك األكثر تعبريا عن الوطنية.

ثانيا: مبدأ رسية التصويت
يعين حق الناخب يف اإلدالء بصوته يوم االقرتاع بكتامن تام يضمن عدم الكشف عن التوجه الذي اختاره)3)، 

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص592.  (1(
داود الباز، املرجع السابق، ص 646.  (2(

مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص94.  (3(
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املمكن أن يكون قطعها للمرتشحني، وبالتايل  الوعود  الناخب من  بحيث تساهم قاعدة الرسية يف ختليص 

وعن  للناخب،  كبرية  ضامنة  التصويت  فرسية  هلا،  يتعرض  قد  التي  االبتزاز  أو  التهديد  أشكال  عن  إبعاده 

طريقها يعرب فقط عىل ما يمليه عليه ضمريه، عىل عكس التصويت العلين الذي قد خيضع فيه إلمالءات الغري 

وضغوطاهتم)1).

ورسية االقرتاع تعين قيام الناخب باإلدالء بصوته دون أن يطلع أحد عىل املوقف الذي اختذه يف التصويت، 

وذلك من خالل ورقة التصويت التي خيتارها، والتي تعرب عن رأيه يف املرتشحني أو الربامج املعروضة عليه، 

ثم يقوم بإيداعها صندوق االقرتاع بطريقة ال تسمح لآلخرين معرفة اجتاهه يف التصويت)2).

وجدير بالذكر أن هذا املبدأ أصبح يف العرص احلديث من املبادئ األساسية التي تتضمنها النظم االنتخابية، 

بعد أن كانت االنتخابات تتم بطريقة علنية يف النظم القديمة)3)، حيث تطورت من اقرتاع علين برفع األيدي 

وتأكيد احلضور، إىل اقرتاع رسي بواسطة وسائل متعددة))).

عىل هذا األساس حرصت املواثيق واإلعالنات الدولية حلقوق اإلنسان عىل تأكيد تبين مبدأ رسية التصويت 

يف األنظمة االنتخابية، حيث نصت املادة )21( فقرة)2( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 8)19 أن 

»إرادة الشعب هي مناط سلطة احلكم، وجيب أن تتجىل هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزهية جتري دوريا 

باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت الرسي« كام نصت املادة ))2( فقرة )2( من العهد 

الدويل للحقوق املدنية والسياسية لسنة 1966 أن« للمواطن احلق يف أن ينتخب وُينتخب يف انتخابات نزهية 

جتري باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت الرسي«.

وأكد املؤسس الدستوري اجلزائري تبنيه مبدأ رسية التصويت كأساس للعملية االنتخابية يف عديد النصوص 

 2016 الدستوري  التعديل  من   1 فقرة   8( املادة  يف  فنص  الدولة،  مؤسسات  النتخاب  املنظمة  الدستورية 

»ُينتخب رئيس اجلمهورية عن طريق االقرتاع العام املبارش والرسي«، كام نص يف املادة 118 فقرة 2 و3 من 

نفس الدستور »ُينتخب أعضاء املجلس الشعبي الوطين عن طريق االقرتاع العام املبارش والرسي.

ُينتخب ثلثا )3/2( أعضاء جملس األمة عن طريق االقرتاع غري املبارش والرسي«.

وجاءت نصوص القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات يف نفس السياق، حيث نصت املادة 2 

فقرة 1 منه »االقرتاع عام ومبارش ورسي« ونصت املادة )3 منه كذلك »التصويت شخيص ورسي«.

عمليا؛ كثري من الناخبني ال خيفون اختياراهتم وتوجهاهتم السياسية وخيتارون بشكل ظاهر ورقة التصويت 

ملرتشحهم قبل الدخول إىل املعزل)))، وال يؤثر ذلك عىل سالمة العملية، إذ أن رسية التصويت هو التزام واقع 

عىل اهليآت املرشفة عىل االنتخابات، وذلك بغرض إبعاد الناخب عن أشكال الضغط، ومحايته من أي سلوك 

(1( Pierre Martin, les systèmes électoraux…, op, cit, P 19-20. 
سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 258.  (2(

مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص 95.  (3(
باميال قرطباوي، ماريو أبو زيد، املرجع السابق، ص 31.  (4(

بلغول عباس، املرجع السابق، ص 232.  (5(
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منحها  التي  اجلهة  عن  اإلفصاح  يف  خطرا  أو  حرجا  يرى  ال  الذي  فالناخب  وبالتايل  للمرتشحني،  انتقامي 

صوته، فله حرية ذلك)1).

غري أنه يعد من قبيل انتهاك مبدأ رسية التصويت، ختصيص مراكز اقرتاع لطوائف نوعية كالعاملني يف املصنع 

انتخبوا مرشحا  الناخبون قد  أو األساتذة يف الكليات، فمن شأن هذا التخصيص معرفة ما إذا كان هؤالء 

بعينه، وهو ما يرجع سلبا عليهم يف حال مل يفز املرشح الذي ساندوه)2).

فمبدأ الرسية يساهم يف تقيق النزاهة االنتخابية بوقوفه كحاجز أمام عديمي الرشف الذي يريدون استغالل 

كل الطرق لتحقيق نتائج اجيابية، فهو يشكل عائقا أمام حماوالت رشوة الناخبني أو تقديم وعود زائفة هلم، 

كون املقابل لن يكون مضمونا ألن التصويت يكون رسيا)3)، فهو ضامنة حلرية الناخب، عكس العلنية التي 

جتعله عرضة للمضايقات والضغوط))).

ومظاريف  اقرتاع  وصناديق  معازل  من  التصويت،  رسية  لضامن  ُوضعت  التي  الكثرية  الضوابط  ورغم 

انتخاب، تبقى الضامنة احلقيقة هي شعور الناخب بالطمأنينة واألمان عند إدالئه بصوته، وبأنه يملك حقا 

احلرية الكاملة يف التعبري عن رأيه.

ثالثا: مبدأ املساواة يف التصويت
يعين أن يكون لكل ناخب صوت فقط، فال يستطيع التصويت إال يف دائرة انتخابية واحدة، وهو األصل يف 

التصويت)))، فاملتفق عليه وجود معاملة متساوية لألفراد الذين تتشابه أوضاعهم القانونية وتتوفر فيهم نفس 

الظروف، وهو ما ينطبق عىل االنتخاب وممارسته، فيتعني أن تكون هناك مساواة يف مبارشة هذا احلق، بمعىن 

أن يكون االنتخاب حمددا بصوت لكل ناخب دون تفرقة أو متييز بسبب العرق أو الّلون أو اجلنس أو اللغة أو 

الدين أو اآلراء الشخصية أو السياسية)6)، فاالنتخاب يف شكله احلديث يمثل لنا املساواة بني أفراد املجتمع)7).

وتطبيق هذا الفهم الديمقراطي عىل االنتخاب يقتيض وضع رشوط عامة للناخبني)8)، ذكورا كانوا أم إناثا، 

رغم عدم وجود نص قانوين يمنع املجاهرة باالقرتاع يف مكتب التصويت، إال أن األفضل منع مثل هذه السلوكيات التي وإن كان البعض يربطها   (1(
أن  بحيث  االنتخابية،  بالرشوة  ترتبط  أخرى  أحيان  يف  فإهنا  الرشقية،  املجتمعات  يف  خاصة  اآلخرين،  مواجهة  عىل  والقدرة  الرجولة  بمفهوم 
الناخب يظهر ورقة التصويت التي اختارها أمام مندوب احلزب أو املرتشح املتواجد يف مكتب التصويت، حتى حيصل الحقا عىل املقابل املوعود 
عند  التصويت  أعضاء مكتب  ومعاقبة  اإلقصاء،  طائلة  اختياره تت  اإلفصاح عن  التصويت وعدم  الناخب برسية  إلزام  فاألحرى  لذلك  به، 

التساهل يف ذلك، انظر: سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص ص 792-791.
صالح حسني عيل عبد اهلل، احلق يف االنتخاب، املرجع السابق، ص 327.  (2(

بن السيحمو حممد املهدي، النظام التمثييل يف ظل التعددية كآلية لتجسيد احلكم الراشد يف الدستور اجلزائري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم،   (3(
ختصص القانون العام، جامعة أيب بكر بلقايد، كلية احلقوق والعلوم السياسية، تلمسان، اجلزائر، 2015-2016، ص80.

رسهنك محيد الربزنجي، املرجع السابق، ص 207.  (4(
مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص102.  (5(

(6( Guy S. Goodwin-Gill, Election libres et régulières, Union Interparlementaire, Genève, 2006, 171. 
بلغيث عبد اهلل، املرجع السابق، ص33  (7(

(8( Bernard poullain, la pratique française de la justice constitutionnel, Economica, Paris, 1990, P 99. 
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وعىل اختالف انتامءاهتم الطبقية واالجتامعية، أو نصيب كل منهم من الثروة أو التعليم، مادام مل يتوافر بشأن 

أي منهم مانع قانوين يؤدي إىل احلرمان أو الوقف أو اإلعفاء من ممارسة احلقوق السياسية)1).

وأمهية املساواة يف التصويت كأساس للديمقراطية التشاركية، جعلت املواثيق والنصوص الدولية املختلفة 

تصنفه من أهم مبادئ االنتخابات النزهية الشفافة، وأكدت عليه يف خمتلف نصوصها، فنصت املادة )2( من 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة 8)19 »لكل إنسان حق التمتع بجميع احلقوق واحلريات املذكورة يف 

هذا اإلعالن، دونام متييز من أي نوع...« كام نصت املادة )21( فقرة )3( منه »إرادة الشعب هي مناط سلطة 

احلكم، وجيب أن تتجىل هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزهية جُترى دوريا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة 

بني الناخبني...« ونصت املادة 2 من العهد الدويل للحقوق السياسية واملدنية »تتعهد كل دولة طرف يف هذا 

العهد باحرتام احلقوق املعرتف هبا فيه، وبكفالة هذه احلقوق جلميع األفراد املوجودين يف إقليمها والداخلني 

يف واليتها، دون أي متييز...« كام نصت املادة ))2( فقرة )2( منه »للمواطن احلق يف أن ينتخب وُينتخب يف 

انتخابات نزهية جتري باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني...« كام تنص املادة ))( فقرة )ج( من 

االتفاقية الدولية للقضاء عىل مجيع أشكال التمييز العنرصي »إيفاًء لاللتزامات األساسية املقررة يف املادة )2) 

من هذه االتفاقية، تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنرصي والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضامن حق 

كل إنسان، دون متييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثين، يف املساواة أمام القانون، ال سيام 

بصدد التمتع باحلقوق التالية:

احلقوق السياسية، وال سيام حق االشرتاك يف االنتخابات اقرتاعا وترشحا – عىل أساس االقرتاع العام  ج- 

املتساوي، واإلسهام يف احلكم ويف إدارة الشؤون العامة عىل مجيع املستويات، وتويل الوظائف العامة 

عىل قدم املساواة«.

بنصه   2016 الدستوري  التعديل  من   62 املادة  بموجب  املبدأ  هذا  اجلزائري  الدستوري  املؤسس  تبىن  وقد 

 10-16 العضوي  القانون  بموجب  ذلك  وتأكد  وُينتخب«  ينتخب  أن  الرشوط  فيه  تتوفر  مواطن  »لكل 

أي  دون  القانونية)2)  الرشوط  فيه  تتوفر  مواطن  لكل  التصويت  حق  منح  الذي  االنتخابات  بنظام  املتعلق 

متييز بسبب العرق أو الدين أو اللغة، فاملواطنون سواسية يف ممارسة حق التصويت مهام كانت مسؤولياهتم، 

أو مستواهم الثقايف أو االجتامعي.

رابعا: مبدأ حرية التصويت
أن  تبين فكرة  نتيجة مرتتبة عن  التصويت من عدمه، وهي  استعامل حقه يف  للناخب يف  احلرية  إعطاء  يعين 

االنتخاب حق وليس واجب أو وظيفة اجتامعية، حيث تشكل احلرية إحدى املعايري األساسية يف التصويت)3)، 

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص 582.  (1(
أنظر املواد 3، 4، 5 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص68.  (3(
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الالزمة لضامن ممارسة  اختاذ اإلجراءات  السياسية، وعىل هذا األساس وجب  املشاركة  وهو وسيلة لضامن 

لضغوطات  يرجع  امتناعه  أو  بذلك  قيامه  أن  إحساس  دون  استقاللية،  بكامل  التصويت  يف  حقه  الناخب 

ُفرضت عليه)1)، وهو ما يفقده حق االختيار.

فاملفهوم الديمقراطي للتصويت يقيض أن يتم اإلقبال عليه وممارسته طواعية وليس بدافع اخلوف والتهديد 

من جهات معينة، أو جتنبا للعقوبة التي قد يفرضها القانون يف حال امتناعه)2)، وبعبارة أخرى فحرية التصويت 

تعين االعرتاف للناخب بحرية عدم املسامهة يف العملية االنتخابية إذا ما أعلن عن رغبته يف ذلك، فال جُيرب عىل 

التوجه إىل صناديق االقرتاع، فله أحقية التصويت من عدم التصويت)3)، وخيار املشاركة واالمتناع جيب أن 

يصدر عن اإلرادة احلرة اخلالية من أي ضغط))).

والضغوط التي متارس عىل الناخبني قد تكون ضغوطا معنوية تتمثل يف الرتهيب والتخويف الذي قد يصل 

إىل حد العنف اجلسدي واللفظي، أو اإلغراءات الشخصية واالجتامعية، أو تكون ضغوطا مالية وهي األكثر 

شيوعا، وتتمثل أساسا يف الرشاوى االنتخابية التي متنح للناخبني بغرض رشاء ذممهم للتصويت لصالح تيار 

سيايس معني))).

إىل  التوجه  عن  املتخلف  عىل  ماليا  أو  ماديا  جزاء  يفرض  نص  أي  من  اجلزائر  يف  املختلفة  القوانني  وخلت 

صناديق االقرتاع، باستثناء انتخابات التجديد النصفي ألعضاء جملس األمة، أين تنص املادة 108 من القانون 

العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات أن تصويت أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية إجباري، 

ماعدا يف حالة مانع قاهر، ويفرس اخلروج عن مبدأ حرية التصويت يف هذه احلالة بعدد اهليئة الناخبة املكلفة 

بانتخاب )3/2( أعضاء جملس األمة، والذي يعترب قليال مقارنة بعدد الناخبني يف االستحقاقات االنتخابية 

األخرى، لذلك فأي هتاون أو امتناع عن املشاركة يف هذه االنتخابات قد يؤدي إىل تعطيل تشكيل مؤسسة 

دستورية عىل درجة كبرية من األمهية.

الفرع الثالث: تنظيم عملية التصويت

مرحلة التصويت أكثر مراحل العملية االنتخابية تعقيدا، وأصعبها تسيريا، نظرا للضغط الكبري الذي تتعرض 

إىل  باإلضافة  االنتخايب،  حقهم  يؤدون  الذين  املواطنني  من  الكبري  والعدد  التصويت،  ومراكز  مكاتب  له 

احتامالت التالعب التي قد تقوم هبا بعض االطراف، وهو األمر الذي حذا باملرشع إىل وضع قواعد تنظيمية 

صارمة جيب االلتزام هبا، محاية ألصوات الناخبني، وضامنا حلسن سري العملية.

بن السيحمو حممد املهدي، املرجع السابق، ص 83.  (1(
صالح حسني عيل العبد اهلل، احلق يف االنتخاب، املرجع السابق، ص 324.  (2(

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص 575.  (3(
عصام نعمة إسامعيل، النظم االنتخابية، دراسة حول العالقة بني النظام السيايس والنظام االنتخايب، دراسة مقارنة، منشورات زين احلقوقية،   (4(

الطبعة الثانية، لبنان، 2009، ص 153.
بن السيحمو حممد املهدي، املرجع السابق، ص 84، أنظر أيضا: لرقم رشيد: املرجع السابق، ص ص 252-251.  (5(



- 189 -

أوال: زمان ومكان التصويت
ترتبط سالمة عملية التصويت باختيار الزمان واملكان املناسبني، وبااللتزام بالنصوص املنظمة لذلك.

زمان التصويت أ- 
يرمي تديد زمان االقرتاع مسبقا إىل مشاركة أكرب عدد يف االنتخاب)1)، كام يساعد يف تركيز جهود خمتلف 

األطراف يف يوم واحد بالنسبة لكافة مراكز ومكاتب التصويت عىل مستوى الوطن، وجُينب تشتيتها وإضعاف 

مردوديتها خالل تأدية مهامها.

وتديد يوم االقرتاع يكون بموجب مرسوم رئايس الستدعاء اهليئة الناخبة، حيدد فيه تاريخ االقرتاع ونوع 

االنتخاب املستدعى للتصويت بشأنه)2)، وكقاعدة عامة جُيرى االنتخاب ليوم واحد)3) يبدأ عىل الساعة الثامنة 

صباحا لُيختتم عىل الساعة السابعة مساء لنفس اليوم، غري أن املرشع أجاز لوايل الوالية وبرتخيص من وزير 

الداخلية أن يتخذ قرارا بتقديم ساعة افتتاح االقرتاع أو تأخري ساعة اختتامه يف بعض البلديات أو يف سائر 

الدائرة االنتخابية، برشط أن يكون ذلك هبدف تسهيل ممارسة املواطنني حلقهم يف التصويت ال غري)))، نظرا 

لظروف قاهرة قد ُتعرقل السري احلسن للعملية خالل اآلجال العادية، ويتم إعالم اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

االنتخابات بكل تغيري يف أوقات االقرتاع))).

كام أن وزير الداخلية وبطلب من الوالة يمكنه إصدار قرار بتقديم تاريخ االقرتاع باثنتني وسبعني ساعة )72) 

ساعة عىل األكثر، يف البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية االقرتاع يف اليوم نفسه، ألسباب مادية تتعلق ببعد 

مكاتب التصويت، وتشتت السكان، أو ألي سبب استثنائي.

بامئة وعرشين )120)  االقرتاع  تاريخ  تقديم  اخلارجية  بالشؤون  املكلف  الوزير  بقرار مشرتك مع  يمكنه  كام 

خارج  املتواجدين  الناخبني  متكني  هبدف  والقنصلية)6)،  الدبلوماسية  املمثليات  مسؤويل  من  بطلب  ساعة 

الوطن من التنقل إىل مكاتب التصويت وممارسة حقهم االنتخايب بسهولة.

مكان التصويت ب- 
عملية التصويت تتم عىل مستوى مكاتب التصويت التي يوزع عليها الناخبون بقرار من الوايل، آخذا بعني 

االعتبار التوازن الالزم إحداثه يف عدد الناخبني بني املكاتب املختلفة، وكذلك ظروف وإمكانيات كل دائرة 

انتخابية، ورضورة أن تكون قريبة من التجمعات السكنية للناخبني بام يؤمن سهولة االنتقال منها وإليها)7).

مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص105.  (1(
املادة 14، 25، 149 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

تتفق معظم الترشيعات العربية عىل إجراء االنتخاب يف يوم واحد مع وجود اختالفات يف ساعة افتتاح مكاتب التصويت واختتامها، ومن بني   (3(
هذه الدول: األردن، البحرين، تونس، املغرب، لبنان، مرص، انظر: عيل الصاوي وآخرون، املرجع السابق، ص 60.

(4( Hervé Cauchois, op.cit, p 104.
املادة 32 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
املادة 33 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(

)7)  سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 268.
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ويمكن أن تتشكل الدائرة االنتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو عدة بلديات، وذلك حسب ما يقتضيه 

نوع االنتخاب املزمع إجراؤه، ويتم تديدها بموجب قانون)1).

من  بقرار  تعيينه  يتم  تصويت  مركز  يشكل  ذلك  فإن  املكان  نفس  يف  التصويت  مكاتب  تعددت  حال  ويف 

الوايل، ويوضع تت مسؤولية رئيس املركز، الذي يامرس الصالحيات املخولة له لضامن السري احلسن لعملية 

التصويت داخل املركز.

كام أن عملية التصويت استثناء قد جُترى عىل مستوى مكاتب التصويت املتنقلة، لتسهيل العملية عىل البدو 

حل، والناخبني الذين يقطنون يف مناطق معزولة، ويصعب عليهم التنقل إىل مكاتب التصويت الثابتة، عىل  الرُّ

أن ُتلحق املكاتب املتنقلة بأحد مراكز التصويت يف الدائرة االنتخابية)2).

حّدا  وضع  قد  يكون  بإحكام،  تفاصيلها  وتنظيم  التصويت،  ألماكن  الدقيق  تديده  وراء  من  واملرشع 

لإلشكاالت التي أثريت فيام خيص مراكز التصويت اخلاصة، والتي كان منصوصا عليها بموجب املادة 63 

من األمر97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق باالنتخابات)3)، حيث كان أفراد اجليش الشعبي الوطين 

وأسالك األمن يامرسون حقهم يف التصويت يف مكاتب خاصة عىل مستوى مقرات عملهم، وإن كان املرشع 

أثار  ذلك  أن  إال  الوقت،  ذلك  يف  اجلزائر  عرفتها  التي  الصعبة  األمنية  لألوضاع  اعتبارا  النظام  هذا  اعتمد 

انتقادات كبرية من طرف األحزاب السياسية واملرتشحني الذين اعتربوها مساسا بمبدأ حرية التصويت الذي 

يتمتع به كل املواطنني عىل قدر املساواة مهام اختلفت مراكزهم))).

ثانيا: إجراءات التصويت
تتم عملية التصويت وفقا ملجموعة إجراءات جيب االلتزام هبا من مجيع األطراف، بحيث ال يمكن مبارشة 

العملية وافتتاح مكتب االقرتاع إال بحضور عضوين عىل األقل من بينهم رئيس املكتب)))، والتأكد من توفر 

الدقيقة  املطابقة  االفتتاح من  قبل  التأكد  املكتب  االنتخابية)6)، كام عىل رئيس  املادية والوثائق  الوسائل  كافة 

االقرتاع  بفتح صندوق  ليقوم  التوقيعات)7)،  قائمة  املسجلني يف  الناخبني  مع عدد  االنتخابية  األظرفة  لعدد 

املادة 26 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(

املادة 27 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
تنص املادة 63 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات »يامرس أفراد اجليش الشعبي الوطين وأسالك األمن حقهم   (3(

يف االنتخابات الرئاسية والترشيعية واالستفتاءات يف أماكن عملهم...«.
بن مالك بشري، املرجع السابق، ص596.  (4(

جاء يف قرار املجلس الدستوري املغريب رقم 747 املؤرخ يف 24 مارس 2009 »... حيث أن التقيد بعدد األعضاء املنصوص عليه يف القانون عند   (5(
تشكيل مكتبي التصويت املذكورين يعد إجراء جوهريا ملا له من عالقة وطيدة بحسن سري العملية االنتخابية وضامن سالمة االقرتاع، وأن عدم 
مراعاته حيول دون االطمئنان إىل النتائج التي تم التوصل إليها يف هذين املكتبني، مما يتعني عليه استبعاد األصوات املدىل هبا فيهام« أنظر: دليل 

املنازعات االنتخابية الربملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري املغريب، املرجع السابق، ص 127.
املادة 13 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  (6(

املادة 43 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(
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الشفاف وُيشهد احلارضين أنه فارغ ومقفل بقفلني خمتلفني، يسلم مفتاح أحدها إىل املساعد األكرب سنا وحيتفظ 

باآلخر، ويقوم بعد ذلك بتشميع القفلني)1).

وضامنا ملبدأ شخصية التصويت، فالناخب ملزم مبارشة بعد دخوله مكتب االقرتاع بإثبات هويته بواسطة أي 

وثيقة رسمية مطلوبة هلذا الغرض، ليتأكد الكاتب من تسجيل اسمه يف قائمة التوقيعات)2)، وبعد ذلك يتناول 

الناخب ظرفا وكل أوراق التصويت الالزمة، ودون أن يغادر القاعة يتجه إىل العازل بعيدا عن األنظار، حتى 

تتوفر له الطمأنينة أثناء مبارشة حق االقرتاع)3)، بعد ذلك ُيشهد الناخب رئيس املكتب أنه حيمل ظرفا واحدا، 

ليسمح له بعد التأكد من ذلك بإدخال الظرف يف الصندوق)))، ويقدم الناخب بطاقة انتخابه لُتدمغ بختم ندي 

حيمل عبارة »انتخب« ويضع بصمة أصبعه قبالة اسمه ولقبه، ويغطس سبابته اليرسى يف احلرب الفوسفوري 

أعطى  انه  يفيد  بام  انتخابه)))،  بطاقة  االقرتاع عىل  بتاريخ  يؤرّش  كام  يمحى، لإلشهاد عىل تصويته،  الذي ال 

صوته، فال حيق له اإلدالء بصوته مرة أخرى وإال عّد مرتكبا جلريمة تستوجب العقاب)6).

وعند التصويت بوكالة يقوم الوكيل بنفس اإلجراءات املتبعة من طرف الناخبني العاديني، ويبُصم بسبابته 

اليمىن بعد أن يغطسها يف احلرب الفوسفوري، لتدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق امللحقة بمحرض 

الفرز، كام تدمغ بطاقة انتخاب املوكل بختم ندي حيمل عبارة »انتخب بالوكالة«)7).

لُتختتم عملية التصويت بتوقيع كافة أعضاء مكتب التصويت عىل قائمة التوقيعات)8)، والتي تعين البدء يف 

مرحلة جديدة هي مرحلة فرز األصوات ملعرفة النتائج األولية عىل مستوى املكتب.

املطلب الثاين: رقابة ممثيل األحزاب السياسية عىل مراكز ومكاتب التصويت

حساسية عملية التصويت لكوهنا املرحلة التي ترتكز فيها جهود كافة أطراف العملية االنتخابية، وتتبلور يف 

سلوك واحد يقوم به الناخب للتعبري عن رأيه بالتوجه إىل صناديق االقرتاع، جعلها من أكثر املراحل املسلطة 

عليها األضواء عىل مجيع املستويات، فهي املرحلة التي تعطى فيها السلطة العليا للناخب الذي يقرر ملن يمنح 

أنظر املادة 44 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واملادة 14 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز   (1(
ومكتب التصويت وسريمها.

أنظر املادة 44 فقرة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واملادة 15 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز   (2(
ومكتب التصويت وسريمها.

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 791.  (3(
أنظر املادة 44 فقرة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واملواد 16،17 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز   (4(

ومكتب التصويت وسريمها.
أنظر املادة 46 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واملادة 18 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب   (5(

التصويت وسريمها.
حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 732.  (6(

17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز  التنفيذي  بنظام االنتخابات، واملواد 20،21 من املرسوم  املتعلق   10-16 القانون العضوي  59 من  املادة  أنظر   (7(
ومكتب التصويت وسريمها.

أنظر املادة 47 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واملادة 22 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب   (8(
التصويت وسريمها.
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مثار جدل كبري يف عديد االستحقاقات االنتخابية، بسبب حماوالت بعض اجلهات  صوته، وهو ما جعلها 

الرضورية  املتطلبات  توفري  عن  االمتناع  طريق  عن  بالعرقلة  سواء  بنتائجها،  واملساس  بإجراءاهتا  التالعب 

لسريها احلسن، أو عن طريق التأثري عىل الناخبني يف مراكز ومكاتب التصويت، أو املساس بصناديق االقرتاع 

وحماولة تضخيم أو تقليص األصوات املوجودة فيها بام خيدم مصاحلها.

السياسية  األحزاب  ممثيل  أعني  تت  تتم  أن  املرشع  أقر  تزوير،  أو  تالعب  أي  من  التصويت  ملرحلة  ومحاية 

واملرتشحني)1)، فمنح اختصاص رقابتها إىل املتنافسني فيها وأصحاب املصلحة املبارشة من نزاهتها، ونص 

مراكز  يف  باحلضور  قانونا  املؤهلني  ملمثليها  الرتخيص  طريق  عن  الرقابة  عملية  يف  األحزاب  إرشاك  عىل 

ومكاتب التصويت ومتابعة العملية بكافة تفاصيلها ومراحلها)2).

وغاية ذلك مراقبة أداء اجلهات واألفراد املعنيني بإدارة العملية االنتخابية، والتأكد أن كافة اإلجراءات تسري 

واألحزاب  الناخبني  لطمأنة  ووسيلة  االنتخابية)3)،  العملية  سري  حلسن  ملموسة  ضامنة  فهو  القانون،  وفقا 

املتنافسة واملرتشحني أن العملية جُترى يف ظروف تتوافق مع معايري النزاهة والشفافية.

والرقابة االنتخابية عىل مكاتب ومراكز التصويت، والتي تتم من طرف ممثيل األحزاب السياسية))) هي متابعة 

إدارة  يف  الصحيحة  اإلجراءات  تطبيق  مدى  ومعرفة  املعلومات  وحرص  بجمع  االنتخابية،  للعملية  ميدانية 

االنتخابات، وذلك بالتواجد عىل مستوى كافة املكاتب سواء الثابتة أو املتنقلة، من بداية العملية إىل اختتامها، 

وتسجيل كافة التجاوزات والنقائص التي أثرت عىل سريها احلسن، وتوثيق ذلك يف حمارض الفرز، للطعن 

الحقا أمام اجلهات املختصة))).

السياسية يف مراقبة عملية  التعددية احلزبية يف دستور 1989 )6) عمد املرشع إىل إرشاك األحزاب  تبين  ومنذ 

ذلك  عىل  فنص  التصويت،  ومراكز  مكاتب  مستوى  عىل  ممثليها  بتعيني  هلا  الرتخيص  طريق  عن  االقرتاع، 

يف القانون 89-13 )7) املتعلق بنظام االنتخابات، واألمر 97-07 )8) املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام 

االنتخابات، والقانون العضوي )0-01 )9) املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق 

بنظام االنتخابات، ليتطور التنظيم القانوين لرقابة ممثيل األحزاب السياسية عىل مكاتب ومراكز التصويت يف 

بن مالك بشري، املرجع السابق، ص593.  (1(
(2( Laurent Touvet, Yyes-Marie Doublet, op.cit, p 454.

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 241.  (3(
تنص املادة 168 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »حيق لكل مرتشح أو ممثله املؤهل قانونا، يف نطاق دائرته االنتخابية، أن   (4(
يراقب مجيع عمليات التصويت، وفرز األوراق، وتعداد األصوات، يف مجيع القاعات التي جتري هبا هذه العمليات، وأن يسجل يف املحرض مجيع 

املالحظات أو املنازعات املتعلقة بسري العمليات«.
صالح حممد غزايل، رقابة املجتمع املدين عىل االنتخابات العربية، املؤمتر الدويل حول الديمقراطية واالنتخابات يف العامل العريب، املنظمة العربية   (5(

حلقوق اإلنسان، القاهرة، مرص، 2014، ص193. 
تنص املادة 40 فقرة 1 من دستور 23 فيفري 1989 »حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السيايس معرتف به«.  (6(

أنظر املواد 35، 49 من القانون89-13 املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(
أنظر املواد 45، 60، 61 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (8(

أنظر املواد 8، 11 من القانون العضوي 04-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (9(
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كل من القانونيني العضويني 12-01)1) و16-10 )2) املتعلقني بنظام االنتخابات، أين تم ختصيص فصل كامل 

يتضمن إجراءات والتزامات وحقوق ممثيل األحزاب السياسية أثناء قيامهم بدورهم الرقايب.

فاالهتامم الكبري الذي أواله املرشع لرقابة األحزاب السياسية واملرتشحني عىل مكاتب التصويت)3) ينِمُّ عن 

التعامل االجيايب مع مجيع الفاعلني يف العملية االنتخابية، وعىل يقينه أن الكل مسؤول عىل سالمتها، وجيب 

أن يؤدي دوره يف ذلك.

السياسية عىل مراكز  لرقابة ممثيل األحزاب  القانوين  التنظيم  الفرع األول: 
التصويت ومكاتب 

التصويت بموجب  السياسية عىل مراكز ومكاتب  برقابة ممثيل األحزاب  املتعلقة  القانونية  ُحّددت اجلوانب 

املواد 166 إىل 169 من القانون العضوي 16-10 مع اإلشارة أهنا جاءت تقريبا مطابقة للنصوص املتضمنة يف 

قوانني االنتخاب السابقة.

أوال: رشوط تعيني ممثيل األحزاب السياسية يف مراكز ومكاتب التصويت
الرقابة عىل مراكز ومكاتب التصويت عملية حساسة تتطلب ممارستها من أحزاب وأشخاص واعون باملهمة 

امللقاة عىل عاتقهم ودورها يف ضامن سالمة عملية التصويت، وعىل هذا األساس وجب توفر جمموعة رشوط 

يف احلزب الذي يريد رقابة العملية ويف الشخص املرشح الكتساب صفة مراقب.

رشوط متعلقة باحلزب السيايس أ- 
تضمن القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات جمموعة رشوط جيب توفرها يف احلزب السيايس 

الراغب يف رقابة عملية التصويت، وتتمثل يف:

أن يكون احلزب السيايس مشاركا يف االنتخابات  -1
والتي  االنتخابات،  يف  املشاركة  السياسية  لألحزاب  فقط  ممنوح  التصويت  عملية  لرقابة  ممثلني  تعيني  حق 

قدمت قوائم مرتشحيها لدخول املنافسة االنتخابية، وبالتايل فاألحزاب املقاطعة أو املرفوضة ملفات ترشحها 

بعد استيفائها كافة أشكال الطعن ال يمكنها القيام هبذا الدور، وأي طلبات تقدمها هبذا الشأن تقابل بالرفض، 

أنظر املواد 161 إىل 164 من الفصل الثاين، الباب اخلامس، من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
أنظر املواد 166 إىل 169 من الفصل الثاين، الباب اخلامس، من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

من  تعيني  أو  والفرز  التصويت  عمليات  »حضور  عبارة  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   166 املادة  يف  املرشع  استعمل   (3(
يمثلهم« ويف املادة 168 من نفس القانون عبارة »أن يراقب مجيع عمليات التصويت« ففي األوىل نص عىل »حق احلضور« ويف الثانية نص عىل 
»حق املراقبة« واملصطلحني خمتلفني، لذا فاألحرى اعتامد مصطلح واحد هو »حق املراقبة« ألنه األكثر تعبريا عن الدور املنوط بممثيل األحزاب 

السياسية يف مكاتب التصويت، أنظر: بن حيي بشري، املرجع السابق، ص ص 157-156.
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واملادة 166 )1) من القانون العضوي 16-10 خصت املرتشحني فقط هبذا احلق، كام أن املادة 12)2) من القانون 

العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات عند نصها عىل دور اهليئة العليا يف ضامن تعيني 

املمثلني املؤهلني قانونا عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت ذكرت رصاحة »األحزاب السياسية املشاركة 

يف االنتخابات واملرتشحني األحرار«، وبمفهوم املخالفة أقصت األحزاب السياسية غري املشاركة.

ملحاولة  التصويت،  عملية  سري  لرقابة  ممثلني  تعيني  بحق  االنتخابات  يف  املشاركة  األحزاب  حرص  ويرجع 

إعطاء جدية أكرب هلذه اآللية، عىل أساس أن األحزاب التي متلك قوائم متنافسة هي األكثر حرصا عىل نزاهتها 

ومحاية أصوات ناخبيها، كام أن فتح املجال لكل األحزاب يمكن أن يؤدي إىل تقديم عدد كبري من الطلبات 

املشاركة يف  فمعيار  باحلياد، وعليه  االلتزام  بعدم  انتقادات  عنه  ينجم  الذي  األمر  قبوله،  اإلدارة عن  تعجز 

االنتخابات هو الفاصل يف أحقية التمثيل عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت، غري أن التأسيس السابق 

وإن كان صائبا يف جانب، إال أنه يبقى منقوصا، كون املصلحة يف االنتخابات مصلحة عامة يستطيع أي طرف 

التدخل حلاميتها إذا كانت نتائجها تنعكس عليه، لذلك فاألحزاب غري املشاركة يف االنتخابات وإن كانت ال 

متلك مرتشحني، إال أهنا متلك مصلحة يف تعيني ممثلني يراقبون مدى االلتزام بالقواعد القانونية املنظمة لعملية 

التصويت، وهذه املصلحة هي سالمة العملية االنتخابية التي تنعكس عىل استقرار الدولة ومؤسساهتا.

التمثيل يف حدود الدائرة االنتخابية املرتشح فيها  -2
تضمنت هذا الرشط املادة 168)3) من القانون العضوي 16-10 التي نصت أن من حق األحزاب السياسية تعيني 

ممثلني لرقابة مراكز ومكاتب التصويت عىل مستوى الدائرة االنتخابية املرتشح فيها فقط، كام نصت عليه املادة 

2 فقرة 01 ))) من املرسوم التنفيذي 07-)8 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز 

ومكاتب التصويت وضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت، وبالتايل فاألحزاب السياسية حتى وإن 

تقق فيها الرشط األول املتمثل يف املشاركة يف االنتخابات، فإن رقابتها غري ممكنة يف الدوائر التي ال متلك فيها 

قوائم ترشح، واملرشع اعتمد أيضا املصلحة كمعيار يف هذا الرشط، كون األحزاب لدهيا مصلحة يف رقابة 

مراكز ومكاتب التصويت الواقعة يف دائرهتا االنتخابية، ورغبتها يف احلصول عىل نتائج جيدة هي ما يدفعها 

)1)  تنص املادة 166 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يمكن املرتشحني بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز 
أو تعيني من يمثلهم...«.

تنص املادة 12 فقرة 8 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات »إحرتام األحكام القانونية لتمكني األحزاب   (2(
السياسية املشاركة يف االنتخابات واملرتشحني األحرار من تعيني ممثليهم املؤهلني قانونا عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت«. 

16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »حيق لكل مرتشح أو ممثله املؤهل قانونا يف نطاق دائرته االنتخابية، أن  168 من القانون العضوي  تنص املادة   (3(
يراقب مجيع عمليات التصويت...«.

مراكز  مستوى  عىل  املرتشحني  قوائم  ممثيل  تعيني  لكيفيات  املحدد   2007 مارس   8 يف  املؤرخ   84-07 التنفيذي  املرسوم  من  2فقرة1  املادة  تنص   (4(
ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 14 مارس 2007، عدد 
17 »يمكن أن يمثل كل قائمة أحد مرتشحيها وإن اقتىض األمر ممثال خموال قانونا حلضور عمليات التصويت يف مستوى كل مكتب من مكاتب 

التصويت للدائرة االنتخابية املعنية برتشيح تلك القائمة«.
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إىل تعيني ممثليها عىل مستواها، للتأكد من عدم حدوث تالعب بصناديق االقرتاع أو عرقلة لسري العملية، لكنه 

يبقى توجها منتقدا أيضا عىل أساس أن املصلحة يف االنتخابات عامة وحيق للجميع محايتها.

تعيني املمثلني اختياري  -3
بمبادرة  املرتشحني،  »يمكن  نصت  التي   10-16 العضوي  القانون  من   169 املادة  الرشط  هذا  تضمنت 

ومكاتب  مراكز  رقابة  أن  بمعىن  يمثلهم...«  من  تعيني  أو  والفرز  التصويت  عمليات  حضور  منهم، 

عملية  حلضور  ممثليها  تعيني  يف  نيتها  ُتظهر  التي  نفسها)1)،  األحزاب  من  بمبادرة  اختيارية  التصويت 

االنتخابات،  يف  املشاركة  األحزاب  عن  ملمثلني  التلقائي  بالتعيني  ملزمة  غري  فاإلدارة  التصويت، 

التصويت ال يمكن فرضه عليها، سواء كان ذلك لعدم حرصها  الراغبة يف رقابة عملية  واألحزاب غري 

هياكلها. تنظيمية عىل مستوى  أو  مالية  لنقائص  أو 

رشوط متعلقة بشخص املمثل ب- 
إجراء  دون  تول  التي  العقبات  وتديد  السياسية،  البيئة  لتقييم  وضع  أفضل  يف  السياسية  األحزاب  تعترب 

انتخابات حرة، وذلك إلمكانية تواجدها يف مجيع مكاتب ومراكز االقرتاع، فممثلوها يعتربون مكونًا أساسيًا 

التي  للصالحيات  نظرا  فعالية)3)،  وأكثرها  الرقابية  الوسائل  أهم  ومن  االنتخابات)2)،  نزاهة  عىل  للحفاظ 

عىل  احلرص  وجب  لذلك  االختتام،  إىل  االفتتاح  من  التفاصيل  كل  بمتابعة  هلم  تسمح  والتي  هبا  يتمتعون 

اختيار أشخاص يتمتعون بكفاءة حقيقية.

ومن خالل النصوص القانونية املنظمة لرقابة األحزاب السياسية عىل مراكز ومكاتب التصويت، يظهر عدم النص 

عىل ضوابط وقيود حمددة جيب توفرها يف املراقبني)))، غري أنه عمليا نجد األحزاب تضع جمموعة رشوط أمهها:

التسجيل يف القائمة االنتخابية  -1
الدور األسايس ملمثيل األحزاب السياسية هو محاية عملية التصويت وضامن إجرائها وفقا للضوابط القانونية، 

االنتخابية كسلوك  العملية  بأمهية  إذا مل يكن واعيا  املمثل عىل أكمل صورة  به  يقوم  أن  وهو دور ال يمكن 

ديمقراطي جيب تأديته، واحلرص عىل سالمته، فاملمثل غري املتمتع بصفة الناخب وغري املسجل يف القوائم 

االنتخابية، والذي مل يؤدي التزامه األسايس كمواطن ومل يتحمل عبئ التوجه إىل املصالح املختصة للتسجيل، 

ال يمكن االعتامد عليه ومنحه مهمة أصعب وهي محاية صناديق االقرتاع.

قانوين، هو شخص عديم األهلية  القوائم االنتخابية ألي سبب  التسجيل يف  املحروم من  الشخص  أن  كام 

االنتخابية، وقد يكون ذلك بسبب جتاوزات قانونية ارتكبها، وُحكم عليه باملنع من ممارسة حقوقه السياسية 

عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص 105.  (1(
سو نيلسون، أغنيزكا دوبرزينسكا، نزاهة االنتخابات، شبكة املعرفة االنتخابية، املرجع السابق.   (2(

لرقم رشيد، املرجع السابق، ص286.  (3(
بن مالك بشير، المرجع السابق، ص595.  (4(
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ملدة زمنية معينة، فهذا الصنف ال يمكن تعيينه كمراقب عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت، وائتامنه عىل 

أصوات الناخبني، خاصة أنه قد يشكل خطرا، نظرا لسوابقه القضائية التي أدت إىل منعه من االنتخاب.

يشار أنه رغم أمهية هذا الرشط فاملرشع اجلزائري مل يعتمده)1)، عىل عكس بعض األنظمة التي جعلته أساسيا 

جيب توفره الكتساب صفة مراقب حزب سيايس)2).

االنتامء للدائرة االنتخابية املعني فيها  -2
ومكاتب  مراكز  مستوى  عىل  الرقايب  دوره  يامرس  التي  االنتخابية  الدائرة  إىل  السيايس  احلزب  ممثل  انتامء 

تصويتها هو رشط هام ينبغي االعتداد به، كونه يقوي الدور الرقايب للممثل، اعتبارا أن انتامءه للمنطقة جيعله 

عىل دراية باإلدارة والناخبني والقوائم االنتخابية عىل مستواها)3).

السياسية واالجتامعية، وذهنيات األشخاص  دائرته االنتخابية، وتركيبتها  املراقب احلزيب خلصوصيات  فمعرفة 

أكثر مالحظة وتوقعا  العام عىل مستواها، جيعله  الرأي  تتحكم يف  قد  املؤثرة والتي  القاطنني هبا، والشخصيات 

لألمور التي قد تدث)))، وبالتايل يتخذ االحتياطات الالزمة مسبقا بناء عىل علمه باألساليب التدليسية التي قد 

تستعملها بعض األطراف للتالعب بعملية التصويت، والتي يستخلصها من التجارب االنتخابية السابقة خاصة.

كام أن تعيني ممثل احلزب يف دائرته االنتخابية جيعله حيرص عىل نزاهة وشفافية العملية االنتخابية أكثر، ويقف 

حاجزا أمام حماوالت املساس هبا، اعتبارا للمصري املشرتك الذي يربطه ببقية سكان املنطقة، واالنعكاسات 

السلبية للتزوير التي سوف متسه مع حميطه الضيق حتام))).

الكفاءة  -3
ن ممثل  الرقابة عىل مراكز ومكاتب التصويت يف جانب منها عملية تقنية تتاج مستوى تعليمي مقبول ُيَمكِّ

احلزب من فهم إجراءات سري االقرتاع، ومالحظة أي سلوك مرتكب خمالفة للقانون، فاألحزاب يف اختيارها 

ملراقبيها تأخذ بعني االعتبار أن يكون عىل مستوى من الكفاءة يسمح له بالدفاع عن حقوقها، وذلك بتسجيل 

كافة التجاوزات وتضمينها حمارض الفرز بعد اختتام عملية االقرتاع)6)، لذلك تلجأ إىل اختيار مراقبني من بني 

مناضليها وأعضائها ذوي اخلربة واالطالع يف جمال االنتخابات.

ولكفاءة ممثيل األحزاب السياسية مدلول ثان متعلق بالكفاءة البدنية، نظرا للمجهودات الكبرية التي يبذهلا 

أن  يمكن  زمنية  ملدة  املطلوب  والرتكيز  التصويت  مكاتب  داخل  املستمر  فالتواجد  االقرتاع،  يوم  املراقبون 

عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص 106.  (1(
تنص املادة 58 من القانون 97-07 املؤرخ يف 31 مارس املتعلق بمدونة االنتخابات 1997، الظهري الرشيف رقم 83.97.1، اجلريدة الرسمية للمملكة   (2(
املغربية املؤرخة يف 2 أفريل 1997 »...خيول كل مرشح أو الئحة للمرشحني احلق يف التوفر يف كل مكتب عىل ممثل ناخب مؤهل لرياقب بصفة 

مستمرة عمليات التصويت وفرز األصوات وإحصائها التي يقوم هبا مكتب التصويت...«.
عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، الصفحة نفسها.  (3(

صالح حممد غزايل، املرجع السابق، ص 199.  (4(
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 248.  (5(

صالح حممد غزايل، املرجع السابق، ص 194.  (6(
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تتجاوز 12 ساعة)1)، يتطلب ظروفا بدنية وصحية جيدة جيب أن يتمتع هبا املمثل، وعىل األحزاب أخذ ذلك 

تنقلهم  أو  الشديدة  اإلعياء  بسبب حاالت  ممثليها  التصويت من  تتجنب خلو مكاتب  االعتبار، حتى  بعني 

لتناول األدوية أو مراجعة األطباء.

مهارات االتصال  -4
املقصود بمهارات االتصال قدرة الشخص ومتكنه من رشح األفكار واملعلومات وإيصاهلا لشخص أو جمموعة 

بأسهل الطرق وبالدقة املطلوبة، ويتضمن القدرة عىل تكييف الرسالة للمستهدفني مهام كانت خلفيتهم أو 

مستواهم، مستخدما يف ذلك أساليب متنوعة، وأشكاال من االتصال اللفظي وغري اللفظي حسب ما يتطلبه 

املوقف، وذلك لتحقيق هدف معني يرمي إليه)2)، فهي القدرة عىل تبادل املعلومات وفهمها)3).

أشخاص  مع  يتعامل  فإنه  التصويت  ومكاتب  مراكز  يف  الرقايب  بدوره  قيامه  عند  السيايس  احلزب  فممثل 

وفئات خمتلفة، وبذهنيات وقناعات متعددة، سواء كانوا ناخبني أو أعضاء مؤطرين للعملية االنتخابية، أو 

أشخاصا ُدخالء عىل عملية التصويت ال يمكن توقع سلوكاهتم وترصفاهتم، وعىل هذا األساس وجب أخذ 

هذا اجلانب بعني االعتبار عند اختيار املمثلني.

فاملراقب احلزيب الناجح هو الذي يملك قدرة الترصف الرسيع، واختاذ القرارات الصائبة التي تتناسب مع 

حجم املوقف، دون تردد أو اضطراب، وهو األمر الذي حيتاجه خالل رقابته، خاصة أنه أحيانا تكون األجواء 

االنتخابية،  العملية  محاية  األخري  يف  املراقب  فهدف  االستقرار،  عدم  يسودها  متوترة  التصويت  مكاتب  يف 

عملية  خالل  ظهورها  املمكن  للمشاكل  حلول  إجياد  كيفية  ومعرفة  التواصل  حسن  عليه  وجب  ولذلك 

التصويت، وذلك بالتنسيق مع بقية األطراف.

ثانيا: أساليب وإجراءات تعيني ممثيل األحزاب السياسية يف مراكز ومكاتب التصويت
بحكم وجود مصلحة لألحزاب السياسية يف االنتخابات، ونظرًا لكوهنا املتنافس الرئييس فيها، فإن رغبتها يف 

تعميم ممثليها عىل كامل مراكز ومكاتب التصويت قد تتسبب يف نشوء مشاكل وخالفات تنعكس سلبا عىل السري 

احلسن لعملية االقرتاع، لذلك حدد املرشع جمموعة ضوابط وإجراءات جيب االلتزام هبا عند تعيني ممثليها.

أساليب تعيني ممثيل األحزاب السياسية يف مراكز ومكاتب التصويت أ- 
عمد املرشع عند تنظيمه لرقابة ممثيل األحزاب عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت إىل حماولة التوفيق بني 

أمرين اثنني: األول شفافية العملية االنتخابية وما تتطلبه من إرشاك للمتنافسني يف رقابتها، والثاين رضورة 

تنص املادة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يبدأ االقرتاع يف الساعة الثامنة )8( صباحا، وخيتتم يف نفس اليوم عىل الساعة   (1(
السابعة )7( مساء«.

عازم حممد سالم، مهارات االتصال، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، جامعة القاهرة، مرص، الطبعة األوىل، 2007، ص 05.  (2(
بن زاهي منصور، حمجور ياسني، عالقة مهارات االتصال باألداء املهين للعامل، املؤمتر العلمي الدويل حول األداء املتميز للمنظامت واحلكومات،   (3(

قسم علوم التسيري، جامعة ورقلة، اجلزائر، 08 و09 مارس 2005، ص 365.
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احلفاظ عىل النظام العام أثناء سري االقرتاع وجتنب الفوىض التي قد تنجم عن أي تضخم يف عدد املراقبني 

الذي ُيضاف إىل عدد أعضاء مكتب التصويت)1).

وتقيقا لذلك، وضع حّدا أقىص لعدد املمثلني املسموح هلم التواجد داخل مراكز ومكاتب التصويت، بحيث 

نص يف املادة 166)2) من القانون العضوي 16-10 أن لكل حزب سيايس احلق يف حضور عملية االقرتاع عن 

عىل  أيضا  واحدا  وممثال  التصويت،  مركز  مستوى  عىل  واحدا  ممثال  يتجاوز  ال  أن  برشط  ممثليه  أحد  طريق 

مستوى كل مكتب تصويت.

وهو نص يرمي إىل إعطاء الفرصة ألكرب عدد من األحزاب للمشاركة يف رقابة مراكز ومكاتب التصويت، كام 

أن تعيني أكثر من ممثل حلزب واحد هو إجراء بدون إضافة، فدور املمثل هو تسجيل التجاوزات واملخالفات 

احلاصلة يف املكتب، وهو ما يمكن القيام به من طرف ممثل واحد.

كام نص املرشع يف املادة 167 )3) من نفس القانون أنه يف حال وجود أكثر من مخسة ))( قوائم مرتشحني فإن 

تعيني املمثلني يتم بأسلوبني اثنني:

مخسة  عىل  االتفاق  ألجل  واملرتشحني  السياسية  األحزاب  ممثيل  بني  النقاش  ُيفتح  التوافق:  أسلوب   -1

قوائم مُتنح حق تعيني ممثليها عىل مستوى مكتب التصويت، وبذلك يتم الوصول إىل حل وسط، كأن 

مُتنح القوائم األخرى حق التمثيل يف بقية مكاتب التصويت، وهو إجراء ديمقراطي يساهم يف توطيد 

العالقة بني املمثلني وجتنب اخلالفات، خاصة أن اهلدف واحد هو نزاهة العملية االنتخابية.

أسلوب القرعة: يف حال عدم التوافق عىل القوائم اخلمسة ))( التي مُتنح حق تعيني ممثليها عىل مستوى   -2

مكتب التصويت حمل اخلالف، والذي قد يرجع إىل األمهية االنتخابية التي يمثلها هذا املكتب بالنسبة 

للبعض، يتم اللجوء إىل القرعة كإجراء ُمرٍض للجميع.

التعيني جيب أن يضمن  القانون العضوي 16-10 أن  املادة 167 فقرة 2 من  التمثيل نصت  وضامنا للعدل يف 

متثيال لألحزاب واملرتشحني يشمل جمموع مكاتب التصويت، وأكدت أنه ال يمكن بأي حال أن يتجاوز عدد 

املمثلني مخسة ))( عىل مستوى مكتب التصويت الواحد، مع األخذ بعني االعتبار أن ال يكون لقائمة أكثر من 

ممثل واحد يف املكتب.

عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص 106، أنظر أيضا: بن مالك بشري، املرجع السابق، ص594.  (1(
التصويت  منهم، حضور عمليات  بمبادرة  املرتشحني،  »يمكن  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   1 فقرة   166 املادة  تنص   (2(

والفرز أو تعيني من يمثلهم، وذلك يف حدود:
ممثل واحد يف كل مكتب التصويت  

ممثل واحد يف كل مركز التصويت  
ال يمكن، يف أي حال من األحوال، حضور أكثر من مخسة )5( ممثلني يف مكتب التصويت، يف آن واحد«.  

تنص املادة 167 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يف حالة وجود أكثر من مخسة )5( مرتشحني أو قوائم مرتشحني، يتم تعيني   (3(
املمثلني بالتوافق بني املرتشحني أو ممثليهم املؤهلني قانونا، وإن تعذر ذلك عن طريق القرعة يف إطار املشاورات املخصصة هلذا الغرض.

من  حال  بأي  عليه،  يرتتب  أن  يمكن  وال  التصويت،  مكاتب  جمموع  يشمل  الرتشح  قوائم  أو  للمرتشحني  متثيال  التعيني  هذا  يضمن  أن  جيب   
األحوال، تعيني أكثر من مخسة )5( ممثلني يف مكتب تصويت، وأن ال يكون للمرتشح أو قائمة مرتشحني أكثر من ممثل واحد يف مكتب التصويت.
وبالنسبة ملكاتب التصويت املتنقلة، يتم تعيني ممثلني اثنني )2( من ومن بني املمثلني اخلمسة )5( املؤهلني قانونا، وفقا هلذه املادة، حلضور عمليات   

التصويت والفرز بصفة مالحظ«.
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تتم فيها  التي  املتنقلة والظروف الصعبة  التصويت  التي تتمتع هبا مكاتب  وأخذا بعني االعتبار اخلصوصية 

عملية التصويت، وجتنبا للشكوك التي قد تثور حول سالمة عملية االنتخاب عىل مستواها، فإن املرشع أكد 

يف املادة 167 فقرة 3 من القانون العضوي 16-10 عىل وجوب مشاركة ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني 

يف رقابتها، عىل أن يتم اختيار اثنني )2( من ومن بني املمثلني حلضور عملية التصويت والفرز بصفة مالحظ.

فمالحظة  املالحظني،  وصالحيات  ملهام  املرشع  تديد  عدم  مع  خاصة  كبريا،  لبسا  اإلجراء  هذا  أثار  وقد 

االنتخابات هي عملية هتدف إىل املتابعة امليدانية لسري عملية التصويت وجتميع معطياهتا، بموضوعية وجتّرد 

وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احرتامها للنصوص القانونية ذات العالقة، وخُتتم بإعداد 

تقارير حول طريقة سريها)1).

من  السياسية  لألحزاب  اثنني  ممثلني  يتجرد  أن  املتنقلة  التصويت  مكاتب  خيص  فيام  ارتأى  واملرشع 

املمثلني  كون  املعىن،  هبذا  كان  إن  غريب  توجه  وهو  حياديني،  مالحظني  إىل  ويتحوال  احلزبية  صفتهام 

احلياد وعدم  منهام  ُيطلب  الوالء، فكيف  اختيارمها هو  أصال مقرتحني من طرف احلزب، واألساس يف 

السيايس. االنتامء  إظهار 

إجراءات تعيني ممثيل األحزاب السياسية يف مراكز ومكاتب التصويت ب- 
تطرق القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات إىل إجراءات تعيني ممثيل األحزاب السياسية عىل 

مستوى مراكز ومكاتب التصويت داخل الوطن فقط، ومل حيدد إجراءات تعيينهم يف مكاتب التصويت عىل 

باخلارج،  املقيمة  اجلزائرية  للجالية  الكبري  االنتخايب  الوزن  رغم  والقنصلية  الدبلوماسية  املمثليات  مستوى 

 13-89 االنتخابات  لقانون  بالنسبة  أنه  إال  السابقة،  االنتخابات  قوانني  يف  املرشع  سلكه  التوجه  ونفس 

ل  ُتفِصّ تنفيذية)2)  مراسيم  ُيصدر  كان  االنتخابات  بنظام  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن   07-97 واألمر 

اإلجراءات داخل وخارج الوطن، وهو ما مل يوجد بالنسبة للقانونيني العضويني 12-01 و16-10 املتعلقني 

بنظام االنتخابات.

www.isie. ،دليل املالحظني، دليل صادر عن اهليئة العليا املستقلة لالنتخابات، انتخابات املجلس الوطين التأسييس 23 أكتوبر 2011، تونس  (1(
com، تاريخ االطالع 2016/07/20، 13:00.

أنظر:  (2(
املرسوم التنفيذي 9766 املؤرخ يف 15 مارس 1997 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت،   -

وكيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 15 مارس 1997، عدد 14.
ومكاتب  التصويت  مراكز  مستوى  عىل  املرتشحني  قوائم  ممثيل  تعيني  لكيفيات  املحدد   2002 مارس   5 يف  املؤرخ   84-02 التنفيذي  املرسوم   -

التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 5 مارس 2002، عدد 16.
97-07 املتضمن القانون  45 و56 و60 و61 و166 من األمر  2004 املحدد لكيفيات تطبيق املواد  4 مارس  04-70 املؤرخ يف  التنفيذي  املرسوم   -

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 7 مارس 2004، عدد 13.
ومكاتب  التصويت  مراكز  مستوى  عىل  املرتشحني  قوائم  ممثيل  تعيني  لكيفيات  املحدد   2007 مارس   8 يف  املؤرخ   84-07 التنفيذي  املرسوم   -

التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت، املرجع السابق.
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مستوى  عىل  التمثيل  يف  الراغبة  السياسية  األحزاب  أن   10-16 العضوي  القانون  من  املادة 169 )1)  ونصت 

مراكز ومكاتب التصويت جيب أن تودع قوائم األشخاص الذين تؤهلهم خالل العرشين )20( يوما كاملة 

قبل تاريخ االقرتاع، ويكون ذلك من طرف املرتشح متصدر القائمة أو الذي يليه يف الرتتيب يف حال حدوث 

مانع، وذلك عىل مستوى املصالح املختصة يف الوالية بالنسبة ملكاتب داخل الوطن، وعىل مستوى املمثليات 

الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة ملكاتب خارج الوطن)2).

وبعد التشاور واالتفاق عىل طريقة توزيع املمثلني عىل مراكز ومكاتب التصويت، سواء بالرتايض أو بالقرعة، 

ويف اجتامع حيرضه مجيع ممثيل األحزاب السياسية املعنية بناء عىل استدعاء من وايل الوالية، يقوم األخري أو 

ممثله بتسجيل التعيينات النهائية التي تم التوصل إليها، ويعد غياب ممثل أحد األحزاب عن االجتامع قبوال 

بالتوزيع املتوصل إليه، بام فيه توزيع األشخاص الذين أهلهم لتمثيله.

وُينظم االجتامع الذي يتم فيه توزيع ممثيل األحزاب خالل عرشين )20( يوما عىل األقل من تاريخ االقرتاع، 

ونفس الفرتة تطبق عىل مستوى املمثليات الدبلوماسية والقنصلية.

التمثيل بام فيها تعريف  انتهاء االجتامع يتم إعداد حمرض يتضمن كافة تفاصيل االجتامع وكل عنارص  وبعد 

يف  املعينني  األشخاص  قائمة  وكذا  التصويت،  عمليات  سري  مراحل  طيلة  تصويت  مكتب  كل  يف  املمثلني 

مراكز التصويت، ليتم التوقيع عىل املحرض من كافة ممثيل األحزاب احلارضين يف االجتامع، وتبلغ نسخة من 

حمرض االجتامع إىل رؤساء مراكز التصويت للسهر عىل تنفيذه.

لُتعد بعد ذلك املصالح املختصة يف الوالية أو املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل تسلمها لكل من 

ممثيل األحزاب السياسية، تتضمن البيانات التعريفية الكاملة من اسم ولقب واحلزب السيايس الذي يمثله، 

ورقم مكتب التصويت، وعنوان مركز التصويت)3).

ونصت املادة 169 فقرة 3 من القانون العضوي 16-10 عىل إمكانية تقديم قائمة إضافية تتضمن ممثيل األحزاب 

االحتياطيني خالل عرشة )10( أيام عىل األقل من تاريخ االقرتاع، وذلك للتعويض يف حال غياب املراقبني 

األساسيني يوم االقرتاع.

يالحظ من اإلجراءات السابقة أن األحزاب السياسية ُمنحت جماال واسعا الختيار ممثليها يف مراكز ومكاتب 

التصويت، ويظهر ذلك سواء يف الرشوط الواجب توافرها، أو الرقابة الالحقة املفروضة عىل ذلك، إذ أن 

تنص املادة 169 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يودع كل مرتشح لدى املصالح املختصة يف الوالية قائمة األشخاص الذين   (1(
يؤهلهم، طبقا ألحكام املواد، 166، 167، 168 أعاله، خالل العرشين )20( يوما الكاملة قبل تاريخ االقرتاع.

املؤهل، والتي يمكن كل سلطة خمتصة أن تطلبها، وال سيام أعضاء مكتب  بالنسبة للشخص  اهلوية،  القائمة كل عنارص  جيب أن تتضمن هذه   
التصويت ومسئول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ القوائم املودعة.

مكتب  أو  مركز  يف  املراقبني  غياب  حالة  يف  للتعويض  الرشوط  وبنفس  االقرتاع  قبل  أيام،   )10( عرشة  مدة  يف  إضافية  قائمة  تقديم  يمكن  كام   
التصويت«.

املادة 2 من املرسوم التنفيذي 07-84 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات   (2(
ممارسة رقابة عملية التصويت.

أنظر املواد 6،5،4،3 من املرسوم التنفيذي 07-84 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت،   (3(
وكيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت.
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املرشع مل ينص عىل إمكانية رفض املصالح املختصة ألحد األشخاص املقرتحني لتمثيل حزب سيايس، وعىل 

اإلجراءات املتبعة يف حال حدوث ذلك، وهو إغفال قد يكون له آثار سلبية، كون األحزاب يمكن أن تقرتح 

شخصا معروفا بسلوكه السيئ، وقد يتسبب يف إشكاالت عىل مستوى مكاتب التصويت ويؤدي إىل عرقلة 

السري احلسن للعملية، فكان األحرى إىل جانب منح األحزاب جماال من احلرية يف اختيار ممثليها، النص عىل 

رقابة بعدية متارس من اجلهات املختصة ويف حدود ضيقة يتم فيها تصفية قوائم ممثيل األحزاب من األشخاص 

الذين ُيشكلون خطرا عىل سالمة عملية التصويت خاصة بسبب سوابقهم القضائية)1).

ثالثا: العالقة بني ممثيل األحزاب السياسية ورؤساء مراكز ومكاتب التصويت
تعترب األنظمة االنتخابية املختلفة حضور مراقبي األحزاب السياسية عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت 

تعزيزا لشفافية العملية االنتخابية، وطمأنة جلميع األطراف خاصة املتنافسني بوجود اإلرادة الكاملة الحرتام 

أحسن  يف  دورهم  املراقبني  ألداء  الالزمة  الضامنات  توفري  إىل  تسعى  األساس  هذا  وعىل  الناخبني،  اختيار 

الظروف)2) دون عرقلة أو منع غري قانوين.

فثقة األحزاب السياسية تتعزز يف اإلدارة االنتخابية التي تعمل عىل االنفتاح نحوها، وعىل تقديم نفس املعاملة 

للجميع بناء عىل االحرتام واحلياد، وبذلك تتبدد الشكوك التي قد تراودها من كون اإلدارة تاول التأثري أو 

التالعب بالنتائج، فمن الرضوري أن تس األحزاب أهنا تعامل عىل أساس مبدأ املساواة، وأهنا مُتنح نفس 

القدر من احلقوق فيام خيص الرقابة االنتخابية، وبدون متييز أو تفضيل لتيار سيايس عىل آخر)3).

غري أنه واقعيا، غالبا ما يتعامل رؤساء مراكز ومكاتب التصويت مع ممثيل األحزاب السياسية بريبة وحساسية، 

ظنا أهنم يعرقلون سري االقرتاع وأن هدفهم رقابة الطاقم املرشف عليه، وأهنم تعبري عن عدم ثقة األحزاب 

السياسية واملرتشحني، وهو األمر الذي قد يؤدي إىل سوء تفاهم وإشكاالت تؤثر عىل سالمة عملية التصويت.

وجتنبا لذلك أكدت املادة )16 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات أن اإلدارة هي املسؤول 

األول عن سري العملية االنتخابية، وهي ملزمة بالتعامل بحيادية اجتاه األحزاب واملرتشحني، وعىل أساس 

ذلك فاملسؤول الوحيد داخل مراكز ومكاتب التصويت هم أعضاؤها، وممثلو األحزاب هم مراقبون يامرسون 

دورهم تت سلطة وتوجيهات رئيس مكتب التصويت.

هلم  يتيح  أن  برشط  املكتب،  رئيس  طرف  من  مسبقا  معني  بمكان  األحزاب  ممثيل  جلوس  يف  ذلك  ويظهر 

مالحظة كافة تفاصيل االقرتاع ومراحله، مع التزامهم بعدم التحرك والتنقل داخل املكتب أو التدخل بأي 

شكل يف عمليات التصويت))).

صالح حممد الغزايل، املرجع السابق، ص 198.  (1(
االلتزامات احلالية لالنتخابات الديمقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوربا، املؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابعة   (2(

ملنظمة األمن والتعاون يف أوربا، دار نرش دوروكارنيا فالديامر جرزيبيتا، وارسو، بولندا، أكتوبر 2003، ص 24.
أيمن أيوب وآخرون، أشكال اإلدارة االنتخابية، دليل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، دار نرش بولز جرافيكس، ستوكهومل، السويد، 2007، ص 260.   (3(
املادة 8 من املرسوم التنفيذي 07-84 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات   (4(

ممارسة رقابة عملية التصويت.
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وعليه، فالعالقة بني ممثيل األحزاب وأعضاء مكاتب التصويت جيب أن تكون مبنية عىل االحرتام والتعاون 

املتبادل يف إطار فهم سليم للدور التكاميل الذي يلعبه كالمها تقيقا لنزاهة االنتخابات.

فممثلو األحزاب السياسية ملزمون بتقديم وثيقة اعتامدهم إىل رئيس مكتب التصويت، مع رضورة أن تتضمن 

املعلومات الكاملة لشخص املمثل، من اسم ولقب، واسم املركز، ورقم مكتب التصويت)1)، واحلزب الذي 

املصالح  طرف  من  له  املسلمة  املمثلني  قائمة  يف  املذكورة  للمعلومات  مطابقتها  من  للتأكد  وذلك  يمثله)2)، 

املختصة يف الوالية أو املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية، ويف حال عدم تقديمه ورقة اعتامده لرئيس املكتب 

قبل افتتاح التصويت، يمكنه رفض تواجده باملكتب وإلزامه باملغادرة)3).

املراقبة وتسجيل املالحظات والتجاوزات لتضمينها يف  يتمثل يف  التصويت  أثناء عملية  ودور ممثل احلزب 

حمرض الفرز، فهو ال يملك صالحية التدخل يف حال حدوث جتاوزات يف عملية التصويت، كقيام أشخاص 

بالضغط عىل الناخبني للتصويت لقائمة معينة، أو قيامهم بحشو صناديق االقرتاع))).

التي  للخالفات  وجتنبا  اهلدوء  عىل  حفاظا  التصويت  مكتب  داخل  األحزاب  ممثيل  حرية  قيد  وإن  فاملرشع 

الرقايب ملمثيل األحزاب من غايته، فكيف  الدور  إفراغ  قد تدث مع أعضاء املكتب، إال أن ذلك من شأنه 

يمكن أن ُيطلب من املراقبني السكوت وعدم احلركة وهم يشاهدون عمليات تزوير تتم أمامهم، أو إخالل 

بإجراءات العملية من أي طرف دون إمكانية التدخل لدى رئيس املكتب أو عىل األقل إعالمه.

فاملمثل داخل مكتب التصويت ملزم بالتحيل بأقىص درجات االنضباط وعدم إثارة الفوىض أو التدخل يف 

ر رئيس مكتب التصويت أنه إخالل بالسري احلسن للعملية  سري عملية التصويت، وأي سلوك عدواين ُيقدِّ

يؤدي إىل طرده وإقصائه من املراقبة.

فرئيس املكتب حسب املادة 39 من القانون العضوي 16-10 ُمنِحت له سلطة األمن داخل املكتب، ويمكنه 

هبذه الصفة طرد أي شخص خُيل بالسري العادي لعملية التصويت، ويقوم بتحرير حمرض يتضمن كافة الوقائع 

يرفقه يف هناية االقرتاع بمحرض الفرز، كام أنه يف حال إخالل داخل مكتب التصويت عجز عن التحكم فيه، 

فإنه يستطيع أن يطلب من رئيس مركز التصويت تسخري أعوان القوة العمومية حلفظ النظام داخل املكتب 

الذي ثارت فيه املشادات أو الفوىض.

وعليه، فعدم استثناء ممثيل األحزاب السياسية من إمكانية الطرد من طرف رئيس مكتب التصويت جيعلهم 

أن  خاصة  لسلوكهم،  املحددة  القانونية  والنصوص  بالضوابط  االلتزام  عدم  حال  يف  القرار  هلذا  معرضون 

دليل ممثيل املرتشحني يف انتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية ليوم 23 نوفمرب 2017، مديرية العمليات االنتخابية واملنتخبني، املديرية العامة   (1(
للحريات العامة والشؤون القانونية، وزارة الداخلية واجلامعات املحلية، اجلزائر،

http://www.interieur.gov.dz/images/guide-candidats-ar.pdf، تاريخ االطالع 2018-01-05، 15.00.  
الداخلية واجلامعات املحلية، مل  2017 الصادر عن وزارة  23 نوفمرب  البلدية والوالئية ليوم  انتخابات املجالس الشعبية  دليل ممثيل املرتشحني يف   (2(
يتضمن رشط أن يذكر يف وثيقة اعتامد املمثلني »تسمية احلزب السيايس الذي يمثلونه« لكنه رشط منطقي كون املمثل أصال متواجد يف مكتب 

التصويت نيابة عن حزب معني، وبالتايل من حق رئيس املكتب معرفة احلزب الذي يمثله، وعليه جيب ذكر ذلك رصاحة يف وثيقة االعتامد.
عبد الاله شحاته الشقاين، املرجع السابق، ص 531.  (3(

بن حيي بشري، املرجع السابق، ص 157.  (4(
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طبيعة الفعل الذي يستلزم الطرد هو سلطة تقديرية لرئيس املكتب، الذي قد يستغله إلقصاء ممثلني يعرقلونه 

عن التالعب بصناديق االقرتاع، األمر الذي من شأنه إثارة الشكوك حول سالمة نتائج االنتخابات داخل 

مكتب التصويت، خاصة إذا شمل الطرد كل ممثيل األحزاب، أو كان غري مربر من الناحية القانونية)1).

لفرضية  تنظيمه  عدم  املرشع  عىل  ُيؤخذ  السياسية،  األحزاب  ممثيل  عىل  املامرسة  السلطة  مقابل  ويف 

خيص  فيام  املمثلني  اجتاه  التزاماته  تنفيذ  عن  ويمتنع  صالحياته  استعامل  يف  املكتب  رئيس  يتعسف  أن 

الفرز، ومل  أو متكينهم من تسجيل مالحظاهتم يف حمارض  مهامهم،  املالئمة ألدائهم  والظروف  استقباهلم 

حيدد نتائج ذلك)2) واإلجراءات املمكن إتباعها من طرفهم يف ظل منعهم من احلركة أو التدخل، خاصة 

أن بعض اإلشكاالت تكون آنية ال يمكن تداركها الحقا، وهو ما يثري شبهة أن هناك أمورا يريد أعضاء 

عملية  عىل  تؤثر  التي  االحتامالت  هذه  ُتنظم  أن  الرضوري  من  لذلك  املراقبني)3)،  عن  إخفاءها  املكتب 

املكتب. مستوى  عىل  التصويت 

مراكز  يف  السياسية  األحزاب  ممثيل  والتزامات  حقوق  الثاين:  الفرع 
التصويت ومكاتب 

وفقا  إجرائها  وضامن  التصويت  عملية  نزاهة  عىل  املحافظة  يف  هاما  دورا  السياسية  األحزاب  ممثلو  يؤدي 

للنصوص القانونية، غري أن أداءهم هلذا الدور يستلزم متتعهم بمجموعة حقوق متكنهم القيام بدورهم الرقايب 

بشكل فعال، كام يفرض عليهم التزامات وحمظورات جيب اجتناهبا.

أوال: حقوق ممثيل األحزاب السياسية يف مراكز ومكاتب التصويت
يتمتع ممثلو األحزاب السياسية بمجموعة حقوق من شأهنا تسهيل مهمتهم، أمهها:

تسهيل التواجد أ- 
يعترب من أهم احلقوق التي يتمتع هبا ممثل احلزب السيايس، والتي تعترب الزمة ألداء دوره الرقايب، فاملمثل 

التصويت سواء رؤساء مراكز  لعملية  املنظمة  التصويت، وعىل مجيع األطراف  يامرس مهامه داخل مكتب 

أو مكاتب التصويت أو أعوان القوة العمومية أو حتى ناخبني، أن يمتنعوا عن أي سلوك من شأنه عرقلة 

تواجده، وأي فعل من هذا القبيل هو تعطيل ألحكام قانونية رصحية، وحماولة للتالعب بصناديق االقرتاع.

أن  نصت  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من  فقرة 3 )))  فاملادة )16  األساس  هذا  عىل 

األعوان املكلفون بالعملية االنتخابية ملزمون باالمتناع عن أي سلوك أو موقف أو عمل من شأنه اإلساءة 

دليل املنازعات االنتخابية الربملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري، املرجع السابق، ص 125.  (1(
عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص 106.  (2(

صالح حممد الغزايل، املرجع السابق، ص 198.  (3(
16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »جيب عىل كل عون مكلف بالعملية االنتخابية أن يمتنع عن أي  3 من القانون العضوي  16 فقرة  تنص املادة   (4(

سلوك أو موقف أو عمل من شأنه اإلساءة إىل نزاهة االقرتاع ومصداقيته«. 
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إىل نزاهة العملية االنتخابية ومصداقيتها، كام أن املادة 168 من نفس القانون أكدت حق ممثيل األحزاب يف 

مراقبة عملية التصويت يف كل القاعات التي جُيرى فيها، وعليه حددت جمال ممارسة الرقابة بقاعة االنتخاب، 

أي داخل مكتب التصويت، وهو ما جيعل أي منع أو عرقلة اللتحاق املمثل إليه تعطيل آللية رقابية هامة.

االحرتام ب- 
ممثل احلزب السيايس شخص مؤهل قانونا للحضور إىل مكتب التصويت ومراقبة العملية، كام أنه طيلة مدة 

الكاملة لطرد أي شخص من  ُمنح الصالحيات  التصويت الذي وإن  االقرتاع خيضع لسلطة رئيس مكتب 

املكتب يف حال إخالله بالسري احلسن لعملية التصويت، إال أنه يف تعامله مع ممثيل األحزاب جيب أن يبدي 

االحرتام هلم، وأن يعتمد طرق ودية يف حل أي خالف قد ينشأ بينهم وبني أعضاء املكتب أو الناخبني.

فاالحرتام الذي يبديه أعضاء مكتب التصويت ملمثيل األحزاب من شأنه زيادة االنسجام والتنسيق والتعاون 

بينهم، ويصب ذلك يف مصلحة نجاح العملية االنتخابية)1)، يف حني أن أي إهانة أو معاملة غري أخالقية قد 

تؤدي إىل فوىض وتعطيل لالقرتاع، يؤثر يف النهاية سلبا عىل سالمة االنتخاب.

احلياد ج- 
أمام رفض اإلدارة التخيل عن حقها يف تنظيم االنتخابات رغم املطالبات الكثرية بذلك)2)، ألزم املرشع أعواهنا 

املكلفني بالعملية بالتزام احلياد اجتاه مجيع املرتشحني واألحزاب السياسية)3)، وهو التزام يرسي عىل ممثليهم 

يف مراكز ومكاتب التصويت، فالطاقم املسري للعملية ملزم بعدم التمييز بني املراقبني بسبب انتامئهم السيايس، 

بحيث يسهلون مهمة البعض ويوفرون هلم الوسائل والظروف اجليدة، يف حني يعملون عىل عرقلة البعض 

اآلخر أو افتعال مشاكل ملنعهم من احلضور يف املكاتب وإجياد مربر قانوين لطردهم.

ختصيص مكان الئق للجلوس د- 
ممثيل  جللوس  أماكن  بتخصيص  املكتب  رئيس  يتكفل  التصويت،  مكاتب  داخل  النظام  حفظ  عىل  حرصا 

األحزاب السياسية طيلة مدة االقرتاع، وبصفة مسبقة، فاإلجهاد املرتتب عن طول عملية التصويت التي متتد 

مدونة قواعد السلوك للمراقبني الدوليني لالنتخابات، األمم املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، 24 أكتوبر 2005، ص 2.  (1(
أمال فاضل، املرجع السابق، ص 90.  (2(

باحلياد« ومل  التزاما صارما  يلتزم أعواهنا  التي  بنظام االنتخابات عبارة »اإلدارة  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  1 من  164 فقرة  املادة  تضمنت   (3(
تتضمن مصطلح »موظفيها« وهو اختيار صائب للمرشع كون اإلدارة خالل تنظيمها لعملية االنتخابية ال تعتمد فقط عىل موظفيها بل يتوسع 

ذلك إىل أعوان اإلدارة الذين يشملون:
املوظفون  -

األعوان اخلاضعون للقوانني األساسية املستقلة  -
املساعدون باملجان  -

املساعدون املسخرون  -
املتعاقدون  -

احلقوق  كلية  والقانون،  السياسية  دفاتر  االنتخابية،  العملية  يف  العمومي  املوظف  حياد  مبدأ  احلبيب،  فوغولو  حممد،  الفضل  أبو  هبلويل  أنظر:   
والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد خاص أفريل 2011، ص 409.
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ألكثر من 12 ساعة يف الغالب، والذي قد يؤثر عىل الفعالية الرقابية للممثلني، جعل املرشع يؤكد عىل مسألة 

جلوس املمثلني حتى ال تستغل كوسيلة لعرقلة الرقابة احلزبية، بالتعذر بعدم وجود مقاعد.

كام يشرتط يف األماكن التي خيتارها رؤساء مكاتب التصويت للممثلني أن تكون يف زاوية تتيح هلم الرؤية 

بشكل  املراقبة  منها  يمكن  منغلقة ال  أماكن  يتم وضعهم يف  أن ال  بمعىن  العملية،  إجراءات  لكافة  الشاملة 

واضح، وهو األمر الذي يمنعهم من تتبع اخلروقات أو التجاوزات املمكن حدوثها داخل مكتب التصويت)1).

لقيامهم  الالزمة  الوسائل  أماكن الئقة جللوس مراقبي األحزاب يدخل يف مسعى توفري  وإن كان ختصيص 

رضوريات  كافة  بتوفري  اإلدارة  يلزم  عام  بحكم  إتيانه  عدم  هو  املرشع  عىل  يؤخذ  ما  أن  إال  بدورهم، 

املوفرة ألعضاء  املراقبة، من مؤونة، وسائل اتصال، وسائل نقل، وأدوات مكتبية)2)، وهي نفس اخلدمات 

التصويت)3). مكاتب 

فإن  والقنصلية،  الدبلوماسية  باملمثليات  تتعلق  السياسية،  األحزاب  لرقابة  بالنسبة  هامة  مسألة  ُتطرح  كام 

الوطن، وحدد حقوق أعضائها  التصويت خارج  املتعلقة بسري مراكز ومكاتب  كان املرشع نظم اجلوانب 

عليها  احلصول  املمكن  والتسهيالت  اخلارج  يف  األحزاب  مراقبي  حقوق  خيص  فيام  فإنه  والتزاماهتم)))، 

بذلك، رغم  متعلق  تنظيمي خاص  أي نص  ُيورد  مل  والقنصليات  املمثليات  مهامهم عىل مستوى  ملامرسة 

الصعوبات املطروحة يف هذا اجلانب، كون األمر يتعلق بمكاتب تصويت خارج الوطن ال داخله، وعليه 

كبرية  نفقات  تكلف  التي  واإلقامة...  النقل،  ومصاريف  التأشريات،  خيص  فيام  مرافقة  يتطلب  فاألمر 

للجالية  املفتوحة  التصويت  ملكاتب  الكبري  العدد  االعتبار  بعني  أخذنا  إذا  السياسية  األحزاب  عاتق  عىل 

تغطيتها  عن  تعجز  األحزاب  جيعل  قد  الذي  األمر  وهو  العامل،  أنحاء  خمتلف  عرب  واملنترشة  اجلزائرية، 

باملراقبني أو يف أحسن األحوال تستعني ببعض الناخبني املقيمني باخلارج، والذين لن يكونوا حتام بمستوى 

اخلربة واحلنكة التي يتمتع هبا مناضلو األحزاب داخل الوطن، نظرا لالحتكاك املستمر الذي يعيشونه مع 

كوادر وإطارات حزهبم، واملامرسة الدورية للنشاطات والرتبصات احلزبية.

تصويتها  مكاتب  تغطية  الرضوري  من  باخلارج جيعل  املتواجدة  اجلزائرية  للجالية  الكبري  االنتخايب  فالوزن 

بالرقابة احلزبية الالزمة التي تضفي رشعية أكثر عىل نتائج االنتخابات فيها.

ثانيا: التزامات ممثيل األحزاب السياسية يف مراكز ومكاتب التصويت
حلسن أداء مهمتهم الرقابية عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت، يقع عىل عاتق ممثيل األحزاب جمموعة 

التزامات أمهها:

املادة 8 من املرسوم التنفيذي 07-84 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات   (1(
ممارسة رقابة عملية التصويت.

رشيف يوسف جيد، كيف تقوم املنظامت املحلية بمراقبة االنتخابات، املعهد الديمقراطي الوطين للشؤون الدولية، واشنطن، الواليات املتحدة   (2(
األمريكية، 1997، ص94.

عمليا تقوم األحزاب السياسية بتمويل ممثليها باملستلزمات الرضورية أثناء أداء دورهم الرقايب يف مكاتب التصويت.   (3(
أنظر: املرسوم التنفيذي رقم 17-23 املؤرخ يف 17 يناير 2017، املتعلق بقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها، املرجع السابق.  (4(
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إحرتام النصوص القانونية املنظمة: فمراقب احلزب ملزم طوال مهمته باحرتام النصوص القانونية املنظمة   -1

لعملية التصويت، واملحددة الختصاصات كل طرف فيها)1)، وأي خمالفة يرتتب عليها اختاذ اإلجراءات 

املناسبة التي قد تصل إىل حد الطرد من املكتب، أو املتابعة اجلزائية يف حال جسامة الفعل املرتكب.

االنضباط بالوقت: عملية التصويت حسب القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات تبدأ   -2

عىل الساعة الثامنة صباحا وختتتم عىل الساعة السابعة مساء من نفس اليوم)2)، باستثناء حاالت التقديم 

للعملية،  الكاملة  الفرتة  تشمل  السياسية  األحزاب  ممثلو  يقوم هبا  التي  الرقابة  التأخري)3)، ومهمة  أو 

وعليه فهم ملزمون باحرتام الوقت جتنبا ألي شكوك قد توم حول سالمة العملية االنتخابية بسبب 

تأخرهم أو مغادرهتم مكاتب التصويت.

النظام واهلدوء داخل  التصويت)4): هيدف ذلك إىل املحافظة عىل  التنقل داخل مكتب  االلتزام بعدم   -3

مكتب التصويت، خاصة أن عدد املراقبني مخسة ))( إضافة إىل أعضاء املكتب، والناخبني، وهو ما قد 

حُيدث فوىض تعرقل السري احلسن للعملية.

االلتزام بعدم التدخل يف عملية التصويت)5): مراقبة عملية التصويت وتسجيل املالحظات هو الدور   -4

بأي  التصويت  التدخل يف عملية  يتجاوزه ليصل إىل درجة  أن  األسايس ملمثيل األحزاب، وال جيب 

شكل أو ظرف كان.

التحيل بالكفاءة واملهنية والدقة: فرقابة ممثيل األحزاب عىل عملية التصويت هلا تأثري كبري عىل رشعية   -5

هتويل،  أو  تريف  دون  األحداث  ونقل  بالواقعية  االلتزام  هو  فاملطلوب  االنتخابية،  العملية  نتائج 

والتعامل مع كل املواقف بكفاءة ووعي ومهنية)6).

عند  املكتب  رئيس  إىل  اعتامدهم  وثيقة  بتقديم  السياسية  األحزاب  ممثلو  ُيلزم  االعتامد:  وثيقة  تقديم   -6

العملية، مع رضورة أن تتضمن كافة عنارص عملية  للتأكد من أحقيتهم يف رقابة  التصويت،  افتتاح 

التمثيل وهوية املمثلني)7).

إحرتام كافة األطراف: عملية الرقابة ُتتم عىل ممثيل األحزاب السياسية التعامل مع أطراف خمتلفة، لذا   -7

أمحد حممد مرجان، دور القضاء واملجتمع املدين يف اإلرشاف عىل العملية االنتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، الطبعة الثانية، 2010، ص   (1(
.170

املادة 32 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املادة 33 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
التصويت،  التصويت ومكاتب  مراكز  املرتشحني عىل مستوى  قوائم  تعيني ممثيل  لكيفيات  املحدد   84-07 التنفيذي  املرسوم  فقرة2 من   8 املادة   (4(

و كيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت.
دليل ممثيل املرتشحني يف انتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية ليوم 23 نوفمرب 2017، املرجع السابق.   -

التصويت،  التصويت ومكاتب  مراكز  املرتشحني عىل مستوى  قوائم  تعيني ممثيل  لكيفيات  املحدد   84-07 التنفيذي  املرسوم  فقرة2 من   8 املادة   (5(
و كيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت.

املتحدة  الواليات  نيويورك،  املتحدة،  األمم  املحليني،  االنتخابات  ملراقبي  العاملية  الشبكة  االنتخابات،  حيادية  ملراقبة  العاملية  املبادئ  إعالن   (6(
األمريكية، 3أفريل 2012، ص10.

املادة 169 فقرة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(
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جيب التحيل بالسلوك الشخيص املناسب وحسن التعامل مع اآلخرين، لتجنب أي صدامات تعرقل 

إجراءات التصويت)1).

االلتزام بالتعليامت: رئيس مكتب التصويت هو املسؤول األول عن عملية التصويت، لذلك وجب   -8

عىل اجلميع االلتزام بتعليامته، بام فيهم ممثلو األحزاب السياسية، حتى يتجنبوا أي سوء تفاهم قد ينتج 

عنه إصدار قرار بإقصاء أحدهم من عملية املراقبة)2).

مراكز  داخل  حلزبه  للدعاية  شكل  أي  عن  يمتنع  أن  جيب  فاملراقب  انتخابية:  دعاية  بأي  القيام  عدم   -9

أو  الناخبني  مع  التحدث  أو  الشعارات  أو  الربامج  أو  النرشات  بتوزيع  سواء  التصويت،  ومكاتب 

بالقواعد  إخالل  والتنبه ألي  املالحظة  تتطلب  التي  الرقابية  بمهمته  فقط  االلتزام  توجيههم، وعليه 

املنظمة للعملية)3).

الفرع الثالث: أمهية رقابة ممثيل األحزاب السياسية عىل مراكز ومكاتب التصويت

يلعب مراقبو األحزاب السياسية دورا هاما يف احلفاظ عىل نزاهة مرحلة التصويت، كوهنم يعملون عىل مراقبة 

العملية بصورة موضوعية، لذلك جيب عليهم االلتزام بأقىص درجات املهنية والدقة، وينطوي دورهم الرقايب 

عىل مالحظة سري العملية عن كثب ومجع املعلومات حول كيفية تطور احلدث، وإجراء تقييم شامل، ومن 

أو أن  الذي يستوجب اإلقرار،  النزاهة، وهو األمر  نتيجة مفادها أهنا متت وفق مقتضيات  الوصول إىل  ثم 

إجراءاهتا غري سليمة، ومن ثم التوجه إىل اجلهات املختصة لالحتجاج والطعن.

ولرقابة ممثيل األحزاب السياسية عىل العملية االنتخابية أمهية كبرية تتمثل أساسا يف:

أوال: االرتقاء بشفافية ونزاهة العملية االنتخابية
إرشاك األحزاب السياسية من شأنه تدعيم سالمة إجراءات االقرتاع، عن طريق مراقبيها املتواجدين يف مراكز 

ومكاتب التصويت، األمر الذي يسمح هلم تتبع كافة مراحل العملية والتأكد من خلوها من جتاوزات أو غش 

أو تايل أثر عىل صحة نتائجها))).

فممثلو األحزاب برقابتهم لعملية التصويت يسامهون يف محاية إرادة الناخبني من أي تالعب يطاهلا، خاصة 

أن هذا النوع من الرقابة مبين عىل الرقابة املتبادلة بني املتنافسني يف العملية االنتخابية، وبينهم وبني اإلدارة، 

مدونة قواعد السلوك للمراقبني الدوليني لالنتخابات، املرجع السابق، ص3.  (1(
باميال قرطباوي، ماريو أبو زيد، املرجع السابق، ص68.  (2(

دعاء إبراهيم عبد املجيد، دور مؤسسات ومجعيات املجتمع املدين يف مراقبة العملية االنتخابية، دار الفكر والقانون، املنصورة، مرص، 2015، ص 180.  (3(
أمحد حممد مرجان، املرجع السابق، ص181.  -

صالح حسني عىل العبد اهلل، االنتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، املرجع السابق، ص 361.  -
وليد حممد يوسف أمحد، االنتخابات بني إرشاف القضاء والّلجان اإلدارية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،   -

مرص، 2012، ص 632.
مصطفى حممد عبد وايل، ضامنات صحة وسالمة االنتخابات السياسية »دراسة مقارنة«، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية   (4(

احلقوق، جامعة عني الشمس، مرص، دون سنة، ص 655.
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األخري  يف  يرجع  ما  وهو  للعملية،  احلسن  بالسري  اآلخر  مساس  عدم  عىل  حيرص  طرف  كل  بجعل  وذلك 

باإلجياب عىل نزاهة وشفافية االنتخابات.

ثانيا: رفع مستوى ثقة الناخبني يف العملية االنتخابية
كثريا ما يثور التساؤل من طرف الناخبني حول تأثريهم الفعيل يف نتائج االنتخابات، نظرا الهتزاز ثقتهم يف 

اجلهة املرشفة عليها بناء عىل جتارب سابقة، أو لدعاية إعالمية قوية تشكك يف وجود النية الفعلية الحرتام 

إرادهتم، وهو ما يدفعهم للعزوف وعدم التوجه إىل صناديق االقرتاع.

غري أن تواجد ممثيل األحزاب السياسية عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت، وضامن التغطية الكاملة عىل 

املستوى الوطين، من شأنه رفع مستوى ثقة الناخبني وتفيزهم عىل املشاركة واإلدالء برأهيم)1)، قناعة منهم 

أن تواجد مراقبي األحزاب سوف يساعد عىل منع التالعب، فاملتنافس يف العملية االنتخابية سوف حيرص 

حتام عىل محاية أصوات ناخبيه.

ثالثا: تشجيع قبول النتائج
كثريا ما أدت نتائج االنتخابات إىل نزاعات ورصاعات بني التيارات السياسية يف خمتلف أنحاء العامل، وذلك 

لعدم اعرتاف البعض منها بالنتائج واهتامها لبقية األطراف بالتالعب والتزوير)2)، غري أن إرشاكها يف رقابة 

العملية االنتخابية وضامن تواجدها يف كل املراحل، واحلضور يف مراكز ومكاتب التصويت، من شأنه طمأنتها 

وتبديد شكوكها، ومنحها األدلة الالزمة للطعن يف حال وجود خروقات، وهو األمر الذي جيعلها ترىض 

باخلسارة، وحيفظ يف النهاية استقرار الدولة)3).

رابعا: تزويد اجلهات املعنية باملعلومات
رقابة ممثيل األحزاب السياسية عىل مراكز ومكاتب التصويت تزود السلطة املسؤولة عن إدارة االنتخابات 

فأعضاء  تقدمها،  التي  والشكاوى  الطعون  طريق  عن  وذلك  سريها،  طريقة  حول  الكاملة  باملعلومات 

مراكز ومكاتب التصويت عادة ما حياولون طمس بعض احلوادث والتجاوزات خوفا من التبعات التأديبية 

والقضائية، غري أن الرقابة احلزبية من شأهنا كشف ذلك وباألدلة، ليس لغرض انتقامي ولكن زيادة ملستوى 

املصداقية والشفافية))).

كام أن التقارير التي تعدها األحزاب يف هناية العملية االنتخابية تساعد اجلهات املعنية عىل معرفة نقاط الضعف 

والقوة يف التنظيم، وذلك ألجل تسينها وتطويرها عىل املستوى القانوين والتنظيمي))).

أيمن أيوب وآخرون، املرجع السابق، ص 123.  (1(
إعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات، املرجع السابق، ص 2.  (2(

دعاء إبراهيم عبد املجيد، املرجع السابق، ص 203.  (3(
مصطفى حممد عبده وايل، املرجع السابق، ص 655.  (4(
دعاء إبراهيم عبد املجيد، املرجع السابق، ص 204.  (5(
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خامسا: تكوين الكوادر احلزبية
العملية االنتخابية وسيلة لتكوين كوادر األحزاب السياسية، فتعيينهم كمراقبني يف مراكز ومكاتب التصويت 

الداخل  من  االقرتاع  سري  طريقة  ومعرفة  االنتخابية،  العملية  أطراف  بمختلف  لالحتكاك  فرصة  يشكل 

واإلشكاالت املمكن حدوثها وطريقة حلها، كام أن ذلك يمنحهم فرصة لتعلم كيفية الدفاع عن حقوقهم 

واملطالبة هبا، وكيفية ترير االحتجاجات والتقارير، والتواصل مع املسؤولني.

سادسا: ضامن حياد اإلدارة
رغم النص رصاحة عىل رضورة التزام أعوان اإلدارة باحلياد)1) اجتاه مجيع املتنافسني يف العملية االنتخابية، إال 

أن تواجد ممثيل األحزاب السياسية يف مراكز ومكاتب التصويت جيعلها أكثر انضباطا وتريا للقانون والنظام، 

وهو ما يزيد مستوى اإلدارة السليمة للعملية االنتخابية باعتباره عامل ردع من الوقوع يف اخلطأ)2)، وجيعله 

أحسن ضامنة لعدم انحيازها وتدعيمها لطرف ما، وبأي وسيلة كانت)3).

ومكاتب  ملراكز  السياسية  األحزاب  ممثيل  رقابة  جمال  الثالث:  املطلب 
وآثارها التصويت 

تضمنت املادة 168 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات جمال رقابة ممثيل األحزاب السياسية 

التأكد  هلم  حيق  أنه  فنصت  االقرتاع،  ومكاتب  مراكز  مستوى  عىل  جُترى  التي  التصويت  عمليات  مجيع  يف 

واملتمثل يف تسجيل  الرقابة  املرتتب عن هذه  األثر األسايس  العملية، كام حددت  تفاصيل  كافة  من سالمة 

املالحظات واملنازعات املتعلقة بسري العملية يف حمرض الفرز.

الفرع األول: جمال رقابة ممثيل األحزاب السياسية ملراكز ومكاتب التصويت

منح املرشع ممثيل األحزاب السياسية حق رقابة كافة إجراءات التصويت))) سواء قبل بدايته أو أثناء سريه أو 

خالل فرتة توقفه ألي ظرف طارئ، كام أهنم يراقبون عملية اختتام التصويت.

أوال: قبل بدء التصويت
الالزمة لسريها  الرشوط  توفرت  إذا  االنتخابية  العملية  لنجاح  التصويت مرحلة هامة  تسبق عملية  التي  الفرتة 

احلياد هو »عدم إتيان املوظف لترصفات من شأهنا أن تساهم يف تسيري أعامل طرف معني، وهو عدم االشرتاك يف أي وقت يف خالفات ذات طابع   (1(
سيايس أو عنرصي أو ديين أو مذهبي، ألن احلياد يستخدم لوصف التحفظ، واحلياد ال يعين الرتفع أو العدوانية، وهو يعطي ضامنا لالستقاللية 

واملصداقية إزاء الناس« أنظر: هبلويل أبو الفضل حممد، فوغولو احلبيب، املرجع السابق، ص 408.
صالح حممد الغزايل، املرجع السابق، ص194.  (2(

هشام عبد السيد الصايف حممد بدر الدين، املرجع السابق، ص 215.  (3(
املادة 168 من القانون العضوي 16-10املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
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احلسن، وممثلو األحزاب بتواجدهم قبل بدء االقرتاع يف مراكز ومكاتب التصويت فإهنم يتمكنون من مراقبة مدى 

التزام اإلدارة بتسخري الوسائل املادية والبرشية التي تتاجها العملية، لذلك فرقابتهم ترتكز عىل املسائل التالية:

يتحقق ممثلو األحزاب عند وصوهلم إىل مراكز ومكاتب التصويت من توفر الوسائل املادية الرضورية  أ- 

القرتاع الناخبني، واملتمثلة أساسا يف)1):

معازل االقرتاع: تكتيس أمهية كبرية يف جتسيد مبدأ رسية االقرتاع، فهي عبارة عن حجرات خاصة   -1

يدخل إليها الناخب لإلدالء برأيه بكل حرية دون أن يراقبه أحد أو يعلم اختياره، ويتأكد املمثل من 

وجود العدد الكايف من املعازل بالشكل الذي يمنع تعطيل عملية التصويت، كام أنه يتأكد من مالئمة 

أماكن تنصيبها، بحيث ال تكون خمفية عن املراقبني، وال ُتظهر الناخب، ويتأكد كذلك من وجود سلة 

مهمالت بداخلها)2).

أوراق االنتخاب: هي األوراق التي تتضمن اخليارات املطروحة أمام الناخب للتفضيل بينها، ويتأكد   -2

املراقبون من توفرها بالعدد الكايف الذي يتناسب مع عدد املسجلني يف املكتب، كام يتأكدون من وجود 

أوراق انتخاب كافة املتنافسني عىل الطاولة أمام الناخبني، وبنفس الرتتيب املتفق عليه، ووفقا لنفس 

املميزات التقنية املنصوص عليها يف القانون، وأي إخالل يعد من قبيل املساس بنزاهة االنتخابات، 

ويلزم تسجيله من طرفهم وتضمينه حمارض الفرز لالحتجاج والطعن الحقا أمام اجلهات املختصة)3).

الرشوط  مع  املوفرة  االقرتاع  صناديق  توافق  من  السياسية  األحزاب  ممثلو  يتأكد  االقرتاع:  صناديق   -3

القانونية التي ُتلزم أن تكون يف أماكن واضحة الرؤية جلميع املوجودين داخل املكتب، كام جيب أن 

تكون شفافة ُتظهر كل املحتوى داخلها، وتتوي عىل قفلني اثنني خمتلفني واحد لرئيس املكتب واآلخر 

للعضو األكرب سنا، كام جيب أن تتوي عىل فتحة واحدة فقط إلدخال مظاريف التصويت، وجيب أن 

ُتوفر مادة التشميع القفيل التي تستعمل بعد إغالق الصناديق))).

مظاريف االقرتاع: إذا كانت املعازل تضمن عدم معرفة اآلخرين الختيار الناخب، فاملظاريف تكمل   -4

هذا الدور وتافظ عىل رسية اقرتاعه عند تنقله من املعزل إىل صندوق االقرتاع الشفاف)))، وهي بذلك 

توفر للناخب احلامية من اإلكراه والضغط الذي قد يتعرض له نتيجة وعود قطعها ألحد املتنافسني)6).

لتفصيل أكثر أنظر:  (1(
Laurent Touvet, Yyes-Marie Doublet, op.cit, p 441.
ومكتب  مركز  تنظيم  لقواعد  املحدد   23-17 التنفيذي  املرسوم  من   5 واملادة  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   42 املادة   (2(

التصويت وسريمها.
املادة 43 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، واملادة 6 فقرة 2 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب   (3(

التصويت وسريمها.
املادة 44 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، املادة 6 فقرة1 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز   (4(

ومكتب التصويت وسريمها.
املادة 44 فقرة 2 و 3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، املادة 6 فقرة 3 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز   (5(

ومكتب التصويت وسريمها.
إعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات، املرجع السابق، ص8.  (6(
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التصويت يف مهامهم،  التصويت تتاج لوازم مكتبية تساعد أعضاء مكاتب  املكتبية: عملية  اللوازم   -5

ويؤدي غياهبا إىل عرقلة العملية، وتتمثل أساسا يف)1):

سياالت، أقالم، ختم مدادي، مؤرخ، مسطرة، مادة تلصيق، حاشيات تلصيق.- 

ورق كربون الستنساخ املحارض بعدد كاف.- 

حرب مدادي غري قابل للمسح أو اإلزالة.- 

طاوالت وكرايس بعدد كاف ألعضاء مكتب التصويت وممثيل األحزاب السياسية.- 

بعبارة »نسخة مطابقة -  بالوكالة« وآخر  »انتخب  »انتخب« وآخر حيمل عبارة  ختم ندي حيمل عبارة 

لألصل«.

مصابيح غازية وإن تعذر األمر شموع.- 

توفر القائمة االسمية لتوقيعات الناخبني، ومطبوعات حمارض الفرز، وأوراق عد األصوات)2).- 

تعليق قائمة أعضاء مكتب التصويت األساسيني واإلضافيني يف مكتب التصويت يوم االقرتاع)3).- 

تواجد عضوين عىل األقل من أعضاء مكتب التصويت عند افتتاح االقرتاع، برشط أن يكون من بينهام  ب- 

رئيس املكتب))).

عرض صناديق االقرتاع الشفافة أمام الناخبني وممثيل األحزاب السياسية، وخلوها من أي أوراق أو  ج- 

مظاريف، وبعد ذلك قفلها وتشميعها))).

الشاملة والواضحة لكل  بالرؤية  السياسية، بحيث تسمح هلم  توفري أماكن جلوس ملمثيل األحزاب  د- 

إجراءات التصويت داخل املكتب)6).

التأكد من عدم وجود أي نشاطات ختويف أو ترهيب للناخبني داخل أو يف حميط مكتب االنتخاب)7)،  هـ- 

كام ُيتأكد من عدم وجود أي إعاقة للناخبني سواء من أنصار املرتشحني أو األمن)8).

التعريف الصحيح للمركز ووضع رقم مكتب التصويت بشكل واضح مرئي للناخبني)9). و- 

املادة 5 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.   (1(
املادة 6 فقرة 4، 5،6 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  (2(

املادة 4 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  (3(
املادة 13 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  (4(
املادة 14 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  (5(

املادة 8 من املرسوم التنفيذي 07-84 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات   (6(
ممارسة رقابة عملية التصويت. 

كيف تقوم املنظامت املحلية بمراقبة االنتخابات، املرجع السابق، ص91.  (7(
عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص 685.  (8(

املادة 31 فقرة 7،8 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  (9(
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ملراقبة  قانونا  مؤهلون  التصويت  مكتب  يف  املوجودون  السياسية  األحزاب  ممثيل  كافة  أن  التأكد  ز- 

االنتخاب، ويملكون اعتامدا رسميا بذلك، جتنبا لتواجد أشخاص غرباء داخل املكتب)1).

ثانيا: أثناء سري التصويت
تزداد الضغوط عىل ممثيل األحزاب السياسية أكثر خالل سري عملية التصويت، والتي قد تشهد حماوالت 

ومراقبة  التفطن  وجب  وعليه  االنتخابات،  نزاهة  عىل  تؤثر  وتدخالت  االقرتاع،  بصناديق  تالعب 

التالية: املسائل 

افتتاح االقرتاع يف الوقت املحدد قانونا، ويف حال تقديمه، التأكد من وجود قرار يرخص بذلك صادر  أ- 

عن السلطات املختصة)2).

متكني الناخب من اإلدالء بصوته بكل حرية واستقاللية، واالمتناع عن التدخل أو حماولة توجيهه من  ب- 

أي طرف سواء أعضاء املكتب، أو ممثيل األحزاب اآلخرين.

تواجد ألشخاص املرخص هلم فقط داخل مكتب االقرتاع. ج- 

التزام أعضاء مكتب التصويت باإلجراءات القانونية للعملية، ومتتعهم بالكفاءة الالزمة)3). د- 

السامح لألشخاص املسجلني يف القائمة االنتخابية فقط بالتصويت، وملرة واحدة))). هـ- 

وأي  فتحه،  أو  مكانه،  تغيري  أو  إضافية،  تصويت  بأوراق  االقرتاع  صندوق  حلشو  حماوالت  وجود  و- 

سلوك من شأنه املساس باألصوات املوجودة داخله.

احلوادث واإلشكاالت الواقعة أثناء سري عملية التصويت ومدى تأثريها عىل سريها احلسن))). ز- 

كيفية التعامل مع ممثيل األحزاب السياسية، ومدى تسهيل أداء دورهم الرقايب)6). ح- 

قيام رجال األمن بالدخول إىل مكاتب التصويت دون أن يطلب منهم رئيس املركز ذلك)7). ط- 

حاالت منع الناخبني من التصويت، وتأسيسها القانوين)8). ي- 

حياد أعضاء مكاتب التصويت، والتزامهم بعدم االنحياز ألي متنافس انتخايب)9). ك- 

قوائم  ممثيل  تعيني  لكيفيات  املحدد   84-07 التنفيذي  املرسوم  من   6 املادة  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   169 املادة   (1(
املرتشحني عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت.

املواد 32، 33 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
دليل االتاد األورويب ملراقبة االنتخابات، املرجع السابق، ص 154.  (3(

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص688.  (4(
أمحد حممد مرجان، املرجع السابق، ص177.  (5(

باميال قرطباوي، ماريو أبو زيد، املرجع السابق، ص71.  (6(
املادة 39 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (7(

دليل االتاد األورويب ملراقبة االنتخابات، املرجع السابق، ص 155.  (8(
عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص 688.  (9(
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احرتام اإلجراءات القانونية للتصويت بوكالة وتصويت ذوي االحتياجات اخلاصة، وعدم استغالل  ل- 

وضعهم لتضخيم أصوات حزب أو مرتشح معني)1).

ثالثا: أثناء توقف التصويت
يف حاالت استثنائية ولظروف طارئة قد تتوقف عملية التصويت عىل مستوى مكاتب التصويت ملدة زمنية 

معينة، ولتجنب استغالل هذا الظرف للتالعب بصناديق االقرتاع فإن عىل ممثيل األحزاب السياسية مراقبة 

املسائل التالية)2):

بقاء أعضاء مكاتب التصويت إىل جانب صندوق االقرتاع طيلة فرتة التوقف، والتأكد من عدم املساس  أ- 

بأصوات الناخبني، أو حشو أصوات أخرى.

نقل أو تغيري مكان الصندوق وما إذا كان ذلك بناء عىل تعليامت رئيس املكتب لضامن أمنه، أو من  ب- 

أطراف خارجية ال عالقة هلا بتسيري عملية التصويت.

ترير تقرير يتضمن الوقائع التي حدثت، واملدة الزمنية التي توقفت فيها العملية، واإلجراءات التي  ج- 

اختذت، ومدى تأثريها عىل سالمة ونزاهة عملية التصويت، وتضمينه حمرض الفرز.

رابعا: متديد فرتة التصويت ألكثر من يوم واحد
نص املرشع بموجب املادة 33 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات أنه يمكن لوزير الداخلية 

وبطلب من الوايل أن يرخص بتقديم تاريخ إجراء االقرتاع باثنني وسبعني )72( ساعة عىل األكثر يف البلديات 

التي يتعذر فيها إجراء العملية خالل يوم واحد، نظرا ألسباب مادية تتعلق ببعد مكاتب التصويت أو تشتت 

بقرار  باخلارجية  املكلف  والوزير  بالداخلية  املكلف  للوزير  يمكن  آخر، كام  استثنائي  أي سبب  أو  السكان 

املمثليات  رؤساء  من  بطلب  األكثر،  عىل  ساعة   )120( وعرشين  بامئة  االقرتاع  إجراء  تاريخ  تقديم  مشرتك 

الدبلوماسية والقنصلية.

وحفاظا عىل نزاهة العملية االنتخابية وسالمة صناديق االقرتاع إثر هذا التمديد، فاملادة 1) فقرة 2)3) نصت 

والوثائق  االقرتاع  صندوق  وحصانة  أمن  تكفل  التي  التدابري  كافة  اختاذ  التصويت  مكتب  رئيس  عىل  أنه 

يامرسون  وكيف  احلالة،  هذه  يف  السياسية  األحزاب  ممثلو  يؤديه  الذي  الدور  تدد  مل  أهنا  غري  االنتخابية، 

رقابتهم عىل صناديق االقرتاع، خاصة أن عملية التصويت ستتوقف خالل الفرتة الليلية، وبام أن املادة 168 

من القانون العضوي 16-10 نصت أهنم يراقبون مجيع عمليات التصويت، فإن ذلك يعين أهنم يملكون حق 

أمحد حممد مرجان، املرجع السابق، ص 178.  (1(
16-10 املتعلق بنظام االنتخابات مل ينظم حالة توقف االقرتاع لظروف طارئة، وبالتايل أخضعها للقواعد  يشار أن املرشع يف القانون العضوي   (2(

العامة لسري عمليات التصويت.
تنص املادة 41 فقرة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »إذا جتاوزت عمليات االقرتاع يوما واحدا، عمال بأحكام املادة 33   (3(

من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ مجيع التدابري التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق االنتخابية«.
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مراقبة األماكن واإلجراءات التي اختذها رئيس مكتب التصويت لوضع ومحاية صناديق االقرتاع والوثائق 

االنتخابية، والتأكد من مالءمتها لرشوط النزاهة والشفافية.

وممثلو األحزاب يف حال اكتشاف ثغرات يمكن استغالهلا للمساس بصناديق االقرتاع والوثائق االنتخابية 

يمكنهم ترير احتجاج بذلك وتضمينه حمرض الفرز وتقديم طعوهنم الحقا، والتي قد تسفر عن إلغاء نتائج 

االقرتاع يف املكتب املعين.

خامسا: أثناء اختتام التصويت
هي مرحلة حساسة جيب خالهلا عىل ممثيل األحزاب السياسية أن يتأكدوا من املسائل التالية:

غلق مكاتب التصويت يف الوقت املحدد قانونا، ويف حال التمديد أن يكون وفقا للقرار الصادر عن  أ- 

السلطات املختصة)1).

عدم حرمان أي شخص موجود يف الطابور من االقرتاع، فاملعمول به هو إدخال الناخبني املوجودين  ب- 

يف الطابور إىل مكتب التصويت وغلق الباب)2).

عدم ترك صناديق االقرتاع لوحدها، وعدم الترصف فيها إال بناء عىل تعليامت رئيس املكتب. ج- 

التأكد من توقيع مجيع أعضاء مكتب التصويت عىل قائمة التوقيعات بمجرد اختتام التصويت)3). د- 

الفرع الثاين: أثار رقابة ممثيل األحزاب السياسية عىل مراكز ومكاتب التصويت

تثمينا للدور الرقايب الذي يقوم به ممثلو األحزاب السياسية يف مراكز ومكاتب التصويت، نص املرشع عىل 

اآلثار املرتتبة عنها، واملتمثلة أساسا:

أوال: تسجيل االحتجاجات يف حمارض الفرز
يؤدي ممثلو األحزاب السياسية املتواجدين يف مراكز ومكاتب التصويت دورا هاما يف محاية عملية التصويت 

من أي تزوير، ويسامهون يف الدفاع عن إرادة الناخبني املعرب عنها باألصوات املودعة يف صناديق االقرتاع، 

غري أن هذه الرقابة تكون فعالة إذا رتبت آثارا قانونية تساعد عىل تصحيح األوضاع اخلاطئة، وإلغاء نتائج 

مكاتب التصويت التي شاهبا عيوب أثرت عىل مصداقيتها.

التصويت يف حال وقوع أحداث تؤثر عىل  التدخل خالل عملية  وأمام حرمان ممثيل األحزاب من إمكانية 

املادة 32، 33 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
دليل االتاد األورويب ملراقبة االنتخابات، املرجع السابق، ص 156.  (2(

املادة 47 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
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صحتها، وإلزامهم بعدم التنقل داخل املكاتب أو توجيه مالحظات إىل أعضائها أو فتح نقاش)1)، فإن األثر 

األهم الذي رتبه املرشع عىل رقابتهم هو تسجيل املالحظات واملنازعات يف حمرض الفرز)2).

واألحداث  واملنازعات  والنقائص  التجاوزات  بتسجيل  يقومون  التصويت  فرتة  طيلة  األحزاب  فممثلو 

الطارئة التي تصل داخل املكتب، من االفتتاح إىل االختتام، ليقوموا بعد ذلك بتسجيلها يف حمارض الفرز، 

ألجل االعتامد عليها يف الطعون التي تقدم إىل اجلهات املختصة.

ولقب  اسم  من  كاملة،  املمثل  هوية  بيانات  ذكر  بعد  الفرز  حمرض  يف  واملنازعات  املالحظات  تسجيل  ويتم 

أهنا  ُيرى  التي  الوقائع  ُتدون  ثم  يمثله،  الذي  السفر، واسم احلزب  أو جواز  التعريف  بطاقة  وعنوان ورقم 

أثرت يف سالمة العملية داخل املكتب، ليختتم بتوقيعه الشخيص)3).

ثانيا: إخطار اجلهات املختصة بالتجاوزات
إضافة إىل االحتجاجات التي تسجل يف حمارض الفرز، فاألحزاب السياسية عن طريق التقارير التي تصلها 

من ممثليها يف مراكز ومكاتب التصويت يمكنها إخطار خمتلف اجلهات للتدخل إلهناء اخلروقات القانونية 

املرتكبة، وختتلف اجلهة املخطرة بحسب طبيعة الواقعة.

إخطار اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات أ- 
يمكن لألحزاب السياسية إخطار اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات بالتجاوزات احلاصلة أثناء عملية 

التصويت، والتي تدخل ضمن صالحياهتا القانونية، وذلك ألجل التدخل وإصدار قرارات للمتسببني فيها 

وإلزامهم بإهنائها، ضامنا الستمرار االقرتاع يف ظروف صحيحة.

فاهليئة العليا تتدخل يف حال وجود خمالفات إلجراءات عملية التصويت بناء عىل العرائض واالحتجاجات 

يكون  أن  عىل  القانونية،  اآلجال  وضمن  االنتخابات،  يف  املشاركة  السياسية  األحزاب  من  إليها  تقدم  التي 

اإلخطار كتابيا وليس شفهيا))).

عىل هذا األساس، فاهليئة مؤهلة إلصدار قرارات غري قابلة ألي طعن ضد الطرف املتسبب يف املخالفة، عىل 

أن يكون ذلك ضمن الصالحيات التالية))):

التأكد من اختاذ كل التدابري الكفيلة التي من شأهنا تسهيل تواجد ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني   -1

عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت.

املادة 8 من املرسوم التنفيذي 07-84 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات   (1(
ممارسة رقابة عملية التصويت. 

املادة 168 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
دليل ممثل قائمة املرتشحني النتخابات املجلس الشعبي الوطين 05 ماي2017، مديرية العمليات االنتخابية واملنتخبني، املديرية العامة للحريات   (3(

العامة والشؤون القانونية، وزارة الداخلية واجلامعات املحلية، اجلزائر، أنظر:
.http://www.interieur.gov.dz/images/guide-candidats-ar.pdf

املواد 15، 16، 17 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.  (4(
املادة 13 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.  (5(
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تعليق قائمة األعضاء األساسيني واإلضافيني يف مكاتب التصويت يوم االقرتاع.  -2

احرتام ترتيب أوراق التصويت املعتمد عىل مستوى مكاتب التصويت.  -3

توفر العدد املناسب من أوراق التصويت واملظاريف، والعتاد والوثائق الرضورية، ال سيام الصناديق   -(

الشفافة والعوازل.

تطابق عملية التصويت مع األحكام الترشيعية اجلاري العمل هبا.  -(

إحرتام مواقيت افتتاح واختتام االقرتاع.  -6

إخطار اجلهات القضائية املختصة بجرائم مرحلة التصويت ب- 
األطامع يف تويل املناصب يف املؤسسات التمثيلية للدولة، والرغبة بالفوز بأكرب نسبة من أصوات الناخبني، 

إىل  األطراف  بعض  يدفع  قد  هبا،  املوعود  والسياسيات  الربامج  بتنفيذ  تسمح  مرحية  أغلبية  عىل  للحصول 

استغالل كافة الطرق التي تقق ذلك، سواء كانت رشعية أو غري رشعية.

فميدان املنافسة االنتخابية يف حال احتكاره من عديمي الضمري قد يصبح جماال للرصاع والصدامات، وهو 

األمر الذي يصل بالبعض إىل ارتكاب أفعال جمرمة قانونا يف حق القائمني عىل العملية االنتخابية، أو املتنافسني 

اآلخرين، أو الناخبني، أو وسائل العملية االنتخابية.

الفائز  التي تدد  املرحلة املصريية  التجاوزات، كوهنا  الكاشفة هلذه  املراحل  أكثر  تعترب  التصويت  مرحلة 

لذا  التمثيلية،  املجالس  يف  ينوبه  من  لتحديد  الكاملة  السلطة  الناخب  فيها  ُيمنح  والتي  االنتخابات،  يف 

الناخبني، وعىل هذا  إرادة  للتعبري عن  قانونية  أداة  التصويت  بمجموعة ضامنات جتعل من  أحيطت  فقد 

لكوهنا  اعتبارا  عليها  العقوبات  شدد  واملرشع  سالمتها)1)،  متس  التي  األفعال  عديد  جتريم  تم  األساس 

درجات  أقىص  تعكس  أهنا  كام  مبارشة،  االنتخابية  العملية  نزاهة  متس  فهي  االنتخابية،  اجلرائم  أخطر 

الديمقراطية)2). املامرسة  سياق  يف  التخلف 

رصد  يف  هاما  دورا  يؤدون  التصويت  ومكاتب  مراكز  مستوى  عىل  املوجودون  السياسية  األحزاب  وممثلو 

االنتهاكات التي تتعلق بأفعال جيرمها املرشع أثناء سري عملية التصويت، وهي مهمة تدخل يف صميم الدور 

الرقايب املمنوح هلم بموجب املادة 168 من القانون العضوي 16-10، فالتقارير التي يقومون بإعدادها والتي 

وتاريخ وتوقيت ذلك،  ارتكبها،  الذي  الشخص  أو  اجلهة  بالتدقيق  املجرم، وتدد  الفعل  تفاصيل  تتضمن 

ن  مُتِكّ اجلريمة،  ارتكاب  تثبت  التي  املتوفرة  باألدلة  إرفاقها  مع  التصويت،  عملية  سالمة  عىل  الفعل  وتأثري 

األحزاب التي يمثلوهنا من إخطار اجلهات األمنية والقضائية املختصة لتحريك الدعوى العمومية بغرض 

القاهرة،  احلديث،  الكتاب  دار  االنتخابية،  النزاهة  تقيق  ومقومات  والوطين  الدويل  البعدين  بني  االنتخابية  اجلرائم  ابراهيم،  داود  بن   (1(
مرص، 2013، ص 70.
املرجع نفسه، ص 85.  (2(
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عليها  املنصوص  التقايض  وأهلية  املعنوية  بالشخصية  متتعها  ذلك  وأساس  األفعال،  هذه  مرتكبي  متابعة 

بموجب املادة ))1) من القانون العضوي 12-)0 املتعلق باألحزاب السياسية.

ارتكاب  بسبب  باإلدانة  تقيض  والتي  القضائية  اجلهات  عن  الصادرة  القضائية  األحكام  أن  اإلشارة  مع 

إىل  تؤدي  أن  يمكن  ال  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  يف  املحددة  املجرمة  األفعال 

إبطال نتائج االنتخابات الذي أثبتت السلطة املختصة صحته، إال إذا ترتب عن القرار القضائي أثر مبارش 

عىل هذه النتائج، أو كانت العقوبة الصادرة تطبيقا ألحكام املادة 211 من القانون العضوي 16-10 املتعلقة 

الرشوة االنتخابية)2). بجريمة 

اجلرائم املرتكبة من طرف الناخبني  -1
الرغبة يف دعم حزب أو مرتشح معني ومساعدته للفوز يف االنتخابات قد تدفع بعض الناخبني إىل ارتكاب 

أفعال جمرمة قانونا تتمثل يف:

التصويت عمدا بعد سقوط احلق  -
يمنع القانون كل شخص فقد حقه يف التصويت بسبب صدور حكم يقيض بذلك، أو بعد إشهار إفالسه، 

وقام بالتصويت رغم علمه بذلك، أو صوت بناء عىل تسجيل غري قانوين يف القائمة االنتخابية رغم شطبه بناء 

عىل احلكم القضائي الصادر يف حقه)3)، ويعاقب مرتكب هذا الفعل باحلبس من ثالثة )3( أشهر إىل ثالث )3) 

سنوات وبغرامة 000) دج إىل 0000) دج))).

التصويت بناء عىل انتحال صفة أو تالعب يف القوائم االنتخابية  -
هو التصويت الذي يقوم به الشخص بناء عىل انتحال صفة ناخب آخر مسجل بالقائمة االنتخابية، بتزوير 

عدة  يف  نفسه  تسجيل  عىل  بناء  أو  التصويت،  مكتب  أعضاء  لتمويه  أخرى  وسيلة  بأي  أو  انتخابه  بطاقة 

قوائم انتخابية أو باعتامد صفات مزيفة، أو إخفاء حالة من حاالت فقدان األهلية أثناء عملية تسجيله)))، 

وقد اجتهت الترشيعات املختلفة إىل تشديد العقوبة يف حال انتحال الصفة ألن اجلاين اعتدى عىل حق ثابت 

املادة 4 من القانون العضوي 12-04 املتعلق باألحزاب السياسية »يؤسس احلزب السيايس ملدة غري حمدودة ويتمتع بالشخصية املعنوية، واألهلية   (1(
القانونية واستقاللية التسيري، ويعتمد يف تنظيم هياكله وتسيريها املبادئ الديمقراطية«.

تنص املادة 222 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »ال يمكن، بأي حال من األحوال، إذا صدر حكم باإلدانة من اجلهات   (2(
القضائية املختصة، تطبيقا ألحكام هذا القانون، إبطال عملية االقرتاع الذي أثبتت السلطة املختصة صحته إال إذا ترتب عىل القرار القضائي أثر 

مبارش عىل نتائج االنتخابات، أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا ألحكام املادة 211 من هذا القانون العضوي«.
أمني مصطفى حممد، املرجع السابق، ص ص 100 - 103.  (3(

املادة 201 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
أمني مصطفى حممد، املرجع السابق، ص ص 105-104.  (5(
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للغري)1)، واملرشع اجلزائري عاقب هذا الفعل باحلبس من ثالثة )3( أشهر إىل ثالث )3( سنوات وبغرامة 

000) دج إىل 0000) دج)2).

اجلرائم املرتكبة من طرف املرتشحني  -2
معاقب  جمرمة  أفعال  وارتكاب  قانونية  غري  أساليب  إتباع  إىل  املرتشحني  يدفع  قد  االنتخابات  يف  الفوز 

عليها، تتمثل يف:

جريمة الرشوة االنتخابية  -
فائدة معينة مقابل تصويتهم عىل نحو  أو  منفعة  الناخبني عىل  باالتفاق مع  يمثله  أو من  املرتشح  قيام  وهي 

معني أو االمتناع عن التصويت، كام أهنا استخدام املال بشكل يؤثر عىل سري العملية االنتخابية ونتائجها)3)، 

إرادهتم)))،  عن  األفراد  تعبري  مصداقية  وعىل  التمثيلية،  املهمة  سالمة  عىل  اخلطورة  بالغة  آفة  املال  فسيطرة 

وألجل ضامن حرية الناخب يف عملية التصويت تنص الترشيعات االنتخابية املختلفة عىل جتريم كافة صور 

التأثري املادي واملعنوي عىل الناخبني)))، ونص املرشع اجلزائري أن أي شخص وعد بتقديم هبة عينية أو نقدية 

أو قدمها فعال أو وعد بوظائف عمومية أو بامتيازات يف أي جمال بغية التأثري عىل إرادة الناخبني وتوجيههم 

للتصويت ملرتشح معني سواء بطريقة مبارشة أو عن طريق الغري، وكل من استعمل نفس الوسائل السابقة 

حلمل الناخبني عىل االمتناع عن التصويت، يعاقب باحلبس من سنتني )2( إىل عرش )10( سنوات وبغرامة من 

200.000 دج إىل 1.000.000 دج)6).

استعامل العنف والتهديد  -
هدف االنتخاب هو اختيار أفضل املرتشحني لتويل رئاسة الدولة، أو عضوية السلطة الترشيعية، أو املجالس 

املحلية، أو املراكز القيادية حسب نوع االنتخاب، ولتأدية الناخب هذا الدور اهلام جيب أن يتم ذلك دون عنف 

أو هتديد)7)، فحريته تتحقق عندما يشارك يف التصويت دون ضغط أو تأثري عليه)8)، وجلوء املرتشحني للعنف 

ألجل محل الناخبني للتصويت هلم، واستعامل التهديد سواء للناخبني أو لعائالهتم أو ملصاحلهم أو تعريضهم 

للرضر، معاقب عليه قانونا باحلبس من ثالثة )3( أشهر إىل سنة )1( وبغرامة 3000 دج إىل 30.000 دج)9).

ضياء األسدي، جرائم االنتخابات، مكتبة زين احلقوقية واألدبية، لبنان، الطبعة الثالثة، 2013، ص 379.  (1(
املادة 201 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

عيل عدنان الفيل، جريمة الرشوة االنتخابية، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مرص، 2012، ص 13.  (3(
محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص284.  (4(

عيل عدنان الفيل، املرجع السابق، ص 17.  (5(
املادة 211 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(

ضياء األسدي، املرجع السابق، ص404.  (7(
مزياين فريدة، الرقابة عىل العملية االنتخابية، املرجع السابق، ص 80.  (8(

املادة 213 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (9(
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اجلرائم املرتكبة من طرف أعضاء مكاتب التصويت  -3
ُيفرتض بأعضاء مكاتب التصويت االلتزام بأقىص درجات احلياد عند أداء مهامهم، غري أنه قد تصدر عنهم 

أفعال تؤثر عىل سالمة عملية التصويت وتشكل جرائم انتخابية، وتتمثل يف:

التالعب بأوراق التصويت  -
قد حياول أحد أعضاء مكتب التصويت تغيري احلقيقة وترجيح كفة مرتشح عىل آخر باستعامل أساليب التمويه 

والتالعب بأوراق التصويت)1)، فيقوم العضو املكلف بتلقي األوراق املتضمنة أصوات الناخبني أو حساهبا 

باحلبس من مخس ))( سنوات إىل عرش )10)  أو تشوهيها، ويعاقب عىل هذه األفعال  أو اإلنقاص  بالزيادة 

سنوات وبغرامة من 100.000دج إىل 00.000) دج)2).

اإلخالل بعملية االقرتاع  -
لعملية  احلسن  السري  عىل  حرصا  األكثر  هم  املسخرون  واألعضاء  التصويت  مكتب  أعضاء  أن  يفرتض 

عليه  يعاقب  الناخبني  تصويت  عرقلة  أو  فوىض  نشوء  إىل  يؤدي  عنهم  صادر  سلوك  فأي  وعليه  االقرتاع، 

باحلبس من مخس ))( سنوات إىل عرش )10( سنوات وبغرامة من 100.000دج إىل 00.000) دج)3).

اجلرائم املرتكبة من أطراف خمتلفة  -4
نص املرشع بموجب القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات عىل جمموعة أفعال جمرمة يمكن أن 

ُترتكب خالل عملية التصويت دون تديد للشخص الذي يرتكبها، وتتمثل يف:

منع املرتشحني أو ممثليهم من حضور عملية التصويت  -
حضور عملية التصويت من طرف املرتشحني أو ممثليهم من أكثر ضامنات شفافية هذه املرحلة، لذلك فأي منع 

أو عرقلة لتواجدهم يف مكاتب التصويت، وبدون مربر قانوين، هو فعل يعاقب عليه قانونا باحلبس من ستة )6) 

أشهر إىل سنتني )2( وغرامة من 3000دج إىل 30.000دج، وباحلرمان من حق االنتخاب والرتشح من سنة )1) 

عىل األقل إىل مخس ))( سنوات عىل األكثر، وإذا ارتكب الفعل السابق باستعامل سالح يعاقب عليه باحلبس 

من ستة)6( أشهر إىل ثالث )3( سنوات وغرامة من 000) دج إىل 0.000) دج، وإذا ارتكب إثر خطة مدبرة 

يعاقب مرتكبها باحلبس مخسة ))( سنوات إىل عرش )10( سنوات وغرامة 100.000دج إىل 00.000) دج))).

محل السالح داخل مكتب التصويت  -
مراعاة للجانب األمين لعملية التصويت، ُيمنع عىل أي شخص الدخول إىل مكتب التصويت حامال سالحا 

زين العابدين حممد عبد املوجود، املرجع السابق، ص 269، أنظر أيضا: أمني مصطفى حممود، املرجع السابق، ص 130 وما بعدها.  (1(
املادة 203 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
املادة 210 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
املادة 206 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
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التهديد أو االعتداء،  ًنا أو خمفيا، والعربة بحمل السالح داخل مكتب التصويت حتى وإن مل يتم مبارشة  بيِّ

القوة  أعوان  وُيستثىن  التصويت)1)،  عملية  سري  خالل  وهلع  اضطراب  من  الفعل  هذا  يسببه  قد  ملا  وذلك 

العمومية املدعوين بطريقة قانونية)2)، ويعاقب عىل هذا الفعل باحلبس من ستة)6( أشهر إىل ثالث )3( سنوات 

وبغرامة من 000) دج إىل 0000) دج)3).

نرش إشاعات أو أخبار زائفة بنية تشجيع عزوف الناخبني  -
قيام  أن  غري  للقناعات،  وتركها  احرتامها  جيب  شخصية  حرية  امتناعهم  أو  االقرتاع  يف  الناخبني  مشاركة 

أو اخلوف يف  البلبلة والشك  احتيالية هبدف زرع  مناورات  أي  أو  زائفة  أخبار  أو  إشاعات  بنرش  أشخاص 

الناخبني حلملهم عىل مقاطعة االنتخابات، هو فعل معاقب عليه باحلبس من ثالثة )3( أشهر إىل ثالث )3) 

سنوات وبغرامة من 6000 دج إىل 60.000 دج))).

املساس بحرية التصويت  -
مصداقية)))،  ذات  نتائجها  كانت  إكراه  أو  لضغط  خاضعة  وغري  حرة  االنتخابات  كانت  كلام  أنه  معلوم 

فاالنتخاب حق لكل املواطنني يامرسونه عىل قدر املساواة، وال جيوز ألي شخص مهام كان منصبه أو هدفه أن 

يمنع أو يعرقل آخرين عن ممارسته،  فأي فعل من شأنه تعكري صفو أعامل مكتب التصويت أو اإلخالل بحق 

التصويت أو حرية التصويت يعاقب عليه باحلبس من ستة )6( أشهر إىل سنتني )2( وغرامة من 3000دج إىل 

30.000دج، وبحرمانه من حق االنتخاب والرتشح من سنة )1( عىل األقل إىل مخس ))( سنوات عىل األكثر، 

وإذا ارتكبت األفعال السابقة باستعامل سالح يعاقب عليها باحلبس من ستة)6( أشهر إىل ثالث )3( سنوات 

وغرامة من 000) دج إىل 0.000) دج، وإذا ارتكبت إثر خطة مدبرة يعاقب مرتكبها باحلبس من مخسة ))) 

سنوات إىل عرشة )10( سنوات وغرامة من 100.000 دج إىل 00.000) دج)6).

إهانة أعضاء مكتب التصويت  -
إدارة عملية التصويت عنرص هام ومؤثر يف نجاح االنتخاب، والعامل البرشي هو األساس يف هذه اإلدارة، 

فالواجب توفري احلامية الالزمة ألعضاء مكتب التصويت طيلة مدة االقرتاع، ومن أشكال هذه احلامية جتريم 

من  العديد  لغضب  مبارشة  مواجهة  يف  جتعلهم  مهامهم  فحساسية  عليهم)7)،  عدوانا  تشكل  التي  األفعال 

عبد اهلل حسني عبد اهلل العمري، اجلرائم االنتخابية، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة عني   (1(
الشمس، مرص، 2010، ص ص 320-319. 

بن داود ابراهيم، املرجع السابق، ص 84.  (2(
املادة 204 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
املادة 205 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص283.  (5(
املادة 206 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(

ضياء األسدي، املرجع السابق، ص424.  (7(
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األفعال  بأي وسيلة، ويعاقب عىل هذه  االعتداء  أو  العنف  أو  يعرضهم لإلهانة  قد  الذي  األمر  األطراف، 

حسب أحكام املادتني ))1 و8)1 من قانون العقوبات)1).

الفرع الثالث: عوائق رقابة ممثيل األحزاب السياسية عىل مراكز ومكاتب التصويت

رقابة األحزاب السياسية عىل مكاتب ومراكز التصويت عن طريق ممثليها املؤهلني قانونا ضامنة هامة متكنها 

االطالع عىل ما حيدث خالل سري العملية، والتأكد من إجرائها وفقا ملا ينص عليه القانون، كام متكنها من 

تسجيل التجاوزات احلاصلة وتقديم احتجاجات ومالحظات بذلك، ُيعتمد عليها الحقا يف الطعون املقدمة 

أمام اجلهات املختصة لتعديل أو إلغاء نتائج مكاتب التصويت التي عرفت هذه اخلروقات.

إلجراء  الالزمة  الرشوط  توفري  عىل  حرصه  أكد  يكون  اهلامة  الرقابية  اآللية  هذه  بتبنيه  اجلزائري  واملرشع 

املتعلقة  مطالبها  أكثر  أحد  السياسية  لألحزاب  ُيلبي  بذلك  أنه  كام  الناخبني،  إرادة  عن  معربة  انتخابات 

اختيار ممثليها)2)، وهو  الكاملة يف  احلرية شبه  أعطاها  أنه  له  التصويت، وحُيسب  رقابة عملية  بإرشاكها يف 

ُيِكّنون هلا الوالء وخيدمون مصاحلها، كام  ُيقلل من وصاية اإلدارة وينفي عنها ُشبهة تعيني مراقبني  بذلك 

الوطن  داخل  واملتنقلة،  الثابتة  االنتخابية  واملكاتب  املراكز  كامل  مستوى  عىل  املراقبني  تعيني  إمكانية  أن 

وخارجه، دون أي استثناء)3)، هو توجه صائب يساعد عىل إضفاء الرشعية عىل االنتخابات، ويساهم يف 

زيادة مستوى القبول بنتائجها.

تول يف  وقد  إليه،  ُيطمح  مثلام  أهدافه  مل حيقق  السياسية  األحزاب  ملمثيل  الرقايب  الدور  أن  يالحظ  واقعيا، 

حاالت إىل إجراء شكيل يوهم بوجود رقابة حزبية عىل عملية التصويت، رغم أهنا فعليا جمرد رقابة صورية، 

ويرجع ذلك إىل جمموعة عراقيل تواجهها، جزء منه تتحمله املنظومة القانونية واإلدارية، وجزء آخر تتحمله 

األحزاب السياسية، يف حني أن املمثلني أنفسهم يتحملون املسؤولية من جانب آخر.

أوال: عوائق قانونية وإدارية
ومكاتب  مراكز  عىل  السياسية  األحزاب  ممثيل  لرقابة  املنظمة  القانونية  النصوص  إىل  العوائق  هذه  ترجع 

التصويت، وإىل بريوقراطية إدارية سامهت يف كبح هذه الرقابة عن أداء دورها بفعالية حقيقية.

عوائق قانونية أ- 
خمتلف  يف  التصويت  ومكاتب  مراكز  مستوى  عىل  ممثليها  تعيني  يف  السياسية  األحزاب  حق  عىل  النص  رغم 

املادة 208 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 168 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

بلغ عدد ممثيل األحزاب السياسية عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت أكثر من 271 ألف ممثل يف االنتخابات املحلية التي جرت يف 23 نوفمرب   (3(
النتائج، والتي جرت  الندوة الصحفية إلعالن  السيد »نورالدين بدوي« يف  الداخلية واجلامعات املحلية اجلزائري  2017، حسب ترصيح وزير 

بتاريخ 24 نوفمرب 2017،
https://www.youtube.com/watch?v=YBTKbUOXRxE، تاريخ االطالع: 05 ديسمرب 2017، 12:30.  
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القوانني املتعلقة باالنتخابات، إال أن التأكيد يف كل مرة أن دورهم يقترص عىل تسجيل املالحظات واملنازعات 

يف حمارض فرز، وأنه ُيمنع عليهم إبداء مالحظات ألعضاء مكتب التصويت أو فتح نقاش حول التجاوزات 

التي  للخروقات  املمثلني  فمشاهدة  الرقايب،  دورهم  فعالية  من  احلّد  شأنه  من  العملية)1)،  سري  أثناء  احلاصلة 

تدث داخل املكتب طيلة فرتة التصويت، واكتفائهم باجللوس وعدم قدرهتم حتى عىل االحتجاج الشفهي، هو 

مساس باحلرية الرقابية املفروض أن يامرسوها باستقاللية يف إطار معقول، والتعذر بدواعي حفظ النظام لتقييد 

عرقلة  وأي  النظام)2)،  لفرض  الكاملة  السلطة  يملك  املكتب  رئيس  كون  مردود،  األحزاب  ممثيل  صالحيات 

أو إثارة للفوىض من طرف مراقبي األحزاب أثناء نقاشهم أو إبداء مالحظاهتم مع األعضاء قد تقابل بالطرد 

واإلقصاء من طرف مسؤول املكتب، وهي صالحية من شأهنا إلزامهم باالحرتام أثناء ممارسة دورهم الرقايب.

التصويت، كالسامح عىل  السياسية داخل مكتب  وعليه، كان األحرى إعطاء بعض احلرية ملمثيل األحزاب 

األقل بتقديم مالحظات مكتوبة لرئيس املكتب أثناء سري االقرتاع، ويف حال عدم األخذ هبا أو رفضها، يمكن 

ملمثيل األحزاب تضمينها يف حمارض الفرز، وهي طريقة من شأهنا تاليف الكثري من الطعون املقدمة أمام اجلهات 

بعض  أن  كام  العملية،  سري  أثناء  تصحيحها  يمكن  جتاوزات  عىل  مبنية  طعون  لتقديم  داعي  فال  املختصة، 

التجاوزات جيب وقفها حاال، ويصبح أي احتجاج بشأهنا بال معىن بعد انتهاء العملية االنتخابية، كتواجد 

التصويت،  لعملية  املكتبية  الوسائل  بعض  نقص  أو  وجيزة،  لفرتة  التصويت  مكتب  داخل  أجنبي  شخص 

والتي ال تؤثر بشكل كبري عىل سالمة العملية االنتخابية.

عوائق إدارية ب- 
ُيفرتض أن ممثيل األحزاب السياسية يف مراكز ومكاتب التصويت يؤدون دورا تكامليا مع أعضاء مراكز ومكاتب 

التصويت، إال أنه واقعيا كثريا ما تشوب العالقة بينهم حساسية وسوء تفاهم، فنظرة الطاقم املرشف عىل عملية 

التصويت وأعوان اإلدارة بصفة عامة ملمثيل األحزاب أهنم وسيلة رقابة عليهم، هي ما يؤثر سلبا عىل هذه العالقة، 

مراقبون  هم  األحزاب  ممثيل  أن  توضيح  الوالئية  املصالح  طرف  من  املنظمة  التكوينية  الدورات  أثناء  فاألحرى 

لضامن نزاهة العملية االنتخابية بصفة عامة، وليسوا مبعوثني ملراقبة سلوك وترصفات أعضاء مكتب التصويت.

احلساسية  هذه  حدة  من  التخفيف  ملمثليها،  األحزاب  طرف  من  املقامة  التكوينية  الدورات  شأن  من  كام 

مراكز  أعضاء  وأن  القانونية،  للنصوص  التصويت  إجراءات  مطابقة  من  التأكد  هو  دورهم  أن  بتوضيح 

ومكاتب التصويت هم رشكاء لتحقيق هذا اهلدف، وذلك خُيفف درجة الشك اجتاههم وجيعلهم حيرصون 

عىل إقامة عالقات احرتام متبادلة تدعم مساعي إنجاح العملية االنتخابية.

املادة 8 من املرسوم التنفيذي 07-84 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات   (1(
ممارسة رقابة عملية التصويت. 

املادة 39 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
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ثانيا: عوائق حزبية
إىل جانب املتطلبات القانونية واإلدارية لنجاح الرقابة احلزبية عىل عملية التصويت، ال بد من متتع احلزب 

بمستوى معني من التنظيم، وتوفره عىل موارد مالية معتربة لتسيري العملية.

عوائق تنظيمية أ- 
نجاح احلزب السيايس وحسن أداء وظائفه بام فيها الرقابة عىل عملية التصويت حيتاج تنظيام حمكام عىل مستوى 

هياكله ومؤسساته، واستغالال جيدا ملناضليه خالل املناسبات االنتخابية التي تتاج تكاتف جهود أعضائه 

من القاعدة إىل القيادة.

فمراقبة عملية التصويت تتاج عددا كبريا من املمثلني لتغطية املراكز واملكاتب داخل وخارج الوطن، وهو 

نظرا لضعف قاعدهتا  الرقابة، وتعجز معظم األحزاب عن توفريه  فعالية هذه  أمام  ُيمثل عائقا  الذي  األمر 

من  الكايف  العدد  توفري  فإشكالية  العملية،  أثناء سري  هبا  القيام  الالزم  املهام  وتوزيعها عىل خمتلف  النضالية 

املراقبني جعلتها تستعني بأشخاص ال عالقة هلم بالعمل والنضال السيايس، وهو ما أثر عىل حسن قيامهم 

بدورهم الرقايب وجعلهم جمرد مراقبني شكليني حيرضون العملية دون فعالية.

كام أن نقص خربة قيادات األحزاب السياسية جعلها تفشل يف وضع خطة تنظيمية حمكمة متكنها التنسيق بني 

ممثليها يف مراكز ومكاتب التصويت وبني مسؤوليها، الطالعهم عىل التطورات احلاصلة خالل سري عملية 

التصويت وتزويدهم بالتقارير واملعطيات الكاملة)1)، وهو ما جعل الكثري منها يعجز عن تنظيم مراكز عّد 

مواز لألصوات مُتّكنها املقارنة بني نتائج العدد الكبري من حمارض الفرز التي تتحصل عليها يف هناية االقرتاع 

وبني اإلحصائيات املسلمة من ممثليها.

عوائق مالية ب- 
عىل  كبريا  ضغطا  وتشكل  ماديا،  مكلفة  هي  تنظيميا،  معقدة  هي  مثلام  التصويت  ومكاتب  مراكز  عىل  الرقابة 

املمثلني  من  الكبري  فالعدد  خالهلا)2)،  التمويل  مجع  جيب  التي  القصرية  الزمنية  للمدة  نظرا  السياسية  األحزاب 

العدد  املبيت، وعجز األحزاب عن تغطية  التي جيب توفريها خلدمتهم، من نقل، إطعام، وأحيانا  واإلمكانيات 

املطلوب من املراقبني من بني مناضليها، وجلوئها إىل ناخبني عاديني، جعلها ملزمة بدفع مقابل مايل معترب هلم نضري 

قيامهم بتمثيلها، وهو األمر الذي حيتاج أمواال تعجز كثري من األحزاب عن توفريها، مما جيعلها تتخىل عن فكرة 

تعيني مراقبني خالل عملية التصويت، وجيعلها ترىض بالنتائج املقدمة إليها من طرف اإلدارة، األمر الذي يفرغ 

الكثري من مكاتب التصويت من املراقبني، أو يف أحسن األحوال يوجد فيها عدد قليل ينتمي إىل األحزاب القوية.

لتفصيل أكثر أنظر: دليل مراقبي االنتخابات املحليني، املرجع السابق، ص112 وما بعدها.  (1(
لتفصيل أكثر أنظر: كيف تقوم املنظامت املحلية بمراقبة االنتخابات، املرجع السابق، ص31 وما بعدها.  (2(
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ثالثا: عوائق شخصية
عوائق تتعلق بشخص ممثل احلزب السيايس الذي يف ظل عزوف املواطنني عن النشاط السيايس واالنخراط 

يف العمل احلزيب يكون من غري كفاءة ووعي بحجم املسؤولية التي يقوم هبا، وال يرى فيها إال مصدر دخل.

نقص الكفاءة أ- 
مراقبة مراكز ومكاتب التصويت تتاج أن يكون القائم هبا ذو كفاءة قانونية وسياسية واجتامعية، فدرايته 

بالنصوص القانونية املنظمة إلجراءات عملية التصويت ومراحلها وصالحيات كل طرف فيها، ورشوط 

باملعطيات  علم  عىل  جتعله  السياسية  كفاءته  أن  كام  تالعب،  حماولة  ألي  متفطنا  جيعله  نزاهتها،  وضوابط 

وسلوكاهتا  وأهدافها  وتوجهاهتا  املنافسة  يف  املشاركة  بالتيارات  وعارفا  االنتخابية،  العملية  يف  السياسية 

قادرا  أن كفاءته االجتامعية جتعله  يتعرض هلا، كام  التي قد  املواقف  التعامل مع  يفيده يف  ما  السابقة، وهو 

عىل ربط عالقات مع خمتلف األطراف ُتسهل عليه عملية املراقبة ومتكنه حل اإلشكاالت املمكن أن تظهر 

دون فوىض أو إخالل بسري العملية.

املناضلني،  فقلة عدد  السابقة،  أن األحزاب يف كثري األحيان تعني أشخاصا دون أي من االعتبارات  غري 

وعزوف ذووا املستوى من املشاركة يف مثل هذه األدوار جيعلها تلجأ إىل أشخاص ناقصو كفاءة، إضافة 

املبادئ  لذلك فالكثري من األحزاب ال تكلف نفسها عناء تنظيم دورات تكوينية ملراقبيها، يكتسبون منها 

تقنيات ترير  فيها  الترصف حال حدوث جتاوزات، ويتقنون  كيفية  احلزبية ويتعلمون  للمراقبة  األساسية 

االحتجاجات والتقارير والطرق املثىل ملراقبة عملية الفرز والتأكد من صحة نتائجها)1)، وهي كلها نقائص 

تضعف رقابتها عىل عملية التصويت.

حتول الرقابة إىل مصدر دخل ب- 
عجز األحزاب السياسية عن توفري مراقبني ملراكز ومكاتب التصويت من مناضليها أو حتى مؤيدهيا الذين 

يعتربون ذلك تضحية يف سبيل نجاح احلزب، جعلها تلجأ إىل أشخاص غرباء عن النشاط السيايس، وهو 

بتمثيل احلزب،  للقيام  الكثري يشرتطون مقابال ماليا  املال، بحيث أصبح  الرقابة إىل فرصة لكسب  ما حول 

حيث يكون هدفهم األسايس املقابل الذي سيحصلون عليه، دون اعتبار حلساسية املهمة التي يؤدوهنا، والتي 

تساهم يف محاية إرادة الناخبني، وهو األمر الذي أضعف الدور الرقايب لألحزاب السياسية التي أصبح ممثلوها 

غري مهتمني بنتيجة االنتخابات أو بمحاوالت التالعب بعملية التصويت، وتول هدفهم إىل جمرد التواجد 

الشكيل يف مكاتب التصويت حتى حيصلوا يف هناية االقرتاع عىل املقابل املايل املتفق عليه.

لتفصيل أكثر أنظر: كيف تقوم املنظامت املدنية بمراقبة االنتخابات، املرجع السابق، ص 41 وما بعدها، أنظر أيضا:  (1(
مليسا استوك وآخرون، الفرز الرسيع ومراقبة االنتخابات، ترمجة مّي األمحر، املعهد الديمقراطي الوطين للشؤون الدولية، واشنطن، الواليات   -

املتحدة األمريكية، 2002، ص 50 وما بعدها. 
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الفصل الثاين: التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف رقابة املرحلة الالحقة 
للعملية االنتخابية

الناخبني املعرب عنها بصفة رسية خالل مرحلة  العملية االنتخابية يتطلب توفري ضامنات تمي إرادة  تنظيم 

نيابة  التمثيلية  املسؤوليات  يتولون  من  واختيار  برأهيم  لإلدالء  االقرتاع  صناديق  إىل  بتوجههم  التصويت، 

عنهم، واملفاضلة بني الربامج والسياسات املقرتحة.

وإن كانت امليزة األساسية ملرحلة التصويت هي الرسية التي تافظ عىل خصوصيات الناخبني وُتشجعهم عىل 

ممارسة حقهم االنتخايب بحرية ودون ضغط، فإهنا جيب أن ال تبقى مستمرة، فاحلاجة ملعرفة خيار األغلبية 

جتعل من الالزم االطالع عىل أوراق تصويتهم وإعالن توجهاهتم، ليتم تديد الفائز يف االنتخابات)1).

عىل هذا األساس، نظم املرشع املراحل الالحقة لعملية التصويت، ووضع النصوص الالزمة لسريها بدقة 

ن من محاية األصوات وعدم املساس هبا، فنص عىل اإلجراءات القانونية لعملية الفرز، وإعالن  وبشكل ُيمكِّ

النتائج، كام نظم إجراءات الطعن بالنسبة لألطراف غري املقتنعة بالنتائج واملشككة فيها.

العملية  السياسية خالل  األحزاب  تلعبه  التي  اهلام  للدور  ونظرا  السابقة،  املراحل  املتبع يف  السياق  وبنفس 

الالحقة ومنحها صالحيات  مراحلها  الرقايب خالل  تأكيد دورها  تم  متثله،  الذي  الكبري  والثقل  االنتخابية 

متكنها االطالع عىل تفاصيلها واملشاركة فيها، األمر الذي من شأنه تدعيم مصداقية نتائج االنتخابات)2).

للمرتشحني،  األول  واملصدر  الرئييس  املتنافس  تعترب  التي  السياسية  األحزاب  طرف  من  بالنتائج  فالقبول 

قد  التي  الدولة ومؤسساهتا االضطرابات  أن ذلك جينب  انتخابات شفافة، كام  إجراء  دليل عىل  هو أحسن 

تنجم عن رفض النتائج، فمنح األحزاب حق مراقبة كامل خطوات العملية االنتخابية، واالحتجاج يف حال 

تسجيل خروقات، هو وسيلة إلقناعها أن األصوات التي تصلت عليها هي فعال ما يرغب فيه الناخبون.

املبحث األول: دور األحزاب السياسية يف رقابة عملية الفرز

بانتهاء عملية التصويت وإدالء الناخبني برأهيم، يتم االنتقال مبارشة إىل عملية الفرز التي تعد مرحلة حساسة 

إجراءاهتا  لضبط  القواعد  من  مجلة  تقرير  عىل  املرشع  حرص  لذلك  النتائج،  لتزوير  البعض  من  تستغل  قد 

اإلرادة  عن  احلقيقي  التعبري  إىل  الوصول  ُبغية  عليها،  املرشف  للطاقم  التقديرية  السلطة  فيها  ُتقَيد  بصورة 

الشعبية، ودون أن يكون إلرادة الغري تأثري عليها)3).

مراقبة هذه املرحلة مؤرش أسايس لنزاهة االنتخاب، ال سيام أن االهتامم يكون مسلطا عىل هذه املرحلة التي 

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 248.  (1(
تنص املادة 168 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »حيق لكل مرتشح أو ممثله املؤهل قانونا، يف نطاق دائرته االنتخابية، أن   (2(
يراقب مجيع عمليات التصويت، وفرز األوراق، وتعداد األصوات يف مجيع القاعات التي جتري هبا هذه العمليات، وأن يسجل يف املحرض كل 

املالحظات أو املنازعات املتعلقة بسري العمليات«.
ماهر جرب نرض، الطعون يف االنتخابات الترشيعية يف قضاء جملس الدولة املرصي، دار النهضة العربية، مرص، 1999، ص 60.  (3(
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ُتظهر الفائز، فهي االمتحان احلقيقي ألطراف العملية االنتخابية من أحزاب سياسية، ومرتشحني، وناخبني، 

وإدارة، وقضاء، وهيئات مستقلة، ومدى نجاحها يف إجراء انتخابات ديمقراطية، وعىل هذا األساس مل تستثىن 

تواجدهم  يستمر  الذين  املشاركة يف رقابتها، وتم منحها دورا هاما متارسه عن طريق ممثليها  األحزاب من 

خالل مرحلة الفرز، بعد أن حرضوا كامل إجراءات مرحلة التصويت)1).

وهبذه الصالحية الرقابية اهلامة فاألحزاب يمكنها الوقوف عند كامل تفاصيل مرحلة الفرز وطريقة تنظيمها 

ومدى احرتام القائمني عليها للنصوص املحددة إلجراءاهتا، كام يمكنها الطعن الحقا أمام اجلهات املختصة 

لتصحيح األوضاع غري القانونية، باملطالبة بإلغاء أو تعديل نتائج مكاتب التصويت التي عرفت جتاوزات.

املطلب األول: مفهوم عملية الفرز

يرتبط مفهوم عملية الفرز بإجياد تعريف يرشح املقصود هبا، وتديد مبادئها وأمهيتها وآثارها.

الفرع األول: تعريف عملية الفرز

يف ظل اكتفاء املرشع بتحديد اجلوانب التنظيمية لعملية الفرز وعدم إيراده تعريفا هلا، نلجأ للفقه الذي عرفها 

عىل أساس موضوعي وإجرائي.

أوال: التعريف املوضوعي
تتحكم  التي  اهلامة  العمليات  بني  »من  فهي  إجرائها،  من  واهلدف  الفرز  عملية  مضمون  أساس  عىل  ُيبىن 

النزاهة  من  التصويت  عملية  شهدت  ومهام  إذ  االنتخابية،  العملية  يف  املطلوبة  والشفافية  النزاهة  مسألة  يف 

من  والشفافية  النزاهة  عنرص  يسِلب  قانونا  املقررة  والضوابط  للعنارص  الفرز  عملية  افتقاد  فإن  واحليادية، 

عملية التصويت«)2).

كام أهنا »املرحلة التي تدد الفائز يف املعركة االنتخابية«)3).

بإرادة  تالعب  هناك  كان  إذا  خاصة  ككل،  للمشاركة  بالنسبة  العمليات  أخطر  »من  بأهنا  أيضا  وُعرفت 

الناخبني، واالعتداء عليها من خالل العبث بصناديق االقرتاع قبل الفرز«))).

ثانيا: التعريف اإلجرائي
ف عملية الفرز من جانب اإلجراءات التي تنظمها، فهي »العملية التي تقوم عند انتهاء االقرتاع عىل إفراغ  ُيعرِّ

الصناديق من بطاقات االقرتاع املؤرشة من قبل الناخبني، وتصنيفها، وتديد صحتها، وعدها، ووضع بيان هلا«))).

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص 683.  (1(
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 249.  (2(

عصام نعمة إسامعيل، املرجع السابق، ص 209.  (3(
داود الباز، املرجع السابق، ص 669.  (4(

سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 278.  (5(
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وتعرف أيضا أهنا »العملية التي يتم فيها حرص عدد البطاقات املوجودة يف الصندوق، والتأكد من سالمتها من 

التغيري أو التبديل، وحرص األصوات الصحيحة من بني مجيع البطاقات، وحرص األصوات الباطلة وجتميع 

أصوات الناخبني يف كل جلنة وما حصل عليه كل مرشح«)1).

وعرفت أيضا »هي املرحلة األخرية قبل إعالن النتيجة، بحيث يمكن أن ُيكتشف من خالهلا أي تزوير أو 

تالعب بالصناديق، وفيها يتم الكشف عن األصوات الصحيحة والباطلة، وهلذا وضع املرشع ضوابط قانونية 

يلتزم هبا القائمون عىل العملية«)2).

شكل  يف  وتتم  دقيقة  تكون  أن  جيب  لذا  اخلطورة،  غاية  يف  وتعد  األصوات،  حساب  »عملية  أهنا  وعرفت 

مضبوط ألجل ضامن نزاهة العملية االنتخابية، ويتم الفرز يف مكتب التصويت ويتم يف صورة علنية«)3).

كام أهنا »العملية التي بواسطتها يتم تصنيف بطاقات االقرتاع بحسب ما حصل عليه كل مرشح مع جتنيب 

البطاقات الباطلة ثم عد هذه البطاقات وعمل بيان إحصائي هبا«))).

املنافسة  يف  الفائز  ومعرفة  الناخبني  أصوات  عىل  االطالع  خالهلا  يتم  التي  املرحلة  هي  الفرز  فعملية 

االنتخابية، كام أهنا من أسهل املراحل تزويرا، نظرا لقرص مدهتا والظروف والضغط الذي تتم فيه، األمر 

الذي يستلزم الضبط التام إلجراءاهتا وغلق كافة الثغرات املمكن استغالهلا من ذوي األطامع، وإحاطتها 

باآلليات الرقابية التي تساعد عىل محايتها.

الفرع الثاين: مبادئ عملية الفرز

تكم عملية الفرز جمموعة مبادئ هتدف لضامن إجرائها يف ظروف تتسم بالنزاهة والشفافية، أمهها:

أوال: مبدأ عالنية عملية الفرز
عملية الفرز هتدف للتعرف عىل إرادة الناخبني املعرب عنها بصفة رسية خالل مرحلة التصويت، ومقتضيات 

النزاهة تتطلب االطالع عىل أصواهتم بصفة علنية أمام مجيع األطراف ذات املصلحة يف العملية االنتخابية)))، 

وهو ما من شأنه إبعاد شبهات التالعب بصناديق االقرتاع، فعملية الفرز التي ال تتم بصفة علنية أمام الناخبني 

املوجودين داخل مكتب التصويت تعد خمالف للقانون، وتستلزم إلغاء نتائجها وعدم االعتداد هبا)6).

فالعالنية من شأهنا تأكيد أن النتائج املتحصل عليها لكل متنافس يف العملية االنتخابية تعرب فعال عن رأي 

عبد احلكيم فوزي سعودي، ضامنات اإلرشاف والرقابة عىل االنتخابات، دراسة مقارنة بالنظام الفرنيس، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص،   (1(
2015، ص 208.

بن سنويس فاطمة، املرجع السابق، ص211.  (2(
مزياين فريدة، املجالس الشعبية املحلية يف ظل نظام التعددية السياسية يف الترشيع اجلزائر، املرجع السابق، ص144.  (3(

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص606.  (4(
مزياين فريدة، املجالس الشعبية املحلية يف ظل نظام التعددية السياسية يف الترشيع اجلزائر، املرجع السابق، الصفحة نفسها.  (5(

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص ص812-811.  (6(
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الفرز متت بحضور ممثيل األحزاب  السابقة لعملية  املرحلة  التي متثل  التصويت  الناخبني، خاصة أن عملية 

واملرتشحني، وصناديق االقرتاع مل ُتبعد حلظة واحدة عن رقابتهم.

املرشع اجلزائري اعترب العالنية من املبادئ األساسية التي يقوم عليها الفرز، وذلك بنصه يف املادة 8) فقرة 2 )1) 

من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات أن عملية الفرز تتم بصورة علنية، ليؤكد ذلك بموجب 

وسريمها،  التصويت  ومكتب  مركز  تنظيم  لقواعد  املحدد   23-17 التنفيذي  املرسوم  من  فقرة 3 )2)   23 املادة 

وتظهر هذه العالنية يف أحسن صورها فيام قرره بالنسبة للطاوالت التي جيرى عليها الفرز)3)، فنص أن يتم 

ترتيبها بشكل يسمح بمشاهدة كافة تفاصيل العملية)))، كام أكد عىل وجوب أن تتم تت رقابة ممثيل األحزاب 

السياسة واملرتشحني))).

ثانيا: مبدأ شفافية عملية الفرز
شفافية عملية الفرز تعين أن جُترى يف وضوح تام تت أعني ممثيل األحزاب واملرتشحني والناخبني وخمتلف 

اجلهات الرقابية وتزويدهم بكافة املحارض التي توضح النتائج، مع رضورة متتع اجلميع بنفس احلقوق دون 

متييز ألي العتبار)6)، كام تعين أن اإلدارة ملزمة بعدم إخفاء أي تفصيل يتعلق بالعملية، وملزمة باإلعالن عن 

اإلجراءات املزمع اختاذها حتى ُيتأكد من عدم تعارضها مع النصوص القانونية)7).

الفرز،  بنتائج  يعرتفون  جتعلهم  التي  الثقة  ومنحهم  االنتخابية  العملية  أطراف  لطمأنة  وسيلة  فالشفافية 

ويتأكدون أنه مل ُتستعمل أي أساليب تدليسية لتزوير النتائج أو التالعب هبا.

ثالثا: مبدأ رسعة عملية الفرز
الناخبني)8)،  ثقة  وزعزعة  العملية  شفافية  حول  والشكوك  التأويالت  فتح  شأنه  من  األصوات  فرز  تأخري 

واملرشع حرص عىل اإلرساع يف الفرز وعدم ترك أي فاصل زمين بينها وبني عملية التصويت، إذ جيب بدؤها 

مبارشة بعد إغالق صناديق االقرتاع، مع استمرارها إىل غاية االنتهاء من فرز مجيع األصوات)9)، وال يمكن 

التعذر بأي سبب إليقافها فرتة معينة ثم إكامهلا.

تنص املادة 48 فقرة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »جُيرى الفرز علنا ويتم بمكتب االقرتاع إلزاما«.  (1(
مكتب  داخل  وجُيرى  علنا  »يتم  وسريمها  التصويت  ومكتب  مركز  تنظيم  لقواعد  املحدد   23-17 التنفيذي  املرسوم  من   3 فقرة   23 املادة  تنص   (2(

التصويت عىل يد فارزين خيتارون من بني الناخبني املسجلني يف القائمة االنتخابية لنفس مكتب التصويت«.
بن محو عبد اهلل، املرجع السابق، ص 604.  (3(

تنص املادة 48 فقرة 4 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »ترتب الطاوالت التي جيري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبني   (4(
بالطواف عليها«.

املادة 168 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
عصام نعمة إسامعيل، املرجع السابق، ص 209.  (6(

االلتزامات احلالية لالنتخابات الديمقراطية للدول املشاركة يف منظمة األمن والتعاون يف أوربا، املرجع السابق، ص22.  (7(
عصام نعمة إسامعيل، املرجع السابق، ص 210.  (8(

تنص املادة 48 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يبدأ فرز األصوات فور اختتام االقرتاع ويتواصل دون انقطاع إىل   (9(
غاية انتهائه متاما«.
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رابعا: مبدأ الدقة يف عملية الفرز
الدقة تضمن سالمة الفرز، فمن شأن أي أخطاء أو تصحيحات أن تفتح جمال االهتامات بالتالعب، لذلك 

جيب عىل أعضاء مكتب التصويت والفارزين التحيل بالدقة والرتكيز يف كل إجراءات العملية، خاصة أهنا تتم 

تت رقابة ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني وعامة الناخبني، ولتحقيق ذلك وجب وضع طرق مدروسة 

للتثبت من أوراق التصويت، كام يتطلب إخضاع أعضاء املكاتب إىل تكوين وتدريب يتلقون فيه التقنيات 

التي متكنهم جتنب األخطاء أثناء الفرز، ُبغية الوصول إىل نتائج صحيحة معربة حقا عن األصوات املوجودة 

داخل صناديق االقرتاع)1).

خامسا: مبدأ مركزية عملية الفرز
عملية الفرز تتم وجوبا عىل مستوى مكاتب التصويت، وال يمكن نقل صناديق االقرتاع إىل أماكن أخرى غري 

التي يتواجد فيها ممثلو األحزاب السياسية واملرتشحون والناخبون بدون مربر قانوين، فكثريا ما كانت عملية 

نقل وتغيري أماكن الفرز وسيلة للتالعب بأصوات الناخبني وتغيريها وإتالفها)2)، وهو ما يمس صحة العملية 

االنتخابية بكامل مراحلها، وجيعل اجلهود املبذولة سابقا حلامية إرادة الناخبني دون معىن.

يسمح  ومل  التصويت،  مكاتب  مستوى  عىل  الفرز  بعملية  القيام  وجوب  عىل  ونص  املبدأ  هذا  أكد  املرشع 

بنقل صناديق االقرتاع إىل مكان آخر، باستثناء مكاتب التصويت املتنقلة التي يتم فرزها عىل مستوى مركز 

التصويت التابعة له)3) نظرا خلطورة القيام بعملية الفرز يف اهلواء الطلق.

الفرع الثالث: أمهية عملية الفرز

عملية فرز األصوات من أكثر مراحل العملية االنتخابية حساسية، فهي بام تتميز به من عالنية أحسن تعبري 

شخصية  بصفة  رأهيم  عن  التعبري  حق  ومنحهم  األفراد  استشارة  فيها  يتم  التي  التشاركية  الديمقراطية  عن 

ورسية ألجل تشكيل املجالس التمثيلية، ليتم جتميع أصواهتم وفرزها أمام اجلميع واإلعالن عن الفائز بكل 

األوىل  متتاليتني  مرحلتني  بني  اجلمع  استطاعت  التي  احلديثة  االنتخابية  األنظمة  قوة  تكمن  وهنا  شفافية، 

مبدؤها األسايس الرسية، والثانية أساسها العلنية.

نسبيا  يصعب  ما  وهو  لتنظيمها،  معتربا  زمنيا  وقتا  تتطلب  االنتخابية  للعملية  املختلفة  املراحل  كانت  وإن 

تزويرها، فإن مرحلة الفرز تتم يف فرتة زمنية قصرية، وتتميز بجمعها لكامل أصوات الناخبني يف صندوق 

واحد، وهو ما جيعلها من أكثر املراحل استهدافا بالتزوير، حيث يمكن فيها االكتفاء بتغيري النتائج لصالح 

حزب أو مرشح معني دون العناء الذي جيب تكبده للتزوير يف بقية املراحل كالتسجيل يف القوائم االنتخابية 

عصام نعمة إسامعيل، املرجع السابق، ص 210.  (1(

عيل الصاوي وآخرون، املرجع السابق، ص76.  (2(
املادة 48 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
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أو الرتشح أو التصويت)1)، لذلك جيب إحاطتها بضوابط مشددة جُتنب أي اعتداء تكون نتيجته تغيري أوراق 

التصويت املوجودة داخل صناديق االقرتاع بالزيادة أو النقصان أو اإلتالف.

فاإلخفاق يف إمتام مرحلة الفرز يف شفافية، والفشل يف نقل نتائج االنتخابات بطريقة رسيعة ودقيقة ينعكس 

سلبًا عىل مستويات الثقة العامة يف االنتخابات، كام من شأنه التأثري بشكل مبارش يف قبول املرشحني واألحزاب 

السياسية لنتائجها)2)، لذلك فأطراف العملية االنتخابية غالبا ما ترص عىل تسخري إمكانياهتا املادية والبرشية 

لرقابة هذه املرحلة والتأكد من إجرائها وفقا ملا حيدده القانون.

املطلب الثاين: التنظيم القانوين لعملية الفرز

القانونية   إجراءاهتا  ضبط  رضورة  فرضت  كاملة  االنتخابية  للعملية  بالنسبة  الفرز  مرحلة  وحساسية  أمهية 

بشكل حيمي أصوات الناخبني.

الفرع األول: مكان الفرز وتوقيته

الناخبني وأساليبه، إذ حيرص ذوو األطامع عىل استغالل أي ثغرة قانونية  تتعدد وسائل التالعب بأصوات 

ألجل التأثري عىل نتيجة االنتخابات، ومن بني النقاط التي قد تستغل لتحقيق هذه األهداف غري املرشوعة 

مكان وتوقيت الفرز.

أوال: مكان عملية الفرز
املكان الذي يتم فيه فرز صناديق االقرتاع وإفراغ أصوات الناخبني وعّدها يلعب دورا هاما يف نزاهة االنتخاب، 

إذ يعترب أي تغيري أو نقل هلا إىل أماكن غري مرخص هبا قانونا مثارا للشك يف سالمة النتائج ويستلزم بطالهنا)3)، 

عىل هذا األساس فأماكن الفرز يفرتض فيها أن تلبي مقتضيات العلنية والشفافية التي متثل مبادئ تقوم عليها 

العملية، وأن يكون مقرها فسيحا ومعدا مسبقا هلذا الغرض وحماطا بضامنات أمنية متعددة ويتسع جلميع ممثيل 

األحزاب السياسية واملرتشحني))).

ويعترب الفرز عىل مستوى مكاتب التصويت والفرز املركزي من أكثر الطرق انتشارا يف فرز األصوات، لكن 

ثمة فروقات بني هاتني الطريقتني، عىل الرغم من تشابه بعض إجراءاهتام))).

فرز األصوات يف مكاتب التصويت أ- 
بالنسبة هلذه الطريقة؛ فعملية الفرز ال تتاج نقل صناديق االقرتاع إىل أي مكان، بل تكون عىل مستوى املكاتب 

سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص278.  (1(
عصام نعمة إسامعيل، املرجع السابق، ص 209.  (2(

بن سنويس فاطمة، املرجع السابق، ص211.  (3(
حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص 821.  (4(

مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص116.  (5(
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التي أدىل فيها الناخبون بأصواهتم، وتبدأ مبارشة بعد إقفال عملية االقرتاع، بحيث ال يوجد فاصل زمين بني 

مرحلة التصويت والفرز، كون الصناديق تبقى ثابتة يف مكاهنا دون تغيري)1).

تعترب هذه الطريقة أكثر أمانا ومحاية ألصوات الناخبني، إذ أن صناديق االقرتاع تبقى تت أعني ممثيل األحزاب 

السياسية الذين راقبوا العملية دون انقطاع، كام أهنا جُتّنب الشكوك التي تنجم عن أي نقل للصناديق، نظرا 

الحتامل التالعب هبا خالل املسافة الفاصلة بني مكتب التصويت ومكان الفرز.

بنرش  يسمح  ما  وهو  التصويت،  مكتب  غلق  بعد  مبارشة  تبدأ  كوهنا  واجلهد،  للوقت  اقتصادا  أكثر  أهنا  كام 

لفرزها، وهي ال تتاج  أخرى  أماكن  إىل  االقرتاع  نقل صناديق  يتم  منه حني  األولية بصورة أرسع  النتائج 

لطاقم كبري ألهنا تتم بصفة جزئية عىل مستوى كل مكتب، وهو األمر الذي ُيسهل عليهم العملية ألن عدد 

األصوات الذي جيب فرزه قليل مقارنة بطريقة الفرز املركزي)2).

غري أنه يؤخذ عىل هذه الطريقة أن عملية الفرز تتم تت إرشاف نفس الطاقم الذي نظم عملية التصويت والذي 

يضطر للعمل لساعات طويلة، وهو ما جيعل احتامل وقوع أخطاء وارد بسبب اإلرهاق الكبري الذي يصيبه)3).

الفرز املركزي ب- 
لنقل  التحضري  يتم  املكاتب  إغالق  بعد  أنه  إذ  التصويت،  املركزي عنه يف مكاتب  الفرز  إجراءات  ختتلف 

بالدائرة  اخلاصة  االقرتاع  صناديق  جتميع  فيها  يتم  مواقع  عن  عبارة  وهي  الفرز،  مراكز  إىل  الصناديق 

وممثيل  التصويت  مكاتب  أعضاء  طرف  من  ومرافقة  مشددة  أمنية  حلامية  العملية  هذه  وتتاج  االنتخابية، 

األحزاب السياسية واملرتشحني))).

ويتم االعتامد عىل الفرز املركزي يف احلاالت التالية))):

إذا كانت مكاتب ومراكز االقرتاع غري مالئمة لعملية الفرز، نظرا لعدم توفر الوسائل املادية أو البرشية   -1

لذلك، أو عدم وجود احلامية األمنية الالزمة التي تضمن سالمتها.

يف حال عدم وجود العدد الكايف من ممثيل األحزاب السياسية واملرشحني وممثيل املجتمع املدين الذين   -2

صناديق  مجع  يتم  وبالتايل  القانون،  عليه  ينص  ملا  وفقا  إجرائها  عىل  لإلشهاد  الفرز  عملية  حيرضون 

االقرتاع يف مركز واحد لتسهيل حضور املراقبني للعملية والتأكد من نزاهتها.

نقص خربة الفارزين جيعل من الالزم اعتامد الفرز املركزي حتى يقوم بذلك فارزون أصحاب كفاءة،   -3

ويطرح هذا املشكل يف حال استعامل بطاقات اقرتاع معقدة أو تقنيات فرز الكرتونية.

يف حال التخوف من أي سلوك انتقامي ضد ناخبي أحد مكاتب التصويت من طرف املرتشحني يتم   -(

سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 279.  (1(
عصام نعمة اسامعيل، املرجع السابق، ص213.  (2(
مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص 118.  (3(

دليل االتاد األورويب ملراقبة االنتخابات، املرجع السابق، ص98.  (4(
مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص117، أنظر أيضا: سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 280.  (5(
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نقل صناديق االقرتاع إىل مراكز التصويت وخلطها مع أصوات املكاتب األخرى، وبالتايل ال يمكن 

معرفة ملن صوت الناخبون)1).

مكاتب  من  االقرتاع  لنقل صناديق  أطول  زمنية  مدة  فهي تتاج  وقتا،  تتطلب  أهنا  الطريقة  يؤخذ عىل هذه 

تتم  قد  التي  النقل  يزيد خالل عملية  الناخبني  بأصوات  التالعب  أن خطر  الفرز، كام  مراكز  إىل  التصويت 

ملسافات معتربة يصعب معها محاية الصناديق خاصة يف حال حدوث طارئ خالل النقل)2)، كام أن مراقبتها 

من طرف ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني يتطلب وسائل نقل قد تعجز عن توفريها نظرا للعدد الكبري 

ملكاتب التصويت التي جيب نقل صناديق اقرتاعها وما يتطلبه ذلك من تنسيق وتنظيم.

موقف املرشع اجلزائري ج- 
الطريقتني معا،  اعتمد  الناخبني أمهية كبرية، بحيث  أوىل املرشع اجلزائري مسألة تديد مكان فرز أصوات 

فجعل الفرز عىل مستوى مكاتب التصويت هو األصل، ونص عىل رضورة بدئه عىل مستوى نفس املكتب 

مبارشة بعد اختتام عملية التصويت، يف حني أجاز نقل صناديق اقرتاع املكاتب املتنقلة إىل مراكز التصويت 

التابعة هلا والقيام بعملية الفرز عىل مستواها، وذلك نظرا لصعوبة فرزها يف أماكن مفتوحة وما يشكله ذلك 

من هتديد لسالمة العملية)3).

ثانيا: توقيت عملية الفرز
ضامنا لشفافية الفرز جيب بدؤه مبارشة بعد اختتام عملية التصويت التي تنطلق من الساعة الثامنة صباحا إىل 

الساعة السابعة مساء)))، باستثناء حاالت التقديم أو التمديد القانونية)))، وعليه ففرز األصوات يبدأ يف العادة 

عىل السابعة مساء من يوم االقرتاع.

واملالحظ أن املرشع مل يرتك أي فاصل زمين بني عملية التصويت وعملية الفرز)6)، واستعمل يف ذلك مصطلح 

»فور« وهو إجراء فعال من شأنه الوقوف ضد حماوالت التزوير والتالعب بصناديق االقرتاع، إذ أهنا تبقى 

تت رقابة ممثيل األحزاب السياسية، ليتم مبارشة عملية الفرز دون انتظار أو نقل، كام حرص عىل بدء عملية 

الفرز يف كل مكاتب التصويت يف وقت واحد جتنبا للتفاوت يف إعالن النتائج اجلزئية، والذي ينجم عنه جتمع 

مؤيدي األحزاب واملرتشحني يف مكتب واحد وهو ما يؤثر عىل السري احلسن للعملية، فبدايته يف وقت واحد 

دليل االتاد األورويب ملراقبة االنتخابات، املرجع السابق، ص 98.  (1(
عيل الصاوي وآخرون، املرجع السابق، ص76.  (2(

املادة 48 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، أنظر أيضا: املادة 23 فقرة 1 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم   (3(
مركز ومكتب التصويت وسريمها.

املادة 32 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(

املادة 33 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(

املادة 48 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(
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يساعد عىل تفريقهم عىل مكاتب التصويت املختلفة، كام أن توحيد توقيت عملية الفرز من شأنه توحيد إعالن 

النتائج عىل املستوى الوطين وجتنب التأخري الذي يثري الشكوك)1).

ويلزم أعضاء املكتب عند اختتام عملية التصويت بإمضاء حمرض التوقيعات وتأمني صناديق االقرتاع واحلفاظ 

عليها من أي عبث أو اعتداء)2)، فيقومون تت مسؤولية رئيس املكتب باالحتفاظ بأوراق التصويت ومحاية 

الصناديق دون أي نقل، لتبدأ عملية الفرز مبارشة وبشكل متواصل غري منقطع إىل غاية االنتهاء من فرز مجيع 

األصوات وتديد ما تصل عليه كل متنافس.

الفرع الثاين: جلان الفرز

مهمة  إليهم  املوكلة  األشخاص  تديد  ب  َتَوجَّ فقد  تفاصيلها  لكافة  ضبط  من  الفرز  عملية  تقتضيه  ملا  نظرا 

تنفيذها ومل ُيرتك األمر عىل إطالقه، فأي سوء اختيار للفارزين ينجم عنه تالعب باألصوات ومساس بنزاهة 

العملية، لذلك فاألنظمة االنتخابية املختلفة نصت أن يوكل الفرز إىل جلان تبارش مهامها فور انتهاء عملية 

التصويت، وتدد تشكيلتها بموجب النصوص املنظمة، وختتلف من دولة ألخرى)3).

ونظرا لكون مبدأ الشفافية وانفتاحية املامرسة يف إطار عملية الفرز يشكالن ضامنة لرشعية العملية االنتخابية، 

فإن الكثري من األنظمة عمدت إىل فتح املجال أمام فئات املجتمع للمشاركة يف عملية الفرز إىل جانب أعضاء 

حماوالت  أمام  حائال  الوقوف  شأنه  من  ما  وهو  لذلك،  عامة  رشوط  بتحديد  واكتفت  التصويت،  مكاتب 

التشكيك أو املساس بنتائج االنتخابات))).

املرشع اجلزائري حرص عىل توسيع دائرة املشاركني يف عملية الفرز بأن نص عىل القيام هبا من طرف فارزين 

اختيارهم من طرف  ويتم  املعين  التصويت  ملكتب  االنتخابية  القائمة  املسجلني يف  الناخبني  بني  يعينون من 

تفاصيل  كافة  يراقبون  الذي  السياسية  األحزاب  ممثيل  وبحضور  رقابتهم،  تت  بالفرز  ليقوموا  أعضائه 

العملية)))، وبذلك يكون قد كرس نوعا من الرقابة الشعبية عىل مرحلة الفرز)6)، بمنح الناخبني حق االطالع 

املبارش عىل أصوات الناخبني والقيام بعملية الفرز بأنفسهم، وذلك جتنبا ألي اهتامات بانحياز أعضاء مكتب 

عضوية  من  اخلالية  بتشكيلتها  الفرز  للجان  إداريا  طابعا  اعتمد  أنه  واملالحظ  املتنافسني،  ألحد  التصويت 

بن محو عبد اهلل، املرجع السابق، ص601.  (1(
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 257.  (2(

سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص 282.  (3(
سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 822.  (4(

تنص املادة 49 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يقوم بفرز األصوات فارزون تت رقابة أعضاء مكتب التصويت.  (5(
يعني أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بني الناخبني املسجلني يف هذا املكتب، بحضور ممثيل املرتشحني أو ممثيل قوائم املرتشحني وعند عدم   

توفر العدد الكايف من الفارزين، يمكن مجيع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا يف الفرز«.
أنظر أيضا املادة 23 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  

داود الباز، املرجع السابق، ص781.  (6(
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السلطة القضائية، ولعل السبب وراء ذلك هو عدم وجود العدد الكايف من القضاة لتغطية كامل جلان الفرز 

يف مكاتب التصويت عىل املستوى الوطين)1).

ومل تدد أي رشوط جيب توافرها يف األشخاص املختارين للفرز من طرف أعضاء مكتب التصويت، باستثناء 

رشط التسجيل يف القائمة االنتخابية ملكتب التصويت املعين، فالقيام بعملية الفرز مهمة حساسة تتاج مستوى 

معني من الكفاءة والتعليم)2)، كام أهنا تتاج التزاما تاما باحلياد اجتاه مجيع املتنافسني، وعدم تيل الفارز بذلك 

قد يدفعه للتالعب بإجراءاهتا، من قراءة ألوراق التصويت، أو تدوين للنتائج، أو ترير للمحارض، وهو ما 

يعترب رضبا يف الصميم لسالمة العملية، لذا كان األحرى اعتامد نفس الرشوط عىل األقل املحددة ألعضاء 

مكاتب التصويت، والنص أن ال يكون الناخب الفارز عىل عالقة قرابة أو مصاهرة بأحد املرتشحني)3).

وقد ُيفهم عدم وضع رشوط مسبقة لألشخاص املختارين لعملية الفرز أنه استبعاد ألي شبهة برتتيب جلان 

الفرز من طرف اإلدارة، ولذلك ُترك األمر إىل غاية بدء العملية، وإن كان هذا التربير مقبول يف شق منه، إال 

أنه ال يتعارض مع وضع رشوط عامة يلتزم هبا أعضاء مكتب التصويت عند تعيني الفارزين، تت رقابة ممثيل 

األحزاب السياسية واملرتشحني.

ورغم أن املرشع جعل مشاركة أعضاء مكتب التصويت يف عملية الفرز استثناء يف حال عدم توفر العدد 

الكايف من الفارزين، إال أن الواقع ُيثبت أن أعضاء مكتب التصويت يستغلون هذه االستثناء ملصادرة حق 

الناخبني يف فرز األصوات، إىل درجة أصبحت العملية متارس من طرف أعضاء مكتب التصويت دون أي 

مشاركة للناخبني املسجلني يف مكتب التصويت)))، والذين أصبحوا يكتفون باحلضور ال أكثر، فاألحرى 

برئيس املكتب أن يطلب عند بدء تضريات عملية الفرز من الناخبني الراغبني باملشاركة يف فرز األصوات 

إقصاء  فأي  املكتب،  أعضاء  إىل  الفرز  اختصاص  ُينقل  كفايتهم،  عدم  أو  امتناعهم  حال  ويف  إليه،  التقدم 

للناخبني من الفرز ألغراض تدليسية يف حال اكتشافه وإثباته يعترب حماولة تزوير، ويؤدي إىل إلغاء النتائج 

يف مكتب التصويت املعين))).

كام أن منح أعضاء مكتب التصويت السلطة التقديرية الكاملة يف اختيار الناخبني الذين ُيكلفون بعملية الفرز 

قد ُيستغل للتزوير إذا مل يتسم أعضاء املكتب بالنزاهة واحلياد)6)، ويكون ذلك باختيار مؤيدين ألحد املتنافسني 

يف االنتخابات، األمر الذي جيعله يتالعب بأصوات الناخبني، خاصة أن املرشع مل يمنح ممثيل األحزاب حق 

االعرتاض عىل تشكيلة الفرز مثلام منحها بالنسبة لتشكيلة مكاتب التصويت.

أمحد بنيين، اإلرشاف القضائي عىل االنتخابات النيابية يف ظل اإلصالحات السياسية، دفاتر السياسة والقانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية،   (1(
جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العدد 8، 2013، ص 222.

عبد الاله شحاته الشقاين، املرجع السابق، ص 174.  (2(
املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص254.  (4(
دليل املنازعات االنتخابية الربملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري، املرجع السابق، ص145.  (5(

بن محو عبد اهلل، املرجع السابق، ص 603.  (6(
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الفرع الثالث: إجراءات الفرز

تبدأ عملية الفرز مبارشة بعد اختتام مرحلة التصويت، وذلك عند الساعة السابعة مساء من يوم االقرتاع، أو 

الساعة املحددة بموجب قرار من طرف وزير الداخلية واجلامعات املحلية يف حال التمديد، ويوقع أعضاء 

مكتب التصويت عىل قائمة توقيعات الناخبني)1)، ليمثل ذلك إهناًء ملرحلة التصويت، حيث ال يمكن ألي 

شخص اإلدالء بصوته بعد ذلك مهام كان املربر.

التصويت برضورة محاية  ألزم املرشع رئيس مكتب  الناخبني،  الفرز ومحاية ألصوات  لنزاهة عملية  وضامنا 

صناديق االقرتاع بعد اختتام عملية التصويت وعدم نقلها أو تركها دون رقابة، مع ضامن تواجد ممثيل األحزاب 

السياسية واملرتشحني داخل املكتب للتأكد من عدم حدوث جتاوزات، وأن الصناديق التي سيتم فرزها هي 

نفسها التي تم التصويت فيها ودون إضافة أو نقصان)2)، إذ أن املرحلة االنتقالية بني عملية التصويت والفرز 

قد تستغل ألغراض التزوير، كام أن الفرز جيب أن جُيرى داخل مكاتب التصويت، واستثناء بالنسبة للمكاتب 

املتنقلة يتم يف مراكز التصويت التابعة هلا، عىل أن تتسم العملية باالستمرارية إىل غاية إهنائها)3)، وبدون خروج 

وإعالن  املحارض  توقيع  بعد  إال  القاعة  من  واملرتشحني  السياسية  األحزاب  ممثيل  أو  الفارزين  أو  األعضاء 

النتائج)))، ويعترب أي توقف عن الفرز ولو لفرتة زمنية قصرية إخالال بسالمة العملية.

وترتب  مسبقا،  موفرة  تكون  التي  الطاوالت  تنظيم  يتم  بحيث  القاعة،  بإعداد  للفرز  التحضري  عملية  تبدأ 

تفاصيلها،  كافة  ومشاهدة  عليها  االلتفاف  واملرتشحني  السياسية  األحزاب  وممثيل  للناخبني  يسمح  بشكل 

وهي صورة من أحسن صور الرقابة الشعبية)))، كام جيب التأكد أن هذه الطاوالت واسعة بشكل حيول دون 

تساقط أوراق االقرتاع عىل األرض أثناء إفراغ الصندوق)6)، وجيب أن تتم العملية يف موقع ال يمكن أن خُيفي 

أي إجراء مهام كان نوعه، وذلك وفقا ملقتضيات الشفافية التي تتطلبها مرحلة الفرز.

ويتم تعيني أعضاء جلنة الفرز من بني الناخبني املسجلني يف القائمة االنتخابية ملكتب التصويت املعين، بحيث 

خُيتارون من طرف أعضاء املكتب ويامرسون مهامهم تت رقابته، ويف حال عدم تقدم أي ناخب أو عدم 

كفاية الفارزين يتوىل األعضاء فرز األصوات.

بعد ذلك يتم إفراغ صندوق االقرتاع عىل طاوالت الفرز وأمام احلضور املشكل من الناخبني وممثيل األحزاب 

السياسية واملرتشحني الذين يتأكدون أن الصندوق مغلق قبل الفرز وخمتوم بالشمع وال توجد عليه أي مظاهر 

املادة 47 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
عيل الصاوي وآخرون، املرجع السابق، ص74.  (2(

املادة 48 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
رشاد أمحد حيي الرصاص، النظام االنتخايب يف اجلمهورية اليمنية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة   (4(

عني الشمس، مرص، 1995، ص 459.
عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص 607.  (5(

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص825.  (6(
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إتالف أو عبث)1)، ليتم حساب عدد األظرفة املحتواة داخله والتأكد من مساواهتا لعدد الناخبني املوقعني عىل 

قائمة االنتخاب، وهو إجراء هام ُيثبت انتفاء شبهة حشو الصندوق بأظرفة تصويت غري قانونية، ويف حال 

وجود اختالف يقوم رئيس املكتب بعٍدّ جديد بمساعدة أعضاء جلنة الفرز، وإذا تم التأكد من وجود فرق بني 

عدد األظرفة وعدد املصوتني يشار إىل ذلك بمحرض الفرز)2).

بصفة  ليقرأها  آخر  لفارز  وحييلها  األظرفة،  من  التصويت  أوراق  بسحب  الفارزين  أحد  ذلك  بعد  ليقوم 

أمام  التصويت  ورقة  وُتعرض  الصوت،  صاحبة  االنتخابية  القائمة  أو  السيايس  احلزب  موضحا  علنية 

عّدها،  يتم  ورقة  كل  رؤية  من  والناخبون  واملرتشحون  السياسية  األحزاب  ممثلو  يتمكن  حتى  احلارضين 

بتسجيل  اثنني  فارزين  يقوم  الوقت  نفس  ويف  الفارز)3)،  طرف  من  عليه  املعلن  االسم  مع  تتوافق  وأهنا 

وإىل  املنافسة،  يف  املشاركة  االنتخابية  القوائم  كامل  أسامء  تتوي  والتي  األصوات،  عّد  ورقة  عىل  النتائج 

جانبها خانة تسجيل عدد األصوات))).

التصويت  مكتب  داخل  واهلدوء  األمن  عىل  للحفاظ  سلطة  من  يملكه  بام  التصويت  مكتب  رئيس  حيرص 

من  يطلب  أن  يمكن  الرضورة  حال  ويف  للعملية،  احلسن  بالسري  خيل  شخص  أي  إىل  املالحظات  وتوجيه 

رئيس مركز التصويت االستعانة بالقوة العمومية)))، خاصة أن املرشع مل يضع أي قيد عىل نوع األفراد الذين 

حيرضون عملية الفرز، بل عمد إىل إرشاك أوسع فئات ممكنة يف ذلك)6).

الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد األصوات  النتائج يسّلم  انتهاء عّد األصوات وتالوة  عند 

املوقعة من طرفهم)7)، ويف نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكون يف صحتها أو التي نازع الناخبون 

فيها  يعتد  ال  التي  احلاالت  املرشع  حدد  الفرز  عملية  عىل  تؤثر  قد  خالفات  ألي  وجتنبا  صحتها)8)،  يف 

احتساهبا)9)،  جيب  صحيحة  فهي  عداها  وما  عنها،  معرب  وغري  ملغاة  اعتبارها  ويتم  التصويت  بأوراق 

وتتمثل هذه احلاالت يف)10):

الظرف املجرد من الورقة أو الورقة من دون ظرف.- 

عدة أوراق يف ظرف واحد.- 

األظرفة أو األوراق التي تمل أية عالمة أو املشوهة أو املمزقة.- 

حممود قنديل، عالء قاعود، إعرف حقوقك االنتخابية، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، 2011، ص 72.  (1(
املادة 51 فقرة 3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 834.  (3(
دليل ممثيل قائمة املرتشحني النتخابات املجلس الشعبي الوطين ليوم 05 ماي2017، املرجع السابق، ص 8.  (4(

املادة 39 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
لتفصيل أكثر أنظر: سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 822 وما بعدها.  (6(

محودي بن حممد اهلاشمي، املرجع السابق، ص 170.  (7(
املادة 50 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (8(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 251.  (9(
املادة 52 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (10(
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ويف -  الشكل،  هذا  املعتمدة  االقرتاع  طريقة  تقتيض  عندما  إال  جزئيا  أو  كليا  املشطوبة  األوراق 

احلدود املضبوطة حسب اإلجراء املنصوص عليه يف املدة )3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق 

االنتخابات. بنظام 

األوراق أو األظرفة غري النظامية، أي غري الصادرة عن اجلهات الرسمية، والتي ال تتوافق مع الرشوط - 

املحددة ألظرفة وأوراق التصويت)1).

وبعد تسلم مسؤول مكتب التصويت ألوراق العد من طرف الفارزين، يقوم بإعداد اإلحصائيات الالزمة 

واملتضمنة:

عدد املصوتني- 

عدد األصوات املعرب عنها- 

عدد األوراق امللغاة- 

عدد األوراق حمل النزاع يف حال وجودها- 

عدد األصوات التي تصل عليها كل حزب سيايس أو قائمة حرة.- 

الفرز  نتائج  كتابة  الفرز، والذي يوجد عىل مستوى كل مكتب تصويت، وتتم  لتأيت مرحلة ترير حمرض 

فيه بحرب ال يمحى، عىل أن حيرر يف ثالث )3( نسخ موقعة من طرف أعضاء مكتب التصويت، ويتضمن 

املحرض  يشتمل  كام  واملرتشحني)2)،  السياسية  األحزاب  ممثيل  تفظات  و/أو  مالحظات  االقتضاء  عند 

عىل كافة اإلشكاالت التي وقعت أثناء مرحلة التصويت والفرز، وما تم اختاذه من طرف أعضاء مكتب 

ملعاجلتها)3). التصويت 

الناخبني وممثيل  علنا وبحضور  املعين  االقرتاع  بمكتب  اخلاصة  الفرز  نتيجة  التصويت  رئيس مكتب  ليعلن 

األحزاب السياسية واملرتشحني، وحيدد جمموع األصوات التي تصلت عليها كل قائمة مشاركة)))، وبعد ذلك 

يتم توزيع نسخ حمارض الفرز، لتسلم نسخة إىل رئيس مكتب التصويت، ونسخة إىل رئيس الّلجنة االنتخابية 

البلدية أو رئيس الّلجنة االنتخابية الدبلوماسية أو القنصلية حسب احلالة مع وصل استالم، ونسخة إىل الوايل 

أو رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية مع وصل استالم أيضا))).

وتسلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة مصادق عىل مطابقتها لألصل إىل كل املمثلني املؤهلني لألحزاب 

انتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين  التي تستعمل يف  2017 املحدد لنص ورقة التصويت  4 فيفري  17-58 املؤرخ  التنفيذي  أنظر: املرسوم   (1(
ومميزاهتا التقنية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 5 فيفري 2017، عدد 06.

2017 املحدد لنص أوراق التصويت التي تستعمل يف انتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية  11 سبتمرب  17-253 املؤرخ يف  املرسوم التنفيذي   
والوالئية ومميزاهتا التقنية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 13 سبتمرب 2017، عدد 53.

املادة 51 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص120.  (3(

املادة 24 فقرة 1 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.  (4(
املادة 24 فقرة 2 و3 من املرسوم التنفيذي 17-23 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسريمها.   (5(
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السياسية والقوائم احلرة املشاركة يف االنتخابات مقابل وصل استالم، وتسلم نسخة أيضا إىل ممثل اهليئة العليا 

املستقلة ملراقبة االنتخابات مقابل وصل استالم)1).

ليقوم رئيس مكتب التصويت بعد انتهاء عملية الفرز وإعالن النتائج بحفظ أوراق التصويت اخلاصة بمكتب 

التصويت، باستثناء األوراق امللغاة واملتنازع يف صحتها، يف كيس مشمع ومعّرف بملصقة تمل اسم مركز 

انتهاء  التصويت، وتوضع داخل صندوق اقرتاع مشمع من قفليه، وذلك إىل غاية  التصويت ورقم مكتب 

آجال الطعون وإعالن النتائج النهائية)2).

املطلب الثالث: رقابة ممثيل األحزاب السياسية عىل عملية الفرز

نزاهة  يف  متلكها  التي  املصلحة  عىل  بناء  الفرز،  مرحلة  خالل  هاما  رقابيا  دورا  السياسية  األحزاب  ُمنحت 

االنتخابات وأمهية ذلك يف املحافظة عىل مكتسباهتا، خاصة أهنا املرحلة الكاشفة عن النتائج التي تصلت 

الضوابط  بكامل  االلتزام  من  التأكد  عىل  الفرز)3)  لعملية  رقابتهم  خالل  حيرصون  فممثلوها  لذلك  عليها، 

القانونية، وضامن تأدية أعضاء مكتب التصويت عملهم عىل الوجه الصحيح)))، ويف حال حدوث جتاوزات 

يقومون بتسجيلها يف حمارض الفرز لالعتامد عليها يف الطعون أمام اجلهات املختصة، كام حيرصون عىل استالم 

نسخة من حمرض الفرز ملراقبة صحة النتائج املعلن عليها من طرف السلطات.

الفرع األول: حضور ممثيل األحزاب السياسية خالل عملية الفرز

ال يقترص دور ممثيل األحزاب السياسية عىل حضور عملية التصويت، بل لدهيم احلق يف حضور عملية الفرز 

أيضا ومراقبة تفاصيلها والتأكد من سالمتها، فاالتصال املكاين والتسلسل الزمين للمرحلتني استلزم منحهم 

حق إكامل مهمتهم بمراقبة مرحلة الفرز داخل نفس املكتب الذي راقبوا فيه عملية التصويت)))، فاحلضور 

يف مكتب التصويت طيلة اليوم ُيمّكنهم االطالع عىل تفاصيل العملية، كام يمنحهم املعلومات الكاملة عن 

الطاقم املسري هلا، وهو ما جيعلهم عىل استعداد ألي مستجدات قد تطرأ خالل عملية الفرز، يكون هدفها 

املساس بأصوات الناخبني.

أوال: ظروف حضور ممثيل األحزاب السياسية خالل عملية الفرز
الفرز نصوصا  مل ُيورد املرشع حلضور ممثيل األحزاب السياسية يف مراكز ومكاتب التصويت خالل مرحلة 

خاصة، بل جعلها موحدة مع حضورهم عملية التصويت، وبالتايل فهم يملكون حق رقابة إجراءات عملية 

املادة 51 فقرة 5 و6 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 50 فقرة 3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املادة 168 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
جاي س جودوين، جيل، املرجع السابق، ص 132.  (4(
عبد الاله شحاته الشقاين، املرجع السابق، ص174.  (5(
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باملالحظة  األماكن  للجلوس، بحيث تسمح هلم هذه  أماكن  التصويت  الفرز، وخيصص هلم رئيس مكتب 

الكاملة للعملية)1)، فاألخري عند تنظيمه للطاوالت التي يتم عليها الفرز)2) ال بد أن يأخذ بعني االعتبار أماكن 

ممثيل األحزاب كأولوية، فيجب أن تكون يف أحسن املواقع من حيث وضوح الرؤية والقرب الذي يسمح 

بمشاهدة كافة القائمني عىل عملية الفرز وصناديق االقرتاع، والتأكد من صحة قراءة أوراق التصويت وعدم 

وجود تغيري أو خطأ يف ذلك.

كام أن ممثيل األحزاب السياسية ملزمون بنفس االلتزام خالل عملية التصويت، وهو عدم التدخل يف عملية 

الفرز ألي سبب كان، وعدم التنقل داخل مكتب التصويت)3)، ومربر ذلك هو املحافظة عىل السري احلسن 

للعملية وجتنب اخلالفات التي من شأهنا عرقلتها، غري أن هذا االلتزام مثلام قلنا سابقا قد يكون ذو تأثري سلبي 

عىل نزاهة الفرز، وذلك حلرمانه ممثيل األحزاب من التدخل يف الوقت املناسب لتصحيح بعض األوضاع التي 

متس سالمته، والتي تتاج معاجلة آنية، وتأجيلها جيعل أي إجراء الحق دون معىن، خاصة إذا كانت صعبة 

اإلثبات أو ُاعُترِب تأثريها بسيط من طرف السلطات املختصة، كدخول عدد كبري من الناخبني إىل قاعة الفرز، 

ب العملية، أو عدم كفاية الفارزين، أو الرسعة املفرطة يف الفرز، وهي حاالت تتاج  وحدوث فوىض ُتصعِّ

إىل تقديم مالحظات فورية لرئيس مكتب التصويت لتصحيحها، غري أن ذلك ممنوع عىل ممثيل األحزاب.

وبام أن املرشع مل ينص عىل تغيري ممثيل األحزاب السياسية خالل مرحلة الفرز وأبقى عىل حق نفس املمثلني 

الذين حرضوا مرحلة التصويت بإكامل مهمة املراقبة، فإن إجراءات التعيني واحدة بالنسبة لعملية التصويت 

والفرز، وبالتايل فاألحزاب عند تقديمها قوائم مراقبيها، فذلك يشمل كال املرحلتني، وهي ملزمة بتقديمها 

التي  اإلضافية  القائمة  تقدم  أن  عىل  االقرتاع،  تاريخ  قبل  يوما   )20( عرشين  أجل  يف  املختصة  املصالح  إىل 

تشمل أسامء املراقبني االحتياطيني خالل عرشة )10( أيام من يوم االقرتاع))).

إمكانية الفرز من طرف ممثيل األحزاب السياسية أ- 
يثور التساؤل حول مدى امتداد صالحيات ممثيل األحزاب السياسية داخل مكاتب التصويت إىل املشاركة يف 

عملية الفرز، غري أن ذلك وإن كان متاحا يف بعض األنظمة االنتخابية التي متنح مندويب املرتشحني واألحزاب 

07-84 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط  التنفيذي  1 و2 من املرسوم  8 فقرة  املادة   (1(
كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت.

املادة 48 فقرة 4 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
املادة 8 فقرة 3 من املرسوم التنفيذي07-84 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات   (3(

ممارسة رقابة عمليات التصويت.
املادة 169 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
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حق عضوية جلان فرز أصوات الناخبني)1)، إال أن استقراء النصوص القانونية املنظمة لتشكيلة جلان الفرز يف 

الترشيع اجلزائري توحي بغري ذلك.

املتعلق  العضوي 10-16  القانون  املادة 168 من  السياسية حسب  بممثيل األحزاب  املنوط  فالدور األسايس 

املادة 9)  بالفرز، كام أن  الفرز، ومل ُينص عىل إمكانية قيامهم  بنظام االنتخابات هو مراقبة إجراءات عملية 

من نفس القانون العضوي تنص أن الفارزين يعينون من بني الناخبني املسجلني يف القائمة االنتخابية ملكتب 

التصويت، وبالرجوع إىل املادة 168 من القانون العضوي 16-10 واملرسوم 07-)8 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل 

قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت وضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت، 

فإننا نجد أن كليهام مل يشرتط أن يكون ممثلو األحزاب من املسجلني يف القائمة االنتخابية ملكتب التصويت 

الذي يامرسون فيه رقابتهم، وهو الرشط الذي قد ال يتوافر، وبالتايل حيرمهم القيام بعملية الفرز.

كام أن املادة 9) السالفة الذكر نصت أن تعيني الفارزين يكون من طرف أعضاء مكتب التصويت، وبحضور 

ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني، أي أن عملية االختيار تتزامن مع تواجد ممثيل األحزاب كجهة رقابية 

عىل سالمة عملية االختيار وعىل إجرائها بحيادية، وهو ما يقف حائال أمام إمكانية مشاركتهم يف عملية الفرز.

ملكتب  االنتخابية  القائمة  يف  املسجلني  الناخبني  بني  من  الفارزين  كفاية  أو  وجود  عدم  حال  يف  وحتى 

إن ذلك حرص  بل  الفرز،  باملشاركة يف عملية  السياسية ال يسمح هلم  فممثلو األحزاب  املعين،  التصويت 

عىل أعضاء مكتب التصويت فقط)2).

ويرجع استثناء ممثيل األحزاب السياسية من املشاركة يف عملية الفرز إىل الرغبة يف إبعاد شبهة انحياز الفارزين 

ألي متنافس يف االنتخابات، وهي الشبهة التي تتوفر يف ممثيل األحزاب، إذ أن انتامءهم السيايس قد يدفعهم 

للتالعب بعملية الفرز لصالح احلزب الذي ينتمون إليه، يف حني أن املرشع يعترب االلتزام باحلياد اجتاه كافة 

املتنافسني من االلتزامات األساسية عىل أي شخص يشارك يف تسيري العملية االنتخابية)3)، كام أن منحهم حق 

املشاركة يف عملية الفرز جُيمد أهم اآلليات الرقابية خالهلا، وحيّول دور ممثيل األحزاب من رقايب إىل دور تقين 

يتمثل يف فرز األصوات.

حقوق ممثيل األحزاب السياسية خالل عملية الفرز ب- 
ممارسة ممثيل األحزاب دورهم الرقايب خالل عملية الفرز حيتاج جمموعة حقوق، أمهها:

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص823.  (1(
جتدر اإلشارة أن القضاء اإلداري يف مرص قىض بأن اشرتاك بعض املرتشحني يف مجع األصوات تت رقابة رئيس الّلجنة ال يبطل الفرز ألن عد   -
األصوات عملية مادية ال يشرتط أن يقوم هبا رئيس جلنة الفرز بنفسه، بل يكفي أن يقوم هبا غريه تت مبارشته وإرشافه، أنظر: حممد فرغيل حممد 

عيل، املرجع السابق، ص ص 815-814.
تنظيم مركز ومكتب  املحدد لقواعد   23-17 التنفيذي  املرسوم  23 من  بنظام االنتخابات، واملادة  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  49 من  املادة   (2(

التصويت وسريمها. 
املادة 164 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(



- 241 -

التواجد يف مكاتب التصويت خالل عملية الفرز  -1
التصويت،  داخل مكتب  التواجد  الفرز هو حق  السياسية خالل عملية  األحزاب  ممثلو  به  يتمتع  أول حق 

شأنه  من  سلوك  أي  وُيمنع  إجراءاهتا،  كافة  ومتابعة  العملية  حضور  من  بتمكينهم  ملزم  املكتب  فرئيس 

نتائج  إلغاء  عليه  يرتتب  وقد  العملية  وشفافية  بنزاهة  مساس  هي  القبيل  هذا  من  حماولة  وأي  إبعادهم، 

االقرتاع يف هذا املكتب)1).

فأمهية حضور ممثيل األحزاب لعملية الفرز جعل املرشع خيرج عن القيد الذي وضعه فيام خيص العدد الالزم 

عدم جتاوزه يف مكاتب التصويت، واملحدد بخمسة ))( ممثلني)2)، ونص فيام يتعلق بعملية الفرز أن أي حزب 

أو مرتشح غري ممثل يف مكتب التصويت جيوز له تفويض ممثل لتسجيل مالحظاته حول طريقة سري العملية)3)، 

وذلك دليل عىل األمهية الكبرية التي يوليها لتواجد ممثيل األحزاب خالل الفرز وما يضفيه ذلك من رشعية 

عىل نتائج االنتخابات.

احلامية خالل عملية الفرز  -2
هبدف  والتهديد  للتخويف  السياسية  األحزاب  ممثلو  فيها  يتعرض  قد  التي  املراحل  أكثر  من  الفرز  عملية 

إرغامهم عىل مغادرة مكاتب التصويت وترك صناديق االقرتاع دون رقابة، وهو ما يمثل فرصة أمام الراغبني 

يف التالعب بأصوات الناخبني، وهلذا وجب محايتهم من أي حماولة تستهدف حسن أدائم دورهم الرقايب، 

وذلك بمنحهم نفس احلامية األمنية املقررة ألعضاء مكتب التصويت.

ختصيص أماكن جلوس مقبولة  -3
رئيس مكتب التصويت ملزم بتخصيص أماكن جلوس مقبولة ملمثيل األحزاب السياسية متكنهم مراقبة كافة 

بوضوح، وتسجيل مالحظاهتم يف حال حدوث  عليها  القائمني  رؤية  الفرز، وتسمح هلم  إجراءات عملية 

فمن  الرقايب،  دورهم  يعيق  قد  ما  وهو  للناخبني،  مجاعيا  دخوال  تعرف  الفرز  عملية  أن  خاصة  خروقات، 

األساليب املستعملة للتالعب بعملية الفرز وضع ممثيل األحزاب عىل مسافة ال تسمح هلم باملراقبة السليمة 

لفرز أوراق التصويت))).

تسجيل املالحظات والنزاعات  -4
من احلقوق األساسية ملمثيل األحزاب السياسية خالل عملية الفرز تسجيل املالحظات والنزاعات يف حمرض 

رشاد أمحد حيي الرصاص، املرجع السابق، ص 460.  (1(
املادة 167 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

دليل ممثل قائمة املرتشحني النتخابات املجلس الشعبي الوطين ليوم 05 ماي2017، املرجع السابق.  (3(
دليل عميل ملراقبي االنتخابات، وزارة اخلارجية، املديرية العامة لألمم املتحدة وحقوق اإلنسان، مكتب حقوق اإلنسان، مدريد، اسبانيا، 2016،   (4(

ص 113.
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الفرز)1)، والتي يستدل هبا عند تقديمها الطعون يف النتائج أمام اجلهات املختصة، فرئيس مكتب التصويت 

ملزم بتمكينهم من ذلك، ويف حال اعرتاضه يتم إخطار جلان وهيئات رقابة االنتخابات بذلك)2).

استالم نسخة من حمرض الفرز  -5
كإجراء يؤكد الرغبة يف تنظيم انتخابات سليمة ترتم كافة متطلبات النزاهة والشفافية، نص املرشع عىل حق 

ممثيل األحزاب السياسية يف احلصول عىل نسخة من حمرض الفرز)3) حيتوي النتائج واإلحصائيات واملالحظات 

املسجلة خالل سري عملية التصويت والفرز وإعالن النتائج.

مدى جواز إقصاء ممثيل األحزاب من حضور عملية الفرز ج- 
حق األحزاب السياسية يف رقابة عملية الفرز يتطلب تواجدا مستمرا إىل جانب صناديق االقرتاع، غري أن هذا 

احلق حمكوم بمدى االلتزام بضوابط االحرتام واهلدوء داخل مكاتب التصويت، فممثلو األحزاب كغريهم 

العملية، وهم يف ذلك  الفوىض وعرقلة سري  إثارة  من احلارضين جيب أن يمتنعوا عن أي سلوك من شأنه 

خاضعون لرئيس مكتب التصويت الذي يملك سلطة املحافظة عىل األمن داخل املكتب، واختاذ التدابري التي 

يراها مناسبة يف حال وجود إخالل.

وإن كان املرشع نص أن اإلجراءات املتخذة من طرف رئيس مكتب التصويت يف حال وجود إخالل بالنظام 

قد تصل إىل درجة الطرد، ومل يستثن أي شخص من ذلك، بام فيهم ممثلو األحزاب السياسية)))، فإن اإلشكال 

يثور حول رسيان هذا اإلجراء خالل مرحلة الفرز.

بأصواهتم يف صناديق  باإلدالء  الناخبني  قيام  به  التصويت، والذي يقصد  لعملية  الضيق  بالتفسري  فاألخذ 

أن  أساس  التصويت غري ممكن عىل  السياسية خالل مرحلة  أن طرد ممثيل األحزاب  نقول  االقرتاع جيعلنا 

النص منح رئيس مكتب التصويت حق الطرد خالل »مرحلة التصويت« فقط، لكنه تفسري قد يؤثر سلبا 

عىل سالمة عملية الفرز، ألنه حَيرم رئيس مكتب التصويت من صالحية هامة متكنه محاية أصوات الناخبني 

خالل الفرز، وهذه الصالحية هي طرد أي شخص حياول إثارة الفوىض والنزاعات خالهلا، األمر الذي 

بالنتائج. ُيتيح الفرصة للتالعب 

لنجاح  متثلها  التي  الكبرية  الفرز، ونظرا لألمهية  الالزمة لسالمة عملية  اختاذ اإلجراءات  واعتبارا لرضورة 

داخل  تتم  التي  اإلجراءات  كافة  يعين  الذي  التصويت  لعملية  الواسع  بالتفسري  وأخذا  االنتخابية،  العملية 

مكتب التصويت إىل غاية إعالن النتائج، فإن رئيس املكتب يملك صالحية طرد أي شخص يقوم بأفعال من 

املادة 51 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
حممود قنديل، عالء قاعود، املرجع السابق، ص 73.   (2(

املادة 51 فقرة 5 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
املادة 39 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
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شأهنا هتديد سري العملية)1)، ويمكنه االستعانة بالقوة العمومية يف ذلك بناء عىل طلب ُيقّدم إىل رئيس مركز 

التصويت، وحيرر حمرضا بالوقائع يرفق مع حمرض الفرز.

غري أنه لضامن عدم استعامل رؤساء مكاتب التصويت هذه الصالحية بشكل يمس حق األحزاب يف رقابة 

عنها طرد  ينتج  أن  املمكن  األفعال  إطالقه وحرص  تركه عىل  باملرشع عدم  األحرى  كان  فإنه  الفرز،  عملية 

املمثلني وتديد درجة خطورهتا.

ثانيا: إمكانية االعرتاض عىل تشكيلة جلان الفرز
رغم الدور الذي تلعبه جلان فرز األصوات والتأثري الذي قد تدثه عىل نتائج االنتخابات، إال أهنا ال ختضع 

ممثيل  إىل  أعضائها  قائمة  تسليم  جيب  والتي  التصويت،  مكاتب  تشكيل  عىل  املفروضة  الرقابة  درجة  لنفس 

األحزاب السياسية للتأكد من توافقها مع الرشوط القانونية مع إمكانية الطعن اإلداري والقضائي يف حال 

مالحظة جتاوزات يف تعيني أعضائها)2).

فاملرشع وإن حرص عىل رضورة تيل أعضاء مكاتب التصويت باحلياد اجتاه املشاركني يف املنافسة االنتخابية، 

إال أنه يف جلان الفرز مل حيدد أي رشوط جيب توفرها يف أعضائها، ويف نفس الوقت مل ينص عىل أي إجراءات 

يمكن إتباعها من طرف ممثيل األحزاب يف حال مالحظة أن تعيني أعضائها مل يراعى فيه واجب احلياد، وأنه 

تم اختيار أشخاص ذوو ميوالت حزبية أو روابط قرابة مع املرتشحني، أو ال يتوفر فيهم املستوى الدرايس 

الذي يسمح بأداء دورهم يف عملية الفرز بالنجاعة املطلوبة.

فإلزام ممثيل األحزاب بعدم التدخل بأي شكل يف عملية الفرز، ومنعهم من تقديم مالحظات حول تشكيلة 

باحلل  ليس  الفرز،  حمارض  يف  اعرتاضاهتم  تسجيل  عىل  فقط  وحثهم  التصويت،  مكتب  لرئيس  الفرز  جلنة 

الرقابة يف مثل هذه احلاالت ُيستحسن أن تكون استباقية، فتعديل  نتائج االقرتاع، خاصة أن  األمثل حلامية 

تشكيلة جلنة الفرز قبل بداية العملية سيكون أفضل من الطعن فيها الحقا وترتيب آثار قانونية قد تصل إىل 

إلغاء نتائج االنتخاب يف املكتب املعين.

ملمثيل  استشاري  ولو  دور  ُيمنح  أن  الناخبني،  بني  من  الفرز  جلان  أعضاء  اختيار  خيص  فيام  األحرى  فكان 

األحزاب ُيَمّكنهم إبداء مالحظاهتم حول األشخاص املقرتحني، وهو ما من شأنه لفت انتباه رئيس املكتب 

املطلقة  السلطة  أما اإلبقاء عىل  الفرز،  جلوانب قد جيهلها، ويف حال رفضه يمكنهم تسجيل ذلك يف حمرض 

ألعضاء املكتب يف اختيار أعضاء جلان الفرز، ومنع ممثيل األحزاب السياسية من أي دور رقايب أو عىل األقل 

استشاري، فذلك يشكل ثغرة قد ُتستغل للمساس بعملية الفرز.

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص609.  (1(
املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
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ثالثا: أمهية حضور ممثيل األحزاب السياسية خالل عملية الفرز
حلضور ممثيل األحزاب السياسية خالل مرحلة الفرز أمهية كبرية تنعكس أساسا يف:

إضفاء الرشعية عىل نتائج الفرز أ- 
متكني ممثيل األحزاب من حضور عملية الفرز من شأنه تدعيم رشعية نتائج االنتخابات، فالرقابة املامرسة من 

طرفهم تثبت أن العملية متت وفقا ملا ينص عليه القانون وبدون تسجيل خروقات متس شفافيتها، ومن شأن 

ذلك زيادة الثقة تدرجييا يف العملية االنتخابية ويف النتائج الصادرة عن السلطات الرسمية نظرا لتوافقها مع 

النتائج التي سجلها ممثلو األحزاب السياسية)1).

محاية أصوات الناخبني ب- 
األحزاب السياسية من أكثر األطراف حرصا عىل محاية أصوات الناخبني، نظرا للمصلحة التي متلكها يف ذلك، 

فرقابتها عىل عملية الفرز هي محاية ألصوات مؤيدهيا، ويف النهاية هي حمافظة عىل نتائجها، وهذه اآللية ختلق 

نوعا من الرقابة املتبادلة بني املتنافسني يف العملية االنتخابية، بحيث ال يسمح أي طرف للطرف اآلخر باملساس 

بصناديق االقرتاع، فحضور ممثيل األحزاب خالل مرحلة الفرز وإحصاء النتائج يعد رادعا ضد أي تالعب)2).

التأكد من التزام اإلدارة بالضوابط القانونية للفرز ج- 
رغم التأكيد عىل رضورة تيل أعوان اإلدارة القائمني عىل العملية االنتخابية بام فيهم أعضاء مكاتب التصويت 

التصويت، وهو  السياسية عىل مستوى مكاتب  بتواجد ممثيل األحزاب  ُدّعم  أن ذلك  إال  احلياد)3)،  بواجب 

الفرز واقعيا، وينتج عنه تسجيل املالحظات  القانونية لعملية  بالضوابط  إجراء هيدف ملراقبة مدى االلتزام 

والتجاوزات املمكن حدوثها، كام من شأنه دفع أعوان اإلدارة إىل االلتزام بالنصوص القانونية املنظمة لعملية 

الفرز، لعلمهم أن هناك رقابة عىل كامل ترصفاهتم من طرف ممثيل األحزاب.

تشجيع املشاركة يف العملية االنتخابية د- 
تأكد الناخبني أن أحزاهبم السياسية مشاركة يف مراقبة عملية الفرز وتيقنهم من حرصها عىل محاية أصواهتم 

االقرتاع  صناديق  إىل  للتوجه  ويدفعهم  االنتخابات،  يف  املشاركة  عىل  يشجعهم  هبا  التالعب  عدم  وضامن 

للتعبري عن آرائهم، لعلمهم أهنا ستكون ذات تأثري.

الفرع الثاين: استالم األحزاب السياسية نسخة من حمرض الفرز

كثريا ما كانت مسألة االختالف بني نتائج االنتخابات املعلن عنها من طرف السلطات الرسمية والنتائج 

مليسا استوك وآخرون، املرجع السابق، ص05.  (1(
دليل مراقبي االنتخابات املحليني، املرجع السابق، ص 109.  (2(

املادة 164 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
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املعلن عنها من طرف األحزاب السياسية واملرتشحني مثار جدل جعل الشكوك توم حول سالمة العملية 

واملساس  النتائج  يف  بالتالعب  تنظيمها  عىل  املرشفة  لإلدارة  االهتامات  باب  وفتح  بأكملها،  االنتخابية 

بصناديق االقرتاع.

وجتنبا لذلك، نص املرشع ابتداء من القانون العضوي )0-01)1) املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتضمن القانون 

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات عىل رضورة متكني ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني من نسخ حمارض 

الفرز املحررة عىل مستوى مكاتب التصويت، وأكد ذلك يف القانونني العضويني 12-01 و16-10 املتعلقني 

بنظام االنتخابات.

وحصول ممثيل األحزاب عىل نسخ حمارض الفرز ُيعد من أقوى الوسائل الرقابية املكرسة خالل هذه املرحلة، 

والتي متنع التالعب يف النتائج بعد الفرز، وعن طريق ذلك فاألحزاب أصبح بإمكاهنا التأكد من صحة النتائج 

املسجلة يف مرحلة الفرز وعدم تغيريها من طرف اإلدارة، لكوهنا متلك كل املحارض اخلاصة بمكاتب تصويت 

الدائرة االنتخابية املرتشح فيها، وهو إجراء قلص دائرة التالعب املمكن القيام هبا، نظرا إلمكانية الكشف 

عن أي اختالف بني النتائج املسجلة يف مكتب التصويت حلظة انتهاء الفرز، والنتائج املعلن عنها بعد عملية 

اإلحصاء النهائية، وبالتايل فالنتائج النهائية ستكون مطابقة ملا هو ثابت بتلك املحارض املوقع عليها من أعضاء 

مكتب التصويت)2).

أوال: رشوط تسليم األحزاب السياسية نسخة حمرض الفرز
أورد املرشع جمموعة رشوط جيب توفرها لتسليم نسخة حمرض الفرز ملمثيل األحزاب، وتتمثل يف)3):

أن يكون احلزب السيايس مشاركا يف االنتخابات أ- 
رشط درج املرشع عىل إيراده يف أي دور رقايب لألحزاب السياسية خالل العملية االنتخابية، ومرد ذلك أنه 

اعتمد خالهلا تفسريا ضيقا للمصلحة، وهي أن حصول احلزب عىل نسخة من حمارض الفرز مرتبط بدخول 

املنافسة وامتالكه مصلحة يف رقابة عملية الفرز تتمثل يف محاية أصوات الناخبني، غري أنه توجه ناقص، كون 

املصلحة يف االنتخابات ال تقوم بتقديم قوائم الرتشح فقط، فحتى األحزاب غري املشاركة متلك مصلحة يف 

نزاهة وسالمة العملية االنتخابية، ألن آثارها ستنعكس عىل اجلميع بغض النظر عن املشاركة من عدمها.

كام أن سبب عدم مشاركة األحزاب يف االنتخابات قد يرجع إىل ضعف الثقة يف اإلدارة املرشفة عىل العملية، 

شأنه  من  املحارض  نسخ  عىل  واحلصول  الفرز  عملية  بحضور  هلا  والسامح  الرقابة  عملية  يف  إرشاكها  لكن 

اسرتجاع هذه الثقة وتفيزها عىل املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية الالحقة.

املادة 9 من القانون العضوي 04-01 املتمم لألمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص675.  (2(

تنظيم مركز ومكتب  لقواعد  املحدد   23-17 التنفيذي  املرسوم  25 من  واملادة  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  51 من  املادة   (3(
التصويت وسريمها.
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أن يكون التسليم للممثل املؤهل قانونا ب- 
الشخص الذي يتقدم لتسلم نسخة من حمرض الفرز جيب أن ُيقدم توكيال من احلزب يؤكد تفويضه هلذا الدور، 

التي هلا حق استالم املحارض، هل هي األحزاب املمثلة داخل مكاتب  التساؤل حول األحزاب  وهنا يثور 

التصويت فقط، أم كل األحزاب املشاركة يف املنافسة االنتخابية، خاصة أن املرشع ذكر »املمثل املؤهل قانونا« 

وهو نفس املصطلح املستعمل عند تنظيمه لتمثيل األحزاب عىل مستوى مكاتب التصويت، والذي حرصه 

يف مخسة ))( ممثلني عىل األكثر.

غري أننا نقول أن استالم حمارض الفرز هو حق لكل األحزاب املشاركة يف العملية االنتخابية حتى وإن كانت 

ممثل  تفويض  يمكنها  التصويت  مكتب  يف  ممثال  متلك  ال  التي  واألحزاب  التصويت،  مكاتب  يف  ممثلة  غري 

العملية  رقابة  يف  حلقها  مصادرة  ُيعد  ذلك  بخالف  قول  وأي  الفرز)1)،  حمرض  واستالم  مالحظاهتا  لتسجيل 

االنتخابية، ومساسا بمبدأ املساواة بني األحزاب يف احلصول عىل نسخة حمرض الفرز.

أن يتم التسليم فور االنتهاء من عملية الفرز ج- 
ضامنة هامة لنزاهة عملية الفرز، فالتسليم الفوري للمحارض من شأنه الوقوف حائال أمام أي حماولة لتغيري 

النتائج، خاصة أن تريرها فوري أيضا)2) وبحضور أعضاء مكتب التصويت وممثيل األحزاب السياسية، فأي 

تأخري يف التسليم قد يفتح املجال للشكوك حول سالمتها.

تسليم نسخة حمرض الفرز يكون داخل مكاتب التصويت د- 
يتم  أن  جيب  الفرز،  عملية  انتهاء  بعد  فوريا  يكون  أن  واشرتاط  التسليم  لعملية  الزمين  التحديد  إىل  إضافة 

ذلك بمكتب التصويت، فال جيوز إخراج حمارض الفرز منها والتنقل إىل مكان آخر وتسليمها ملمثيل األحزاب 

بعد ذلك إال يف حالة استنساخ املحرض عن طريق آلة النسخ، والذي يتطلب تنقل رئيس مكتب التصويت 

األحزاب  بمرافقة ممثيل  يكون ذلك وجوبا  أن  العملية عىل مستواه، عىل  تتم  الذي  املركز  رئيس  إىل مكتب 

السياسية)3)، واملرشع من وراء هذا الرشط حاول إغالق أحد منافذ التزوير يف عملية الفرز، اعتبارا أن كل 

املراحل االنتخابية السابقة ترتجم خالهلا إىل أرقام تدد نتائج كل حزب أو قائمة حرة، وعليه وجب إحاطتها 

باحلامية التامة، وتسليم نسخ منها ملمثيل األحزاب السياسية يعد قيدا يكبح أي تالعب بالنتائج.

أن تدمغ النسخة بعبارة »نسخة مصادق عىل مطابقتها لألصل« هـ- 
من الرشوط األساسية الواجب احرتامها يف حمرض الفرز دمغها بختم ندي حيمل عبارة »نسخة مصادق عىل 

املسلمة  النسخة  مع  األصيل  املحرض  يف  املسجلة  والنتائج  البيانات  لتطابق  ضامنة  وهي  لألصل«  مطابقتها 

دليل ممثل قائمة املرتشحني يف انتخابات أعضاء املجلس الشعبي الوطين ليوم 05 ماي2017، املرجع السابق.  (1(
دليل املنازعات االنتخابية الربملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري، املرجع السابق، ص 153.  (2(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص259.  (3(
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الّلجان  مستوى  عىل  النتائج  تغيري  عدم  من  التأكد  يتم  أساسها  عىل  والتي  السياسية،  األحزاب  ملمثيل 

البلدية والوالئية، ويف حال اكتشاف أي تغيري أو خطأ يتم تقديم الطعون وتأسيسها عىل نسخ  االنتخابية 

املحارض املسلمة لألحزاب.

إمضاء وصل استالم نسخة حمرض الفرز و- 
محاية ألعضاء مكاتب التصويت من أي اهتامات صورية قد تساق من بعض األحزاب السياسية باالمتناع عن 

تسليمهم نسخ حمارض الفرز، وذلك هبدف إثارة احتجاجات حول سري العملية وسالمتها، ألزم املرشع ممثيل 

األحزاب املؤهلني قانونا الستالم نسخ املحارض باإلمضاء عىل وصول استالم، ُتذكر فيها البيانات الشخصية 

من  نسخة  الذي تصل عىل  التصويت  التصويت ورقم مكتب  مركز  واسم  فوضه  الذي  واحلزب  للممثل 

حمرض فرزه، ويف حال امتناع املمثل عن اإلمضاء، لرئيس مكتب التصويت حق رفض تسليمه نسخة املحرض.

ثانيا: إجراءات حترير حمرض الفرز
التي تصل عليها  النتائج  فيها صب  يتم  التي  العملية  بالغة من األمهية، كونه  الفرز عىل درجة  ترير حمرض 

النص  يتم  مل  ذلك  رغم  هبا،  الفوز  تم  التي  التمثيلية  املقاعد  تدد  أساسها  وعىل  االنتخابات،  يف  املتنافسون 

رصاحة عىل اجلهة التي أنيط هبا مهمة ترير املحرض وصب اإلحصائيات التي سجلها كل فارز يف أوراق العد.

أن  نقول  جيعلنا  الفرز،  مهمة  عام  كأصل  التصويت  ملكتب  االنتخابية  القائمة  يف  املسجلني  الناخبني  فتويل 

عملية التحرير جيب أن تتم من طرفهم)1)، تت إرشاف رئيس مكتب التصويت الذي ُتسلم إليه استامرات عد 

األصوات، ويف حال مشاركة أعضاء مكتب التصويت يف عملية الفرز فإن ذلك يمنحهم أيضا حق املشاركة 

يف ترير املحرض، وجتنبا ألي تغيري للنتائج بالنقصان أو اإلضافة خالل عملية التحرير، فإن ذلك يتم بحضور 

املسجلة  اعرتاضاهتم  أو  يمكنهم تضمني مالحظاهتم  الذين  التصويت،  السياسية يف مكتب  ممثيل األحزاب 

خالل مرحلة التصويت والفرز.

ولسالمة املحرض من الناحية الشكلية جيب توفر جمموعة بيانات تتمثل يف)2):

الدائرة االنتخابية املتمثلة يف البلدية أو الوالية أو الدائرة االنتخابية يف اخلارج. أ- 

البلدية أو املركز الدبلومايس أو القنصيل. ب- 

تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت. ج- 

املالحظ  الناخبني  وعدد  املعين  التصويت  ملكتب  االنتخابية  القائمة  يف  املسجلني  الناخبني  عدد  د- 

بالبصمة. عليهم 

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص610.  (1(
2017 الذي حيدد املميزات التقنية  2 نوفمرب  3 من القرار الصادر عن وزارة الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف  أنظر املادة   (2(
ملحرض الفرز النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 7 نوفمرب 2017، عدد 64، 
أنظر أيضا املادة 3 من القرار الصادر عن وزارة الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف 2 أفريل 2017 الذي حيدد املميزات التقنية 

ملحرض الفرز النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية مؤرخة يف 16 أفريل 2017، عدد 24. 
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نتائج الفرز. هـ- 

جدول يتضمن عدد األصوات التي تصلت عليها كل قائمة مرتشحني سواء كانت قائمة حزبية أو  و- 

قائمة حرة.

حيز خمصص للمالحظات و/أو التحفظات املسجلة من طرف ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني. ز- 

حيز خمصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت. ح- 

وأي إغفال إلحدى البيانات السابقة جيعل حمرض الفرز معيبا من الناحية الشكلية، خاصة ما تعلق منها بنتائج 

الفرز، وعدد األصوات التي تصلت عليها كل قائمة، وقد يؤدي ذلك إىل صدور قرار بإعادة فرز مكتب 

التصويت املعين، أو إلغاء نتائجه وعدم احتساهبا)1).

داخل  لتعليقها  املكتب  لرئيس  نسخة  لتوزع  يمحى،  ال  بحرب  أصلية  نسخ  ثالث  يف  الفرز  حمرض  ترير  يتم 

مكتب التصويت، وتسلم أخرى إىل رئيس الّلجنة االنتخابية البلدية أو رئيس الّلجنة االنتخابية الدبلوماسية 

أو القنصلية حسب احلالة يسلمها رئيس مكتب التصويت أو نائبه مع وصل استالم، ونسخة إىل الوايل أو 

رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية يسلمها رئيس مركز التصويت مع وصل استالم.

كام يتم نسخ املحرض بحسب عدد املمثلني املؤهلني قانونا الذين يطلبوهنا ألحزاهبم ومرتشحيهم، عىل أن تدمغ 

رئيس  ويسلم  استالم،  مقابل وصل  مطابقتها لألصل« وذلك  »نسخة مصادق عىل  عبارة  ندي حيمل  بختم 

مكتب التصويت نسخة من حمرض الفرز إىل ممثل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات مقابل وصل استالم.

يشار إىل أن بعض األنظمة االنتخابية تنص عىل وجوب توقيع حمارض الفرز من طرف مجيع أعضاء مكتب 

يمنح  اجلزائري  املرشع  أن  إال  املكتب)2)،  يف  املتواجدين  واملرتشحني  السياسية  األحزاب  وممثيل  التصويت 

مالحظاهتم  تسجيل  من  واملرتشحني  األحزاب  ممثيل  متكني  مع  فقط،  التصويت  مكتب  ألعضاء  احلق  هذا 

وتفظاهتم دون التوقيع عىل النتائج)3).

ثالثا: أمهية استالم ممثيل األحزاب السياسية نسخة من حمرض الفرز
استالم ممثيل األحزاب السياسية نسخة من حمرض الفرز آلية رقابية هامة متكنها التأكد من عدم وجود تالعب 

يف نتائج الفرز عىل مستوى مكتب التصويت املعين، فالنسخة املسلمة لألحزاب تم دمغها بعبارة ُتثبت أهنا 

مطابقة لألصل، وعليه تكون كل األطراف املشاركة يف العملية االنتخابية متيقنة أنه لن يتم تغيري النتائج يف 

مستوى أعىل، كوهنا متلك حمارض فرز كامل مكاتب التصويت يف الدائرة االنتخابية، وبالتايل يمكن مقارنة 

النتائج التي متلكها مع النتائج املعلنة من طرف السلطات، ومالحظة أي اختالف، فتسليم املحارض رشط هام 

ملنع التالعب الالحق يف النتائج))).

دليل املنازعات االنتخابية الربملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري، املرجع السابق، ص 158.  (1(
سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص840، أنظر أيضا: عيل الصاوي، املرجع السابق، ص78.  (2(

املادة 51 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
دليل عميل ملراقبي االنتخابات، املرجع السابق، ص 114.  (4(
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كام يتم االعتامد عىل نسخ حمارض الفرز عند الطعن يف نتائج االنتخابات، ويتم االستناد إىل النتائج املدونة فيها 

واختالفها عن النتائج النهائية املؤقتة املعلنة)1)، كام يتم االستدالل باملالحظات أو االعرتاضات املسجلة من 

طرف ممثيل األحزاب، والتي توضح الوقائع التي تثبت حدوث جتاوزات وإشكاالت أخلت بسالمة العملية، 

والتي يف الغالب يعترب تسجيلها يف املحارض رشطا شكليا أساسيا لقبول الطعن أمام اجلهات املختصة بنظر 

املنازعات االنتخابية)2).

وحمارض الفرز تشكل ضغطا عىل السلطات املرشفة عىل العملية االنتخابية نتيجة نرشها من طرف األحزاب 

النتائج  العلنية بني  املقارنة  القانون ال يمنع ذلك، فكثريا ما تلجأ األحزاب إىل  السياسية للعامة، خاصة أن 

اجلزئية املسجلة يف مكاتب التصويت وبني النتائج النهائية بعد جتميعها، ويتم تداول مثل هذه التجاوزات يف 

وسائل اإلعالم، وهو ما يسبب حرجا كبريا لإلدارة املرشفة عىل العملية عىل املستويني الداخيل واخلارجي، 

ويدفعها لاللتزام بالضوابط القانونية يف االنتخابات الالحقة.

رابعا: القيمة القانونية ملحرض الفرز
حمرض الفرز من الوسائل الرئيسية التي ُيعتمد عليها عند تقديم أي طعن يف نتائج االنتخابات أمام اجلهات 

املختصة، وعىل أساسه يتم إثبات أي تغيري أو مساس بالنتائج املسجلة عىل مستوى مكاتب التصويت، فهو 

يتمتع بقرينة الصحة حتى يقوم الدليل العكيس عىل خطأ البيانات املحتواة فيه)3)، ورغم احلجية التي يملكها 

إال أنه ال يعترب قرينة مطلقة يف اإلثبات، وهو صالح إلثبات الوقائع ذات الصلة بنتائج االنتخابات وكذلك 

األحداث التي وقعت أثناء عملية التصويت والفرز))).

والنتائج املسجلة يف حمرض الفرز وإن كان ُيعتمد عليها مبدئيا لتحديد ما حصل عليه املتنافسون يف االنتخابات 

من أصوات، إال أهنا تبقى غري هنائية وال يمكن تصينها بمجرد تسجيلها يف حمرض الفرز واإلمضاء عليها من 

طرف أعضاء مكتب التصويت، فاجلهات املخولة نظر الطعون يمكنها تغيريها أو إلغاؤها يف حال ثبت وجود 

خروقات، كام أهنا تقوم بتصحيح األخطاء املادية التي حدثت نتيجة رسعة ترير املحرض أو لعدم وضوح 

اخلط أو لوجود تشطيبات والتي مل تؤثر عىل عدد املقاعد التي فازت هبا القوائم، وبالتايل ال تؤثر عىل سالمة 

عملية التصويت والفرز يف مكتب التصويت املعين))).

كام يشار أن املالحظات والتحفظات املسجلة يف املحارض ال تعين صحتها، بل هي وسيلة لتحريك الطعون 

إعالمية  وسيلة  الشق  هذا  يف  فهي  االنتخابية،  العملية  سالمة  عىل  تأثريها  ومعرفة  حوهلا  تقيق  فتح  ُبغية 

للجهات املختصة يتم عن طريقها إيصال الظروف التي جرت يف ظلها عملية التصويت والفرز.

دليل املنازعات االنتخابية الربملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري، املرجع السابق، ص178.   (1(
عيل إبراهيم ابراهيم شعبان، املرجع السابق، ص611.  (2(

داود الباز، املرجع السابق، ص687.  (3(
عيل إبراهيم ابراهيم شعبان، املرجع السابق، ص 611.  (4(

دليل املنازعات االنتخابية الربملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري، املرجع السابق، ص 180.  (5(
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عىل هذا األساس فمحرض الفرز ال حيوز حجية مطلقة فيام يتضمنه من بيانات، ويبقى مضمونه ُعرضة للتأكيد 

والنفي إىل غاية هناية آجال الطعون والفصل يف النزاعات املثارة.

الفرع الثالث: إخطار اجلهات املختصة بالتجاوزات احلاصلة أثناء مرحلة الفرز

بغض النظر عن الطعون يف نتائج االنتخابات ويف طريقة سري عملية الفرز، واملودعة أمام اجلهات املختصة 

بالفصل يف املنازعات االنتخابية، فاملرشع منح األحزاب إمكانية إخطار جهات أخرى ألجل التدخل الفوري 

إلجياد حلول لبعض اإلشكاالت أو النظر يف جتاوزات حاصلة أثناء عملية الفرز.

أوال: إخطار اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات
تؤدي اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات دورا رئيسيا يف محاية عملية الفرز من أي تالعب، وتعمل عىل 

تدعيم الدور الرقايب لألحزاب السياسية والتدخل إليقاف أي اعتداء عليه واختاذ كافة اإلجراءات لتسهيل 

تواجد ممثليها يف مكاتب التصويت أثناء فرز األصوات.

فاهليئة العليا مؤهلة لتلقي اإلخطارات من أي طرف يف العملية االنتخابية، خاصة األحزاب السياسية التي 

اهليئة وتتم مالحظتها خالل عملية  اختصاص  كتابية عن أي جتاوزات تدخل ضمن  تقارير  تقديم  يمكنها 

ومتلك  القانونية،  غري  األوضاع  بتصحيح  امللزمة  قراراهتا  وإصدار  الفوري  التدخل  ألجل  وذلك  الفرز)1)، 

خالل هذه املرحلة صالحيات هامة هتدف للتأكد من احرتام اإلجراءات القانونية لعملية الفرز، خاصة من 

طرف أعضاء مكاتب التصويت الذين قد حياولون تعطيل بعض األحكام للتأثري عىل نتائج الفرز.

كام ترص اهليئة عىل متكني ممثيل األحزاب السياسية من تسجيل احتجاجاهتم يف حمارض الفرز، وتتدخل بناء 

عىل إخطار احلزب املعين يف حال وجود أي عرقلة لذلك، فتسجيل االحتجاج رضوري عند تقديم الطعون، 

ولذا قد يلجأ بعض أعضاء مكاتب التصويت ملنع ممثيل األحزاب من ذلك تت أي عذر، وغايتهم يف ذلك 

التغطية عىل التجاوزات احلاصلة أثناء الفرز، وتسهر اهليئة أيضا عىل متكني ممثيل األحزاب من احلصول عىل 

مكتب  وداخل  فوريا  التسليم  يكون  بحيث  عليها،  املنصوص  القانونية  للرشوط  ووفقا  الفرز  حمارض  نسخ 

تتدخل  والتي  به،  اهليئة  إخطار  يتم  التصويت  مكاتب  رؤساء  طرف  من  مربر  غري  رفض  وأي  التصويت، 

وتصدر قرارها برضورة تسليمه فورا للممثل الذي يطلبه.

ثانيا: إخطار اجلهات القضائية بجرائم مرحلة الفرز
مكاتب  يف  املتواجدين  ممثليها  طريق  عن  السياسية  فاألحزاب  االنتخابية،  العملية  وشفافية  لنزاهة  محاية 

يتم تسجيلها  اإلجرامي  الوصف  أفعال تتمل  بأي  املختصة  القضائية  اجلهات  إخطار  بإمكاهنا  التصويت 

املادة 14 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.  (1(
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جرائم  وتتمثل  إثباهتا،  تم  حال  يف  مرتكبيها  ومعاقبة  حوهلا  تقيق  فتح  ألجل  وذلك  الفرز،  عملية  أثناء 

مرحلة الفرز أساسا يف:

املساس بأوراق التصويت أو حمارض الفرز  -1
هي جريمة حمتملة احلدوث أثناء مرحلة الفرز، فقد حياول أحد أعضاء مكتب التصويت أو جلنة الفرز عمدا 

سواء  الفارزين،  بتغليط  يقوم  بحيث  الفرز،  عملية  أثناء  التصويت  بأوراق  بالتالعب  االقرتاع  نتيجة  تغيري 

األصوات  عد  أوراق  يف  اسم  بتسجيل  أو  التصويت،  ورقة  يف  املذكورة  احلقيقية  األسامء  غري  أسامء  بقراءة 

غري الذي أماله عليه الفارز املكلف بالقراءة، أو يقوم بتغيري نتائج االقرتاع املسجلة يف حمرض الفرز بالزيادة 

من  وبغرامة  سنوات   )10( عرش  إىل  سنوات   )(( مخس  من  باحلبس  الفعل  هذا  عىل  ويعاقب  النقصان،  أو 

100.000دج إىل 00.000) دج)1).

خطف صندوق االقرتاع  -2
أفرد املرشع محاية جنائية لصندوق االقرتاع ضد أي فعل يشكل مساسا به، باعتباره املستودع الذي يتضمن 

ويثبت الرتمجة العملية إلرادة الناخبني، وهذه القيمة ليست للصندوق بحد ذاته وإنام ألوراق التصويت التي 

التي تسعى إىل إفشال العملية االنتخابية الختطاف صندوق االقرتاع  تتوهيا)2)، فقد تلجأ بعض األطراف 

الذي حيتوي األصوات املعرب عنها، والتي مل يتم فرزها بعد، وقد عاقب املرشع عىل هذا الفعل باحلبس من 

مخس))( سنوات إىل عرش )10( سنوات وبغرامة 100.000 إىل 00.000) دج، وإذا تم هذا الفعل من طرف 

جمموعة وباستعامل العنف تكون العقوبة من عرش )10( سنوات إىل عرشين )20( سنة وغرامة من 00.000) 

إىل 00.000).2 دج)3).

املبحث الثاين: التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف رقابة مرحلة إعالن 
النتائج والطعن فيها

العملية االنتخابية جمموعة مراحل متكاملة متداخلة تساهم كل منها يف تدعيم نزاهة األخرى، لذلك كان 

من الالزم توفري الضامنات القانونية الكفيلة بحاميتها من أي تدخل يف نتائجها يمس إرادة الناخبني وحريتهم 

املحددة  القانونية  النصوص  التمثيلية، واملرشع عمل عىل وضع  املناصب  لتويل  مناسبا  يرونه  اختيار من  يف 

لآلليات الرقابية إىل آخر مرحلة فيها، واملتمثلة يف إعالن النتائج والطعن فيها.

فمرحلة إعالن النتائج والطعن فيها مرحلة مصريية، كوهنا املرحلة التي ُتدد فيها وبصفة رسمية النتائج 

وزنه  عىل  تنعكس  التي  النتائج  وهي  االنتخابات،  يف  ومرتشح  سيايس  حزب  كل  عليها  تصل  التي 

املادة 203 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
عبد اهلل حسني عبد اهلل العمري، املرجع السابق، ص ص 384-383.  (2(

املادة 209 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
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توجهاته  مع  يتوافق  بام  عليها  وتأثريه  للدولة،  العامة  السياسية  صنع  يف  املشاركة  عىل  وقدرته  التمثييل 

بتجسيدها. وعد  التي  وبراجمه 

ومتاشيا مع التوجه العام الذي سلكه خالل مراحل العملية االنتخابية املختلفة، فاملرشع وللتأكيد عىل الرغبة 

العملية االنتخابية يف رقابة مرحلة إعالن  فإنه عمد عىل إرشاك خمتلف أطراف  الناخبني،  يف محاية أصوات 

النتائج، بام فيها األحزاب السياسية التي منحها دورا رقابيا خالهلا، تتأكد عن طريقه من عدم وجود جتاوزات 

النتائج يف حال تسجيلها خروقات مست  الطعن يف  املعلن عنها، كام منحها حق  النتائج  أخلت بمصداقية 

حقوقها االنتخابية وغريهتا لصالح متنافسني آخرين.

املطلب األول: دور األحزاب السياسية يف رقابة مرحلة إعالن النتائج

يف  املتنافسون  عليها  تصل  التي  األصوات  جمموع  فيها  ُيعرف  التي  املرحلة  هي  النتائج  إعالن  مرحلة 

املقاعد  توزيع  خالهلا  فيتم  واإلحصاء،  والفرز  التصويت  لعملية  املنطقية  النتيجة  أهنا  كام  االنتخابات)1)، 

عىل املرتشحني وبيان ما تصل عليه كل منهم، لتتمكن األطراف اخلارسة أو غري الراضية عن النتائج أن 

تطعن أمام اجلهات املختصة)2).

ختتلف األنظمة يف تديد اجلهة املخولة قانونا إعالن نتيجة االنتخاب)3)، فينص بعضها أن اإلعالن يكون من 

طرف رئيس جلنة االنتخاب، والبعض ينص أنه يكون من طرف اجلهات القضائية املرشفة عىل العملية، أو 

من طرف جلنة عليا ختتص باإلعالن عن النتائج النهائية لالنتخاب)))، وبالنسبة للنظام االنتخايب اجلزائري، 

فاملرشع أنشأ جمموعة جلان انتخابية خوهلا الصالحيات الكاملة لعد وإحصاء أصوات الناخبني املسجلة يف 

حمارض الفرز، ومنحها صالحية إعالن النتائج األويل أو النهائي حسب احلالة.

الّلجان، والذي بموجبه تقوم بإحصاء أصوات مكاتب التصويت  ونظرا لالختصاص الذي تتمتع به هذه 

للدوائر االنتخابية وتوزيع املقاعد عىل الفائزين يف االنتخابات، مل ُترتك سلطتها مطلقة متارسها دون رقابة، 

خوفا من حدوث تالعب يف آخر مراحل العملية االنتخابية، لذلك تم النّص عىل رضورة مراقبة األحزاب 

ألداء هذه الّلجان عن طريق ممثليها املؤهلني قانونا الذين حيرضون أشغاهلا، ويستلمون نسخا من حمارضها، 

وهي مسامهة يف محاية مرحلة إعالن النتائج من أي تزوير قد يطاهلا.

العطيات طه حسني، دور الطعون االنتخابية يف تقيق سالمة انتخاب الربملان، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه يف احلقوق، كلية القانون، جامعة   (1(
عامن العربية، األردن، 2011، ص235.

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص827.  (2(
لتفصيل أكثر أنظر: داود الباز، املرجع السابق، ص 699 وما بعدها.  (3(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 271.  (4(
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الفرع األول: حضور عملية إعالن النتائج يف مكاتب التصويت

الظهور األول لنتائج االقرتاع يكون عىل مستوى مكاتب التصويت، لكون عملية الفرز وعّد األصوات تتم 

عىل مستواها، وهو ما جيعل معرفة عدد األصوات التي تصل عليها كل متنافس ممكنا داخل املكتب.

ورغم أن النتائج املحصلة داخل مكاتب التصويت ال تعرب بالرضورة عن الفائز النهائي يف االنتخابات، أو 

صاحب األغلبية فيها، إال أنه ومن باب الشفافية جيب إطالع الناخبني بنتائج فرز صندوق االقرتاع اخلاص 

بمكتب التصويت)1)، وبام أن النتائج النهائية لالنتخابات التي يتم إعالهنا عىل املستوى الوطين هي نِتاٌج ملجموع 

النتائج اجلزئية املحصلة يف مكاتب التصويت، فاملرشع حرص أن تبدأ الرقابة عىل عملية إعالن النتائج من 

القاعدة، فمنح ممثيل األحزاب السياسية حق احلضور طوال عملية التصويت والفرز وعّد األصوات وإعالن 

النتائج، بحيث يتأكدون أن العملية مل تشبها خروقات.

أوال: اجلهة املخول هلا إعالن النتائج داخل مكتب التصويت
أمهية مرحلة إعالن النتائج استلزمت عدم ختويلها جلهة أو شخص قد يتالعب هبا خدمة ألطراف معينة، وهو 

ما جعل املرشع ينص رصاحة أن صاحب اختصاص إعالن النتائج املبدئية عىل مستوى مكتب التصويت هو 

رئيس مكتب التصويت)2)، وهو استثناء لكافة أعضاء جلنة الفرز من ذلك.

فرغم فتح املجال للناخبني للمشاركة يف عملية الفرز، والنص عىل إمكانية أن تكون جلنة الفرز مشكلة من 

ناخبني مسجلني بالقائمة االنتخابية ملكتب التصويت املراد فرزه، إال أنه عند إعالن النتيجة تم التخيل عن 

العامة يف معظم األنظمة)3)، ولعل ذلك  القاعدة  املخول إلعالهنا وهي  املكتب هو  أن رئيس  ذلك والنص 

املفرتض  وهو  احلياد،  درجات  أقىص  يتطلب  والذي  كلها،  للعملية  بالنسبة  الدور  هذا  حساسية  إىل  راجع 

يف رئيس مكتب التصويت املعني من طرف وايل الوالية واخلاضع للرشوط املنصوص عليها قانونا)))، عىل 

غري أعضاء جلنة الفرز من الناخبني الذين مل يفرض عليهم املرشع أي رشوط يمكن أن ُيتأكد عن طريقها من 

حيادهم والتزامهم بعدم االنحياز.

رئيس مكتب التصويت يف ترصحيه بالنتائج جيب أن يلتزم بالعلنية التي مُتّكن اجلميع داخل مكتب التصويت من 

سامعها، وذلك جتسيدا للشفافية التي ُتعد إحدى املبادئ األساسية التي تقوم عليها االنتخابات الديمقراطية، 

كام من شأن علنية الترصيح بالنتائج أن يسمح ألصحاب املصلحة بالتأكد أن النتائج املعلنة هي نفسها التي 

نتجت عن عملية الفرز ومل يشبها تغيري، ويف حال حدوث ذلك يمكنهم تضمني احتجاجهم يف حمرض الفرز 

ألجل الطعن يف النتائج الحقا.

مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص330.  (1(
تنص املادة 51 فقرة 4 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يرصح رئيس املكتب علنا بالنتائج، ويتوىل تعليق حمرض الفرز يف   (2(

مكتب التصويت بمجرد تريره«.
ناجي إمام امحد، املرجع السابق، ص400.  (3(

املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
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كام أن رئيس مكتب التصويت ملزم بإعالن النتيجة مثلام أسفرت عليه عملية الفرز، وال حيق له أن يتعدى 

ذلك، فال يمكنه مثال أن يفصل يف صالحية أحد املرتشحني أو تسجيل تنازل آخرين أو انسحاهبم، أو إعالن 

فوز مرتشح آخر)1).

ثانيا: موعد إعالن النتائج يف مكتب التصويت
جتنبا ألي شكوك قد توم حول سالمة عملية إعالن النتائج، وتأكيدا لعدم املساس بنتائج الفرز، فالسلطة املسؤولة 

عن إعالن النتيجة النهائية للعملية االنتخابية جيب أن تقوم بذلك بأرسع ما يمكنها بعد االنتهاء من عمليات فرز 

وإحصاء األصوات)2)، لذلك فرئيس مكتب التصويت ملزم باإلعالن الفوري عنها مبارشة بعد االنتهاء من ترير 

املحارض)3)، وبذلك ال يكون فارق زمين بني الفرز وإعالن النتائج، وهو ضامنة لعدم تغيري النتائج.

فاإلبقاء عىل فرتة زمنية معتربة بني انتهاء الفرز وإعالن النتائج قد يستغل من البعض لتحريف حمارض الفرز 

بالزيادة أو النقصان، مادام أن األغلبية مل تعرف بعد نتيجة االنتخاب، إال أن اعتامد الفورية يف اإلعالن ينشئ 

رقابة شعبية قوية تمي نتائج االنتخاب من أي تزوير، كون اجلميع ُيصبح عاملا بعدد األصوات التي تصل 

عليها كل متنافس وبالتايل فأي تغيري يصبح مكشوفا.

مكتب  داخل  إلزاميا  يكون  أن  جيب  التصويت  مكتب  رئيس  طرف  من  النتائج  فإعالن  إضافية،  وكضامنة 

نزاهة  يف  الثقة  مستوى  لرفع  وسيلة  وهي  الفرز،  عملية  حرضوا  الذين  الناخبني  وأمام  املعين)))،  التصويت 

من  والتأكد  النتائج،  وإعالن  األصوات  وعّد  الفرز  بحضورهم  الذين  املواطنني،  عند  االنتخابية  العملية 

إجرائها وفقا ملا ينص عليه القانون، سوف تتبدد لدهيم الشكوك حول صحتها، ويشجعهم ذلك عىل املشاركة 

يف االستحقاقات االنتخابية الالحقة، كام أن رئيس املكتب ملزم بتعليق نسخة من حمرض الفرز املوقع عليه 

الناخبني،  لكافة  النتائج  إعالن  لعلنية  استكامال  وذلك  التصويت،  مكتب  داخل  األعضاء  مجيع  طرف  من 

وإطالعهم عىل جمموع األصوات التي تصلت عليها كل قائمة انتخابية.

ثالثا: أمهية حضور ممثيل األحزاب السياسية يف مكاتب التصويت خالل مرحلة إعالن النتائج
لتواجد ممثيل األحزاب السياسية خالل مرحلة إعالن النتائج أمهية كبرية، إذ أهنم حيرصون عىل التزام رئيس 

مكتب التصويت بالرشوط القانونية إلعالن النتائج)))، كام أهنم يتأكدون أن النتائج املرصح هبا أمام الناخبني 

هي نفسها النتائج املسجلة يف نسخ حمارض الفرز املسلمة إليهم، وهي قرينة عىل عدم وجود تغيري أو تالعب.

فسالمة نتائج االنتخاب عىل مستوى مكاتب التصويت تعين سالمة نتائجه عىل مستوى الّلجان االنتخابية البلدية 

والوالئية التي يتمثل دورها األسايس يف جتميع النتائج املسجلة يف حمارض فرز املكاتب التابعة لدائرهتا االنتخابية.

حممد فرغيل حممد عيل، املرجع السابق، ص827.  (1(
سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 873.  (2(

سعد مظلوم العبديل، املرجع السابق، ص293.  (3(
عبد اهلل شحاته الشقاين، املرجع السابق، ص227.  (4(

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص 696.  (5(
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النتائج يمنحهم فرصة تسجيل مالحظاهتم يف  كام أن تواجد ممثيل األحزاب السياسية خالل مرحلة إعالن 

حال حدوث جتاوزات خالهلا، تكون قد أثرت عىل السري احلسن للعملية ومست نزاهتها، وبذلك يمكنهم 

التالعب  شبهة  إبعاد  النتائج  إعالن  حضورهم  شأن  من  كام  املختصة،  اجلهات  أمام  طعوهنم  تقديم  الحقا 

بالعملية االنتخابية، وتدعيم الشفافية والنزاهة والثقة باالنتخابات)1)، وإعطاء رشعية أكثر للنتائج، خاصة أن 

االعرتاف هبا يكون يف هذه احلالة من األحزاب التي هي املتنافس الرئييس فيها، وذلك سيكون له أثر إجيايب 

عىل املجالس التمثيلية املشكلة، كوهنا لن تعاين من مشكل الرشعية الذي تسبب يف تعطيل وعرقلة الكثري منها 

سواء عىل املستوى املحيل أو الوطين.

الفرع الثاين: حضور ممثيل األحزاب السياسية أشغال الّلجان االنتخابية

ومنحها  إنشائها،  عىل  املرشع  نص  التي  االنتخابية  لّلجان  التطرق  تتطلب  االنتخابية  العملية  نزاهة  مناقشة 

وضامن  عليها  واإلرشاف  مبارش  بشكل  النتائج  إعالن  مرحلة  بإدارة  فعليا  تضطلع  فهي  حساسة،  أدوارا 

سالمتها من التزوير، كام أهنا وسيلة هامة إلرساء تقاليد انتخابية متيزها النزاهة واحلياد، وهذا خيلق توازنا يف 

اإلرشاف عىل إدارة االنتخابات مع اهلياكل احلكومية، ربحا لثقة أطراف العملية االنتخابية)2).

ونظرا للعدد املعترب للدوائر االنتخابية، والذي يقابله عدد كبري ملكاتب التصويت التي جُترى االنتخابات عىل 

مستواها، ويف نفس الوقت العدد الكبري من حمارض الفرز الناجتة عنها، فقد تم اعتامد نظام متدرج لتجميع 

وإعالن نتائج االنتخاب، بحيث ُنص عىل إنشاء جلان انتخابية بلدية تقوم بتجميع النتائج املسجلة يف حمارض 

فرز مكاتب التصويت التابعة هلا، كام أنشئت جلان انتخابية والئية تيص وجتمع النتائج التي سجلتها الّلجان 

االنتخابية البلدية، وكذلك أنشئت جلان انتخابية خاصة بالدوائر االنتخابية الدبلوماسية والقنصلية، وجلنة 

انتخابية للمقيمني باخلارج تتكفل بإحصاء النتائج املسجلة يف كامل الدوائر االنتخابية يف اخلارج.

األحزاب السياسية وكاستمرار لدورها الرقايب عىل مراحل العملية االنتخابية، واعتبارا للصالحيات الكبرية 

التي تتمتع هبا الّلجان االنتخابية والتي قد تفتح الشكوك حول سوء استغالهلا، فاملرشع منحها حق حضور 

أنه  غري  القانونية،  للنصوص  سريها  إجراءات  مطابقة  من  للتأكد  البلدية  االنتخابية  الّلجان  أشغال  ممثليها 

حني  يف  باخلارج،  للمقيمني  االنتخابية  والّلجنة  الوالئية،  االنتخابية  الّلجان  ألشغال  بالنسبة  ذلك  حرمها 

سكت بالنسبة لّلجان االنتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية.

أوال: حضور ممثيل األحزاب أشغال الّلجان االنتخابية البلدية
وبني  التصويت  مكتب  وهي  لالقرتاع  القاعدية  الوحدة  بني  وصل  حلقة  البلدية  االنتخابية  الّلجان  تشكل 

مراد حامد طويقات، املرجع السابق، ص330.  (1(
عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص ص 98-97.  (2(
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الّلجنة االنتخابية الوالئية، وهي بمثابة آلية تضمن سالمة النتائج االنتخابية من التالعب والتزوير، وذلك 

نظرا لطبيعة تشكيلتها واختصاصاهتا وإجراءات سريها)1).

املرشع تأكيدا هلذا الدور وضامنا لتحقيقه احلامية الالزمة للعملية االنتخابية، نّص عىل أحقية ممثيل األحزاب 

السياسية يف حضور أشغاهلا، وهي وسيلة تدعيم لنزاهة مرحلة إعالن النتائج.

تشكيلة الّلجنة االنتخابية البلدية أ- 
رغم الدور اهلام لّلجنة االنتخابية البلدية إال أن األحزاب السياسية مستثناة من رقابة تشكيلتها.

تطور تشكيلة الّلجنة االنتخابية البلدية  -1
العملية  عىل  لإلرشاف  املرشع  نظرة  تول  مع  متاشى  تطورا  البلدية  االنتخابية  الّلجنة  تشكيلة  عرفت 

-89 االنتخابات  فقانون  محايتها،  يف  تساهم  أوسع  صالحيات  القضاء  منح  طريق  يف  وسريه  االنتخابية، 

13 )2) واألمر97-07 )3) املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات تبىّن تشكيلة إدارية بحتة لّلجنة 

وايل  كلهم  يعينهم  اثنني  ومساعدين  ونائبه  الرئيس  يمثلون  أعضاء  أربعة  تشمل  بحيث  البلدية،  االنتخابية 

الوالية، باستثناء املرتشحني وأوليائهم وأصهارهم إىل غاية الدرجة الرابعة، وأضاف املرشع يف األمر 07-97 

للحياد  البلدية، وذلك تدعيام  االنتخابية  الّلجان  املمنوعني من عضوية  لقائمة  املنتمني ألحزاب املرتشحني 

الواجب توفره يف أعضائها.

أوسع  إرشافا  أعطى  املرشع  أن  يالحظ  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   ((( 01-12 العضوي  القانون  وبصدور 

للقضاء عىل الّلجنة االنتخابية البلدية، بحيث أصبحت متارس مهامها تت سلطة قاض، يساعده نائب رئيس 

ومساعدين اثنني يعينهم وايل الوالية من بني ناخبي البلدية، باستثناء املرتشحني واملنتمني ألحزاهبم وأوليائهم 

وأصهارهم إىل الدرجة الرابعة، وهو توجه صائب هيدف إىل استغالل كفاءة السلطة القضائية وحيادها وعدم 

تبعيتها لإلدارة، والتزامها بعدم اخلضوع إاّل للقانون، وُبعدها عن الرصاعات السياسية، وذلك ألجل إنجاح 

العملية االنتخابية))).

القانون العضوي 16-10 )6) املتعلق بنظام االنتخابات جاء يف نفس السياق، بأن حافظ عىل نفس التشكيلة ومنح 

رئاسة الّلجنة االنتخابية البلدية لقاض، مع نصه أن رئيس املجلس القضائي هو صاحب اختصاص تعيينه، 

واملالحظ أنه رغم إدخال العنرص القضائي عىل تشكيلة الّلجنة إال أن ذلك مل يغري من طبيعتها اإلدارية)7)، 

املرجع نفسه، ص100.  (1(
املادة 48 من قانون االنتخابات 13-89.  (2(

املادة 59 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
املادة 149 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(

مزوزي ياسني، اإلرشاف القضائي عىل االنتخابات يف اجلزائر، دار األملعية للنرش والتوزيع، اجلزائر، 2015، ص 95.  (5(
املادة 152 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(

أمحد بنيين، اإلرشاف القضائي عىل االنتخابات النيابية يف ظل اإلصالحات السياسية، املرجع السابق، ص 223.  (7(
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كام أحدث املرشع تغيريا يف قائمة املمنوعني من العضوية، فاستبدل أولياء املرتشحني بأقرباء املرتشحني، وهو 

مفهوم أشمل كون املحاباة ليست مقصورة عىل األولياء بل تشمل كل أقارب املتنافسني يف االنتخابات، وهو 

تعديل صائب هيدف إىل ضامن عدم تأثر أعضاء الّلجنة بأي ظروف تؤدي النحيازهم.

إقصاء األحزاب السياسية من رقابة تشكيلة الّلجنة االنتخابية البلدية  -2
حدد املرشع الرشوط الواجب توفرها يف أعضاء الّلجنة االنتخابية البلدية، وتتمثل يف وجوب أن يكون العضو 

ناخبا مسجال يف القائمة االنتخابية للبلدية املراد تعيينه فيها، كام نص عىل فئات حمرومة من العضوية، خوفا 

َدها يف املرتشحني واملنتمني ألحزاهبم وأقارهبم  من عدم االلتزام باحلياد واملعاملة املتساوية للمتنافسني، وعدَّ

وأصهارهم إىل الدرجة الرابعة.

كام أوجب تعليق القرار املتضمن تعيني أعضاء الّلجنة االنتخابية البلدية فورا يف مقر الوالية ويف البلديات 

املعنية، وذلك إلعالم مجوع الناخبني واملشاركني يف العملية االنتخابية باألسامء املختارة لعضويتها، مراعاة 

ملقتضيات النزاهة التي تتطلب أقىص درجات الشفافية عىل مجيع املستويات.

غري أن املتأمل يف تنظيمه لتعيني أعضاء الّلجنة االنتخابية البلدية جيده يتشابه إىل حد كبري مع تعيني أعضاء 

العضوية،  من  املحرومة  الفئات  أو  التعيني،  جهة  أو  التعيني،  رشوط  حيث  من  سواء  التصويت  مكاتب 

ورضورة تعليق قائمة األعضاء يف مقرات الوالية والبلديات املعنية)1).

قوائم أعضاء  السياسية من  النص عىل رضورة متكني األحزاب  بينهام يكمن يف عدم  األبرز  فيام االختالف 

الطعن  حق  منحها  وعدم  التصويت،  ملكاتب  بالنسبة  عليه  منصوص  هو  مثلام  البلدية  االنتخابية  الّلجان 

اإلخالل  حال  يف  املختصة  القضائية  اجلهات  أمام  القضائي  والطعن  القرار،  مصدرة  اجلهة  أمام  اإلداري 

بالرشوط املنصوص عليها لعضوية الّلجان االنتخابية البلدية، أو يف حال اكتشاف أن أحد األعضاء يملك 

مصلحة قوية يف االنتخاب لكونه مرتشحا أو قريبا ألحد املرتشحني.

فحساسية عضوية الّلجان االنتخابية البلدية، التي ال تقل أمهية عن عضوية مكاتب التصويت، كان ُيفرتض 

أن تدفع املرشع إلحاطتها بنفس اآلليات الرقابية التي وضعها حلامية تشكيلة مكاتب التصويت، بام فيها رقابة 

تشكيلة  ثغرات يف  أي  اكتشاف  املساعدة عىل  ويمكنها  العملية  تفاصيل  تتابع كل  التي  السياسية  األحزاب 

الّلجان قد تستغل للتالعب بنتائج االنتخاب، خاصة أن دور الّلجان االنتخابية البلدية جتميعي لنتائج مكاتب 

التصويت البلدية، وهو ما جيعل تغيري النتائج عىل مستواها من أقرص طرق التزوير وأسهلها.

والبلديات  الوالية  مقر  يف  البلدية  االنتخابية  الّلجان  أعضاء  تعيني  قرار  تعليق  وجوب  عىل  النص  أن  كام 

املعنية)2) يثري تساؤال عن هدفه، إذا كان ال ينتج أي أثر قانوين، وال ترتتب عنه أي إمكانية للطعن فيه هبدف 

املادة 30 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 152 فقرة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
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تعديله وإلغاء عضوية أحد األشخاص لعدم توفره عىل الرشوط القانونية املحددة، أو لتشكيله هتديدا لسالمة 

العملية االنتخابية)1).

لذلك كان األحرى ولتوفري ضامنات أكثر لنزاهة العملية االنتخابية، أن مُتنح األحزاب السياسية حق احلصول 

عىل نسخة من قائمة أعضاء الّلجان االنتخابية البلدية للدائرة االنتخابية املرتشح فيها، وحق الطعن اإلداري 

و القضائي يف تشكيلتها.

دور الّلجنة االنتخابية البلدية ب- 
تقوم الّلجنة االنتخابية البلدية املجتمعة بمقر البلدية، وعند االقتضاء بمقر رسمي معلوم، بإحصاء النتائج 

املحصل عليها يف كل مكاتب التصويت عىل مستوى البلدية، وتسجيلها يف حمرض رسمي يف ثالث )3( نسخ، 

إحداث  حال  بأي  يمكن  وال  احلرة،  والقوائم  السياسية  لألحزاب  قانونا  املؤهلني  املمثلني  بحضور  وذلك 

تغيري أو تريف يف النتائج املسجلة يف مكاتب تصويت، كام يمنع املساس باملستندات املرفقة باملحارض، ويتم 

توقيع املحرض البلدي لألصوات الذي هو وثيقة تتضمن مجيع األصوات املحصل عليها يف مكاتب تصويت 

البلدية، من قبل مجيع أعضاء الّلجنة االنتخابية البلدية)2).

كام يشار أن الّلجنة االنتخابية البلدية ال متارس أي سلطة أو إرشاف مبارش عىل أشغال مكاتب التصويت 

ذلك)3)،  قبل  دور  أي  هلا  وليس  الفرز،  عملية  انتهاء  بعد  مبارشة  تبدأ  فأشغاهلا  البلدية،  إلقليم  التابعة 

ويتمثل دورها يف:

إستقبال حمارض الفرز  -1
الّلجنة االنتخابية البلدية خمولة الستقبال حمارض فرز أصوات مجيع مكاتب التصويت التابعة إلقليم البلدية، 

الذي  املكتب  البلدية نسخة من حمرض فرز  الّلجنة االنتخابية  بتسليم رئيس  التصويت ملزم  ورئيس مكتب 

أرشف عليه، عىل أن يكون التسليم مقابل وصل استالم ممىض من طرف رئيس الّلجنة، للتأكيد عىل استالمه 

نسخة حمرض الفرز))).

البلدية كان يتم يف ظل القانون العضوي )01-0 )))  الّلجنة االنتخابية  ُيذكر أن تسليم حمارض الفرز لرئيس 

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص172.  (1(
تنص املادة 153 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »تقوم الّلجنة االنتخابية البلدية املجتمعة بمقر البلدية وعند االقتضاء   (2(
بمقر آخر، رسمي معلوم، بإحصاء نتائج التصويت املحصل عليها يف كل مكاتب التصويت عىل مستوى البلدية، وتسجيلها يف حمرض رسمي يف 

ثالث )3( نسخ، بحضور املمثلني املؤهلني قانونا للمرتشحني، ولقوائم املرتشحني.
ال يمكن بأي حال تغيري النتائج املسجلة يف كل مكتب تصويت واملستندات امللحقة هبا.  

يوقع حمرض اإلحصاء البلدي لألصوات الذي هو وثيقة تتضمن مجيع األصوات من قبل مجيع أعضاء الّلجنة االنتخابية البلدية«.  
أمحد صالح أمحد العمييس، النظام القانوين للمشاركة السياسية من خالل نظام االنتخابات العامة يف اليمن واجلزائر )دراسة مقارنة(، أطروحة   (3(

دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 1، 2012، ص122، أنظر أيضا: مزوزي ياسني، املرجع السابق، ص94.
مزوزي ياسني، املرجع السابق، ص 97.  (4(

املادة 10 من القانون العضوي 04-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
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املعدل واملتمم لألمر 97-07 بحضور مجيع رؤساء مكاتب التصويت وممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني، 

إال أن هذا اإلجراء ألغي يف القانونني العضويني 12-01 و10-16.

إحصاء النتائج  -2
دور الّلجنة االنتخابية البلدية جتميعي باألساس وثابت يف كل النصوص القانونية االنتخابية)1)، إذ تقوم بعد 

حصوهلا عىل مجيع حمارض فرز مكاتب التصويت التابعة للبلدية بإعداد حمرض إحصاء األصوات البلدي، الذي 

البيانات املتعلقة بالعملية  )2)، كام جيب أن يتضمن جمموع  جيب أن يكون مطابقا للمواصفات املحددة قانونا 

االنتخابية عىل مستوى البلدية، ومنها: عدد الناخبني، عدد أوراق التصويت، عدد أوراق التصويت املعرب عنها، 

عدد أوراق التصويت امللغاة، وكمعلومة أساسية؛ عدد األصوات التي تصلت عليها كل قائمة مرتشحني.

ُيعّد حمرض اإلحصاء البلدي يف ثالث )3( نسخ، بحضور ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني، ويتم توقيعها 

من طرف مجيع أعضاء الّلجنة االنتخابية البلدية، لتوزع كالتايل:

نسخة ترسل فورا إىل رئيس الّلجنة االنتخابية الوالئية. أ- 

البلدي  اإلحصاء  عملية  هبا  جرت  التي  البلدية  بمقر  البلدية  االنتخابية  الّلجنة  رئيس  يعلقها  نسخة  ب- 

لألصوات، وتفظ يف أرشيف البلدية.

نسخة ترسل فورا لوايل الوالية. ج- 

كام تسلم نسخ مصادق عىل مطابقتها لألصل إىل ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني املتواجدين عىل مستوى 

الّلجنة االنتخابية البلدية.

حتديد وإعالن النتائج  -3
بالنسبة النتخابات أعضاء املجالس الشعبية البلدية، فالّلجنة االنتخابية البلدية جتمع األصوات التي تصلت 

عليها كل قائمة انتخابية، وتوزع املقاعد بناء عىل ذلك، ومن ثم تقدم اإلعالن األويل للنتائج، وتدد عدد 

املقاعد التمثيلية املتحصل عليها لكل قائمة يف املجلس الشعبي البلدي)3).

وصالحية توزيع املقاعد بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية البلدية هي صالحية ُمنحت لّلجنة االنتخابية 

البلدية يف ظل التعددية احلزبية، وهتدف أساسا إىل التخفيف من اإلجراءات والرسعة يف إعالن النتائج، مع 

إخضاعها لرقابة الّلجنة االنتخابية الوالئية))) والرقابة القضائية))).

عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص 100.  (1(
املجلس  التقنية ملحرض إحصاء األصوات النتخاب أعضاء  املواصفات  2017 حيدد  أفريل   02 املحلية مؤرخ يف  الداخلية واجلامعات  قرار وزير   (2(

الشعبي الوطين، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 16 أفريل 2017، عدد 24.
محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص172.  (3(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 268  (4(
عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، الصفحة نفسها.  (5(
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أمهية حضور ممثيل األحزاب السياسية أشغال الّلجنة االنتخابية البلدية ج- 
حضور ممثيل األحزاب السياسية أشغال الّلجنة االنتخابية البلدية عىل درجة كبرية من األمهية، إذ أن األخرية 

ما  ثم تديد  للبلدية، ومن  التابعة  التصويت  املحصل عليها عىل مستوى مكاتب  لتجميع األصوات  خمولة 

تصلت عليه كل قائمة مرتشحني من مقاعد متثيلية يف املجالس الشعبية البلدية، وهنا تظهر أمهية حضور ممثيل 

األحزاب السياسية هلذه اإلجراءات.

فاملرشع سعى يف كل مرحلة إلرشاك األطراف املتنافسة يف العملية االنتخابية يف الرقابة، وخاصة األحزاب 

السياسية، بحضورها املستمر عىل خمتلف املستويات، وذلك لرتسيخ رشعية النتائج وتعزيز الوحدة، خاصة 

عند اعرتاف املتنافسني اخلارسين باهلزيمة، وإقرارهم أن العملية االنتخابية متت وفقا ملا ينص عليه القانون، 

وهو ما من شأنه املحافظة عىل االستقرار االجتامعي وتعزيز السيادة الشعبية والنظام الدستوري)1).

كام أن مراقبة ممثيل األحزاب لعمل الّلجان االنتخابية البلدية أثناء جتميع وإعالن النتائج، يمّكنها من تسجيل 

أي انتهاكات تؤثر عىل نزاهتها، خاصة أنه ُيمنع أي تغيري للنتائج املسجلة يف حمارض مكاتب التصويت، وُيمنع 

أي مساس باملستندات واملالحق املرفقة هبا.

ويشار إىل إلغاء رشط حضور ممثيل األحزاب السياسية ومجيع رؤساء مكاتب التصويت لعملية تسليم حمارض 

القانون  من   10 املادة  بموجب  عليه  ُنص  والذي  البلدية،  االنتخابية  الّلجنة  لرئيس  التصويت  مكاتب  فرز 

العضوي )0-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07، وذلك نظرا لصعوبة تطبيقه عمليا، كون إحصاء األصوات 

البلدية جيب أن يتسم بالرسعة الالزمة، وهو ما ال يمكن معه انتظار حضور كافة رؤساء مكاتب التصويت 

رئيس  إمضاء  بوجوب  املرشع  استبدله  ولذا  واملرتشحني،  السياسية  األحزاب  وممثيل  البلدية  مستوى  عىل 

الّلجنة االنتخابية البلدية لوصل استالم.

ثانيا: إقصاء ممثيل األحزاب من حضور أشغال الّلجان االنتخابية الوالئية وجلان املقيمني باخلارج
تراجع  أنه  إال  البلدية،  االنتخابية  الّلجان  أشغال  حضور  خيص  فيام  للمرشع  االجيايب  التوجه  رغم 

والقنصلية  الدبلوماسية  للدوائر  االنتخابية  والّلجان  الوالئية  االنتخابية  الّلجان  خيص  فيام  ذلك  عن 

اخلارج. يف  باملقيمني  واخلاصة 

تشكيلة ودور الّلجان االنتخابية الوالئية وجلان املقيمني باخلارج أ- 
قبل مناقشة إقصاء ممثيل األحزاب السياسية من حضور أشغال الّلجان االنتخابية الوالئية وجلان املقيمني يف 

اخلارج، نحاول معرفة تشكيلة ودور هذه الّلجان.

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص 881.  (1(
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تشكيلة ودور الّلجان االنتخابية الوالئية  -1
االنتخابية  الّلجان  مع  تكاملية  مهامها بصفة  انتخابية والئية، متارس  دائرة  إنشاء جلنة عىل مستوى كل  يتم 

البلدية، واعُتِمد فيها تشكيلة مغايرة واختصاصات أكثر أمهية.

تشكيلة الّلجان االنتخابية الوالئية  -
عرف التنظيم القانوين لتشكيلة الّلجنة االنتخابية تطورات عديدة، ظهرت من خالل التحول الدوري الذي 

سلكه املرشع يف طبيعة أعضائها، بحيث اعتمد يف قانون االنتخاب 89-13)1) واألمر 97-07)2) تشكيلة قضائية 

تتكون من ثالث قضاة يعينهم وزير العدل، وبذلك أضفى عليها صبغة قضائية كاملة، إرتأى أهنا األجدر 

حلسن أداء الّلجنة االنتخابية الوالئية مهامها.

غري أنه بموجب القانون العضوي )0-01)3) املعدل واملتمم لألمر97-07 عّدل هذا التوجه، ليعتمد تشكيلة 

خمتلطة تتكون من قاض برتبة مستشار يعينه وزير العدل، ونائب رئيس ومساعدين اثنني يعينهام وايل الوالية 

من بني ناخبي الوالية باستثناء املرتشحني واملنتمني إىل أحزاهبم وأوليائهم وأصهارهم إىل الدرجة الرابعة، 

وذلك يف تويل تام لطبيعة الّلجنة من كوهنا جلنة قضائية إىل جلنة ذات طبيعة إدارية يمكن الطعن يف قراراهتا 

االنتخابية  الّلجنة  عضوية  يف  اإلدارة  إرشاك  استلزم  تغيري  وهو  املختصة،  اإلدارية  القضائية  اجلهات  أمام 

الوالئية، عىل أن تبقى تت رئاسة ممثل عن السلطة القضائية.

مل يستقر احلال عند هذا الوضع، بل تراجع املرشع مرة أخرى عن توجهه، وعّدل يف تشكيلة الّلجنة دون تغيري 

لطبيعتها، بحيث نص يف القانونيني العضويني 12-01))) و16-10))) املتعلقني بنظام االنتخابات أهنا تتشكل من 

ثالثة )3( قضاة بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل، عىل أن تكون قراراهتا ذات طبيعة إدارية يمكن 

الطعن فيها أمام املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا.

وجتنب  السابقة  االنتخاب  قوانني  حماسن  مجع  حاول  و10-16   01-12 العضويني  القانونيني  يف  املرشع 

خربة  من  االستفادة  خالهلا  من  قصد  الوالئية،  االنتخابية  لّلجنة  كاملة  قضائية  تشكيلة  فاعتمد  مساوئها، 

الّلجنة  خالف  عىل  أهنا  خاصة  االنتخابية)6)،  العملية  أطراف  اجتاه  به  يتمتعون  الذي  واحلياد  القضاة 

االنتخابية البلدية متارس مهمة تنازعية أكثر منها إدارية أو سياسية)7)، وهو ما حيتاج أشخاصا ذوو كفاءة يف 

املجال االنتخايب والقضائي، كام أنه حّول الّلجنة االنتخابية الوالئية إىل درجة أوىل يمكن الطعن يف قراراهتا 

املادة 72 من قانون االنتخاب 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 88 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املادة 16 من القانون العضوي 04-01 املعدل واملتمم لألمر97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
املادة 151 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(

املادة 154 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
مزوزي ياسني، املرجع السابق، ص 101.  (6(

عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص99.  (7(
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أمام اجلهات القضائية اإلدارية املختصة، بعدما كانت تفصل بصفة هنائية بموجب قانون االنتخاب 89-

13 واألمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق باالنتخابات.

يشار أن الّلجنة االنتخابية الوالئية جتتمع بمقر املجلس القضائي)1)، وتلك ضامنة هامة أخرى حلامية أعضائها 

األصل،  يف  مهامهم  فيه  يامرسون  الذي  املجلس  مقر  داخل  االجتامع  كون  والتدخل،  الضغط  أشكال  من 

القضائية  املقرات  به  تتميز  الذي  للهدوء  نظرا  مهامهم،  ملامرسة  املناسب  اجلو  ويمنحهم  أكرب،  ثقة  يعطيهم 

مقارنة باملقرات اإلدارية األخرى.

دور الّلجنة االنتخابية الوالئية  -
خص املرشع الّلجنة االنتخابية الوالئية أدوارا أوسع مقارنة بالّلجنة االنتخابية البلدية، خاصة ما تعلق منها 

والوالئية،  البلدية  االنتخابات  أصوات  فرز  حمارض  يف  املسجلة  االحتجاجات  يف  األويل  والفصل  بالنظر 

فهي تعاين وتركز وجتمع النتائج النهائية املسجلة يف حمارض إحصاء األصوات املحررة عىل مستوى الّلجان 

االنتخابية البلدية، واملسلمة هلا من طرف رئيسها مقابل وصل استالم، كام أن الّلجنة االنتخابية الوالئية تقوم 

يف انتخابات املجالس الشعبية الوالئية بتحديد النتائج التي تصلت عليها كل قائمة مرتشحني عىل مستوى 

الدائرة االنتخابية، وتوزع املقاعد بحسب النسب التي تصلت عليها كل منها)2).

ويتعني عىل الّلجنة االنتخابية الوالئية أن تنهي مهامها بالنسبة النتخاب املجالس الشعبية البلدية والوالئية 

خالل )8)( ساعة عىل األكثر ابتداء من ساعة اختتام االقرتاع)3)، أما بالنسبة النتخاب أعضاء املجلس الشعبي 

الوطين فيجب أن ُتنهي أشغاهلا خالل )72( ساعة املوالية الختتام االقرتاع عىل األكثر وتودع حمارضها فورا 

يف ظرف خمتوم لدى أمانة ضبط املجلس الدستوري)))، وبالنسبة النتخاب رئيس اجلمهورية فالّلجنة مكلفة 

بجمع نتائج البلديات التابعة للوالية، والقيام باإلحصاء العام لألصوات، ومعاينة النتائج النتخاب رئيس 

اجلمهورية، وجيب أن تنهي أشغاهلا خالل االثنني وسبعني)72( ساعة املوالية الختتام االقرتاع عىل األكثر، 

وتودع حمارضها فورا يف ظرف خمتوم لدى أمانة ضبط املجلس الدستوري))).

كام أن الّلجنة االنتخابية الوالئية ملزمة يف مجيع االستحقاقات االنتخابية بتسليم نسخة مصادق عىل مطابقتها 

لألصل من حمرض الّلجنة االنتخابية الوالئية فورا وبمقر الّلجنة إىل املمثل املؤهل قانونا لكل حزب سيايس 

أو مرتشح، مقابل وصل باالستالم، وتدمغ هذه النسخة عىل مجيع صفحاهتا بختم ندي حيمل عبارة نسخة 

مصادق عىل مطابقتها لألصل، كام تسلم نسخة مصادق عىل مطابقتها لألصل إىل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

االنتخابات.

املادة 154 فقرة 2 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادة 156 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(
املادة 158 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
املادة 159 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
املادة 160 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
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االحتجاجات  يف  والبت  النظر  باختصاص  الوالئية  االنتخابية  الّلجنة  تتمتع  املهام،  هذه  إىل  باإلضافة 

باالحتجاج،  تبليغها  من  أيام   )(( مخسة  غضون  يف  بشأهنا  قراراهتا  وإصدار  الفرز،  حمارض  يف  املسجلة 

املختصة  اإلدارية  املحكمة  أمام  القرار  يف  الطعن  إمكانية  مع  املعنية،  األطراف  إىل  فورا  بتبليغه  وتلزم 

التبليغ. أيام من  خالل ثالثة )3( 

يشار أن الّلجنة االنتخابية الوالئية كانت تنظر يف االحتجاجات املسجلة يف حمارض الفرز بصفة هنائية غري قابلة 

ألي طعن يف ظل قانون االنتخاب 89-13 واألمر 97-07، غري أنه يف القانون العضوي )0-01 املعدل واملتمم 

لألمر 97-07 والقانونني العضويني 12-01 و16-10 املتعلقني بنظام االنتخاب، تم تعديل ذلك لتصبح الّلجنة 

االنتخابية الوالئية درجة أوىل تصدر قرارات يمكن الطعن فيها أمام اجلهات القضائية اإلدارية املختصة.

تشكيلة ودور الّلجان االنتخابية للمقيمني باخلارج  -2
االنتخابية، وتتمثل يف  العملية  نتائج  بإدارة  تتكفل  انتخابية  إنشاء جلان  يتم  باخلارج  املقيمة  للجالية  بالنسبة 

الّلجان االنتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية، والّلجنة االنتخابية للمقيمني يف اخلارج.

تشكيلة ودور الّلجان االنتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية  -
للدوائر  التصويت  مكاتب  يف  عليها  املحصل  النتائج  إحصاء  تتوىل  انتخابية  جلان  إنشاء  عىل  املرشع  نص 

االنتخابية الدبلوماسية والقنصلية)1)، وتتشكل من أربعة أعضاء، بينهم رئيس املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية 

رئيسا، وموظف من املمثلية الدبلوماسية أو القنصلية نائبا، ومساعدين اثنني من بني الناخبني املسجلني يف 

املحصل  النتائج  الّلجنة  الّلجنة، وترسل  القنصيل خيتارهم رئيس  أو  الدبلومايس  للمركز  االنتخابية  القائمة 

عليها إىل الّلجنة االنتخابية للمقيمني يف اخلارج واملنعقدة بمقر جملس قضاء اجلزائر)2)، ويعني أعضاء الّلجنة 

بموجب قرار صادر عن الوزير املكلف بالشؤون اخلارجية)3).

تشكيلة ودور الّلجنة االنتخابية للمقيمني يف اخلارج  -
أنشأ املرشع يف نفس مستوى الّلجان االنتخابية الوالئية داخل الوطن جلنة إلحصاء نتائج التصويت يف اخلارج، 

بحيث تتشكل من ثالثة قضاة بينهم رئيس برتبة مستشار يعينهم وزير العدل، وتستعني الّلجنة بموظفني اثنني 

ُيعينان بقرار مشرتك بني وزير الداخلية ووزير الشؤون اخلارجية، وتتخذ من جملس قضاء اجلزائر مقرا هلا.

تعمل هذه اّللجنة عىل مجع النتائج النهائية املسجلة من قبل جلان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية، وجيب أن 

املادة 162 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املادتني 3، 4 من القرار الصادر عن وزير الشؤون اخلارجية، مؤرخ يف 10 أفريل 2017 حيدد عدد وتشكيلة الّلجان االنتخابية للدوائر الدبلوماسية   (2(
الرسمية  اجلريدة   ،2017 ماي   4 ليوم  الوطين  الشعبي  املجلس  أعضاء  النتخاب  باخلارج  املقيمني  اجلزائريني  املواطنني  لتصويت  والقنصلية 

للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 16 أفريل 2017، عدد 24. 
املادة 9 من املرسوم التنفيذي 16-335 املؤرخ يف 19 ديسمرب 2016 املحدد لرشوط تصويت املواطنني اجلزائريني املقيمني يف اخلارج النتخاب أعضاء   (3(

املجلس الشعبي الوطين وكيفيات ذلك، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 21 ديسمرب 2016، عدد 75.
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تنهي مهامها يف غضون )72( ساعة املوالية لالقرتاع عىل األكثر، وتدون يف حمارض من ثالث نسخ، تودع فورا 

لدى أمانة املجلس الدستوري يف ظرف خمتوم)1).

يشار أن مماثلة تشكيلة الّلجنة االنتخابية للمقيمني يف اخلارج لتشكيلة الّلجنة االنتخابية الوالئية يثري التساؤل، 

يف  والفصل  النظر  صالحية  الوالئية  االنتخابية  الّلجنة  خولت  حني  ففي  متامثلة،  غري  االختصاصات  كون 

الّلجنة  فإن  والوالئية،  البلدية  االنتخابات  خالل  التصويت  مكاتب  فرز  حمارض  يف  املسجلة  االحتجاجات 

االنتخابية للمقيمني يف اخلارج ال متلك هذا االختصاص)2)، إنام تيل حمارضها املتعلقة باالنتخابات الترشيعية 

والرئاسية واالستفتاء مبارشة إىل املجلس الدستوري الذي يفصل يف النزاعات املرتتبة عنها.

وقد ُيفهم النص عىل نفس التشكيلة لّلجنتني أنه حماولة إلصباغ إرشاف قضائي أكرب عىل االنتخابات سواء 

عىل املستوى الداخيل أو اخلارجي، نظرا للكفاءة واحلياد الذي يتميز به رجال القضاء، والذي جيب أن يستغل 

لتدعيم نزاهة وشفافية العملية االنتخابية.

الوالئية  االنتخابية  الّلجان  أشغال  حضور  من  السياسية  األحزاب  ممثيل  إقصاء  مربرات  ب- 
وجلان املقيمني باخلارج

رغم الدور الذي يؤديه ممثلو األحزاب السياسية حلامية العملية االنتخابية من التزوير، إال أن املرشع مل ينص 

عىل حضورهم أشغال الّلجان االنتخابية الوالئية أو الّلجان االنتخابية للمقيمني باخلارج، وذلك يف تول عن 

املوقف الذي تبناه بالنسبة ألشغال الّلجان االنتخابية البلدية، والتي نص فيها عىل أحقيتهم حضور عملية 

إحصاء نتائج التصويت.

الرتاجع  بسبب  النقاش،  يثري  باخلارج  املقيمني  وجلان  الوالئية  االنتخابية  الّلجنة  يف  األحزاب  ممثيل  فغياب 

عن ضامنة رقابية من شأهنا رفع الكثري من الشبهات عن طريقة سري العملية االنتخابية، وتربير هذا اإلقصاء 

بالتشكيلة القضائية هلذه الّلجان، والتي يف نظر املرشع كافية لضامن عدم التالعب بنتائج االنتخاب، هو تربير 

ناقص كون نزاهة العملية تتطلب تكاتف جهود مجيع الفاعلني)3).

الكامل وااللتزام  إذا افرتضنا فيهم احلياد  باخلارج،  املقيمني  الوالئية وجلان  لّلجان  القضاة املشكلني  كام أن 

بام  أشغاهلم،  ممارسة  أثناء  واملرتشحني  األحزاب  ممثيل  حضور  يف  إذن  الضري  فام  القانونية،  بالنصوص  التام 

أهنم موقنون بعدم قيامهم بأي جتاوز من شأنه املساس بسالمة االنتخاب، خاصة أن هذا الرتخيص القانوين 

باحلضور سوف يمنح النتائج النهائية رشعية أكرب.

وإن كان املرشع يريد من وراء هذا اإلقصاء توفري اجلو املنظم ألشغال الّلجنة الوالئية وجلنة املقيمني باخلارج، 

املادة 163 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
فال  وبالتايل  والقنصلية،  الدبلوماسية  املمثليات  مستوى  عىل  اخلارج  يف  تنظيمهام  عىل  املرشع  ينص  مل  والوالئية  البلدية  لالنتخابات  بالنسبة   (2(
الفصل يف  فيام خيص  الوالئية  لّلجنة االنتخابية  املمنوح  للمقيمني يف اخلارج خالهلا، لذلك فهي ال متلك االختصاص  لّلجنة االنتخابية  وجود 

االحتجاجات املقدمة إليها واملتعلقة بسري االنتخابات املحلية.
عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص99.  (3(
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فذلك مردود عىل أساس أن رئيس الّلجنة يملك الصالحيات الالزمة حلفظ األمن والنظام أثناء أداء مهامها، 

كام أنه يمكن إلزام ممثيل األحزاب بعدم التدخل يف أشغال هذه الّلجان االنتخابية مثلام هو منصوص عليه 

بالنسبة ملكاتب التصويت.

ملمثيل  السامح  فاألوىل  االنتخابية  العملية  وشفافية  نزاهة  لضامنات  تدعيام  أنه  نقول  األساس  هذا  عىل 

األحزاب السياسية بحضور أشغال الّلجان االنتخابية الوالئية وجلان املقيمني باخلارج، فال يصح منحهم 

ثغرة  االنتخابات حيتاج  بنتائج  فالتالعب  آخر مرحلة،  االنتخابية ومنعه يف  املراحل  الرقابة يف معظم  حق 

فقط يف إحدى مراحلها ليحقق هدفه.

الفرع الثالث: استالم ممثيل األحزاب السياسية نسخ حمارض الّلجان االنتخابية

عرف النظام االنتخايب اجلزائري تدرجا يف إرشاك األحزاب السياسية يف رقابة العملية االنتخابية، وهو أمر 

مالحظ يف خمتلف مراحلها، ويرجع ذلك إىل حداثة التجربة التعددية التي تطلبت الرتيث وانتظار التمّرس 

املرحيل للمامرسات الديمقراطية يف احلياة السياسية، كام أن التجارب االنتخابية منذ تبين التعددية سمحت 

نادت  التي  املطالب  سقف  ورفعت  املختلفة،  االنتخاب  قوانني  يف  والضعف  القوة  مواطن  عىل  بالتعرف 

االنتخابية،  العملية  نزاهة  ضامنات  تدعيم  حول  متحورت  والتي  األحزاب،  وخاصة  السياسية  الطبقة  به 

وأمهها تقوية الرقابة احلزبية.

ومن أكثر النقاط التي عرفت جتاذبات؛ إجراء تسليم نسخ حمارض الّلجان االنتخابية البلدية والوالئية وجلان 

املقيمني باخلارج إىل ممثيل األحزاب السياسية، فقانون االنتخاب 89-13 )1)واألمر 97-07 )2) املتضمن القانون 

ملمثيل  املحارض  نسخ  االنتخابية  الّلجان  رؤساء  تسليم  وجوب  عىل  ينّصا  مل  باالنتخابات  املتعلق  العضوي 

األحزاب السياسية، ونّصا فقط عىل تعليق نسخة من املحرض داخل مقر الّلجنة، وهو العائق الذي منع أي 

مراقبة جدية من األحزاب لسالمة النتائج املعلن عنها من طرف الّلجان االنتخابية.

الّلجان االنتخابية، سبقه إقصاؤها من حق احلصول  فعدم النص عىل حقها يف احلصول عىل نسخ حمارض 

القانونيني  ظل  يف  فاألحزاب  وبالتايل  التصويت،  مكاتب  مستوى  عىل  املحررة  الفرز  حمارض  نسخ  عىل 

بتفحص  هلا  تسمح  رقابية  آلية  أي  منحها  لعدم  نظرا  االنتخابات،  بنتائج  القبول  سوى  هلا  ليس  السابقني 

النتائج ومعرفة مدى صحتها.

نتائج  عىل  األحزاب  رقابة  عرفت   07-97 لألمر  واملتمم  املعدل   (3( 01-0( العضوي  القانون  وبصدور 

الّلجنة  فيها  بام  االنتخابية،  الّلجان  حمارض  مجيع  نسخ  عىل  احلصول  من  بتمكينها  قويا،  تطورا  االنتخابات 

املواد 48، 97، 98 من قانون االنتخابات 89-13 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
املواد 58، 115، 116، من األمر97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املواد 21،20،10 من القانون العضوي 04-01 املعدل واملتمم لألمر97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
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القانونيني  يف  املرشع  عليه  حافظ  الذي  اإلجراء  وهو  باخلارج،  املقيمني  وجلنة  والوالئية  البلدية  االنتخابية 

العضويني 12-01 و16-10 املتعلقني بنظام االنتخابات.

أوال: إجراءات تعيني ممثيل األحزاب السياسية الستالم نسخ حمارض الّلجان االنتخابية
عملية تسليم حمارض الّلجان االنتخابية عىل قدر كبري من احلساسية لكوهنا تتضمن بيانات ومعلومات دقيقة 

التقيد هبا العتامد  ختص العملية االنتخابية، لذا فاملرشع ألزم األحزاب السياسية بمجموعة إجراءات جيب 

ممثليها بصفة قانونية الستالم نسخ املحارض.

فاألحزاب جيب عليها تقديم قائمة األشخاص الذين تريد أن يمثلوها الستالم املحارض، إىل املصالح املختصة 

يف الوالية، والتي تكون يف الغالب مديرية اإلدارة املحلية، وذلك يف أجل أقصاه عرشون )20( يوما من تاريخ 

التمثيل للحصول عىل  السيايس من  تعترب غري مقبولة، وحُيرم احلزب  بعد ذلك  قائمة تسلم  االقرتاع، وأي 

نسخ املحارض)1)، وجيب أن تتضمن القائمة كافة البيانات الشخصية لألشخاص املقرتحني، من إسم ولقب 

وعنوان، والّلجنة االنتخابية املراد التعيني عىل مستواها، سواء البلدية أو الوالئية أو جلنة املقيمني باخلارج.

الوالية برفض تعيني أحد األشخاص كممثل حلزب عىل  املختصة يف  املصالح  ومل ينص املرشع عىل أحقية 

مستوى إحدى الّلجان، غري أن ذلك ُيستشف من اشرتاط تسليم القائمة قبل 20 يوما كاملة من االقرتاع، 

وكذلك إلزام األحزاب تقديم البيانات الشخصية الكاملة لألسامء املقرتحة، وهي اإلجراءات التي ُيستخلص 

منها أن اهلدف وراء هذه القيود هو منح املهلة الكافية ملصالح الوالية ألجل التأكد أن األسامء املقرتحة من 

حمارض  استعامل  إلمكانية  شبهة  أي  توجد  ال  وأنه  االنتخابية،  العملية  لسالمة  هتديدا  تشكل  ال  األحزاب 

الّلجان االنتخابية ألغراض غري قانونية.

أنه كان  إال  العام،  اإلدارة حفاظا عىل األمن  الرقابة وإن كان من صلب صالحيات  النوع من  أن هذا  غري 

األحرى النص عليه رصاحة وتديد حاالته، لتجنب أي تأويل أو تفسري يكون عائقا أمام حصول األحزاب 

عىل نسخ حمارض الفرز، وبصفة عامة تبقى هذه الرقابة يف جمال ضيق، بدليل أن املرشع مل حيدد رشوطا مبارشة 

جيب توفرها يف ممثيل األحزاب الستالم حمارض الّلجان االنتخابية، وأعطاها حرية واسعة يف االختيار.

ومواجهة ألي طارئ، ُمنحت األحزاب السياسية حق تقديم قائمة إضافية تشمل أسامء األشخاص املقرتحني 

كممثلني احتياطيني، يعوضون املمثلني األساسيني يف حال غياهبم يوم االقرتاع، عىل أن تسلم القائمة يف أجل 

بكامل  االنتخابية  العملية  تنظيم  يف  الرغبة  يؤكد  إجراء  وهو  أقىص،  كحد  االنتخاب  تاريخ  من  أيام  عرشة 

إجراءاهتا تت رقابة األحزاب السياسية.

تنص املادة 153 فقرة 7، 8، 9 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يودع كل مرتشح أو قائمة مرتشحني لدى املصالح املختصة   (1(
يف الوالية قائمة ممثليهم املؤهلني قانونا الستالم نسخة من حمرض الّلجنة االنتخابية البلدية املتعلق باإلحصاء البلدي لألصوات خالل العرشين 

)20( يوما الكاملة قبل تاريخ االقرتاع.
جيب أن تتضمن القائمة كل عنارص اهلوية بالنسبة للشخص املؤهل.  

كام يمكن تقديم قائمة إضافية يف أجل عرشة )10( أيام قبل يوم االقرتاع وبنفس الرشوط للتعويض يف حالة غياب املمثل املؤهل«.  
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يشار أن املرشع مل ينص عىل رضورة تبليغ رؤساء الّلجان االنتخابية بقوائم ممثيل األحزاب السياسية الستالم 

نسخ املحارض، مثلام فعل بالنسبة لتبليغهم بقوائم ممثليها عىل مستوى مكاتب التصويت، وبالتايل يتم االكتفاء 

بوثيقة االعتامد املسلمة إىل كل ممثل.

ثانيا: إجراءات استالم ممثيل األحزاب السياسية نسخ حمارض الّلجان االنتخابية
نص املرشع عىل جمموعة إجراءات جيب احرتامها يف عملية تسليم حمارض الّلجان االنتخابية ملمثيل األحزاب 

أن  ويشار  سالمتها،  عىل  وحفاظا  االنتخابية  للعملية  محاية  اإلجراء  هذا  استغالل  إىل  وهتدف  السياسية، 

إجراءات التسليم هي نفسها عىل مستوى الّلجان االنتخابية البلدية أو الوالئية أو الّلجان االنتخابية للمقيمني 

باخلارج، وتتمثل أساسا)1):

تقديم وثيقة االعتامد لرئيس الّلجنة أ- 
قانونا،  املؤهلني  واملرتشحني  السياسية  األحزاب  ممثيل  عىل  حكرا  يكون  االنتخابية  الّلجان  حمارض  تسليم 

ورئيس الّلجنة عليه أن يطلب من الشخص املتقدم الستالم نسخة من حمرض الّلجنة أن يقدم وثيقة اعتامد تثبت 

تفويضه من طرف احلزب للقيام هبذه املهمة، وتبني أيضا أن املصالح املختصة وافقت عىل تعيينه كممثل، مع 

رضورة احتواء االعتامد عىل البيانات املحددة هلوية املمثل وخاصة االسم واللقب والعنوان واسم احلزب، 

والّلجنة االنتخابية التي تم تعيينه الستالم نسخة من حمرضها.

التسليم يكون من طرف رئيس الّلجنة ب- 
رئيس الّلجنة االنتخابية سواء البلدية أو الوالئية أو جلنة املقيمني يف اخلارج هو املخول الوحيد لتسليم نسخ 

احلزب  أحقية  من  يتأكد  الّلجنة  رئيس  أن  بحيث  متييعها،  وجتنب  العملية  ضبط  ذلك  وغاية  الفرز،  حمارض 

واملمثل يف احلصول عىل نسخة املحرض ومن ثم يسلمها.

التسليم يكون عىل مستوى مقر الّلجنة ج- 
قيد  وهو  الّلجنة،  مقر  مستوى  عىل  السيايس  احلزب  ملمثل  الّلجنة  حمرض  نسخة  بتسليم  ملزم  الّلجنة  رئيس 

املقر قبل  الّلجان، بحيث يمنع أي نقل للمحرض خارج  التالعب أو املساس بمحارض  هيدف إلبعاد شبهة 

تسليم نسخة منه ملمثيل األحزاب.

التسليم يكون فورا د- 
فورية تسليم نسخ حمارض الّلجان االنتخابية ملمثيل األحزاب من أهم ضامنات محايتها، فاملرشع منع رؤساء 

املتعلق   10-16 القانون العضوي  7 من  163 فقرة  املادة  3، كذلك  159 فقرة  املادة  3، كذلك  158 فقرة  املادة  6، كذلك  153 فقرة  املادة  أنظر:   (1(
االنتخابات. بنظام 
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الّلجان من ترك أي فارق زمين بني عملية ترير املحارض وتسليمها، ألن ذلك يفتح جمال التشكيك يف نزاهتها، 

ويثري الريبة حول الغاية من التأخري.

اإلمضاء عىل وصل االستالم هـ- 
الّلجان االنتخابية يكون برشط إمضاء املمثل املؤهل قانونا للحزب عىل وصل استالم  تسليم نسخ حمارض 

يثبت ذلك، ويتضمن تاريخ وساعة التسليم واملعلومات الكاملة للممثل املستِلم واحلزب الذي يمثله، ويف 

هذا اإلجراء محاية لرئيس الّلجنة من اهتامات األحزاب واملرتشحني بعرقلة أو رفض تسليم املحارض، خاصة 

أنه فعل جمرم يعاقب عليه القانون.

التأشري عىل النسخة بعبارة »نسخة مصادق عىل مطابقتها لألصل« و- 
نسخ حمارض الّلجان االنتخابية املسلمة ملمثيل األحزاب السياسية جيب أن تدمغ بختم ندي حيمل عبارة »نسخة 

نة فيها هي نفسها املسجلة يف حمارض الّلجان  مصادق عىل مطابقتها لألصل« وهي تأكيد أن البيانات املتضمَّ

االنتخابية الرسمية، سواء املعلقة يف مكاتب التصويت أو املسلمة إىل الّلجنة الوالئية أو املجلس الدستوري، 

خاصة أن األحزاب السياسية تعتمد عند طعنها يف نتائج االنتخاب عىل حمارض الّلجان االنتخابية.

ثالثا: أمهية استالم ممثيل األحزاب السياسية نسخ حمارض الّلجان االنتخابية
األحزاب السياسية ناضلت كثريا ألجل متكينها من احلصول عىل نسخ حمارض الّلجان االنتخابية، خاصة يف 

ظل قانون االنتخاب 89-13 واألمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق باالنتخابات، ويرجع ذلك إىل 

األمهية الكبرية التي يمثلها هذا اإلجراء، والتي تتمثل أساسا يف:

إجراء إحصاء مواز لألصوات أ- 
يسمح احلصول عىل نسخ حمارض الّلجان االنتخابية بإجراء األحزاب إلحصاء مواز لألصوات، والذي يعترب 

طريقة  أنه  كام  نتائجها)1)،  يف  التالعب  وكشف  الديمقراطية،  االنتخابية  العمليات  لتعزيز  صحيحة  طريقة 

حمارض  يف  واملدونة  التصويت  مكاتب  من  املأخوذة  النتائج  األحزاب  فيه  تسجل  االنتخاب،  ملراقبة  خاصة 

الفرز، وتقوم بمقارنتها بالنتائج الرسمية املعلن عنها يف حمارض الّلجان االنتخابية)2)، وذلك بعد إجراء عملية 

إحصاء بنفس الطريقة التي ينص عليها القانون واملفرتض أن السلطات الرسمية تعتمدها.

جلميع  بالنسبة  وذلك  البلدية،  إقليم  مستوى  عىل  األصوات  جمموع  حساب  بإعادة  املوازي  اإلحصاء  يتم 

التابعة هلا، بناء عىل حمارض الفرز املسلمة ملمثيل األحزاب، لتقوم بعد ذلك بتحديد عدد  مكاتب التصويت 

األصوات الذي تصلت عليه كل قائمة مرتشحني، ووفقا للنصوص القانونية تقوم بتوزيع املقاعد بحسب 

.15i مليسا استوك وآخرون، املرجع السابق، الصفحة  (1(
سعيد محوده احلديدي، املرجع السابق، ص856.  (2(
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نسب األصوات املتحصل عليها، لتقارهنا بعد ذلك بمحرض اإلحصاء البلدي الذي أعدته الّلجنة االنتخابية 

البلدية، وتتأكد من تطابق النتائج، أو وجود اختالف، وتدد موضعه.

النتائج  بجمع  وذلك  الوالئية،  االنتخابية  الدائرة  مستوى  عىل  لألصوات  مواز  إحصاء  بإعداد  تقوم  كام 

املسجلة يف حمارض الّلجان االنتخابية البلدية املسلمة هلا، ومقارنتها بالنتائج املسجلة يف حمارض تركيز النتائج 

الشعبية  املجالس  مقاعد  توزيع  ذلك  بعد  ويمكنها  الوالئية،  االنتخابية  الّلجان  طرف  من  تسلمتها  التي 

الّلجان االنتخابية الوالئية،  بالنتائج املعلنة من طرف  الوالئية وفقا للتنظيم املعمول به، لتقارهنا بعد ذلك 

وتراقب مدى وجود اختالف أيضا.

كام أن األحزاب السياسية عن طريق اإلحصاء املوازي يمكنها إجراء عّد للنتائج عىل املستوى الوطين باالعتامد 

عىل حمارض الّلجان االنتخابية الوالئية وحمارض الّلجنة االنتخابية للمقيمني باخلارج ومقارنتها بالنتائج املعلن 

التأكد من درجة صحتها ومن مدى  عنها من طرف اجلهات الرسمية عىل املستوى الوطين، وبذلك يمكن 

وجود تغيري أو تالعب)1).

خمتلف  عىل  االنتخاب  عملية  يراقبون  الذين  السياسية  األحزاب  ممثيل  عىل  أساسا  الطريقة  هذه  تعتمد 

خاصة  جلان  إىل  بتسليمها  ليقوموا  املختلفة،  االنتخابية  بالّلجان  املتعلقة  املحارض  ويستلمون  املستويات، 

تقارهنا  ثم  املشاركة،  املرتشحني  قوائم  واملقاعد عىل  تقوم بجمع وتوزيع األصوات  أحزاهبم  عىل مستوى 

الرسمية)2). بالنتائج 

وتتاج إمكانيات برشية وتقنية ومالية معتربة)3)، جتعل من الالزم عىل األحزاب التي تريد إجراءها أن تضع 

خطة مسبقة، وتقوم بإنشاء شبكة من فرق العمل واملختصني يف اإلحصاء والقانون، وتوفر هلم كافة وسائل 

االتصال وأجهزة اإلعالم اآليل، من أجل ترسيع وترية اإلحصاء املوازي لألصوات)))، كون العملية تتعلق 

بآالف حمارض جلان الفرز وحمارض الّلجان االنتخابية البلدية والوالئية وجلان الدوائر الدبلوماسية والقنصلية.

االعتامد عىل حمارض الّلجان عند تقديم الطعون ب- 
نتائج  يف  طعنها  عند  السياسية  األحزاب  عليها  تعتمد  التي  الوسائل  أكثر  من  االنتخابية  الّلجان  حمارض 

االنتخاب، إذ تعترب أدلة قوية اإلثبات، لكوهنا صادرة عن جهات رسمية هي نفسها من أرشف عىل عملية 

بني  اختالف  أو  أخطاء  ألي  مالحظتها  عند  فاألحزاب  وبالتايل  األصوات،  وتركيز  وإحصاء  ومجع  الفرز 

النتائج املسجلة يف املحارض التي استلمتها مع النتائج الرسمية األولية املعلن عنها، فإهنا ترفق طعوهنا بنسخ 

املحارض التي تثبت عدم صحة النتائج املعلنة، وتطالب بإلغائها أو تعديلها بام يتوافق مع البيانات املسجلة يف 

حمارض الّلجان االنتخابية.

جاي س، جودوين- جيل، املرجع السابق، ص 135.  (1(
مليسا استوك وآخرون، املرجع السابق، ص 1.  (2(

سعيد محودة احلديدي، املرجع السابق، ص857.  (3(
مليسا استوك وآخرون، املرجع السابق، ص 13.  (4(
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استالم املحارض يقوي ثقة األحزاب يف نتائج االنتخابات ج- 
إعالن  مرحلة  خالل  والنزاهة  الشفافية  مظاهر  أحسن  من  الفرز  حمارض  لنسخ  السياسية  األحزاب  استالم 

النتائج، ومن أقوى اآلليات الرقابية عىل العملية االنتخابية، إذ أنه يظهر أن ليس للسلطات الرسمية ما ختفيه، 

وال وجود ألي نية بالتالعب بالنتائج، األمر الذي من شأنه تقوية ثقة األحزاب السياسية بالعملية االنتخابية، 

وتشجيع قبول النتائج)1).

رابعا: محاية حق األحزاب السياسية يف احلصول عىل نسخ حمارض الّلجان االنتخابية
يمكن لألحزاب السياسية اللجوء إىل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات يف حال واجهتها صعوبات أو 

عراقيل يف احلصول عىل نسخ حمارض الّلجان االنتخابية، خاصة أن أي سلوك من هذا القبيل يعد فعال جمرما 

يعاقب عليه القانون.

إخطار اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات أ- 
عىل  احلصول  من  السياسية  األحزاب  متكني  يف  هاما  دورا  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  اهليئة  متارس 

نسخ حمارض الّلجان االنتخابية، إذ أهنا تتلقى إخطارات فيام خيص أي عراقيل تواجهها بالنسبة لتعيني ممثليها 

الستالم نسخ حمارض الّلجان االنتخابية)2)، والتي تكون أساسا بسبب رفض املصالح املختصة عىل مستوى 

الوالية قبول قائمة ممثيل األحزاب دون مربر قانوين، لتتدخل اهليئة يف هذه احلالة وتصدر قرارها امللزم لإلدارة 

برضورة استالم قائمة املمثلني وتعيينهم، بام أن األحزاب احرتمت اآلجال واإلجراءات القانونية.

كام أن األحزاب تقدم إخطاراهتا للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات إذا ُمنعت من احلصول عىل نسخ 

حمارض الّلجان االنتخابية البلدية أو الوالئية أو جلنة املقيمني يف اخلارج)3)، وتتدخل يف هذه احلالة للتأكد من 

الوقائع، ويف حال توصلت إىل وجود تعسف من رؤساء الّلجان، فإهنا تصدر قرارها امللزم بوجوب التسليم 

الفوري للمحارض.

فاألحزاب عن طريق اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات تافظ عىل حقها يف احلصول عىل نسخ حمارض 

الّلجان االنتخابية، للتأكد من سالمة مرحلة اإلعالن عن النتائج.

اإلخطار بجريمة االمتناع عن تسليم حمارض الّلجان االنتخابية ب- 
محاية حلق األحزاب السياسية يف احلصول عىل حمارض الّلجان االنتخابية، واعتبارا لكوهنا ضامنة هامة لسالمة 

مرحلة اإلعالن عن النتائج، وكون أي عرقلة لتسليم املحارض تفتح الشكوك لوجود تزوير وتالعب بالنتائج، 

فاملرشع نص أن أي شخص يمتنع عن تسليم املمثل املؤهل قانونا لألحزاب السياسية واملرتشحني نسخة من 

عيل إبراهيم إبراهيم شعبان، املرجع السابق، ص698.  (1(
املادة 12 فقرة 9 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.  (2(
املادة 14 فقرة 3 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات.  (3(
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حمرض الفرز أو حمرض اإلحصاء البلدي أو حمرض تركيز النتائج الوالئي يعاقب باحلبس من سنة )1( إىل ثالث 

)3( سنوات وبغرامة من 000.) دج إىل 0.000) دج، كام يمكن احلكم عليه باحلرمان من حق االنتخاب أو 

احلق يف الرتشح ملدة ال تتجاوز اخلمس ))( سنوات)1).

ويظهر من التشديد يف عقوبة االمتناع عن تسليم حمارض الّلجان االنتخابية أن املرشع يويل هذا اإلجراء دورا 

كبريا يف نزاهة االنتخابات ومحاية أصوات الناخبني واحرتام إرادهتم.

املطلب الثاين: طعون األحزاب السياسية يف صحة نتائج االنتخابات املحلية

تكتسب االنتخابات مكانة كربى لكوهنا تعطي الشعب)2) حرية اختيار من يمثله عرب التنافس الرشيف بني 

فرص  إتاحة  يف  والعدالة  الشفافية  مبدأ  يسودها  حرة  انتخابات  إجراء  ولضامن  املختلفة،  السياسية  القوى 

للقرارات  للتصدي  املتبعة  القانونية  اآلليات  أهم  تعد  التي  االنتخابية  الطعون  تأيت  اجلميع،  أمام  متساوية 

االنتخابية غري الصحيحة، والتي يرتبط تفعيلها باجلهات املخول هلا ممارستها واجلهات املكلفة بالنظر فيها، 

فمسامهة الطعون يف نزاهة العملية االنتخابية يتوجب توفر الوعي الالزم لدى األطراف صاحبة حق تريكها 

وممارستها، كام يتطلب استقاللية وكفاءة اجلهات التي هلا سلطة البت فيها)3).

عنها،  والدفاع  السياسية  واألحزاب  املرتشحني  وبرامج  أفكار  طرح  حرية  عىل  املبين  االنتخايب  فالتنافس 

عىل  باحلصول  تسمح  التي  بأصواهتم  الفوز  ثم  ومن  لطموحاهتم،  وتقيقها  بجديتها  الناخبني  هيئة  وإقناع 

األغلبية الكفيلة بتنفيذها، كل ذلك جيب أن يتم يف ظل ضوابط قانونية وأخالقية حيدد القانون جزاء خمالفتها 

املساس  أو  العملية االنتخابية  السلبي عىل سري  التأثري  أو جتاوزها)))، كام يستلزم توفري محاية ضد حماوالت 

بسالمتها، سواء من طرف القوائم املشاركة أو من أجهزة اإلدارة املنظمة للعملية، أو من أطراف أخرى لدهيا 

مصلحة يف فوز تيار سيايس معني.

والطعون االنتخابية))) آلية رقابية يمكن تفعيلها من طرف أصحاب الصفة واملصلحة حال وجود جتاوزات 

أثرت عىل النتيجة النهائية لالنتخاب، لتنظر فيها اجلهات املختصة، سواء كان ذلك يف مرحلة التصويت أو 

الفرز أو اإلحصاء أو إعالن النتائج)6)، فالطعن الفعال والقابل للمامرسة من احلقوق األساسية التي تتمتع هبا 

املادة 207 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
تنص املادة 7 من التعديل الدستوري 2016 »الشعب مصدر كل سلطة.  (2(

السيادة الوطنية ملك للشعب وحده«.  
العطيات طه حسني، املرجع السابق، ص47.  (3(

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص181.  (4(
خالل  من  للناخبني،  احلقيقية  اإلرادة  عن  االنتخاب  تعبري  صحة  يف  املنازعة  هبا  يقصد  والتي  االنتخابية  للطعون  الضيق  املدلول  إىل  باإلضافة   (5(
التشكيك يف عمليتي التصويت والفرز واإلحصاء وإعالن النتائج، فإن هلا مدلول واسع يقصد به التشكيك يف كل ما يتعلق بالعملية االنتخابية 
من إجراءات وترصفات بداية من استدعاء اهليئة الناخبة إىل إعالن النتائج، أنظر: نائل فؤاد حسىن عبد اجلواد، الفصل يف صحة العضوية الربملانية 

يف األنظمة الدستورية املعارصة، دراسة تليلية مقارنة، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مرص، الطبعة األوىل، 2017، ص 21.
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص181.  (6(
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األحزاب السياسية واملرتشحون والتي تسمح هلا باملطالبة بإلغاء القرارات غري املرشوعة لإلدارة)1)، واملرشع 

وعيا منه أن األحزاب من أكثر األطراف العملية االنتخابية حرصا عىل سالمتها، فإنه منحها حق الطعن يف 

صحة نتائج االنتخابات البلدية والوالئية.

الفرع األول: أحقية األحزاب السياسية بالطعن يف صحة نتائج االنتخابات املحلية

حرص األحزاب السياسية عىل نجاح العملية االنتخابية وخلوها من خروقات تؤثر عىل مصداقية نتائجها، 

جعلها أكثر أطرافها تفعيال للطعون يف صحتها، واملرشع عن طريق تنظيمه ملختلف إجراءات الرقابة احلزبية 

املختصة  اجلهات  إلخطار  األحزاب  دعم  يف  ساهم  فإنه  النتائج  وإعالن  والفرز  التصويت  عملية  خالل 

باملالحظات والتجاوزات املسجلة عن طريق ممثليها يف مكاتب التصويت.

تتميز الطعون االنتخابية يف صحة االنتخابات البلدية والوالئية عن غريها من طعون االنتخابات األخرى بأهنا 

تتم أساسا عىل درجتني، األوىل أمام الّلجنة االنتخابية الوالئية والثانية أمام اجلهات القضائية اإلدارية املختصة، 

ويشار أنه تم ختصيص نفس النصوص القانونية لطعون عملية التصويت والفرز وإعالن النتائج، نظرا لالرتباط 

املبارش بينها، كون طريقة سري عملية التصويت والفرز تؤثر حتام عىل النتائج النهائية لالنتخاب)2).

وإن كانت أحقية األحزاب السياسية بالطعن يف االنتخابات املحلية تثري بعض الغموض نظرا لعدم النص عليه 

رصاحة يف املادة 170 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، والتي اكتفت فقرهتا األوىل بمنح 

هذا احلق للناخب فقط، فإن هذا اللبس يزول بتحليل جمموعة من النصوص القانونية املنظمة ملختلف إجراءات 

الرقابة احلزبية عىل عملية التصويت وربطها بمضمون بقية فقرات املادة 170 من القانون العضوي 10-16.

أوال: حق ممثيل األحزاب السياسية يف تسجيل املالحظات واملنازعات يف حمارض الفرز
يف  األحقية  التصويت؛  ومكاتب  مراكز  مستوى  عىل  ممثليها  السياسية  األحزاب  لتعيني  الرئيسية  اآلثار  من 

تسجيل املالحظات واملنازعات يف حمارض فرز األصوات، فاملمثلون أثناء رقابتهم عملية التصويت يتأكدون 

من إجرائها وفقا ملا ينص عليه القانون، ويف حال ارتكاب أفعال تؤثر عىل صحتها، فإن رئيس مكتب التصويت 

ملزم بتمكينهم تضمينها يف حمارض الفرز.

غري أن اعتامد املرشع ملصطلحات مغايرة دوريا يف خمتلف النصوص القانونية هو ما يثري نوعا من اللبس، فهو عند 

تنظيمه للطعون االنتخابية يف صحة االنتخابات املحلية، نص أن الّلجنة االنتخابية تنظر يف »االحتجاجات« 

(1( Obligation et Norme Electoral, The Carter Centre, Atlanta, 2009, P128.
بن سنويس فاطمة، املرجع السابق، ص218.  (2(
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املقدمة هلا)1)، إاّل أنه عند تنظيمه لرقابة عملية التصويت من طرف ممثيل األحزاب نص بموجب املادة 168 

حمرض  يف  واملنازعات«  »املالحظات  تسجيل  عىل  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من 

الفرز)2)، ونفس احلكم جاءت به املادة 7)3) من املرسوم التنفيذي 07-)8 الذي حيدد كيفيات تعيني ممثيل قوائم 

املرتشحني عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت والتي 

نصت أيضا عىل تسجيل »مالحظات أو منازعات« ممثيل األحزاب السياسية يف حمارض الفرز، كام أن املادة 1) 

فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 ))) وعند تديدها إلجراءات ترير حمارض الفرز، نصت عىل حق ممثيل 

األحزاب واملرتشحني تسجيل »مالحظاهتم أو تفظاهتم« وأعطت نفس احلق للناخبني.

وبالتايل فاالختالف بني »االحتجاجات« التي تنظر فيها الّلجنة االنتخابية، والتي يعترب تسجيلها يف حمارض 

وبني  املحلية  االنتخابات  صحة  يف  للطعن  أساسيا  رشطا  التصويت  مكاتب  مستوى  عىل  األصوات  فرز 

املصطلحات  توحيد  وعدم  أيضا،  الفرز  حمارض  يف  األحزاب  ممثلو  يسجلها  التي  واملنازعات«  »املالحظات 

الوالئية يف »املالحظات واملنازعات«  الّلجنة االنتخابية  من طرف املرشع، يطرح تساؤال عىل قانونية فصل 

املسجلة يف حمارض الفرز من طرف ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني.

يف  وتديدا  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  باهليئة  املتعلق   11-16 العضوي  القانون  إىل  بالرجوع  أنه  غري 

املادة )1 ))) منه، ويف رسدها لصالحيات الّلجنة، نجدها تنص أن األخرية ترص عىل متكني ممثيل األحزاب 

نفس  وهو  التصويت،  مكاتب  مستوى  عىل  األصوات  فرز  حمارض  يف  »احتجاجاهتا«  تسجيل  من  السياسية 

احلق املخول هلا بنص املواد 1) و168 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات لكن مع اعتامد 

مصطلحات »املالحظات واملنازعات والتحفظات« األمر الذي يدل أهنا بنفس معىن »االحتجاجات«.

كام أن الدليلني الصادرين عن وزارة الداخلية واملتعلقني بتعيني ممثيل قوائم املرتشحني يف مكاتب التصويت 

تنص املادة 170 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »بالنسبة النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، لكل ناخب   (1(
احلق يف االعرتاض عىل عمليات التصويت بإيداع احتجاجه يف املكتب الذي صوت فيه.

يدون هذا االحتجاج يف حمرض مكتب التصويت الذي عرب فيه الناخب عن صوته ويرسل املحرض إىل الّلجنة االنتخابية الوالئية.  
تبت الّلجنة االنتخابية الوالئية يف االحتجاجات املقدمة هلا وتصدر قراراهتا يف أجل أقصاه مخسة )5( أيام ابتداء من تاريخ إخطارها باالحتجاج   

وتبلغ قراراهتا فورا.
تكون قرارات الّلجنة قابلة للطعن يف أجل ثالثة )3( أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها، أمام املحكمة املختصة إقليميا التي تبت فيها يف أجل مخسة )5)   

أيام.
احلكم الصادر عن املحكمة اإلدارية غري قابل ألي شكل من أشكال الطعن«.   

تنص املادة 168 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »...وأن يسجل يف املحرض كل املالحظات أو املنازعات املتعلقة بسري العمليات«.  (2(
تنص املادة 7 من من املرسوم التنفيذي 07-84 الذي حيدد كيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني عىل مستوى مراكز ومكاتب التصويت ويضبط   (3(
كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت »حيرض املرتشح أو ممثله املؤهل قانونا عىل مستوى مكاتب التصويت عمليات التصويت، ويمكنه عند 

قفل االقرتاع تسجيل كل املالحظات أو املنازعات املتعلقة بسري عمليات التصويت«.
تنص املادة 51 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يوضع يف كل مكتب تصويت، حمرض لنتائج الفرز، حمرر بحرب ال   (4(
أو  املرتشحني  أو  الناخبني  الناخبني ويتضمن، عند االقتضاء، مالحظات و/أو تفظات  التصويت بحضور  يتم ذلك بمكتب  أن  يمحى، عىل 

ممثليهم املؤهلني قانونا«.
تنص املادة 14 من القانون العضوي 16-11 املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات »تتأكد اهليئة العليا، يف إطار الصالحيات املخولة هلا،   (5(

بعد االقرتاع من:
إحرتام إجراءات الفرز واإلحصاء والرتكيز وحفظ أوراق التصويت املعرب عنها.  -

تسجيل  من  األحرار  واملرتشحني  االنتخابات  يف  املشاركة  السياسية  لألحزاب  قانونا  املؤهلني  املمثلني  لتمكني  القانونية  األحكام  إحرتام   -
احتجاجاهتم يف حمارض الفرز...«.
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بالنسبة النتخابات املجالس املحلية واملجلس الشعبي الوطين)1) وضحا رصاحة بأن ممثيل األحزاب السياسية 

مكاتب  ألعضاء  أساسا  موجه  دليل  أنه  العلم  مع  الفرز،  حمارض  يف  »احتجاجاهتم«  تسجيل  حق  يملكون 

التصويت والقائمني عىل العملية، وبالتايل فهو عىل مستوى كبري من الدقة لتوضيح حقوق والتزامات كافة 

أطراف العملية االنتخابية.

كام أن اعتامد املرشع ملصطلحي »املالحظات واملنازعات« يف تديده حلقوق ممثيل األحزاب السياسية خالل مراقبتهم 

عملية التصويت، هو تعبري أكثر دقة من مصطلح »االحتجاج« الذي نص عىل متكني الناخبني منه يف املادة 170 من 

القانون العضوي 16-10، كون مصطلح »املنازعات« يدل عىل وجود إشكال قانوين جيب النظر والفصل فيه، وإال 

فام الغاية من تسجيل »منازعة« يف حمرض الفرز دون تديد اإلجراءات أو اجلهة املختصة بالفصل فيها.

ومما يؤكد أحقية األحزاب السياسية بالطعن يف صحة االنتخابات املحلية ووجوب النظر يف احتجاجاهتا 

ومالحظاهتا ومنازعاهتا من طرف الّلجنة االنتخابية الوالئية، هو األمهية الكبرية التي أوالها املرشع لتعيني 

ممثليها عىل مستوى مكاتب التصويت، إىل درجة خصص هلا فصال كامال من املادة 166 إىل املادة 169 من 

القانون العضوي 16-10، فتخصيص هذه النصوص القانونية كلها للرقابة احلزبية عىل العملية االنتخابية، 

ثم القول يف األخري أن »املالحظات واملنازعات« املرتتبة عنها واملسجلة يف حمارض الفرز خترج عن مفهوم 

االنتخابية  الّلجنة  فيها  تنظر  والتي   10-16 العضوي  القانون  من   170 املادة  يف  املحدد  »االحتجاجات« 

الوالئية، هو رأي مردود ُيفرغ هذه الرقابة من حمتواها وجيعلها دون معىن، وهو أمر مستبعد كون نية املرشع 

اجتهت إىل تقوية وإرشاك األحزاب يف رقابة معظم املراحل االنتخابية، وهذا ما يظهر جليا يف النصوص 

القانونية املتعددة التي نظمت ذلك.

إشارة حلتمية ربطها  فيها  يوجد  العضوي 16-10 ال  القانون  املادة 170 من  الثالثة من  الفقرة  أن  أيضا  يشار 

فقط بالفقرتني األوىل والثانية اللتان تنظامن االحتجاجات املسجلة من طرف الناخبني، كوهنا جاءت بمفهوم 

عام مضمونه »تبت الّلجنة االنتخابية الوالئية يف االحتجاجات املقدمة إليها« واملعىن يف ذلك عام، كوهنا مل 

تنص عىل وجوب النظر يف االحتجاجات املقدمة هلا من طرف الناخبني فقط، بل جاءت بعبارة شاملة لكل 

االحتجاجات املقدمة إليها سواء من الناخبني أو األحزاب السياسية أو املرتشحني دون ختصيص.

ومن خالل ما سبق يتضح جليا أن األحزاب السياسية متلك حق تسجيل »مالحظاهتا ومنازعاهتا« التي تدخل 

يف خانة »االحتجاجات« عىل صحة العملية االنتخابية، والتي تنظر فيها الّلجنة االنتخابية الوالئية، وبالتايل 

فهي متلك الصالحية الكاملة للطعن يف صحة االنتخابات املحلية)2).

يف  املرتشحني  قائمة  ممثل  دليل  السابق،  املرجع   ،2017 نوفمرب   23 ليوم  والوالئية  البلدية  الشعبية  املجالس  انتخابات  يف  املرتشحني  ممثيل  دليل   (1(
انتخابات املجلس الشعبي الوطين ليوم 05 ماي2017، املرجع السابق.

بن سنويس فاطمة، املرجع السابق، ص203.  (2(
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ثانيا: أولوية األحزاب السياسية بالطعن يف صحة نتائج االنتخابات املحلية
لألحزاب  املمنوح  احلق  وهو  صحتها،  يف  الطعن  حق  االنتخابية  العملية  لنزاهة  األساسية  الضامنات  من 

الفرز)1)،  حمارض  يف  احتجاجاهتا  تسجيل  طريقه  عن  متارسه  والذي  املحلية،  االنتخابات  خالل  السياسية 

واملنازعة يف سالمة عملية التصويت والفرز وإعالن النتائج، واملطالبة بتعديل أو إلغاء نتائج مكاتب االقرتاع 

التي عرفت جتاوزات مست مصداقية العملية عىل مستواها.

ملامرسته،  طائفة ممكنة  ألكرب  املجال  فتح  إىل  املحلية  االنتخابات  صحة  يف  للطعون  تنظيمه  يف  عمد  فاملرشع 

اجلهود  تكاتف  االنتخابية، هبدف  العملية  نتائج  منازعة سالمة  اجلميع يف  التأكيد عىل حق  ذلك  وغايته يف 

لكشف أي حماوالت تالعب أو تزوير.

فمنح الناخبني حق تسجيل طعوهنم يف حمارض الفرز عىل مستوى املكاتب التي صوتوا فيها هو توسيع لطائفة 

أصحاب حق الطعن وليس تضييقا فيه، وبالتايل فالناخبون يامرسون حق الطعن إىل جانب كل من األحزاب 

السياسية واملرتشحني املشاركني يف االنتخابات.

فال ُيعقل أن ُيمنح الناخبون حق الطعن، فيام ُترم منه األحزاب السياسية، فالوزن االنتخايب لألحزاب يف 

االنتخابات واملصلحة التي متلكها يف إجراء انتخابات سليمة، جيعلها أكثر األطراف أحقية للطعن يف صحة 

نتائج االنتخابات، خاصة يف ظل العزوف الكبري للناخبني عن ممارسة حقهم يف التصويت أساسا، فام بالنا 

جيعل  الذي  األمر  وهو  يتطلبه،  الذي  والوقت  واجلهد  إتباعها  الواجب  واإلجراءات  الطعن  حق  بمامرسة 

األحزاب السياسية يف مرتبة أولوية يف ممارسة حق الطعن.

إتباعها،  الواجب  القانونية  كام أن حق الطعن يف االنتخابات حيتاج كفاءة قانونية مقبولة، نظرا لإلجراءات 

والتي جيهلها أغلبية الناخبني اعتبارا ملستواهم املحدود وعدم اهتاممهم أصال، يف حني أن األحزاب السياسية 

وتستطيع  الطعن  بإجراءات  دراية  أكثر  خاصة،  واالنتخايب  القانوين  املجال  يف  املكونة  إطاراهتا  طريق  عن 

أطراف  أفضل  جيعلها  ما  وهو  القانونية)2)،  النصوص  بموجب  املحددة  واآلجال  للرشوط  وفقا  تقديمها 

العملية االنتخابية تفعيال للطعون االنتخابية.

وبالتايل فالتفسري الضيق لنص املادة 170 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، والقول بأن 

حق الطعن يف االنتخابات املحلية ممنوح فقط للناخبني بموجب الفقرتني األوىل والثانية منها، وعدم ربطها 

مع خمتلف النصوص القانونية التي تؤكد أحقية األحزاب السياسية بالطعن يف صحة النتائج االنتخابية، هو 

إضعاف لواحدة من أهم اآلليات الرقابية اهلادفة حلامية إرادة الناخبني.

إسالسل حممد، املرجع السابق، ص241.  (1(
اسالسل حممد، املرجع السابق، ص 247.  (2(
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الفرع الثاين: فصل الّلجان االنتخابية الوالئية يف طعون األحزاب السياسية يف صحة 
نتائج االنتخابات املحلية

أناط املرشع مهمة الفصل يف طعون األحزاب السياسية يف صحة نتائج االنتخابات املحلية لّلجان االنتخابية 

الوالئية كدرجة أوىل يمكن الطعن يف قراراهتا أمام املحكمة اإلدارية املختصة.

أوال: الّلجان االنتخابية الوالئية من اختصاص قضائي إىل اختصاص إداري
عرف التنظيم القانوين لدور الّلجنة االنتخابية الوالئية يف طعون صحة نتائج االنتخابات املحلية، نوعا من 

اعتبارها هيئة قضائية تفصل  لتشكيلتها واختصاصاهتا، والرتدد بني  الدوري  التغيري  عدم االستقرار، مرده 

أمام  للطعن  قابلة  قرارات  تصدر  إدارية  هيئة  أو  الفرز،  حمارض  يف  املسجلة  االحتجاجات  يف  هنائية  بصفة 

اجلهات القضائية اإلدارية املختصة، وتبع هذا التحول يف الطبيعة تغيري أيضا يف التشكيلة بام يتوافق مع طبيعة 

االختصاصات اجلديدة.

ففي ظل قانون االنتخاب 89-13)1) واألمر 97-07)2) املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، 

الفرز من  الّلجان االنتخابية الوالئية باختصاص كامل للفصل يف االحتجاجات املسجلة يف حمارض  متتعت 

طرف الناخبني أو ممثيل األحزاب السياسية واملرتشحني، وانعكس هذا االختصاص عىل تشكيلتها التي كانت 

تتكون من ثالثة قضاة يعينهم وزير العدل.

فاملرشع نص أن الّلجنة االنتخابية الوالئية إضافة إىل اختصاصاها يف جتميع وتركيز نتائج الّلجان االنتخابية 

بالفصل وبشكل  الفائزة يف االنتخابات، فإهنا ختتص  املقاعد عىل قوائم املرتشحني  بتوزيع  البلدية، وقيامها 

ابتداء من  أيام  إليها، وذلك يف أجل عرشة )10(  هنائي غري قابل ألي طعن، يف كل االحتجاجات املرفوعة 

أداء دور حموري يف  استثنائية)3)، هبدف متكينها من  ُأعطيت صفة هيأة قضائية  بذلك  تقديمها، وهي  تاريخ 

سالمة العملية االنتخابية.

قابل  غري  هنائي  وبشكل  املحلية  االنتخابات  صحة  طعون  يف  الفصل  اختصاص  الّلجان  هذه  منح  أن  غري 

للطعن جعلها يف درجة مساوية للمحكمة العليا)))، وهو أمر غري مقبول، كام أن تشكيلتها القضائية الثالثية 

أثبت ضعفه، كون القضاة ينتمون إىل القضاء العادي الناقص اخلربة يف جمال املنازعات اإلدارية واالنتخابية 

بالتحديد وهو األمر الذي أثر عىل فعالية رقابتها))).

االنتخابية  لّلجان  نظرته  املرشع  غرّي  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   01-0( العضوي  القانون  بصدور 

املادة 76 من القانون 89-13 املتضمن قانون االنتخابات.  (1(
املادة 92 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص179.  (3(
(4( MAHIOU, AHMED, Cours de contentieux administratifs, t.1.et t.2, 2 éd, Alger, OPU, 1981.

عبد املؤمن عبد الوهاب، املرجع السابق، ص181.  (5(
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واإلداري)1)،  القضائي  الطابع  بني  مزدوجة  أضحت  التي  تشكيلتها  عىل  تغيريا  وأدخل  الوالئية، 

يعينهم  اثنني  ومساعدين  رئيس  ونائب  العدل  وزير  يعينه  مستشار  برتبة  رئيس  من  تتشكل  وأصبحت 

الدرجة  إىل  أصهارهم  أو  وأوليائهم  أحزاهبم  إىل  واملنتمني  املرتشحني  باستثناء  الوالية  ناخبي  من  الوايل 

قابلة  إدارية  أهنا  املرشع  أكد  بأن  قراراهتا  لطبيعة  تويال  اإلدارية  القضائية  التشكيلة  هذه  وتبع  الثانية)2)، 

الطعون  نظر  الوالئية يف  االنتخابية  لّلجان  أي دور  إلغاء  تم  اإلدارية، كام  القضائية  أمام اجلهات  للطعن 

وأوكل  واملرتشحني،  السياسية  واألحزاب  الناخبني  طرف  من  الفرز  حمارض  يف  املسجلة  واالحتجاجات 

يف  قرارها  وتصدر  إليها  املقدمة  الطعون  يف  تفصل  التي  اإلدارية  القضائية  اجلهات  إىل  االختصاص  هذا 

أجل مخسة ))( أيام كاملة من تاريخ رفع الدعوى، مع إمكانية الطعن بالنقض يف هذا القرار أمام جملس 

الدولة يف أجل عرشة )10( أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.

لُيدِخل املرشع اجلزائري تغيريا جديدا عىل تشكيلة وصالحيات الّلجان االنتخابية بموجب القانون العضوي 

12-01 املتعلق بنظام االنتخابات)3)، وبنفس التوجه جاء القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات)))، 

رئيس  بينهم  قضاة  ثالثة  من  تتشكل  وأصبحت  الكاملة،  القضائية  التشكيلة  إىل  أخرى  مرة  رجع  بحيث 

برتبة مستشار يعينهم وزير العدل، واألمر املستحدث هو اعتامد املرشع الزدواجية الفصل يف طعون صحة 

واالحتجاجات  الطعون  يف  النظر  اختصاص  الوالئية  االنتخابية  لّلجان  أوكل  بحيث  املحلية،  االنتخابات 

املسجلة يف حمارض الفرز كدرجة أوىل)))، عىل أن تكون قراراهتا ذات طبيعة إدارية قابلة للطعن أمام املحاكم 

اإلدارية املختصة.

يتضح من خالل تنظيم الّلجان االنتخابية الوالئية يف القانونيني العضويني 12-01 و16-10 أن املرشع حاول 

القضائية  التشكيلة  إىل  املعتمدة سابقا وجتنب سلبياهتا، بحيث رجع  التنظيم  اجيابيات طريقة  االستفادة من 

لالستفادة من خربة القضاة وحيادهم، خاصة يف ظل اعتامد نظام القضاء اإلداري الذي أصبح للقضاة يف 

ظله خربة مقبولة يف جمال املنازعات اإلدارية واالنتخابية، كام أنه جعل الّلجنة الوالئية عند فصلها يف الطعون 

درجة أوىل ُيتظلم أمامها يف القرارات الصادرة عنها، وهو محاية حلقوق الطاعن من التعسف أو اخلطأ، كام 

منحه إمكانية الطعن أمام املحاكم اإلدارية كدرجة ثانية يف هذه املنازعة.

ثانيا: رشوط قبول النظر يف طعون األحزاب السياسية من طرف الّلجان االنتخابية الوالئية
يف  النظر  لقبول  رشوط  جمموعة  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   170 املادة  حددت 

طعون األحزاب السياسية من قبل الّلجنة االنتخابية الوالئية، تتمثل يف:

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 283.  (1(
املادة 16 من القانون العضوي 04-01 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املادة 151 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
املادة 154 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص281.  (5(
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الرشوط اخلاصة بالطاعن
الطاعن هو الشخص الذي يتقدم بعريضة أمام القضاء ويطلب منه النظر فيها)1)، وختتلف الرشوط القانونية 

املتطلبة فيه بحسب طبيعة الطعن، وبالنسبة للطعن يف صحة االنتخابات املحلية فالطاعن جيب أن تتوفر فيه:

الصفة: يقصد بالصفة أن يكون للمدعي حق املطالبة باحلق، أو نائب عن صاحبه أو وكيل عنه، وبصفة   -1

عامة يكون بمثابة وكيل قانوين، وال تقبل الدعوى إال إذا كان املدعي يدعي حقا أو مركزا قانونيا له)2)، 

وبالنسبة للطعن يف صحة االنتخابات املحلية فاملرشع عمد إىل توسيع أصحاب الصفة يف ممارسته، 

ُبغية ضامن أكرب محاية للعملية االنتخابية من التالعب والتزوير.

فحق الطعن ممنوح للناخب املسجل يف القائمة االنتخابية ملكتب التصويت املعين، مع رضورة أن يكون قد 

أدىل بصوته يوم االقرتاع، وعليه فالناخب الذي صوت يف مكتب غري املكتب الذي يريد تسجيل احتجاجه 

عىل مستواه ممنوع من ذلك، وغاية املرشع إعطاء جدية للطعون يف صحة االنتخاب، كون الناخب املسجل يف 

القائمة االنتخابية ملكتب التصويت املعين يكون أكثر إملاما باملخالفات التي حدثت يف مكتب تصويته مقارنة 

ببقية الناخبني، كام أن هذا الرشط من شأنه تدعيم روح املسؤولية لدى الناخبني لعلمهم أهنم مسؤولون عن 

محاية العملية االنتخابية يف مكاتب تصويتهم، كام أن رشط أن يكون الناخب املسجل قد أدىل بصوته َحرَص 

هذا احلق يف األشخاص الواعني بحجم املسؤولية امللقاة عليهم، فالشخص الذي مل يكّلف نفسه عناء التنقل 

إىل مكاتب التصويت واإلدالء برأيه ال يمكن استئامنه عىل أصوات الناخبني ومنحه حق تسجيل احتجاجه يف 

حمرض الفرز والطعن يف صحة االنتخاب، فهو شخص غري مبال مل حيرض العملية أصال.

كام أن األحزاب السياسية واملرتشحني ذووا صفة يف تقديم الطعون يف صحة االنتخابات املحلية)3)، لكوهنم 

من أطراف العملية االنتخابية الذين منحهم املرشع احلق الكامل يف حضور عملية التصويت بكامل إجراءاهتا 

ورقابتها، وتسجيل احتجاجهم يف حمارض الفرز يف حال مالحظة أفعال من شأهنا التأثري عىل السري احلسن 

للعملية، فأمام نقص وعي الناخبني بأمهية الطعن يف صحة العملية االنتخابية حلامية أصواهتم، تظهر أمهية 

وجه  يف  الوقوف  شأنه  من  التي  اهلامة  اآللية  هذه  ومبارشة  واملرتشحون،  األحزاب  به  تقوم  الذي  الدور 

حماوالت االعتداء عىل اإلرادة العامة للناخبني))).

فاملرشع عمد عند تديده ألصحاب الصفة يف الطعن يف صحة االنتخابات املحلية إىل تنويع الفئات صاحبة 

حق الطعن، خاصة أن اجلهات الفاصلة يف احتجاجاهتا هي الّلجان االنتخابية الوالئية واملحاكم اإلدارية التي 

تعد كافية للنظر يف العدد الكبري من الطعون املمكن استقباله، عكس الطعون يف انتخابات املجلس الشعبي 

حممود حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص 209.  (1(
بوجادي عمر، املرجع السابق، ص103.  (2(

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص213.  (3(
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص299.  (4(
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الوطين، الذي منح فيها حق الطعن لألحزاب السياسية واملرتشحني فقط دون الناخبني، ُبغية ختفيف الضغط 

عىل املجلس الدستوري الفاصل يف هذه املنازعات.

التوجه  يمكن  لذلك ال  وتبعا  مبارشة دعواه،  الدعوى من  التي جينيها حمرك  الفائدة  املصلحة: هي   -2

إىل القضاء عبثا وتريك دعوى دون غاية تقيق منفعة خاصة أو عامة، مادية أو معنوية، فالقضاء 

بنزاعات صورية ال مصلحة  إشغاله  يمكن  األفراد، ال  قائمة هتدف حلامية حقوق وحريات  سلطة 

لرافعيها من تريكها)1).

املصلحة يف الطعون االنتخابية بصفة عامة بام فيها املصلحة يف طعون صحة االنتخابات املحلية ذات طبيعة 

استثنائية، كوهنا ال تشرتط أن تكون دفاعا عن حق شخيص، بل تكون دفاعا عىل مصلحة عامة تتعلق بحامية 

منها  يستفيد  للطاعن  منفعة خاصة  ليس تقيق  االنتخايب  الطعن  وراء  من  فاملطلوب  الناخبني مجيعا،  إرادة 

شخصيا يف حال قبول طعنه والفصل لصاحله، بل املنفعة املطلوبة من ورائه هو املصلحة العامة)2).

وعليه؛ فأصحاب الصفة يف الطعن يف صحة االنتخابات املحلية ال يطالبون بحامية أصواهتم فقط، بل حيركون 

الطعن ضد أي اعتداء عىل العملية االنتخابية يف أي مرحلة دون االعتداد بالرضر الشخيص الذي أصاهبم من 

وراء ذلك، بل العربة بالرضر اجلامعي الذي يرتتب عن التالعب بعملية التصويت أو الفرز أو إعالن النتائج.

الناخبون  أن  خاصة  املحلية،  االنتخابات  صحة  يف  الطعن  حق  يملكون  واملرتشحون  السياسية  فاألحزاب 

أنفسهم يملكون هذا احلق)3)، واهلدف من ذلك محاية املصلحة العامة، التي حتام سوف تنعكس عىل املصلحة 

اخلاصة، وهي امليزة األساسية للمنازعات االنتخابية، التي تقوم عىل نوع من التضامن االجتامعي بني األفراد.

لذلك فاالرتباط بني الصفة واملصلحة يف الطعون االنتخابية وثيق، بحيث كلام متتع الطاعن بالصفة املشرتطة 

قانونا ملبارشة املنازعة، فاملصلحة متوفرة حتام، نظرا لكون املصلحة املحمية عامة)))، وبمجرد انتامء الناخب 

إىل القائمة االنتخابية ملكتب التصويت املنَتَخِب فيه، أو مشاركة األحزاب السياسية واملرتشحني يف املنافسة 

فاملصلحة  إحدى مكاتب تصويتها،  نتائج  الطعن يف صحة  امُلراد  االنتخابية  الدائرة  االنتخابية عىل مستوى 

قائمة، وال يمكن لّلجنة االنتخابية الوالئية رفض الطعن شكال النعدام املصلحة.

الرشوط املتعلقة بشكل الطعن ب- 
قبول الطعن يف صحة نتائج االنتخابات املحلية))) والفصل فيه من طرف الّلجنة االنتخابية الوالئية يتطلب 

توفر جمموعة رشوط:

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص 210.  (1(
شطناوي فيصل عقله، اختصاص القضاء بالفصل يف صحة العضوية الربملانية، جملة اآلداب والعلوم االجتامعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة   (2(

عامن، املجلد الثاين، العدد 9، 2015، ص 37.
إسالسل حممد، املرجع السابق، 247.  (3(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 297.  (4(
طعون نتائج االنتخابات املحلية التي تنظر فيها الّلجان االنتخابية الوالئية هي نفسها االحتجاجات املسجلة يف حمارض الفرز، وذلك حسب نص   (5(

املادة 170 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.
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شكل الطعن  -1
من  الفرز  حمرض  يف  االحتجاج  تسجيل  بمجرد  مسجال  ُيعترب  الوالئية  االنتخابية  الّلجنة  أمام  املقدم  الطعن 

طرف الناخبني أو ممثيل األحزاب السياسية أو املرتشحني، ومل حيدد املرشع طبيعة املخالفات أو التجاوزات 

التي يمكن تسجيلها يف حمرض الفرز، وهو بذلك ُيرخص ألصحاب الصفة تسجيل أي ممارسة يرون أهنا خُتل 

بسالمة العملية وتؤثر عىل النتيجة النهائية لالنتخاب.

الحقا،  االنتخابية  الّلجنة  فيه  تفصل  والذي  الفرز،  حمرض  يف  املسجل  االحتجاج  يتضمن  أن  وجيب 

التالية)1): البيانات 

إسم ولقب وصفة وعنوان صاحب االحتجاج.- 

أو -  السفر  جواز  رقم  أو  الوطنية  التعريف  )بطاقة  صدورها  ومكان  وتاريخ  هويته  إثبات  بطاقة  رقم 

رخصة السياقة(.

إسم ممثل القائمة املرتشحة ولقبه.- 

إسم القائمة املرتشحة املمَثلة.- 

مضمون االحتجاج.- 

إمضاء صاحب االحتجاج.- 

االحتجاجات  تعدد  حال  يف  أنه  غري  لذلك،  خمصص  إطار  ضمن  الفرز  حمرض  يف  االحتجاج  تسجيل  يتم 

فقط)2)،  مزدوجة  ورقة  من  يتكون  ألنه  نظرا  الفرز،  حمرض  يف  كلها  تدوينها  املمكن  غري  جيعل  ال  بشكل 

مع  ويرفقها  مستقلة  تقارير  ضمن  االحتجاجات  هذه  بتحرير  الرتخيص  التصويت  مكتب  لرئيس  يمكن 

حمرض الفرز، مع رضورة اإلشارة إليها يف املحرض، جتنبا إلخفائها الحقا من أي طرف يسعى للتسرت عىل 

التجاوزات احلاصلة أثناء العملية.

ميعاد الطعن  -2
الطعن يف صحة االنتخابات املحلية يكون عن طريق تسجيل االحتجاج يف حمارض الفرز، ويرتبط بآجال تعترب 

من النظام العام، فال جيوز قبوله بعد فواهتا)3)، ويكون من افتتاح مكاتب التصويت للناخبني إىل غاية االنتهاء 

من عملية الفرز التي ختتتم بتحرير حمارض الفرز وإعالن النتيجة، وعليه فأي احتجاج ُيراد تسجيله بعد انتهاء 

الفرتة السابقة يعد خارج اآلجال القانونية وال يعتد به.

انتخابات  يف  املرتشحني  ممثيل  دليل  أنظر:  السابق،  املرجع  ماي2017،   05 ليوم  الوطين  الشعبي  املجلس  انتخابات  املرتشحني  قائمة  ممثل  دليل   (1(
املجالس الشعبية البلدية والوالئية ليوم 23 نوفمرب 2017، املرجع السابق.

الفرز النتخاب  التقنية ملحرض  2017 املحدد للميزات  2 نوفمرب  الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف  2 من قرار وزير  املادة   (2(
ولونني  موحد  نموذج  ذات  مزدوجة  ورقة  شكل  يف  مطبوع  يف  الفرز  حمرض  »يعد  السابق  املرجع  والوالئية،  البلدية  الشعبية  املجالس  أعضاء 
خمتلفني«، أنظر أيضا: املادة 2 من قرار وزير الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف 2 أفريل 2017 املحدد للميزات التقنية ملحرض 

الفرز النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، املرجع السابق.
شطناوي فيصل عقله، املرجع السابق، ص 38.  (3(
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وُيطرح إشكال بالنسبة للتجاوزات املمكن حدوثها عىل مستوى الّلجان االنتخابية البلدية والوالئية، وكيفية 

الحقا،  الطعون  يف  عليها  االعتامد  ألجل  حمارضها،  يف  االحتجاجات  تسجيل  إمكانية  ومدى  فيها،  الطعن 

خاصة أن تسجيل االحتجاج رشط شكيل أسايس لقبول الطعن.

املرشع يف تنظيمه ملختلف إجراءات الطعن يف صحة االنتخابات املحلية نص أن الّلجنة الوالئية االنتخابية 

تنظر يف االحتجاجات املسجلة يف حمارض الفرز، سواء من الناخبني أو ممثيل األحزاب السياسية أو املرتشحني، 

وعليه فالتسجيل ينتهي بتحرير حمارض الفرز، األمر الذي ينفي إمكانية تسجيل احتجاجات يف حمارض الّلجان 

االنتخابية البلدية والوالئية، وهو األمر الذي يعد نقصا يمكن استغالله للتالعب بالنتائج عىل مستوى هذه 

الّلجان، خاصة مع الدور اهلام الذي تلعبه يف إحصاء وتركيز النتائج وتوزيع املقاعد عىل القوائم الفائزة.

وتبقى اآلجال املمنوحة لتسجيل االحتجاجات يف صحة عملية التصويت قصرية نسبيا، كام أن حرصها يف 

لتسجيل  كامال  اليوم  يملك  صباحا  يقرتع  الذي  فالناخب  للناخبني،  بالنسبة  عادل  غري  يعترب  االقرتاع  يوم 

تسجيل  ليقرر  قصرية  مدة  له  متنح  املكاتب  غلق  من  ساعة  قبل  بصوته  أدىل  الذي  الناخب  فيام  احتجاجه، 

احتجاجه أم ال، فكان األحرى باملرشع تديد أجل يبدأ بعد إعالن النتائج يف مكاتب التصويت، يمكن فيه 

للجميع تسجيل احتجاجاهتم للنظر فيها أمام الّلجنة االنتخابية الوالئية)1).

يف  للفصل  الوالئية  االنتخابية  لّلجنة  املمنوحة  القانونية  اآلجال  حول  قانوين  غموض  إىل  يشار  كام 

االحتجاجات املقدمة إليها وإعالن النتائج، ومرد هذا الغموض يرجع إىل املادة 8)1 فقرة 1)2) من القانون 

لالنتخابات  النهائية  النتائج  الوالئية ألشغاهلا وإعالن  الّلجنة  إهناء  بوجوب  التي نصت   10-16 العضوي 

عليها  تصلت  التي  األصوات  نسب  بحسب  املرتشحة  القوائم  عىل  املقاعد  وتوزيع  والوالئية  املحلية 

القانون  من   (3(170 املادة  ألحكام  وفقا  ذلك  ويكون  أقىص،  كحّد  االقرتاع  اختتام  من  ساعة   (8 أجل  يف 

العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.

الّلجنة االنتخابية الوالئية  القانون العضوي 16-10 نجدها منحت  املادة 170 من  أنه بالرجوع إىل نص  غري 

مدة قدرها مخسة ))( أيام للفصل يف االحتجاجات املسجلة يف حمارض الفرز من طرف األحزاب السياسية 

واملرتشحني والناخبني، ليتم بعد ذلك إعالن النتائج.

فاإلشكال يف املدة القانونية إلعالن النتائج املحددة يف املادة 8)1 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 واملقدرة 

ب )8)( ساعة، ومدة الفصل يف الطعون املحددة يف املادة 170 من القانون العضوي 16-10 بخمسة ))( أيام، 

وهو ما يستوجب إجياد خمرج قانوين.

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 300.  (1(
تنص املادة 158 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »بالنسبة النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، جيب   (2(
أن تنتهي أشغال الّلجنة االنتخابية الوالئية خالل ثامن وأربعني )48( عىل األكثر، ابتداء من ساعة اختتام االقرتاع، وتعلن هذه الّلجنة النتائج طبقا 

ألحكام املادة 170 من هذا القانون العضوي«. 
تنص املادة 170 فقرة 3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »تبت الّلجنة االنتخابية الوالئية يف االحتجاجات املقدمة هلا وتصدر   (3(

قراراهتا يف اجل أقصاه مخسة )5( أيام، ابتداء من تاريخ إخطارها باالحتجاج وتبلغ قراراهتا فورا«.
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والقول بأن الّلجنة االنتخابية الوالئية ملزمة بإعالن النتائج وتوزيع مقاعد املجلس الشعبي الوالئي يف ظرف 

أيام رأي غري   )(( إليها وذلك يف ظرف مخسة  املقدمة  للنظر يف االحتجاجات  بعد ذلك  لتتفرغ  8) ساعة، 

سليم، ألنه جيعل النتائج املعلنة يف ظرف )8)( ساعة من اختتام االقرتاع دون معىن، بام أن الّلجنة سوف تعلن 

القانون العضوي 16-10 ربطت إعالن  املادة 8)1 فقرة 1 من  النتائج مرة أخرى بعد مخسة ))( أيام، كام أن 

النتائج خالل 8) ساعة بوجوب الفصل يف االحتجاجات املتعلقة باالنتخابات املحلية املنصوص عليها يف 

املادة 170 من نفس القانون، هذا بدون احتساب آجال الطعن أمام املحاكم اإلدارية يف حال االعرتاض عىل 

قرارات الّلجنة االنتخابية الوالئية.

كام أن القول بأن املقصود بالعبارة الواردة يف املادة 8)1 من القانون العضوي 16-10 »جيب أن تنتهي أشغال 

الّلجنة االنتخابية الوالئية خالل ثامن وأربعني )8)( ساعة عىل األكثر، ابتداء من تاريخ االقرتاع« هي املهام 

املختلفة التي تقوم هبا الّلجنة باستثناء إعالن النتائج، هو رأي منقوص، عىل أساس أن األشغال التي كّلف 

املرشع الّلجنة االنتخابية الوالئية القيام هبا حمددة بموجب املادة 6)1 من القانون العضوي 16-10)1)، وتتعلق 

والقيام  البلدية،  االنتخابية  الّلجان  وأرسلتها  سجلتها  التي  النهائية  النتائج  ومجع  وتركيز  بمعاينة  أساسا 

بتوزيع مقاعد املجلس الشعبي الوالئي عىل القوائم الفائزة، وال يمكن تصور توزيع املقاعد دون الفصل يف 

االحتجاجات املسجلة يف حمارض الفرز.

فالربط بني نيص املادتني 8)1 و170 من القانون العضوي 16-10 هو مكمن اإلشكال، فكان األحرى باملرشع 

أن ينص عىل آجال تعلن فيها الّلجنة االنتخابية الوالئية النتائج بصفة أولية دون إلزامها بوجوب إهناء أشغاهلا، 

ليفتح فرتة الطعون يف هذه النتائج أمام نفس الّلجنة التي تصدر نتائجها النهائية يف أجل حمدد بعد الفصل يف 

الطعون واالحتجاجات املقدمة إليها، ويف حال عدم االقتناع يتم الطعن فيها أمام املحاكم اإلدارية املختصة.

تسجيل االحتجاج يف حمرض الفرز  -3
الوحيدة  الطريقة  وهي  الفرز،  حمارض  يف  املسجلة  االحتجاجات  يف  إال  تنظر  ال  الوالئية  االنتخابية  الّلجان 

للطعن يف صحة االنتخابات املحلية، وعليه فالتخلف عن تسجيل االحتجاج واللجوء إىل تقديمه مبارشة أمام 

الّلجنة االنتخابية الوالئية أو املحكمة اإلدارية املختصة يعترب غري مقبول ويؤدي إىل رفض الطعن شكال)2).

حمارض  يف  تسجيله  يصح  وال  األصوات،  فرز  حمارض  يف  حرصا  يكون  أن  جيب  االحتجاج  تسجيل  أن  كام 

اإلحصاء البلدي أو حمرض تركيز النتائج، وهيدف ذلك إىل ختفيف الضغط عىل الّلجنة االنتخابية الوالئية عند 

فصلها يف الطعون املقدمة يف صحة االنتخابات املحلية، فالعدد الكبري ملكاتب التصويت عىل مستوى الدائرة 

للطعون  أيضا  الكبري  والعدد  والوالئية،  البلدية  االنتخابات  بني  وحمارضها  صناديقها  وتوزيع  االنتخابية، 

التي  النهائية  النتائج  الوالئية  االنتخابية  الّلجنة  وجتمع  وتركز  »تعاين  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  من   156 املادة  تنص   (1(
سجلتها وأرسلتها الّلجان االنتخابية البلدية.

وبالنسبة النتخابات املجالس الشعبية الوالئية، تقوم بتوزيع املقاعد، طبقا ألحكام املواد 66 و67 و68 و69 من هذا القانون العضوي«.  
بن سنويس فاطمة، املرجع السابق، ص205.  (2(
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املقدمة من األحزاب السياسية واملرتشحني والناخبني، جيعل اإلرساع يف الفصل فيها يتطلب إجراءات تسهل 

مهمتها، ومن بينها ترير االحتجاجات مبارشة يف حمرض الفرز، وهو إجراء يسهل الربط بني الطعن وحمرض 

الفرز املطعون فيه، وجينب مشقة البحث عن املحارض التي يتعلق هبا االحتجاج بني آالف املحارض املسلمة إىل 

الّلجان االنتخابية الوالئية، األمر الذي يساعد عىل ترسيع وترية الفصل يف كافة االدعاءات والطعون، خاصة 

أنه جيب عليها إصدار قراراهتا يف أجل مخسة ))( أيام من تاريخ تبليغها االحتجاج.

كام أن الفورية يف تقييد االحتجاجات يف حمرض الفرز يعطيها أكثر جدية، وجينب االحتجاجات الكيدية التي 

وإعالن  التصويت  عملية  انتهاء  بعد  الناخبون  وحتى  واملرتشحون  السياسية  األحزاب  هبا  تقوم  أن  يمكن 

النتائج، بحيث تقوم األطراف اخلارسة يف االنتخابات بتقديم طعون مبنية عىل أسباب ومهية تاول من ورائها 

الوالئية، نظري  االنتخابية  الّلجان  تأخري عمل  إىل  الذي يؤدي  النتائج لصاحلها، وهو األمر  تعديل  أو  إلغاء 

فصلها يف عدد إضايف كبري من الطعون االنتخابية.

وبالتايل فتسجيل االحتجاجات يف حمرض الفرز وانتهاء مدته بإعالن النتائج مبارشة جيعل الطعون املقدمة أكثر 

واقعية، هدفها محاية العملية فعال من التالعبات، لكون أصحاهبا ال يعلمون بعد الفائز يف االنتخابات أو نسبة 

األصوات التي تصلوا عليها.

ثالثا: سلطات الّلجنة االنتخابية الوالئية عند النظر يف االحتجاجات
االنتخابية  الّلجنة  االنتخابات عىل صالحيات  بنظام  املتعلق  العضوي 10-16  القانون  املادة 170 من  نصت 

الوالئية دون تديد دقيق للسلطات التي متلك اختاذها عند فصلها يف االحتجاجات املقدمة إليها، وإن كانت 

هذه الصالحيات قوية يف ظل قانون االنتخاب 89-13 واألمر 97-07 المتالكها الوالية الكاملة بالنظر يف 

االحتجاجات بقرارات هنائية غري قابلة ألي طعن، فإهنا يف ظل القانونني العضويني 12-01 و16-10 ُتصدر 

قرارات قابلة للطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة، وال خيرج مضموهنا عن احلاالت التالية:

رفض االحتجاج أ- 
الناحية  من  سواء  االحتجاج  رفض  أو  قبول  لعدم  الكاملة  الصالحية  الوالئية  االنتخابية  الّلجنة  متلك 

العملية  يف  مشارك  غري  حزب  من  ُيرفع  كأن  مصلحة،  أو  صفة  من  الطاعن  رشوط  توفر  لعدم  الشكلية 

فيه  سجل  الذي  التصويت  ملكتب  االنتخابية  القائمة  يف  مسجل  غري  ناخب  من  يرفع  أو  االنتخابية، 

القانونية  اآلجال  احرتام  لعدم  االحتجاج  يرفض  أن  يمكن  كام  باالنتخاب،  قيامه  عدم  أو  االحتجاج، 

أن  يمكن  كام  الفرز،  حمرض  يف  تسجيله  دون  االنتخابية  الوالئية  الّلجنة  أمام  مبارشة  لرفعه  أو  للتسجيل، 

الّلجنة إىل أن ادعاءات الطاعن غري مؤسسة  التأسيس، وذلك يف حال توصلت  يرفض االحتجاج لعدم 

القانونية،  للنصوص  خمالفة  غري  أساسها  عىل  يطعن  التي  الوقائع  أن  أو  الالزم،  باإلثبات  مدعمة  وغري 
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أو أهنا مل تؤثر عىل النتيجة النهائية لالنتخابات، وهي كّلها حاالت تؤدي إىل إصدار قرار بعدم قبول أو 

رفض االحتجاج، يمكن الطعن فيه أمام املحكمة اإلدارية املختصة)1).

تعديل نتائج االنتخابات ب- 
بعد اطالعها عىل  تأكدت  إذا  االنتخابات  نتائج  بتعديل  قراراها  أن تصدر  الوالئية  االنتخابية  لّلجنة  يمكن 

االحتجاجات املسجلة يف حمارض الفرز ومتحيص خمتلف الوثائق واألدلة، أن عملية الفرز أو إحصاء األصوات 

شابتها أخطاء أو جتاوزات، كأن تكتشف أخطاء مادية ارتكبت أثناء عملية عّد األصوات، بحيث أضيف عدد 

من األصوات إىل إحدى قوائم الرتشح، جعلها تتقدم عىل باقي املتنافسني، أو تم خالل عملية الفرز احتساب 

أوراق تصويت باطلة قانونا، وعليه تقوم الّلجنة بتصحيح النتائج وتعديلها، وتصدر قراراهتا بذلك.

إلغاء االنتخاب وإجراؤه من جديد ج- 
يثور التساؤل حول امتالك الّلجنة االنتخابية الوالئية سلطة إلغاء نتائج االنتخاب يف مكتب تصويت معني 

وتقرير إجرائه من جديد، خاصة إذا وجدت بعد اطالعها عىل االحتجاجات املسجلة يف حمارض الفرز واألدلة 

املرفقة أنه وقعت جتاوزات أثرت تأثريا بالغا عىل النتيجة النهائية لالنتخاب، وأدت إىل تغيريها متاما، وهو ما 

جيعلها ال تعرب إطالقا عىل إرادة الناخبني، كام يمكن التأكد من حدوث جتاوزات ذات طابع جنائي كتغيري 

صناديق االقرتاع، أو حشوها بأوراق تصويت، أو التصويت حمل الغائبني أو املتوفني، وهي املخالفات التي 

ال يمكن معها تعديل النتائج أو تصحيحها، بل تتطلب إلغاءها وإعادة تنظيم العملية االنتخابية يف مكتب 

التصويت املعين.

وإن كانت مسألة إلغاء النتائج وإعادة االنتخاب ال تطرح إشكاال يف ظل قانون االنتخاب 89-13 واألمر07-97 

كون الّلجنة الوالئية هي صاحبة االختصاص الكامل يف الفصل يف طعون صحة االنتخابات املحلية، وبالتايل 

يمكنها إصدار قراراهتا بإلغاء نتائج االنتخابات وإعادة تنظيمها، إال أنه يف ظل القانونني العضويني 01-12 

و16-10 يثار هذا التساؤل حول صالحيتها يف اختاذ مثل هذا اإلجراء، كوهنا أصبحت تصدر قرارات ذات 

طبيعة إدارية.

وأمام عدم وجود نص قانوين يمنع إصدارها لقرارات بإلغاء نتائج االنتخاب وإعادة إجرائها، كون املادة 170 

من القانون العضوي 16-10 جاءت بحكم عام يقيض بنظر الّلجان االنتخابية الوالئية يف االحتجاجات، يمكن 

افرتاض أنه يمكنها ذلك، خاصة مع وجود املحاكم اإلدارية كجهة للطعن يف قرارات الّلجنة االنتخابية الوالئية، 

كون أطراف الطعن يمكنهم اللجوء إىل املحاكم اإلدارية والطعن يف قرار الّلجنة الوالئية القايض بإلغاء نتائج 

االنتخاب وإعادة تنظيمها يف حال عدم اقتناعهم، غري أن الربط مع نص املادة )10 من القانون العضوي 10-16 

جيعلنا نتحفظ عىل هذا الرأي، كوهنا نصت أنه يف حال الفصل بإلغاء أو عدم صحة عمليات االنتخاب املحلية، 

مزوزي ياسني، املرجع السابق، ص 230.  (1(
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فإنه يتم إعادة إجراء االنتخابات يف ظرف مخس وأربعني )))( يوما من تبليغ القرار من طرف املحكمة اإلدارية 

املختصة، وعليه فالقرار باإللغاء وإعادة إجراء االنتخاب جيب أن يصدر عن املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا، 

يتم  قد  االنتخاب  وإعادة  باإللغاء  الوالئية  االنتخابية  الّلجنة  قرارات  كون  ذلك  يف  تعارض  ال  أن  ُيقال  وقد 

الطعن فيها أمام املحاكم اإلدارية وإصدارها باسمها، إال أننا نقول أن اإلشكال هو يف قرار الّلجنة االنتخابية 

الوالئية بإلغاء االنتخاب وإعادة إجرائه، دون أن يتم الطعن فيه من أي طرف أمام اجلهات القضائية اإلدارية، 

ويف هذه احلالة ال يمكن التوافق مع مضمون املادة )10)1) من القانون العضوي 16-10 التي اشرتطت أن قرار 

اإللغاء وإعادة االنتخاب جيب أن يصدر وُيبّلغ من املحكمة اإلدارية املختصة، عىل هذا األساس نقول أن هذا 

النوع من القرارات هو حكر عىل القضاء اإلداري وال يمكن لّلجنة االنتخابية الوالئية احلكم به.

الفرع الثالث: فصل املحاكم اإلدارية يف طعون األحزاب السياسية يف صحة نتائج 
االنتخابات املحلية

تدعيام لضامنات نزاهة وشفافية العملية االنتخابية، أضفى املرشع عىل القرارات الصادرة عن الّلجنة االنتخابية 

الوالئية طبيعة إدارية جتعلها حمل طعن أمام املحاكم اإلدارية املختصة، ونص عىل ذلك بموجب املادة 170 

فقرة ))2) من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.

أوال: إجراءات وآجال الطعن القضائي يف صحة نتائج االنتخابات املحلية
الواجب  واآلجال  باإلجراءات  تتعلق  ضوابط  جمموعة  حيكمه  املحلية  االنتخابات  نتائج  صحة  يف  الطعن 

احرتامها من طرف األحزاب السياسية واملرتشحني والناخبني.

إجراءات الطعن القضائي يف صحة نتائج االنتخابات املحلية أ- 
الفرز،  حمارض  يف  املسجلة  االحتجاجات  يف  الفاصلة  الوالئية  االنتخابية  الّلجنة  قرارات  يف  الطعن  يستلزم 

االلتزام بمجموعة إجراءات تتعلق أساسا:

شكل الطعن  -1
للمحكمة  املقدمة  العريضة  بشكل  متعلقة  رشوط  أي   10-16 العضوي  القانون  من   170 املادة  تتضمن  مل 

اإلدارية للطعن يف قرارات الّلجان االنتخابية الوالئية، وعليه وجب الرجوع إىل القواعد العامة للدعاوى 

نص  الذي  واإلدارية،  املدنية  اإلجراءات  قانون  املتضمن   09-08 القانون  بموجب  واملحددة  اإلدارية 

تنص املادة 104 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يف حال الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت، تعاد االنتخابات   (1(
موضوع الطعن ضمن نفس األشكال املنصوص عليها يف هذا القانون العضوي يف ظرف مخس وأربعني )45( يوما، عىل األكثر، من تاريخ تبليغ 

قرار املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا.
تنص املادة 170 فقرة 4 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »تكون قرارات الّلجنة قابلة للطعن يف أجل ثالثة )3( أيام، ابتداء   (2(

من تاريخ تبليغها، أمام املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا التي تبت فيها يف أجل أقصاه مخسة )5( أيام«.
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بموجب املادة 816 منه أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى البيانات املنصوص عليها بموجب املادة )1 من 

نفس القانون، واملتمثلة يف:

اجلهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى- 

إسم ولقب املدعي وموطنه- 

إسم ولقب وموطن املدعى عليه، فإن مل يكن له موطن معلوم فآخر موطن له.- 

اإلشارة إىل إسم وطبيعة الشخص املعنوي ومقره االجتامعي وصفة ممثله القانوين أو االتفاقي.- 

عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى.- 

اإلشارة عند االقتضاء إىل املستندات والوثائق التي تؤيد الدعوى.- 

فالطعن يف قرارات الّلجان االنتخابية الوالئية يكون بموجب عريضة مكتوبة تودع بأمانة املحكمة اإلدارية 

مقابل دفع الرسوم القضائية)1)، ما مل ينص القانون عىل غري ذلك، مع استالم وصل إيداع يبني تاريخ اإليداع 

قرارها،  يف  املطعون  اجلهة  ويبني  بالطاعن  املتعلقة  البيانات  كافة  فيها  وحيدد  بالعريضة،  املرفقة  واملستندات 

الوقائع واألدلة  الطعن، وتديد  القرار حمل  إىل  اإلشارة  الوالئية، وجيب  االنتخابية  الّلجنة  تتمثل يف  والتي 

واملربرات التي يستند عليها الطعن)2)، والطلبات التي يريد الطاعن من املحكمة تقيقها.

يشار أن حمل الطعن أمام الّلجنة االنتخابية الوالئية هو عملية التصويت بمعناها الضيق، أي عملية االقرتاع 

و الفرز وإعالن النتائج، أما حمل الطعن املقدم إىل املحاكم اإلدارية املختصة فهو قرارات الّلجنة االنتخابية 

كاملة سواء ما تعلق منها باملراحل السابقة الذكر، أو بقراراهتا حول حمرض اإلحصاء البلدي وتوزيع مقاعد 

مجيع  أي  الوالئية،  الشعبية  املجالس  مقاعد  وتوزيع  النتائج  تركيز  بمحرض  أو  البلدية،  الشعبية  املجالس 

قرارات الّلجنة االنتخابية الوالئية بوصفها قرارات إدارية)3)، فاملادة 170فقرة ) من القانون العضوي 10-16 

جاءت بصيغة عامة تشمل قرارات الّلجنة االنتخابية الوالئية دون ختصيص لطبيعتها أو نوعها، أو حرصها 

بالقرارات الصادرة بموجب فصلها يف االحتجاجات املقدمة إليها.

التمثيل بمحام  -2
التمثيل بمحام يعد من اإلجراءات اجلوهرية للدعاوى املرفوعة أمام القضاء اإلداري)))، والذي يرتتب عن 

ختلفه رفض الدعوى شكال)))، وأمام عدم استثناء القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات للطعون 

املدنية  قانون اإلجراءات  التمثيل بمحام، وعدم استثناء  الوالئية من وجوب  الّلجان االنتخابية  يف قرارات 

واإلدارية 08-09 للمنازعات االنتخابية من هذا الرشط، فالطاعن ملزم بتوقيع عريضته من طرف حمام، وإن 

املادة 821 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 09-08.  (1(
محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص216.  (2(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص ص 305-304.  (3(
املواد 815 إىل 826 من القانون 08-09 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.  (4(

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص 216.  (5(
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كان ذلك يساعد عىل فهم اإلجراءات القانونية وجتنب األخطاء التي قد تؤدي إىل رفض الدعوى شكال أو 

لعدم التأسيس، فإن رشط التمثيل بمحام قد يكون عائقا أمام مبارشة الطعون، نظرا لألتعاب التي يكلفها 

ذلك، وهو ما يقوي العزوف عن تريك هذه اآللية، خاصة أن املصلحة املراد محايتها عامة، األمر الذي يؤدي 

النتشار عقلية االتكال عىل الغري يف محاية احلقوق.

اإلعفاء من املصاريف القضائية  -3
مبارشة الدعاوى أمام اجلهات القضائية اإلدارية تتطلب دفع رسوم قضائية، وذلك حسب نص املادة 821 من 

القانون 08-09 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك، وبالنسبة 

إال  الرسوم،  هذه  دفع  من  يعفيها  استثناء  بأي  يأيت  مل   09-08 فالقانون  عامة  بصفة  االنتخابية  للمنازعات 

بنظام  املتعلق  العضوي 10-16)1)  القانون  املادة 187 من  املنصوص عليها يف  العامة  القاعدة  بالرجوع إىل  أنه 

االنتخابات نجد أهنا استثنت كافة اإلجراءات املتعلقة باالنتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل واملصاريف 

القضائية، وهو استثناء لكل الطعون يف صحة االنتخابات املقدمة أمام اجلهات القضائية اإلدارية.

أحزاب  من  األطراف  خمتلف  تشجيع  إىل  القضائية  الرسوم  دفع  من  االنتخابية  املنازعات  إعفاء  وهيدف 

وختفيف  االنتخابية،  العملية  سالمة  مست  جتاوزات  مالحظتهم  حال  مبارشهتا  عىل  وناخبني  ومرتشحني 

األعباء املالية من شأنه تدعيم ذلك، خاصة أن املصلحة املراد محايتها هي مصلحة عامة جيب تذليل صعوباهتا 

ليساهم اجلميع يف صوهنا.

ويف حال نشوء خالف حول دفع الرسوم القضائية، حيال األمر إىل رئيس املحكمة الذي يفصل يف القضية 

بموجب أمر غري قابل ألي طعن)2).

وجوب الطعن أمام الّلجنة االنتخابية الوالئية  -4
نظام  اعتامد  عىل  االنتخابات  بنظام  املتعلقني  و10-16   01-12 العضويني  القانونيني  ظل  يف  املرشع  إستقر 

املحلية  االنتخابات  صحة  يف  الطعون  لقبول  أسايس  كرشط  القرار  مصدرة  اجلهة  أمام  اإلداري  التظلم 

عدم  حال  ويف  الوالئية)3)،  االنتخابية  الّلجنة  أمام  تظلمه  بتقديم  الطاعن  فألزم  اإلدارية،  املحاكم  أمام 

القضاء  لرقابة  خيضع  إداريا  قرارا  باعتباره  اإلدارية  املحكمة  أمام  فيه  الطعن  يمكنه  قرارها  عن  رضاه 

ومرتشحني  سياسية  أحزاب  من  االنتخابية  العملية  أطراف  حلقوق  أكرب  محاية  ذلك  ويف  اإلداري، 

تنص املادة 187 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »تعفى اإلجراءات والقرارات والسجالت املتعلقة باالنتخابات من رسوم   (1(
الدمغة والتسجيل املصاريف القضائية«.

املتعلقة باإلعفاء من  املدنية واإلدارية »يفصل رئيس املحكمة يف اإلشكاالت  08-09 املتضمن قانون اإلجراءات  القانون  825 من  املادة  تنص   (2(
الرسم القضائي واإلشكاالت املتعلقة بإيداع وجرد املستندات، بأمر غري قابل ألي طعن«.

 ،2013  ،1 العدد  اجلزائر،  أدرار،  جامعة  واملجتمع،  القانون  جملة  اجلزائر،  يف  االنتخابية  العملية  سري  عىل  والقضائية  اإلدارية  الرقابة  حممد،  عيل   (3(
ص256.
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وناخبني، الذين هيدفون من وراء هذه الطعون للوقوف ضد أي اعتداء عىل أصوات الناخبني، باملطالبة 

التي شابتها عيوب. النتائج  إلغاء  أو  بتصحيح 

يشار أن التظلم أمام الّلجنة االنتخابية الوالئية مل يكن معتمدا يف ظل قانون االنتخاب 89-13 واألمر07-97 

اللذان كانا يمنحاهنا صالحية الفصل النهائي يف االحتجاجات املقدمة إليها، دون إمكانية الطعن يف قراراهتا 

أمام اجلهات القضائية، كام أن القانون العضوي )0-01 حتى وإن غرّي الوضع، إال أنه ألغى أي دور لّلجنة 

االنتخابية الوالئية يف نظر احتجاجات األحزاب واملرتشحني والناخبني، وأصبح تقديم الطعون يتم مبارشة 

أمام اجلهة القضائية اإلدارية املختصة، التي تصدر قراراهتا القابلة للطعن أمام جملس الدولة.

آجال الطعن القضائي يف صحة نتائج االنتخابات املحلية ب- 
بعد أن أغفل املرشع تديد آجال الطعن يف قرارات الّلجان االنتخابية الوالئية أمام املحاكم اإلدارية املختصة 

يف نص املادة )16 فقرة 3 من القانون العضوي 12-01 )1) املتعلق بنظام االنتخابات، تدارك هذا النقص بالنسبة 

للطعون يف صحة االنتخابات املحلية يف القانون العضوي 16-10، ونص أنه يمكن الطعن يف قرارات الّلجنة 

فيها من طرف  الفصل  ليتم  املعنية،  لألطراف  قراراهتا  تبليغ  من  أيام   )3( ثالثة  أجل  الوالئية يف  االنتخابية 

املحكمة اإلدارية املختصة خالل مخسة ))( أيام من تسجيل الطعن.

املالحظ أن املرشع بعد أن أغفل تديد آجال الطعن أمام املحكمة اإلدارية يف القانون العضوي 12-01، فإنه 

جعلها قصرية يف القانون العضوي 16-10، فمدة ثالثة )3( أيام فرتة ال تتناسب مع أمهية الطعن وتعقيده، 

كونه حيتاج إىل تدقيق ومتحيص ومجع لألدلة، ويتطلب آجاال أطول نسبيا، خاصة أن قرار املحكمة اإلدارية 

غري قابل ألي طعن، وهو ما حيرم األطراف من فرصة تعديله أو إلغائه يف حال عدم اقتناعهم.

ثانيا: سلطات القايض اإلداري اجتاه الطعن يف صحة نتائج االنتخابات املحلية
يكون حملها  والتي  املحلية،  االنتخابات  الطعون يف صحة  اإلداري عند فصله يف  القايض  تتضمن سلطات 

قرارات الّلجنة االنتخابية الوالئية، إمكانية رفض الطعن شكال أو لعدم التأسيس، كام يمكن احلكم بتعديل 

يف  االنتخابات  نتائج  بإلغاء  احلكم  أيضا  ويمكنه  الوالئية،  الّلجنة  قرار  وبالتبعية  املحلية  االنتخابات  نتائج 

مكتب تصويت أو مركز أو دائرة انتخابية معينة، ومن ثم إعادة إجرائها.

رفض الطعن أ- 
يملك القايض اإلداري الذي ينظر الطعون سلطة رفض الطعن من الناحية الشكلية لعدم احرتامه اإلجراءات 

املحددة قانونا، سواء ما تعلق منها بالصفة أو بآجال الطعن)2)، كام يمكن أن يتم الرفض شكال لعدم توقيع 

تنص املادة 165 فقرة 3 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام االنتخابات »يمكن أن تكون قرارات الّلجنة حمل طعن أمام املحكمة اإلدارية   (1(
املختصة إقليميا«.

شطناوي فيصل عقله، املرجع السابق، ص41.  (2(
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املحكمة  الفرز وتقديمه مبارشة إىل  أو عدم تسجيل االحتجاج يف حمارض  العريضة من طرف حمام معتمد، 

اإلدارية دون الفصل فيه من طرف الّلجنة االنتخابية الوالئية، كام ُيرفض شكال يف حال توجيه الطعن إىل جهة 

الّلجنة االنتخابية الوالئية وليس ضد أطراف  غري اجلهة مصدرة القرار، كون الطعون تنصب عىل قرارات 

أخرى، ويمكن للقايض اإلداري رفض الطعن لعدم التأسيس يف حال كانت احلجج التي استند عليها الطاعن 

غري ُمثبتة، أو أن تأثريها عىل سالمة العملية االنتخابية مل حُيدث أي تغيري يف النتائج النهائية لالنتخاب، أو كان 

القرار اإلداري لّلجنة االنتخابية الوالئية مطابقا للقانون)1).

تعديل نتائج االنتخابات املحلية ب- 
للقايض اإلداري الفاصل يف الطعون ضد قرارات الّلجان االنتخابية الوالئية تعديل النتائج التي أعلنت عليها 

يف حال تأكده من وجود جتاوزات أثرت عىل نسب األصوات التي تصلت عليها كل قائمة مرتشحني، وذلك 

نتيجة احتساب أصوات باطلة من الناحية القانونية، أو عدم احتساهبا رغم أهنا صحيحة، أو لوجود أخطاء 

مادية أدت إىل زيادة أصوات أحد املتنافسني أو إنقاصها، ليقوم القايض اإلداري بإرجاع األمور إىل نصاهبا 

بإعادة احتساب األصوات وتوزيع املقاعد سواء بالنسبة النتخابات املجالس الشعبية البلدية أو الوالئية، ويف 

حال تغري عدد املقاعد التي تصلت عليها القوائم املرتشحة، فإن القايض يعلن النتيجة النهائية من جديد)2)، 

ويبلغها لألطراف املعنية والّلجنة االنتخابية الوالئية.

إلغاء النتائج وإعادة إجراء االنتخابات ج- 
منحه  بحيث  املحلية،  االنتخابات  بصحة  املتعلقة  الطعون  جمال  يف  واسعة  بصالحيات  اإلداري  القضاء  يتمتع 

املرشع إمكانية إلغاء العملية االنتخابية برمتها إذا ثبت أن هناك خروقات متس صحة عملية التصويت، عىل أن 

يتم إعادة إجرائها ضمن نفس الرشوط واإلجراءات املنصوص عليها يف القانون العضوي 16-10، وهي صالحية 

هامة يمكن للقايض اإلداري عن طريقها احلكم بإلغاء نتيجة االنتخاب والقضاء بإعادة إجراء العملية من جديد 

يف مكاتب التصويت التابعة للدائرة االنتخابية املعنية، وهي السلطة األشد واألخطر التي يملكها)3)، ويكون ذلك 

متى تأكد أن التجاوزات املرتكبة خالل عملية التصويت وصلت إىل درجة تأثرت معها نتائج االقرتاع وأصبحت 

خمتلفة متاما عن النتيجة احلقيقة، ويمكن للقايض يف هذه احلالة احلكم بإعادة تنظيم االنتخابات املحلية خالل مدة 

مخس وأربعني )))( يوما من تاريخ تبليغ قرار املحكمة اإلدارية املختصة إقليميا))).

املتعلق بنظام االنتخابات، جملة احلقوق والعلوم   10-16 القانون العضوي  العملية االنتخابية عىل ضوء  القضائية عىل  الرقابة  خليف مصطفى،   (1(
اإلنسانية، جامعة زيان عاشور، اجللفة، اجلزائر، املجلد 10، العدد 1، 2017، ص 242.

بن سنويس فاطمة، املرجع السابق، ص219.  (2(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 319.  (3(
املادة 104 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
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ثالثا: طبيعة قرارات القايض اإلداري اجتاه الطعن يف صحة نتائج االنتخابات املحلية
أمهية الطعون يف صحة نتائج االنتخابات املحلية أثارت مسألة طبيعة قرارات القايض اإلداري الفاصل يف 

مبدأ  درجتني  التقايض عىل  فمبدأ  درجة،  األعىل  القضائية  اجلهات  أمام  فيها  الطعن  إمكانية  ومدى  النزاع، 

والقرارات  األحكام  لتصحيح  فرصة  إلعطاء  ويسعى  األفراد،  وحريات  حقوق  حلامية  هيدف  دستوري 

القضائية املمكن أن تكون قد صدرت بشكل جانب الصواب)1).

ففي حني اعتربت قرارات املحاكم اإلدارية الفاصلة يف االحتجاجات املسجلة يف حمارض الفرز يف ظل القانون 

العضوي )0-01 قابلة للطعن بالنقض أمام جملس الدولة يف أجل عرشة )10( أيام من تاريخ التبليغ، فاملرشع 

سكت يف ظل القانون العضوي 12-01 عن إمكانية الطعن يف قرارات املحاكم اإلدارية الفاصلة يف الطعون 

ضد قرارات الّلجان االنتخابية، وهو ما اعترب اعتامدا للقواعد العامة للمنازعات اإلدارية، وبالتايل فهي ختضع 

للطعن أمام جملس الدولة)2).

القانون العضوي 16-10 فقد أغلق أي إمكانية للطعن يف قرارات املحاكم اإلدارية الصادرة يف  أما يف ظل 

الطعون ضد قرارات الّلجان االنتخابية الوالئية، وجعلها هنائية غري قابلة ألي شكل من أشكال الطعن)3)، 

وهو توجه يشابه ما كان معتمدا يف ظل قانون االنتخاب 89-13 واألمر97-07، أين كانت قرارات الّلجنة 

الوالئية االنتخابية هنائية غري قابلة ألي طعن.

عليه  املنصوص  درجتني  عىل  التقايض  ملبدأ  خمالفة  اإلدارية  املحكمة  قرارات  يف  الطعن  إمكانية  إستبعاد 

دستوريا)))، ما يؤدي إىل آثار سلبية عىل احلقوق واحلريات، فاعتبار قرارات املحاكم اإلدارية حمصنة ضد أي 

طعن مصدره التسليم بسالمتها واحرتامها للقانون، وهو ما ينايف الواقع، ألن القايض اإلداري قد خيطئ يف 

قراره، كام قد خيالف القانون، وهو ما يلزم إعطاء األطراف الفرصة لعرض نزاعهم عىل جهة قضائية أعىل 

لتمحيص وتدقيق حيثيات النزاع أكثر، وتأييد قرار املحكمة اإلدارية يف حال صوابه، أو تعديله أو إلغائه إذا 

ُوجد فيه نقص.

أمام  قرارها  يف  الطعن  يتم  ثم  ومن  أوال،  االحتجاج  يف  تنظر  الوالئية  االنتخابية  الّلجان  بأن  القول  أن  كام 

املحاكم اإلدارية، وبالتايل فالطعن يتم عىل درجتني، هو قول غري سليم، كون املرشع فصل يف طبيعة الّلجان 

الوالئية بأهنا ذات طبيعة إدارية، وأن قراراهتا إدارية أيضا، وبالتايل فالطعن أمامها هو تظلم إداري أمام اجلهة 

تنص املادة 171 فقرة 1 و2 من التعديل الدستوري 2016 »متثل املحكمة العليا اهليئة املقومة ألعامل املجالس القضائية واملحاكم.  (1(
يمثل جملس الدولة اهليئة املقومة ألعامل اجلهات القضائية اإلدارية«.  

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 323.  (2(
بنظام االنتخابات »احلكم الصادر عن املحكمة اإلدارية غري قابل ألي شكل من  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  5 من  170 فقرة  املادة  تنص   (3(

أشكال الطعن«.
خليف مصطفى، املرجع السابق، ص 242.  (4(
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قرارات  يف  الطعن  يمنع  ال  اإلداري  فالتظلم  اإلدارية  للمنازعات  العامة  القواعد  وحسب  القرار،  مصدرة 

املحاكم اإلدارية)1).

عىل هذا األساس كان األوىل باملرشع ونظرا حلساسية املنازعات االنتخابية وارتباطها باملصلحة العامة، أن 

بام  آجاهلا  اإلدارية، مع ضبط  للمنازعات  العامة  للقواعد  وفقا  اإلدارية  املحاكم  قرارات  بالطعن يف  يسمح 

يتوافق مع الرسعة املطلوبة فيها، وهو ما من شأنه توفري ضامنات أكثر حلامية حقوق أطراف العملية االنتخابية، 

وبالتبعية محاية إرادة الناخبني.

املطلب الثالث: طعون األحزاب السياسية يف صحة نتائج االنتخابات الترشيعية

نزاهة العملية االنتخابية مهمة تتاج تكاتف جهود خمتلف الفاعلني فيها، وبشكل يسمح لكل منهم توجيه 

وإخطار األطراف األخرى بارتكاب أفعال غري قانونية تؤدي إىل تشويه اإلرادة العامة وتويرها عن رغبتها 

احلقيقية، ومن هنا ينبع التوجه الذي درج عليه املرشع إلرشاك األحزاب السياسية يف هذه املهمة احلساسة، 

ويف معظم مراحل العملية االنتخابية، بشكل يساهم يف محاية حقوق الناخبني واملتنافسني وضامن أصواهتم.

وعىل غرار أحقية األحزاب يف تقديم طعنها يف صحة االنتخابات البلدية والوالئية أمام الّلجان االنتخابية 

تقديم  حق  منحها  الوطين  الشعبي  املجلس  النتخابات  بالنسبة  فإنه  املختصة،  اإلدارية  واملحاكم  الوالئية 

طعوهنا أمام املجلس الدستوري)2)، للمطالبة بإلغاء أو تعديل النتائج املسجلة يف حمارض فرز األصوات عىل 

مستوى مكاتب التصويت وحمارض الّلجان االنتخابية البلدية والوالئية.

مع  ختصيصها  هو  الترشيعية)3)  االنتخابات  نتائج  يف  الطعن  خالل  السياسية  األحزاب  دور  أمهية  يزيد  ما 

املرتشحني هبذه الصالحية عىل سبيل احلرص، بعد أن استثىن املرشع الناخبني من حق الطعن يف هذه احلالة، 

واملرشع اعتمد مركزية الطعون يف انتخابات املجلس الشعبي الوطين)))، بأن نص عىل تقديمها إىل املجلس 

الدستوري الذي يقوم بدراستها والتحقيق فيها وإصدار قراره بشأهنا وفقا إلجراءات ورشوط حمددة، وذلك 

عىل عكس الطعون يف االنتخابات املحلية التي ُوّزع فيها اختصاص النظر يف الطعون بني الّلجان االنتخابية 

الوالئية واملحاكم اإلدارية املختصة إقليميا.

املادة 830 من القانون 08-09 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية.  (1(
أو حزب سيايس مشارك يف هذه  الترشيعية  االنتخابات »لكل مرتشح لالنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  171 من  املادة  تنص   (2(
االنتخابات، احلق يف االعرتاض عىل صحة عمليات التصويت بتقديمه طلب يف شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط املجلس الدستوري 

خالل الثامين واألربعني )48( ساعة املوالية إلعالن النتائج.
يشعر املجلس الدستوري املرتشح املعلن منتخبا الذي اعرتض عىل انتخابه ليقدم مالحظات كتابية خالل أجل أربعة )4( أيام، ابتداء من تاريخ   

التبليغ.
يفصل املجلس الدستوري، بعد انقضاء هذا األجل، يف الطعن خالل ثالثة )3( أيام. وإذا تبني أن الطعن يستند إىل أساس، فإنه يمكنه أن يصدر   

قرارا معلال إما بإلغاء االنتخاب املتنازع فيه أو بإعادة صياغة حمرض النتائج املعد وإعالن املرتشح املنتخب قانونا.
يبّلغ القرار إىل الوزير املكلف بالداخلية، وكذا إىل رئيس املجلس الشعبي الوطين«.  

االنتخابات الترشيعية يف القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات يقصد هبا انتخابات املجلس الشعبي الوطين، أنظر املواد: 85، 101،   (3(
171 من القانون العضوي 10-16.

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص329.  (4(



- 292 -

انتخابات املجلس الشعبي الوطين عرف تطورا منذ  نتائج  يشار أن منح األحزاب السياسية حق الطعن يف 

تبين التعددية احلزبية، ففي حني كان قانون االنتخاب 89-13 )1) يمنح هذا احلق للناخبني فقط دون األحزاب 

دائرة  من  وسع   13-89 االنتخابات  لقانون  واملتمم  املعدل   (2( 06-91 القانون  فإن  واملرتشحني،  السياسية 

أصحاب حق الطعن ليشمل إىل جانب الناخبني، اجلمعيات ذات الطابع السيايس، وبصدور األمر 07-97 )3) 

املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، قّلص املرشع من أصحاب حق الطعن واستثىن الناخبني 

القانونني  من  كل  يف  التوجه  نفس  عىل  ليبقي  واملرتشحني،  السياسية  األحزاب  عىل  فقط  ونص  ذلك،  من 

العضويني 12-01 و16-10 املتعلقني بنظام االنتخابات.

الفرع األول: إختصاص املجلس الدستوري بنظر طعون األحزاب السياسية يف 
صحة نتائج االنتخابات الترشيعية

يتمتع املجلس الدستوري بمكانة هامة بني املؤسسات الدستورية يف اجلزائر، ويرجع ذلك إىل االختصاصات 

اجلوهرية املخولة له، والتي متكن من املحافظة عىل التوازنات املختلفة بني أجهزة الدولة ومؤسساهتا، وتدعم 

محاية حقوق وحريات األفراد عن طريق األدوار املختلفة التي يؤدهيا، سواء ما تعلق منها بالرقابة عىل دستورية 

القوانني)))، وما يشكله ذلك من ضامنة ملوافقة النصوص القانونية املختلفة ألحكام الدستور، أو بدوره كقاض 

انتخاب))) يف جمال حمدود)6) يتعلق بصحة نتائج االستحقاقات الرئاسية والترشيعية واالستفتاء)7).

وإن كان املرشع أوكل مهمة الفصل يف منازعات صحة االنتخابات املحلية لّلجان االنتخابية الوالئية والقضاء 

تنص املادة 100 فقرة 1 من قانون االنتخاب 89-13 »لكل ناخب احلق يف االعرتاض عىل صحة عمليات التصويت بتقديم طعن يف شكل عريضة   (1(
عادية يودعها لدى كتابة ضبط املجلس الدستوري خالل الثامين واألربعني ساعة املوالية إلعالن النتائج«.

يف  مشاركة  سيايس  طابع  ذات  مجعية  أو  ناخب  »لكل   13-89 االنتخابات  لقانون  واملتمم  املعدل   06-91 القانون  من   1 فقرة   100 املادة  تنص   (2(
االنتخابات، احلق يف االعرتاض عىل صحة عمليات التصويت بتقديم طلب يف شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط املجلس الدستوري 

خالل الثامين واألربعني )48( ساعة املوالية إلعالن النتائج«.
املادة 118 من األمر 97-07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، أنظر أيضا: املادة 166 من القانون العضوي 12-01 املتعلق بنظام   (3(

االنتخابات. 
تنص املادة 186 من التعديل الدستوري 2016 »باإلضافة إىل االختصاصات التي خولتها إياه رصاحة أحكام أخرى يف الدستور، يفصل املجلس   (4(

الدستوري برأي يف دستورية املعاهدات والقوانني والتنظيامت.
يبدي املجلس الدستوري بعد أن خيطره رئيس اجلمهورية، رأيه وجوبا يف دستورية القوانني العضوية بعد أن يصادق عليها الربملان.  

كام يفصل املجلس الدستوري يف مطابقة النظام الداخيل لكل من غرفتي الربملان للدستور، حسب اإلجراءات املذكورة يف الفقرة السابقة«.  
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 333.  (5(

لرقم رشيد، املرجع السابق، ص273.  (6(
تنص املادة 182 من التعديل الدستوري 2016 »املجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر عىل احرتام أحكام الدستور.  (7(

كام يسهر املجلس الدستوري عىل صحة عمليات االستفتاء، وانتخاب رئيس اجلمهورية، واالنتخابات الترشيعية، وإعالن نتائج هذه العمليات.  
العمليات  النهائية لكل  النتائج  الترشيعية ويعلن  الرئاسية واالنتخابات  املؤقتة لالنتخابات  النتائج  يتلقاها حول  التي  الطعون  وينظر يف جوهر   

املنصوص عليها يف الفقرة السابقة.
يتمتع املجلس الدستوري باالستقاللية اإلدارية واملالية«.   
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اإلداري، فإنه بالنسبة لالنتخابات الترشيعية أوكل هذا االختصاص للمجلس الدستوري)1) الذي ينظر يف 

طعون األحزاب السياسية واملرتشحني ويفصل فيها.

فالعدد األقل لقوائم الرتشح يف انتخابات املجلس الشعبي الوطين مقارنة باالنتخابات املحلية، واملكانة اهلامة 

التي يمثلها األخري يف السلطة الترشيعية، والصالحيات الكبرية التي يتمتع هبا يف املجال الترشيعي)2)، جعلت 

يتمتع  الذي  الدستوري،  للمجلس  نتائجه  صحة  طعون  يف  الفصل  اختصاص  يمنح  الدستوري  املؤسس 

بتشكيلة ذات خربة وكفاءة عالية)3).

فالرتكيبة املتنوعة التي يتميز هبا املجلس الدستوري خاصة بعد تدعيمها بموجب التعديل الدستوري 2016، 

العادي  بنظاميها  القضائية  السلطة  من  وأعضاء  اجلمهورية،  رئيس  يعينهم  أعضاء  من  خليط  من  واملكونة 

باإلضافة إىل  للنزاع االنتخايب)))،  السياسية  للخلفية  الترشيعية)))، واعتبارا  السلطة  واإلداري، وأعضاء من 

قوة قرارات املجلس الدستوري التي ال تقبل أي شكل من أشكال الطعن، كل هذا يمنحه أفضلية للفصل يف 

طعون نتائج االنتخابات الترشيعية مقارنة بمحاكم القضاء اإلداري)6).

أوال: رشوط قبول الطعن يف صحة نتائج االنتخابات الترشيعية
ينظر املجلس الدستوري يف الطعون املقدمة يف صحة االنتخابات الترشيعية ويفصل فيها سواء بقبوهلا واحلكم 

بتعديل أو إلغاء نتائجها، أو رفض الطعن يف حال عدم احرتامه الرشوط القانونية الالزمة سواء ما تعلق منها 

باجلانب الشكيل أو املوضوعي.

أصحاب الصفة يف الطعن أ- 
وفقا للامدة 171 من القانون العضوي 16-10، فحق الطعن يف صحة انتخابات املجلس الشعبي الوطين حكر 

عىل األحزاب السياسية واملرتشحني املشاركني يف االنتخابات، وهي الصفة الوحيدة التي يقبل هبا املجلس 

السياسية يف كوهنا من أكثر  الكبري لألحزاب  الوزن االنتخايب  التخصيص ُيظهر  الدستوري الطعون، وهذا 

األطراف مسامهة يف محاية أصوات الناخبني.

حممد عيل، الضامنات اإلجرائية ملامرسة املجلس الدستوري للرقابة عىل العملية االنتخابية يف اجلزائر، جملة احلقيقة، جامعة أدرار، اجلزائر، العدد   (1(
36، 2016، ص 232.

أنظر املواد 140، 141 من التعديل الدستوري 2016.  (2(
تنص املادة 184 من التعديل الدستوري 2016 »جيب عىل أعضاء املجلس الدستوري املنتخبني أو املعينني ما يأيت:  (3(

بلوغ سن األربعني سنة كاملة يوم انتخاهبم أو تعيينهم.  -
التمتع بخربة مهنية مدهتا مخس عرشة )15( سنة عىل األقل يف التعليم العايل يف العلوم القانونية، أو يف القضاء، أو يف مهنة املحاماة لدى املحكمة   -

العليا أو لدى جملس الدولة أو يف وظيفة عليا يف الدولة«.
تنص املادة 183 فقرة 1 من التعديل الدستوري 2016 »يتكون املجلس الدستوري من اثين عرش)12( عضوا: أربعة )4( أعضاء من بينهم رئيس   (4(
املجلس ونائب رئيس املجلس يعينهم رئيس اجلمهورية، واثنان )2( ينتخبهام املجلس الشعبي الوطين، واثنان )2( ينتخبهام جملس األمة، واثنان 

)2( تنتخبهام املحكمة العليا، واثنان )2( ينتخبهام جملس الدولة«.
حممد عيل، املرجع السابق، ص 231.  (5(

تنص املادة 191 فقرة 3 من التعديل الدستوري 2016 »تكون آراء املجلس الدستوري وقراراته هنائية وملزمة جلميع السلطات العمومية والسلطات   (6(
اإلدارية والقضائية«.
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املخالفة  وبمفهوم  االنتخابات،  يف  مشاركة  السياسية  األحزاب  تكون  أن  الطعن  لقبول  اشرتط  املرشع 

فاألحزاب غري املشاركة مستثناة من الطعن)1)، ولعل ذلك راجع إىل اعتامده عىل املصلحة املبارشة يف تديد 

مكاسبها  محاية  تستهدف  التي  االنتخابات،  يف  املتنافسة  لألحزاب  بالنسبة  جلية  وهي  الصفة)2)،  أصحاب 

واألصوات املتحصل عليها، ولكون األحزاب غري املشاركة تكون أقل اهتامما بنتيجة االنتخابات، كوهنا ال 

متلك قوائم مرتشحني، فاملرشع أخرجها من طائفة أصحاب حق الطعن.

املالحظ يف القانون العضوي 16-10 أن الناخبني ُمقُصون كذلك من حق الطعن يف االنتخابات الترشيعية، 

الذي ال يمكن مقارنة  الدستوري)3)،  املجلس  الضغط عن  لتخفيف  بأنه هيدف  لذلك  البعض  ورغم تربير 

صحة  طعون  يف  تفصل  التي  اإلدارية  واملحاكم  الوالئية  االنتخابية  الّلجان  مع  والبرشية  املادية  إمكانياته 

االنتخابات املحلية، إال أن هذا الرأي يبقى نسبي إذا أرشنا أن املادة 100 فقرة 1 من قانون االنتخابات 13-89 

كانت تنص أن الطعون يف صحة االنتخابات الترشيعية أمام املجلس الدستوري تقدم من طرف الناخبني، 

الطعن،  يف  الناخبني  حق  عىل  حافظت  فإهنا   06-91 القانون  بموجب  الذكر  السالفة  املادة  تعديل  ورغم 

وأضافت اجلمعيات ذات الطابع السيايس، وهو توسيع لفئة أصحاب الصفة يف الطعن، وفتح املجال ملشاركة 

األفراد يف الدفاع عن أصواهتم ضد أي تالعب.

كام أن الربط بني منع الناخبني من الطعن يف صحة انتخابات املجلس الشعبي الوطين والعدد الكبري للهيئة 

يف  التمعن  عند  خطأه  َيثُبُت  طرح  هو  نتائجها،  يف  الطعن  يتطلبه  الذي  والثقافة  الوعي  ومستوى  الناخبة، 

انتخابات أعضاء جملس األمة، إذ عىل الرغم من خصوصية اهليئة االنتخابية وقلة عددها مل يمنح املرشع حق 

الطعن يف صحة انتخابات جملس األمة للناخبني املكونني هليئتها الناخبة واملتمثلة يف أعضاء املجالس الشعبية 

البلدية والوالئية)))، وحرصها يف املرتشحني املشاركني يف املنافسة االنتخابية فقط))).

بثقته  املساس  الوطين خيار من شأنه  الشعبي  املجلس  انتخابات  الطعن يف صحة  الناخب من حق  فإقصاء 

يف سالمة االقرتاع وفرز األصوات)6)، ويف وجود الرغبة يف احرتام إرادته املعرب عنها يف صناديق االقرتاع، 

والتي تتطلب إعطاءه اآلليات الرقابية الكفيلة بحاميتها، فكان األحسن منحه هذا احلق إىل جانب األحزاب 

الطعون  من  الكبري  والعدد  الدستوري  املجلس  عىل  إحداثه  املمكن  للضغط  وجتنبا  واملرتشحني،  السياسية 

املقدمة إليه، يمكن فرض رشوط مشددة عىل الطعون التي يقدمها الناخبون.

سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص 366.  (1(
املرجع نفسه، ص363.  (2(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 348.  (3(
بلغول عباس، املرجع السابق، ص 307.  (4(

املادة 130 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (5(
سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص 363.  (6(
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آجال الطعن ب- 
يرفض  الدستوري  فاملجلس  األساس  هذا  وعىل  جتاوزه،  جيوز  ال  الذي  العام  النظام  من  تعد  الطعن  آجال 

الطعون التي ال ترتم اآلجال املحددة قانونا)1)، فالطاعن سواء كان حزبا سياسيا أو مرتشحا جيب عليه تقديم 

طعنه يف أجل ثامن وأربعني )8)( ساعة املوالية إلعالن النتائج)2).

ويبدأ الطعن يف صحة نتائج االنتخابات الترشيعية من تاريخ إعالن املجلس الدستوري عن النتائج األولية، 

والتي تكون بعد إيداع الّلجان االنتخابية الوالئية حمارضها لدى أمانة املجلس الدستوري خالل فرتة أقصاها 

اثنان وسبعون )72( ساعة من انتهاء االقرتاع)3)، أي أن األحزاب السياسية متلك لتحضري ملفات طعوهنا فرتة 

)72( ساعة التي تستغرقها أشغال الّلجان االنتخابية الوالئية إلهناء مهامها وإعالن النتائج األولية من طرف 

الدستوري، باإلضافة إىل )8)( ساعة املحددة إليداع طعوهنا، وبالتايل فاألحزاب قد متلك إمجاال  املجلس 

مخسة ))( أيام كحد أقىص لتحضري وتقديم طعوهنا يف نتائج االنتخابات الترشيعية))).

أن  نستنتج  الدستوري،  املجلس  أمام  الطعون  لتقديم  املحددة  ساعة   )(8( واألربعني  الثامين  فرتة  وبمالحظة 

املرشع انساق وراء الطابع اإلستعجايل للمنازعة االنتخابية)))، وغّلبها عىل مصلحة أصحاب احلق يف الطعن، 

بحيث نص عىل آجال قصرية قد ال تكفي األحزاب السياسية واملرتشحني لتقديم طعوهنم ومجع كل األدلة عىل 

التجاوزات يف وقت وجيز، وهو ما يفوت فرصة الطعن عليهم)6)، خاصة أن انتخابات املجلس الشعبي الوطين 

ذات بعد وطين، وتتطلب تنسيقا بني خمتلف مكاتب األحزاب عىل مستوى الدوائر االنتخابية املرتشح فيها.

ثانيا: إجراءات الطعن
الطعن يف صحة نتائج انتخابات املجلس الشعبي الوطين يتطلب االلتزام بمجموعة إجراءات:

شكل الطعن أ- 
االعرتاض حسب املادة 171 من القانون العضوي 16-10 يكون بتقديم طلب يف شكل عريضة عادية مكتوبة 

املحدد  النظام  فقرة 2)7) من  املادة 9)  السياق جاءت  نفس  الدستوري، ويف  املجلس  كتابة ضبط  تودع لدى 

لقواعد عمل املجلس الدستوري، التي أكدت أن االعرتاض عىل نتائج انتخابات املجلس الشعبي الوطين 

يكون بموجب »عريضة طعن« وهو تأكيد عىل أن طبيعة اإلجراء املتخذ لالحتجاج عىل النتائج هو »الطعن«.

محودي حممد بن هاشمي، املرجع السابق، ص 243.  (1(
املادة 171 فقرة 1 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (2(

املادة 159 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (3(
سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص 371.  (4(

شيهوب مسعود، املجلس الدستوري، تشكيلته ووظائفه، جملة النائب، املجلس الشعبي الوطين، اجلزائر، العدد 5، 2005، ص 11.  (5(
رشيدة العام، املجلس الدستوري: تشكيل وصالحيات، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر، العدد 7، 2005، ص 289.  (6(

تنص املادة 49 فقرة 2 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 11 ماي 2016، عدد   (7(
29، تنص »حيق لكل مرتشح وحزب سيايس مرتشح يف االنتخابات اخلاصة باملجلس الشعبي الوطين، ولكل مرتشح للعضوية يف جملس األمة، 
االعرتاض عىل صحة عمليات التصويت بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط املجلس الدستوري خالل اآلجال القانونية يف أحكام القانون 

العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، حسب احلالة«.
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كام أن الطعن يكون بموجب »عريضة عادية«)1) وهي العبارة التي تثري التساؤل حول املقصود بـ: »العادية« 

يف هذه احلالة، هل هي العريضة املعتمدة يف املنازعات بصفة عامة واملحددة تفاصيلها بموجب املادة )1و)1 

العرائض،  من  آخر  نوع  هبا  ُيقصد  أو  واإلدارية،  املدنية  اإلجراءات  قانون  املتضمن   09-08 القانون  من 

وبالرجوع إىل املادة 0) من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري يالحظ التشابه بني البيانات الالزم 

توافرها يف »العريضة العادية«  املودعة لدى كتابة ضبط املجلس الدستوري والبيانات املشرتطة يف عرائض 

الطعن القضائية، مما جيعلنا نقول أن املرشع يرمي من وراء إضفاء صفة »العادية« عىل عريضة الطعن جعلها 

بسيطة دون رشوط تعقد مبارشهتا من أصحاب الصفة واملصلحة، وتتمثل البيانات األساسية لطعون صحة 

انتخابات املجلس الشعبي الوطين يف)2):

اإلسم، اللقب، املهنة، التوقيع.- 

إذا تعلق األمر بحزب سيايس: تسمية احلزب، وعنوان مقره، وصفة مودع الطعن الذي جيب أن يثبت - 

التفويض املمنوح إياه.

عرض املوضوع والوسائل املدعمة للطعن والوثائق املرفقة واملؤيدة له.- 

تقديم عريضة الطعن بحسب عدد األطراف املطعون فيهم، كون املجلس الدستوري ملزم بتبليغهم - 

وتقديم  أنفسهم  عن  للدفاع  الكاملة  الفرصة  إعطائهم  ألجل  ضدهم،  املرفوعة  بالطعون  الحقا 

مالحظاهتم الكتابية.

رضورة  مع  السيايس،  احلزب  ممثل  طرف  من  الدستوري  املجلس  ضبط  كتابة  مستوى  عىل  الطعن  ويودع 

تقديم تفويض احلزب الذي يثبت ختويله القيام هبذه املهمة، ويكون ذلك بموجب وكالة خاصة يرفقها بملف 

الطعن، كام أن اإلرسال املبارش للطعون إىل املجلس الدستوري أو عن طريق الفاكس أو الربيد غري مقبول، بل 

اإليداع يكون بالتنقل إىل مقر املجلس والقيام باإلجراءات بصفة مبارشة)3).

القيمة القانونية الحتجاجات ممثيل األحزاب السياسية يف حمارض الفرز ب- 
القيمة  حول  الدستوري  املجلس  أمام  الترشيعية  االنتخابات  صحة  يف  الطعن  إجراءات  يف  التساؤل  ُيثار 

القانونية لالحتجاجات التي يسجلها ممثلو األحزاب السياسية يف حمارض فرز األصوات عىل مستوى مكاتب 

التصويت، ومدى اعتبارها رشطا شكليا إلزاميا يراقبه املجلس الدستوري، فتسجيلها من احلقوق األساسية 

يقول األستاذ شيهوب مسعود »إن نص املادة )100( من القانون عىل أن عريضة الطعن هي عريضة »عادية« يعين يف رأينا أهنا بسيطة ترر يف ورق   (1(
عادي دون رشوط أخرى... لكن دون إعفاء الطعن من الرشوط الواجب توفرها يف أية عريضة عادية املنصوص عليها يف املادة )12( من قانون 
اإلجراءات املدنية« أنظر: شيهوب مسعود، املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اجلزء الثاين، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

2005، ص228.
قلو جمامج ليلية، املجلس الدستوري قايض منازعات االنتخابات الترشيعية، جملة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية احلقوق والعلوم   (2(

السياسية، جامعة لونييس عيل، البليدة، اجلزائر، العدد 10، 2016، ص 206.
بلغول عباس، املرجع السابق، ص332.  (3(
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التي تتمتع هبا األحزاب السياسية خالل مرحلة التصويت والفرز وإعالن النتائج، وهي نتيجة حتمية لتعيني 

ممثليها عىل مستوى مكاتب ومراكز االقرتاع)1).

لذلك فاملرشع جعل تسجيل االحتجاجات يف حمارض الفرز رشطا أساسيا لقبول طعون األحزاب السياسية 

يف صحة نتائج االنتخابات املحلية، والتي تنظر فيها الّلجنة االنتخابية الوالئية واملحاكم اإلدارية املختصة، كام 

أنه رشط أسايس للطعن يف صحة نتائج االنتخابات الرئاسية)2) من طرف املرتشحني أو ممثليهم)3)، ويرتتب 

عن ختلفه رفض الطعن شكال، ونص بالنسبة النتخابات جملس األمة يف املادة 127))) من القانون العضوي 

16-10 عىل تسجيل االحتجاجات املمكن وقوعها يف حمارض الفرز لرتسل فورا إىل املجلس الدستوري، وهو 

إجراء خيص فقط جملس األمة))).

الشعبي  املجلس  انتخابات  صحة  يف  السياسية  األحزاب  لطعون  املنظمة  النصوص  إىل  بالرجوع  أنه  غري 

الوطين، فإننا ال نجد أثرا لالحتجاجات املسجلة من طرف ممثليها يف حمارض فرز األصوات، فاملادة 171 من 

أمام  مبارشة  يتم  الطعن  جعلت  بل  هلا،  دور  أي  ذكر  عىل  تأيت  مل  االنتخابات  بنظام  املتعلق   10-16 القانون 

املجلس الدستوري بموجب »عريضة عادية« كام أن املادة 9) من النظام املحدد لقواعد املجلس الدستوري مل 

تنص عىل أي إجراء يفيد وجوب تقييد ممثيل األحزاب الحتجاجاهتم عىل مستوى مكاتب التصويت، وهو ما 

يثري االستغراب حول الغاية من تسجيلها إذا كانت من غري أمهية يف الطعن.

مكاتب  مستوى  عىل  املحررة  الفرز  حمارض  مع  يتعامل  ال  الدستوري  املجلس  أن  تعقيدا  األمر  يزيد  ما 

التصويت، بل يتعامل مع حمارض تركيز النتائج التي يتم إيداعها عىل مستوى أمانة ضبطه من طرف الّلجان 

ومل  واملرتشحني،  السياسية  األحزاب  احتجاجات  تضمينها  املرشع  ُيلزم  مل  والتي  الوالئية)6)،  االنتخابية 

ينص عىل أي إجراء يتم بمقتضاه جتميع االحتجاجات املسجلة يف حمارض الفرز وتسجيلها يف حمرض تركيز 

املادة 168 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (1(
تنص املادة 172 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »حيق لكل مرتشح أو ممثله املؤهل قانونا يف االنتخابات الرئاسية، ولكل   (2(

ناخب، يف حالة االستفتاء، أن يطعن يف صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه يف حمرض الفرز املوجود يف مكتب التصويت.
خيطر املجلس الدستوري فورا هبذا االحتجاج للنظر فيه.  

تدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم«.  
أن  السياسية، عىل أساس  يمنحه لألحزاب  فقط، ومل  املتنافسني  للمرتشحني  النتائج  الطعن يف صحة  الرئاسية حق  االنتخابات  املرشع يف  منح   (3(
االنتخابات الرئاسية تعتمد عىل الرتشيحات الفردية، وال حمل لنظام الرتشيح بالقوائم الذي يكون لألحزاب دور أسايس فيه، والذي يمكنها 

خالله تقديم قوائم باسمها، وبالتايل فالرتشيح لالنتخابات الرئاسية يكون شخيص ال يمكن فيه إظهار االنتامء السيايس يف أوراق التصويت.
تنص املادة 127 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يف حالة وقوع احتجاجات، تدون هذه األخرية يف املحرض املذكور يف املادة   (4(

168 من هذا القانون العضوي«.
املركز  القانونية واالقتصادية،  انتخاب عضو الربملان، جملة االجتهاد للدراسات  الرقابة عىل صحة  إلياس، دور املجلس الدستوري يف  جوادي   (5(

اجلامعي لتمنغاست، اجلزائر، العدد 10، ديسمرب 2016، ص 20.
املادة 159 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (6(
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أصال،  إليه  تصل  ال  وهي  عليها،  لإلطالع  قانونية  آلية  يملك  ال  الدستوري  فاملجلس  وعليه  النتائج)1)، 

باستثناء املحارض التي يطلبها يف حال وجود طعن عن طريق »عريضة عادية« يستلزم االطالع عىل حمارض 

مكاتب التصويت التي تتعلق به.

انتخابات  صحة  حول  املختلفة  الطعون  يف  الفاصلة  الدستوري  املجلس  قرارات  خالل  من  املالحظ  أن  كام 

املجلس الشعبي الوطين، أنه ال يشري إطالقا إىل رضورة تسجيل االحتجاج أو املنازعة التي يتعلق هبا الطعن 

يف حمرض فرز أصوات املكتب املعين، وال يعترب أن عدم تسجيله يؤدي إىل رفض الطعن شكال)2)، بل أنه فقط 

يستأنس بتسجيله يف حمرض الفرز، ويذكر ذلك عىل سبيل اإلشارة)3)، وال يرتتب عىل وجوده أو غيابه أثر قانوين.

وبناء عىل ما سبق يتضح أن املجلس الدستوري غري ملزم قانونا بالنظر يف احتجاجات ممثيل األحزاب السياسية 

املسجلة يف حمارض فرز األصوات عىل مستوى مكاتب التصويت، وهو ال يعتربها رشطا شكليا لقبول الطعن 

يف صحة نتائج انتخابات املجلس الشعبي الوطين، كام ال يوجد أي نص ُيلزم تسليمه حمارض الفرز، وهو ما 

اآللية  الفرز، تكون هذه  املسجلة يف حمارض  السياسية  بإمهاله احتجاجات األحزاب  أن املرشع  نقول  جيعلنا 

مراقبة  تساهم يف  السياسية  األحزاب  أن  ديكور إلظهار  إىل  أفرغت من حمتواها وتولت  قد  اهلامة  الرقابية 

عملية االقرتاع عىل مستوى مكاتب التصويت.

فاألحرى ولتحقيق التكامل احلقيقي بني النصوص القانونية املنظمة لرقابة األحزاب السياسية عىل العملية 

االنتخابية، النص أن تسجيل االحتجاج يف حمرض فرز األصوات ُيعد رشطا شكليا أساسيا لقبول املجلس 

السياسية عىل مستوى مكاتب  األحزاب  لدور ممثيل  أكرب  أمهية  إعطاء  للطعن، وذلك من شأنه  الدستوري 

التصويت، وجيعل املجهودات املبذولة خالهلا ذات معىن، أما النص عىل حق األحزاب يف تعيني ممثليها يف 

القانوين،  أثرها  تديد  وعدم  الطعن  مرحلة  يف  جتاهلها  وبعدها  احتجاجاهتم،  وتسجيل  التصويت  مكاتب 

فذلك قد يدفع األحزاب للتخيل عن دورها الرقايب عىل مستوى مكاتب التصويت، مادامت تعلم أن ال أثر 

اجلريدة   ،2007 سنة  مايو   29 املوافق   1428 عام  األوىل  مجادى   12 يف  مؤرخ   07  / د  م  ق.   /05 رقم  الدستوري  املجلس  قرار  حيثيات  يف  جاء   (1(
الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة 11 يوليو 2007، عدد 45 »واعتبارا أن املجلس الدستوري عاين تسجيل احتجاجات يف بعض حمارض فرز 
األصوات بمركز التصويت حليمة السعدية ببلدية سوق أهراس، والية سوق أهراس، وكذا يف حمرض اإلحصاء البلدي لألصوات، وحمرض تركيز 
النتائج لذات الوالية، مفاد هذه االحتجاجات حدوث جتاوزات قام هبا أحد املرتشحني...« وحسب هذا القرار فإن احتجاجات ممثيل األحزاب 
واملرتشحني تم تسجيلها يف حمارض اإلحصاء البلدية وحمارض تركيز النتائج، واملجلس الدستوري مل يرفض ذلك، رغم أن القانون العضوي 04 
01- املعدل واملتمم لألمر 97-07 املتعلق بنظام االنتخابات، يعترب اآلجال القانونية لتسجيل االحتجاجات مرتبطا بنهاية عملية االقرتاع وترير 
حمارض الفرز، ومل يتضمن أي إشارة إىل إمكانية تسجيل املالحظات عىل مستوى الّلجان االنتخابية البلدية والوالئية، ويشار إىل أهنا املرة الوحيدة 
التي أشار فيها املجلس الدستوري إىل هذه اإلمكانية، ويف مجيع القرارات الالحقة الصادرة عنه مل يذكر مرة أخرى إمكانية القيام هبذا اإلجراء، كام 

أن القوانني العضوية 12-01 و16-10 مل تنص عىل إمكانية ذلك، رغم خضوعها لرقابة دستورية القوانني من طرف املجلس الدستوري.
أنظر بعض قرارات املجلس الدستوري اجلزائري الصادرة يف اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 7 يونيو 2017، عدد 34  (2(

قرار رقم01/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017.  -
قرار رقم02/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
قرار رقم03/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
قرار رقم04/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
قرار رقم05/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -
قرار رقم06/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017  -

2007، اجلريدة الرسمية  29 مايو سنة  1428 املوافق  12 مجادى األوىل عام  07 مؤرخ يف  05/ ق. م د /  قرار املجلس الدستوري اجلزائري رقم   (3(
للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة 11 يوليو 2007، عدد 45.
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االنتخابية،  العملية  نزاهة وشفافية  يؤثر عىل  فإنه  إن حدث  الذي  األمر  احتجاجاهتا، وهو  لتسجيل  قانوين 

ومن شأنه هّز ثقة الناخبني يف سالمة النتائج، لعلمهم أن األحزاب التي تعترب املتنافس الرئييس فيها متتنع عن 

املشاركة يف رقابتها.

موضوع الطعن ج- 
املجلس  انتخابات  فيها خالل  الطعن  السياسية واملرتشحني  التي يمكن لألحزاب  املواضيع  مل حيدد املرشع 

العضوي  القانون  من   171 املادة  نصت  حيث  عامة،  جاءت  املنظمة  القانونية  فالنصوص  الوطين،  الشعبي 

16-10 املتعلق بنظام االنتخابات أن »لكل مرتشح لالنتخابات الترشيعية ولكل حزب سيايس مشارك يف هذه 

االنتخابات، احلق يف االعرتاض عىل صحة عمليات التصويت...« ويف نفس السياق جاءت املادة 9) فقرة 2 

من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري)1).

فالطعون املقدمة إىل املجلس الدستوري يكون موضوعها األسايس حسب القانون العضوي 16-10 املتعلق 

بنظام االنتخابات »االعرتاض عىل صحة عمليات التصويت« وحسب النظام املحدد لقواعد عمل املجلس 

الدستوري »نتائج انتخابات املجلس الشعبي الوطين« و »االعرتاض عىل صحة عمليات التصويت« ورغم 

االختالف يف املصطلحات إال أن السياق العام جيعلنا نقول أن املرشع أعطى األحزاب السياسية واملرتشحني 

حق الطعن يف عمليات التصويت التي تشمل الطعن يف عملية إدالء الناخبني بأصواهتم عىل مستوى مكاتب 

التصويت وعملية الفرز وإعالن النتائج، أي بإمكاهنم تقديم طعوهنم بناء عىل جتاوزات حدثت خالل هذه 

املراحل، عىل أن يكون مضموهنا إلغاء نتائج مكاتب التصويت التي عرفت هذه التجاوزات أو تعديلها، أو 

االعرتاض عىل انتخاب نائب)2) بسبب وجود خرق للنصوص القانونية املنظمة، وهو ما يرتتب عنه يف حال 

تأكد املجلس الدستوري من صحة الوقائع تصحيح يف عدد األصوات املتحصل عليها بالنسبة لكل قائمة 

ترشح، وقد يصل ذلك إىل حد تغيري عدد املقاعد املتحصل عليها)3)، أي أن املجلس الدستوري قد يعلن إلغاء 

عضوية أحد النواب الذين تم إعالن فوزهم يف النتائج املؤقتة ويعلن بدله نائبا آخر))).

تنص املادة 49 فقرة 2 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، املرجع السابق »ينظر املجلس الدستوري يف جوهر الطعون حول نتائج   (1(
انتخاب أعضاء جملس األمة وأعضاء املجلس الشعبي الوطين، كام هو منصوص عليه يف املادة 47 )الفقرة 2( املذكورة أعاله، وذلك طبقا للامدة 

182 )فقرة 2 و3( من الدستور وأحكام القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات«.
تنص املادة 51 فقرة 2 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري »ويبلغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إىل النائب الذي اعرتض عىل   (2(

انتخابه لتقديم مالحظاته الكتابية وفقا ألحكام القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات«.
قد يتوصل املجلس الدستوري بعد نظر الطعون املقدمة إليه من طرف األحزاب السياسية واملرتشحني إىل وجود جتاوزات مست عملية التصويت،   (3(
وعىل أساس ذلك يقرر تعديل النتائج التي تصلت عليها كل قائمة انتخابية، غري أن هذه التغيريات ال تؤثر عىل النتائج املعلن عنها سابقا وال 
أنظر  قراره،  ذلك يف  الدستوري  املجلس  فيوضح  الفائزة،  املرتشحني  قوائم  عليها من طرف  املتحصل  املقاعد  تعديل يف عدد  أي  عنها  يرتتب 

قرارات املجلس الدستوري الصادرة باجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة 7 يونيو 2017، عدد 34:
قرار املجلس الدستوري رقم10/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017.  -
قرار املجلس الدستوري رقم11/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017.   -

للجمهورية  الرسمية  اجلريدة   ،2017 سنة  مايو   18 املوافق   1438 عام  شعبان   21 يف  مؤرخ  م.د/17  رقم07/ق.  الدستوري  املجلس  قرار  أنظر:   (4(
اجلزائرية، مؤرخة 7 يونيو 2017، عدد 34
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ثالثا: إجراءات وأجال التحقيق والفصل يف الطعون
التحقيق  مرحلة  تبدأ  الوطين،  الشعبي  املجلس  انتخابات  صحة  يف  للطعون  الدستوري  املجلس  تلقي  بعد 

والفصل فيها، وهي العملية التي تسمح للمجلس بالقيام باإلجراءات الالزمة للتأكد من مدى صحة الوقائع 

واحليثيات املذكورة يف الطعن ودرجة تأثريها عىل سالمة العملية االنتخابية، ومن ثم إصدار قرارها الفاصل 

إما بقبول الطعن واختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، أو برفضه شكال أو لعدم التأسيس.

إجراءات وآجال التحقيق يف الطعون أ- 
التحقيق من املسائل املهمة واللصيقة بعملية الفصل يف الطعون االنتخابية التي خيتص هبا املجلس الدستوري، 

النهائي يف الطعن، مما يدل أهنام حلقتان متصلتان  القرار  القانوين تتحدد معامل  وعىل أساس دقتها وتنظيمها 

ببعضها البعض اتصاال وثيقا)1)، فاملجلس الدستوري يتحول عند نظره يف الطعون االنتخابية والتحقيق فيها 

االنتخابات والنظام  بنظام  املتعلق  العضوي 10-16  القانون  آليات نص عليها  إىل دور قضائي بحت، وفق 

املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، وتشرتك هذه النصوص أساسا يف وضع آليات تبدأ من تعيني مقرر 

لتهيئة القضية وبحثها، لتعرض الحقا عىل املجلس الدستوري الختاذ القرار املناسب حوهلا)2).

تعيني املقرر  -1
نتيجة العدد املعترب من الطعون التي يمكن للمجلس الدستوري استقباهلا خالل انتخابات املجلس الشعبي 

عىل  نص  فاملرشع  االنتخابات،  يف  املشاركني  واملرتشحني  السياسية  األحزاب  طرف  من  واملقدمة  الوطين، 

إجراءات من شأهنا تسهيل عملية االطالع والتفحص والتأكد من صحتها، وعىل هذا األساس منح أعضاء 

املجلس صفة »مقرر« خالل النظر يف الطعون.

فرئيس املجلس الدستوري بعد استقبال الطعون يقوم بتوزيعها عىل املقررين)3)، الذين يتولون إعداد تقارير 

دقيقة عن امللفات املحولة إليهم، لعرضها الحقا عىل املجلس الدستوري للفصل فيها.

صحة  يف  الطعن  إىل  ترمي  وقد  تعديلها  أو  النتائج  بإلغاء  تتعلق  طلبات  تتضمن  قد  الطعون  وكون 

يف  املساواة  ملبدأ  وجتسيدا  فاملرشع  املؤقتة،  النتائج  خالل  فوزهم  أعلن  الذين  النواب  أحد  عضوية 

انتخابه)))،  عىل  االعرتاض  تم  الذي  النائب  تبليغ  دون  الطعن  يف  الفصل  عدم  عىل  نص  التقايض 

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 359.  (1(
سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص378.  (2(

تنص املادة 51 فقرة 1 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، املرجع السابق »يوزع رئيس املجلس الدستوري الطعون عىل أعضاء   (3(
املجلس املقررين«.

للجمهورية  الرسمية  اجلريدة   ،2017 مايو سنة   18 املوافق   1438 عام  21 شعبان  13 /ق. م.د/17 مؤرخ يف  رقم  الدستوري  املجلس  قرار  أنظر:   (4(
اجلزائرية، مؤرخة 7 يونيو 2017، عدد 34.
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التبليغ  ويكون  التبليغ،  تاريخ  من  أيام  أربعة  أجل  خالل  الكتابية  مالحظاته  إبداء  حق  ُيمنح  والذي 

القانونية)1). الوسائل  بجميع 

الوطين  الشعبي  املجلس  يف  عضويته  أن  مضمونه  طعن  بوجود  إعالمه  يتم  عليه  املعرَتض  فالنائب 

التي  التصويت  مكاتب  مستوى  عىل  االنتخاب  عملية  خالل  جتاوزات  حصول  مرده  لبس  حوهلا  يدور 

بالفوز  له  سمحت  والتي  عليها  املتحصل  فاألصوات  وعليه  فيها،  املرتشح  االنتخابية  للدائرة  تنتمي 

يف  للنظر  الدستوري  املجلس  تدخل  يستوجب  الذي  األمر  وهو  رشعيتها،  يف  مشكوك  نيايب  بمقعد 

هذه  عىل  اإلجابة  حق  يملك  عضويته  يف  املطعون  فالنائب  لذلك  عضويته،  إلغاء  وبالتبعية  إلغائها 

حمارض  نسخ  يملك  أنه  خاصة  صوريتها،  تثبت  التي  املضادة  األدلة  وتقديم  وتفنيدها،  االدعاءات 

لدحض  هبا  االستعانة  يمكن  والتي  النتائج،  تركيز  وحمارض  البلدية  اإلحصاء  وحمارض  األصوات  فرز 

مع  إليه،  املقدمة  الطعون  يف  النظر  عند  الوجاهية  يعتمد  الدستوري  فاملجلس  ضده،  املسجلة  الطعون 

والرسية)2). الكتابية  طبيعتها  عىل  املحافظة 

صالحيات املقرر  -2
املرشع اكتفى بالنص عىل توزيع الطعون عىل املقررين بالنسبة لطعون انتخابات املجلس الشعبي الوطين 

تقاريرهم،  إلعداد  إتباعها  هبم  املفرتض  اإلجراءات  أو  هبم  املنوط  للدور  تفصيل  دون  عامة،  وبصفة 

املقرر  دور  فيها  فّصل  التي  الرئاسية  االنتخابات  نتائج  طعون  يف  الفصل  إجراءات  عكس  عىل  وذلك 

يف  الفصل  وهو  واحد  املوضوع  أن  مادام  سببها،  ُيعرف  ال  تفرقة  وهي  إليه،  املمنوحة  والصالحيات 

االنتخابية. العملية  نتائج  صحة  طعون 

فرئيس املجلس الدستوري فيام خيص االنتخابات الرئاسية يعني مقررا أو أكثر من بني أعضاء املجلس لدراسة 

ملقرر طعون صحة  بالنسبة  قرار عنه)3)، وهو تفصيل غري منصوص عليه  تقرير ومرشوع  الطعون، وتقديم 

االنتخابات الترشيعية.

بناء  يكون  الوطين  الشعبي  املجلس  انتخابات  صحة  طعون  يف  املقرر  صالحيات  فاستخالص  وعليه؛ 

عىل  واعتامدا  الرئاسية)))،  لالنتخابات  بالنسبة  مثيلتها  عىل  وقياسا  العامة،  القانونية  النصوص  عىل 

املجلس  لقواعد عمل  املحدد  النظام  2 من  فقرة   51 املادة  أيضا:  أنظر  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون  2 من  فقرة   171 املادة   (1(
الدستوري، املرجع السابق.

بلغول عباس، املرجع السابق، ص 347.  (2(
املادة 36 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، املرجع السابق.  (3(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص360.  (4(
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املقرر  طرف  من  املتبعة  اإلجراءات  فيها  تتضح  والتي  الدستوري)1)،  املجلس  عن  الصادرة  القرارات 

له. املخولة  والصالحيات  التحقيق  يف 

ولتأدية املقرر لدوره عىل أكمل صورة، فإنه يتمتع بمجموعة صالحيات متكنه التدقيق يف كافة أبعاد الطعن 

املقدم إىل املجلس الدستوري، والتأكد من مدى صحة االدعاءات املسجلة فيه، وتوافقها مع الظروف احلقيقية 

التي جرت فيها عملية التصويت، فبإمكانه أن يطلب يف إطار التحقيق الذي يقوم به إفادته بجميع حمارض 

الفرز وحمارض اإلحصاء البلدي وحمارض تركيز النتائج التي يدور حوهلا الطعن مرفقة بجميع الوثائق التي هلا 

عالقة بعملية االقرتاع)2)، واملتمثلة أساسا يف أوراق التصويت املعرب عنها وامللغاة واملتنازع حوهلا، وسجالت 

توقيع الناخبني، والوكاالت املمنوحة للتصويت، وكل وثيقة يرى أهنا جمدية للفصل يف الطعن)3).

مانع  ال  أنه  إال  التحقيق،  يف  إليهم  لالستامع  ألشخاص  املقرر  استدعاء  إمكانية  إىل  اإلشارة  عدم  ورغم 

االنتخابات  نتائج  صحة  يف  التحقيق  خيص  ما  يف  احلق  هذا  عىل  رصاحة  نص  قد  املرشع  مادام  ذلك)))،  يف 

الذين حرضوا  باألشخاص  باالستعانة  احلقيقة، وذلك  إىل  للوصول  املقرر  يساعد  إجراء  الرئاسية)))، وهو 

جمريات عملية التصويت، وبإمكاهنم اإلدالء بشهادهتم حول صحة الوقائع املذكورة يف عريضة الطعن، وهو 

أسلوب يساعد املقرر يف التحقيق، وتبقى له السلطة التقديرية الكاملة يف تقييم شهادة الشهود)6).

كام أن املقرر بإمكانه االستعانة بقضاة أو بخرباء يف جماالت خمتلفة)7)، من شأهنم مساعدته يف تدقيق وفحص 

عريضة الطعن وخمتلف الوثائق املتعلقة به، خاصة إذا كانت تتطلب كفاءة معينة أو جمهودا جيعل من الصعب 

دائرة  قائمة مرتشحني يف  التي تصلت عليها كل  ُيعاد حساب األصوات  منفردا، كأن  به  القيام  املقرر  عىل 

انتخابية معينة، وذلك يعين أنه قد ُيعاد حساب آالف األصوات، وهي عملية تتاج إىل مساعدة وتعاون.

احليثيات  يتضمن  الدستوري  املجلس  إىل  املقدم  الطعن  عن  مفصل  تقرير  إعداد  هو  باملقرر  املنوط  فالدور 

قرار  إصدار  يف  احلق  له  يكون  أن  دون  إليها،  املتوصل  والنتائج  القانوين،  وتأسيسها  القضية،  يف  األساسية 

فاصل يف النزاع ألن هذا من اختصاص املجلس)8).

أنظر قرارات املجلس الدستوري اجلزائري، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة 26 مايو 2012، عدد 32:  (1(
قـرار رقم 04 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق ل 24 مايو 2012  -
قـرار رقم 05 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق ل 24 مايو 2012  -
قـرار رقم 06 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق ل 24 مايو 2012  -
قـرار رقم 07 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق ل 24 مايو 2012  -
قـرار رقم 08 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق ل 24 مايو 2012  -
قـرار رقم 09 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق ل 24 مايو 2012  -

قلو جمامج ليلية، املرجع السابق، ص 202.  (2(
بلغول عباس، املرجع السابق، ص340.  (3(

اسالسل حمند، املرجع السابق، ص 228.  (4(
املادة 37 فقرة 1 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، املرجع السابق.  (5(

حممد األعرج، اإلثبات يف املنازعة االنتخابية، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، الرباط، املغرب، العدد 51، 2003، ص267.   (6(
تنص املادة 67 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، املرجع نفسه »يمكن املجلس الدستوري االستعانة بقضاة أو خرباء خالل   (7(

مراقبته لصحة عمليات االستفتاء وانتخاب رئيس اجلمهورية واالنتخابات الترشيعية«.
سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص380.  (8(
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بشكل  أساسا  واملرتبطة  الشكلية،  الرشوط  توفر  من  أوال  يتأكد  للطعون  وتقيقه  دراسته  يف  واملقرر 

املوضوعية  الرشوط  إىل  ينتقل  ثم  ومن  خالهلا،  الطعن  تقديم  الالزم  واآلجال  الطاعن  وصفة  الطعن 

وعىل  املنظمة،  القانونية  النصوص  مع  توافقها  ومدى  الطاعن)1)،  ودفوع  الدعاءات  القانوين  والتأسيس 

هذا األساس يبدي رأيه.

كام أنه أثناء تقيقه يف الطعن وإعداد تقريره، يناقش أوجه الطعن التي ساقها الطاعن كاملة، إال أن سلطته 

ال تقف عند هذا احلد، فيمكنه إثارة أوجه أخرى حال تأكده من وجود خمالفات مل يتطرق هلا الطعن، وهذا 

 182 املادة  وأكدت  االنتخاب،  عمليات  صحة  عىل  يسهر  الذي  الدستوري  املجلس  دور  صميم  يف  يدخل 

فقرة 3 )2) من التعديل الدستوري ذلك عند تديدهيا لدوره بنصها أنه ينظر يف »جوهر الطعون التي يتلقاها« 

وهو تعبري يدل أن املجلس يتعمق يف كامل تفاصيل الطعن، ويتأكد أن عملية التصويت التي يتعلق هبا النزاع 

مل تشبها أي جتاوزات مست نزاهتها.

الطعن، وتضري  التحقيق يف  يتوىل  املجلس  ملقرر من بني أعضاء  الدستوري  املجلس  تعيني رئيس  أن  يبقى 

مرشوع القرار، ومن ثم املشاركة يف التصويت مع بقية األعضاء، يثري لبسا وخمالفة لإلجراءات القضائية التي 

تفرق بني جهة التحقيق وجهة الفصل يف املوضوع، وذلك ضامنا لعدم تأثر القايض مصدر احلكم بظروف 

التحقيق وتفصيله، والتزامه بالوقائع املحددة بملف القضية، وهو ما ال يتوفر حال فصل املجلس الدستوري 

يف طعون صحة انتخابات املجلس الشعبي الوطين.

يتولون  وكفاءة،  خربة  ذووا  التصويت،  حق  يملكون  ال  مساعدين  بمقررين  االستعانة  األحرى  كان  لذا 

التحقيق يف الطعون املقدمة للمجلس وإعداد مشاريع تقارير حوهلا، تقدم ألعضاء املجلس الذين يناقشوهنا 

ويصوتون عليها، ويملكون السلطة الكاملة لتعديلها أو قبوهلا أو طلب تقيق آخر، وهي وسيلة من شأهنا 

ختفيف الضغط عىل أعضاء املجلس اإلثين عرش )12))3)، والذين ال يمكنهم التكفل بعدد كبري من الطعون، 

خاصة أهنم ملزمون بالفصل فيها يف ظرف ثالثة )3( أيام من انتهاء آجال الطعن.

إجراءات وآجال الفصل يف الطعون ب- 
بعد إعداد املقرر املعني من طرف رئيس املجلس الدستوري لتقريره حول الطعن املقدم من طرف األحزاب 

السياسية واملرتشحني، وإبداء رأيه حوله، يقدمه إىل املجلس الدستوري الذي جيتمع للفصل فيه يف جلسة 

النواب املطعون يف  لتقديم  أيام املخصص  انتهاء أجل األربعة ))(  أيام من  مغلقة، وذلك خالل ثالثة )3( 

عضويتهم مالحظاهتم املكتوبة))).

وإن كان النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري نص عىل اإلجراءات التي تسري هبا جلسات وأشغال 

اسالسل حمند، املرجع السابق، ص 230.  (1(
تنص املادة 182 فقرة 3 من التعديل الدستور 2016 »وينظر يف جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج املؤقتة لالنتخابات ...«.  (2(

تنص املادة 183 من التعديل الدستوري 2016 »يتكون املجلس الدستوري من اثين عرش)12( عضوا ...«.  (3(
املادة 172 فقرة 2،3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (4(
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املجلس الدستوري عند رقابتها لدستورية القوانني، فإنه سكت فيام خيص اإلجراءات املتبعة خالل الفصل 

يف طعون صحة نتائج االنتخابات، وهو ما يطرح التساؤل حول إمكانية إتباع نفس اإلجراءات، خاصة أهنا 

تطبق عىل سري  إجراءات  أهنا  يعين  قد  ما  الدستوري، وهو  املجلس  لقواعد عمل  املحدد  النظام  وردت يف 

املجلس خالل ممارسته صالحياته املختلفة)1)، باستثناء وجود نصوص خاصة.

فاملجلس الدستوري فيام خيص مداوالته حول رقابة دستورية القوانني، جيتمع بناء عىل استدعاء من رئيسه، 

للرئيس ونائبه يرأس اجللسة  املانع  اقرتان  لرئاسة اجللسة، ويف حال  نائبه  ويف حالة غيابه يمكن أن يفوض 

العضو األكرب سنا)2)، كام أن فصل املجلس الدستوري يف دستورية القوانني املعروضة عليه ال يصح إال بوجود 

عرشة )10( من أعضائه عىل األقل)3).

املجلس)))،  رئيس  فيهم  بام  احلارضين  أعضائه  مجيع  الدستوري  املجلس  عن  الصادرة  القرارات  ويوقع 

و يبدي آراءه ويصدر قراراته يف جمال اختصاصاته بأغلبية أعضائه، ويف حال التساوي يكون صوت الرئيس 

مرجحا)))، وألزمه املرشع بتعليل قراراته وآرائه وإصدارها باللغة العربية)6)، وهيدف التعليل إىل توضيح ما إذا 

كان املجلس أخذ أوجه الطعن بعني االعتبار، وحّمص جيدا وسائل اإلثبات املقدمة من األطراف، بام يسمح 

بالتأكد أن منطوق القرار جاء مبنيا عىل أسس قانونية وواقعية سليمة)7).

يبلغها  الدستوري  املجلس  رئيس  فإن  الترشيعية  االنتخابات  نتائج  طعون  يف  الفاصلة  قراراته  خيص  وفيام 

إىل رئيس املجلس الشعبي الوطين، ووزير الداخلية، واألطراف املعنية)8)، وإن كان التبليغ لرئيس املجلس 

النواب، والتبليغ إىل األطراف يرمي إىل إعالمهم  الشعبي الوطين هيدف إىل إعالمه بأي تعديل يف تشكيلة 

الدرجة من األمهية،  الداخلية ليس بنفس  التبليغ إىل وزير  املتخذة بشأنه، فإن  بمصري طعنهم واإلجراءات 

باستثناء إعالمه بالتعديالت التي أجريت عىل حمارض الفرز أو اإلحصاء البلدي أو تركيز النتائج.

وتطرح الفرتة املحددة لفصل املجلس الدستوري يف طعون صحة انتخابات املجلس الشعبي الوطين إشكاال 

بسبب قرصها، فثالثة أيام تعد مدة غري كافية واقعيا للفصل يف الطعون املودعة، كام أهنا ال تتامشى إطالقا 

املجلس  قدرات  مع  وال  واملرتشحني،  السياسية  األحزاب  طرف  من  املقدمة  الطعون  من  املعترب  العدد  مع 

ما  وهو   )12( عرش  اإلثين  املجلس  أعضاء  بني  من  املقررون  يكون  أن  ألزم  املرشع  أن  خاصة  الدستوري، 

الوثائق  التحقيق والفصل تتاج إىل تفحص عدد كبري من  إذا علمنا أن عملية  خيلق ضغطا عليهم، خاصة 

بلغول عباس، املرجع السابق، ص ص 351-350.  (1(
املادة 18 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، املرجع السابق.  (2(

املادة 19 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، املرجع نفسه.  (3(

املادة 23 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، املرجع نفسه.  (4(
تنص املادة 182 فقرة2 من القانون 16-01 املتضمن التعديل الدستوري »يف حالة تعادل األصوات بني أعضاء املجلس الدستوري، يكون صوت   (5(

رئيسه مرجحا«.
املادة 24 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، املرجع السابق.  (6(

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 369.  (7(
املادة 171 فقرة 4 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.  (8(
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من  االقرتاع  صناديق  إحضار  يتطلب  ما  وهو  األصوات،  إحصاء  إعادة  إىل  األمر  يصل  وقد  االنتخابية، 

املدة حتى وإن  فهذه  إجراءاته، وعليه  يتطلب وقتا إلمتام  املجلس، وذلك  مقر  إىل  املعنية  االنتخابية  الدائرة 

متكن املجلس الدستوري خالهلا من إصدار قراراته بشكل رسيع، فإن اجلدية املطلوبة يف التعامل مع الطعون 

االنتخابية سوف تكون بعيدة إىل درجة كبرية)1).

الفرع الثاين: سلطات املجلس الدستوري اجتاه الطعن االنتخايب

االستقاللية التي يتميز هبا املجلس الدستوري)2) متكنه حال فصله يف القضايا املطروحة عليه اختاذ القرارات 

التي يراها صائبة قانونا بكل حرية وبدون ضغوط مهام كانت طبيعتها، ودافعه يف ذلك محاية حقوق وحريات 

مثلام يصدر عن جهة  متاما  القضائي  باملعىن  قرارات  يصدر  ذلك  املساس هبا، وهو يف  األفراد وضامن عدم 

قضائية حقيقية، كدليل عىل إرشافه عىل االنتخابات كقايض انتخايب)3).

وكون الطعون التي تقدمها األحزاب السياسية واملرتشحون يف صحة نتائج العملية االنتخابية من اآلليات 

اهلامة التي تساهم يف تريك رقابة املجلس الدستوري ملدى احرتام إرادة الناخبني وحقهم يف االختيار احلر 

ملن يمثلهم، فاملرشع ولتحقيق ذلك منحه صالحيات واسعة يف تقدير القرار الصحيح الواجب اختاذه عند 

الفصل فيها، وهو يف ذلك يوازن بني مصلحة الطاعن وحقه يف محاية مكتسباته االنتخابية، وحق املطعون فيه 

بالدفاع عن النتائج التي تصل عليها واملعلن عنها يف النتائج املؤقتة، ويف األخري فاملصلحة العليا املراد محايتها 

هي املصلحة العامة التي تكمن يف الوصول إىل عملية انتخابية نزهية.

وترتاوح الصالحيات املمنوحة للمجلس الدستوري خالل فصله يف طعون صحة نتائج انتخابات املجلس 

الشعبي الوطين بني رفض الطعن أو قبوله مع تعديل النتائج، أو قبوله مع إلغاء النتائج))).

أوال: رفض الطعون
إذا كانت األحزاب السياسية واملرتشحون يملكون حق الطعن يف صحة نتائج االنتخابات الترشيعية، فإن 

تقدم  الذي  العام  اإلطار  ُيتقيد هبا، تضبط  إجراءات شكلية  أن حيرتم عند ممارسته جمموعة  بد  احلق ال  هذا 

مع  املنظمة،  القانونية  النصوص  مع  تتعارض  حقيقية  وقائع  إىل  تستند  أن  جيب  أهنا  كام  الطعون،  هذه  فيه 

رضورة تدعيمها باحلجج واألدلة التي تثبت االدعاءات املذكورة يف عريضة الطعن، وُتقنع أعضاء املجلس 

الدستوري بأن العملية االنتخابية امُلجراة عىل مستوى مكاتب التصويت املطعون فيها شابتها خروقات أثرت 

عىل سالمتها وأحدثت فرقا يف عدد األصوات التي تصلت عليها كل قائمة، أو أنه وقعت أخطاء مادية أثرت 

عىل النتائج املؤقتة املعلنة.

سامعني لعبادي، املرجع السابق، ص386.  (1(
تنص املادة 182 فقرة 1 من التعديل الدستوري 2016 »املجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر عىل احرتام الدستور«.  (2(

جوادي إلياس، املرجع السابق، ص21.  (3(
حممد عيل، املرجع السابق، ص 236.  (4(
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غري أن املجلس الدستوري إذا رأى أن الطعن املقدم عىل مستواه ال يتوافق مع الرشوط الشكلية املحددة قانونا 

أو غري مبين عىل أساس قانوين سليم فبإمكانه رفضه شكال أو موضوعا لعدم التأسيس.

ومل حيدد املرشع احلاالت التي يتم فيها رفض الطعون شكال أو موضوعا، غري أن مفهوم املخالفة للنصوص 

إليداعها  القانونية  اآلجال  ترتم  ال  التي  فالطعون  إلغاؤه،  يمكن  معها  يتوافق  ال  طعن  أي  جيعل  القانونية 

واملحددة بثامن وأربعني )8)( ساعة من تاريخ إعالن النتائج املؤقتة تعترب مرفوضة شكال، كام أن الطعون التي 

ال ترتم الرشوط املرتبطة بكيفية تقديم العريضة عىل مستوى كتابة ضبط املجلس والتي تكون يف »عريضة 

عادية« يتم رفضها شكال)1)، كام أن إرسال الطعن عن طريق الفاكس أو الربيد غري مقبول وال ينظر فيه املجلس 

الدستوري من ناحية املوضوع.

الترشيعية  االنتخابات  نتائج  فالطعن يف  ترفض شكال،  الصفة  تقدم من غري أصحاب  التي  الطعون  أن  كام 

حسب املادة 171 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات خمول لألحزاب السياسية واملرتشحني 

فقط، وعليه فالطعون املقدمة من الناخبني ُترفض شكال، كام أن الطعون التي تقدم باسم األحزاب السياسية 

دون أن يقدم مودعها التفويض املمنوح له من احلزب تعد مرفوضة شكال أيضا)2).

ويعد رفض الطعون يف صحة االنتخابات ألسباب شكلية مصري القسم األكرب من الطعون املقدمة للمجلس 

واملرتشحني  السياسية  األحزاب  من  لكثري  القانونية  الثقافة  حمدودية  إىل  يرجع  الذي  األمر  الدستوري)3)، 

والناخبني، وضعف اإلملام باإلجراءات التي تتم وفقها الطعون االنتخابية.

يف  ذلك  ويكون  التأسيس  لعدم  موضوعا  الطعون  رفض  يمكنه  الدستوري  فاملجلس  الشكيل،  للرفض  باإلضافة 

حال كانت املربرات واألسانيد التي بىن عليها الطاعن ادعاءاته غري صحيحة، أو أنه مل يدعمها باألدلة التي تثبتها، 

ما جيعل حجته ضعيفة ال ترقى لدرجة قبوهلا من طرف املجلس)))، كام أن الكثري من الطعون تكون صورية هدفها 

انتقامي بالدرجة األوىل، ينّم عن غضب وعدم رىض األحزاب أو املرتشحني عن النتائج املتحصل عليها، وهو ما 

يدفعهم إىل اختالق أعذار يطالبون من ورائها بإلغاء نتائج االنتخاب أو تعديلها بام يمنحهم مكتسبات جديدة، كام 

أن بعض الطعون تكون وقائعها غري خمالفة للقانون وال تشكل أي خرق أو مساس بنزاهة العملية االنتخابية، ورغم 

أن املجلس الدستوري ملزم باستقبال كافة الطعون إال أنه بعد القيام بالتحقيق الالزم يقوم برفض غري املؤسسة منها.

فاملجلس الدستوري يلعب دور اجلهاز الذي يتحقق من صحة ما جرى، بحيث إذا تأكد من غياب أي غش 

النيابة  صحة  وبالتبعية  التأسيس،  لعدم  الطعن  برفض  حيكم  فإنه  االنتخابية  العملية  يف  تزوير  أو  خداع  أو 

املطعون فيها، وال يمكن احلديث إذن عن وجود تالعب بنتائج االنتخاب أو تأثري عىل إرادة الناخبني إال إذا 

قلو جمامج ليلية، املرجع السابق، ص 207.  (1(
املادة 50 فقرة 2 من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري، املرجع السابق.  (2(

بلغول عباس، املرجع السابق، ص354.  (3(
جاء يف حيثيات قرار املجلس الدستوري رقم09/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017، اجلريدة الرسمية للجمهورية   (4(
اجلزائرية، مؤرخة 7 يونيو 2017، عدد 34 »... اعتبارا أن جممل ما جاء يف عريضة الطاعن يعترب جمرد ادعاءات مل تعزز بأي أدلة إثبات، كام أن التباين 
التي  تفيد تطابق عدد األصوات  التي  الدستوري  املجلس  املقدمة إىل  بالنظر إىل ما ورد يف املحارض  املذكورة غري مؤسس  املسجل يف املحارض 

تصلت عليها حركة اإلصالح الوطين، مع ما جاء يف حمرض تركيز نتائج التصويت الوالئي...« 
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شاب هذه اإلرادة عيب متثل يف ضغط مادي أو معنوي تتوفر فيه عنارص مادية ومعنوية تتجسد يف ممارسات 

أو مناورات أو تزوير أثر عىل نتائج االنتخاب)1)، وغري ذلك فاملجلس ال يعتد به.

ثانيا: الترصيح بسبق الفصل
الشعبي  املجلس  انتخابات  نتائج  يف  طعنا  املرتشحني  أو  السياسية  األحزاب  أحد  يقدم  أن  حيدث 

الوطين عىل مستوى مكاتب تصويت أو دائرة انتخابية معينة، ويكون املجلس الدستوري قد فصل يف 

طعن سابق يف نتائج نفس االنتخابات عىل مستوى نفس املكاتب أو الدائرة االنتخابية)2) قدمه طاعن 

إصداره،  السابق  القرار  إىل  اإلحالة  مع  الفصل  بسبق  املجلس  يقيض  قراراته  لتكرار  وجتنبا  آخر، 

واحد  الطعن  حمل  لكون  ذلك  ويرجع  منطوقه،  وتربيرات  مضمونه  ومعرفة  عليه  االطالع  يتم  حتى 

املتنازع  االنتخابية  الدائرة  يف  املتنافسني  مجيع  عىل  تنسحب  آثاره  جيعل  ما  وهو  نفسها)3)،  والوقائع 

نتائجها. صحة  حول 

ثالثا: إعادة صياغة حمرض النتائج املعد
سلطة تعديل نتائج االنتخاب تعكس فكرة القضاء الشامل أو الواسع للمجلس الدستوري يف مراقبة العملية 

االنتخابية بكل عنارصها باعتباره قايض منازعات انتخابية، عىل شاكلة االختصاص العائد للقايض اإلداري 

يف مراقبة مستويات ومراحل خمتلفة من االنتخابات النيابية املحلية))).

فإنه  أساس  إىل  يستند  الطعن  أن  تبني  »...وإذا  نصت   10-16 العضوي  القانون  من   171 فاملادة 

املعد  النتائج  حمرض  صياغة  بإعادة  أو  فيه  املتنازع  االنتخاب  بإلغاء  إما  معلال  قرارا  يصدر  أن  يمكنه 

لقواعد  املحدد  النظام  من   (2 املادة  جاءت  السياق  وبنفس  قانونا...«  املنتخب  املرتشح  وإعالن 

معلل،  قرار  بموجب  يعلن  أن  يمكنه  مؤسس  الطعن  أن  اعترب  »... وإذا  الدستوري  املجلس  عمل 

الفائز  املرتشح  فوز  ويعلن  املعد،  النتائج  حمرض  صياغة  إعادة  وإما  فيه،  املتنازع  االنتخاب  إلغاء  إما 

هنائيا...«. قانونا 

الياس أبو عيد، املجلس الدستوري بني النص واالجتهاد والفقه والقانون، اجلزء الثاين، دون دار نرش، لبنان، 2007، ص 426.  (1(
بلغول عباس، املرجع السابق، ص 360.  (2(

جاء يف حيثيات قرار املجلس الدستوري رقم19/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017، اجلريدة الرسمية للجمهورية   (3(
اجلزائرية، مؤرخة 7 يونيو 2017، عدد 34 »... واعتبارا أّن الوقائع التي يثريها الطاعن واملتعلقة بنتائج العملية االنتخابية عىل مستوى بلدية قرص 
البخاري وانعكاس ذلك عىل نتائج االنتخابات الترشيعية بالدائرة االنتخابية املدية كانت موضوع طعن أودعه املرتشح املتصدر لقائمة جتمع أمل 
اجلزائر بالدائرة االنتخابية املذكورة، لدى كتابة ضبط املجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة2017 مسجل تت رقم 2017/107، وأّن املجلس 
الدستوري فصل يف هذا الطعن بقراره الصادر تت رقم07/ق.م.د/17 بتاريخ21 شعبان عام 1438 املوافق18مايو 2017 املتضمن تصحيح نتائج 

االنتخابات الترشيعية للدائرة االنتخابية املدية، وبالنتيجة ودون حاجة إىل مناقشة ما أثاره الطاعن...«.
أنظر أيضا: قرارات املجلس الدستوري، املرجع نفسه:  

قرار رقم14/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017.  -

قرار رقم17/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017.  -
قراررقم18/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017.  -

شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 373.  (4(
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الوقائع  حول  الالزم  التحقيق  وإجراء  للتدخل  الكاملة  السلطة  يملك  الدستوري  فاملجلس  لذلك 

وأوجه  ضده  للمطعون  الكتابية  باملالحظات  مقارنتها  وبعد  الطعن  عريضة  يف  املذكورة  واالدعاءات 

تأكده من وجود  فإنه يف حال  يطلبها،  أن  يمكن  التي  املختلفة  االنتخابية  الوثائق  وباالعتامد عىل  دفاعه، 

القرارات  تتخذ  أن  النتائج، عىل  بتعديل حمارض  قرار  اختاذ  التصويت يمكنه  لقواعد سري عملية  خمالفات 

يف هذه احلالة شكلني:

إعادة صياغة حمرض النتائج املعد دون تغيري يف توزيع املقاعد النيابية أ- 
يف هذه احلالة وبعد اطالع املجلس الدستوري عىل عريضة الطعن واألدلة املرفقة هبا ومقارنتها باملالحظات 

وجود  تسجيل  حال  يف  فإنه  فيها،  والتدقيق  النزاع  هبا  يتعلق  التي  املحارض  وطلب  فيه،  للمطعون  الكتابية 

اختالف بني البيانات واإلحصائيات املدونة فيها بشكل يمس بعدد األصوات التي تصلت عليها كل قائمة، 

فإنه يعترب ذلك من قبيل األخطاء املادية الواجب تصحيحها، ويعيد حساب األصوات التي تصل عليها كل 

متنافس، وبالتبعية نسبتها من إمجايل نسبة األصوات املعرب عنها، وإذا وجد أن هذا التعديل يف النتائج املتحصل 

عليها يف مكاتب التصويت املعنية ال يؤثر عىل توزيع املقاعد املعلن عنه يف النتائج املؤقتة، يصدر قراره القايض 

بتعديل النتائج وفقا للتوزيع اجلديد، مع اإلشارة أن ذلك ال يؤثر عىل النتائج املعلن عنها مسبقا)1)، ويرسل 

نسخة من القرار إىل األطراف املعنية وإىل رئيس املجلس الشعبي الوطين ووزير الداخلية.

إعادة صياغة حمرض النتائج املعد مع تغيري يف توزيع املقاعد النيابية ب- 
جاءت املادة 2) من النظام املحدد لقواعد عمل املجلس الدستوري بتعبري »إعادة صياغة حمرض النتائج املعّد 

أو أخطاء  الدستوري وقوع خمالفات  للمجلس  يتبني  احلالة  قانونا هنائيا« يف هذه  املنتخب  املرتشح  وإعالن 

وبغض  النتائج،  تركيز  حمارض  أو  البلدي  اإلحصاء  أو  الفرز  حمارض  سواء  املختلفة  االنتخابية  املحارض  يف 

كل  عليها  تصلت  التي  األصوات  حساب  بإعادة  يقوم  فاملجلس  عمدية،  غري  أو  عمدية  كوهنا  عن  النظر 

جاء يف حيثيات قرار املجلس الدستوري رقم03/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017، اجلريدة الرسمية للجمهورية   (1(
اجلزائرية، مؤرخة 7 يونيو 2017، عدد 34 »...اعتبارا أنه وبعد الفحص والتحقيق وإعادة احلساب لنتائج بلدية سيدي الشحمي، تبني فعال وقوع 
التابعة للبلدية املذكورة، وبالنتيجة توصل املجلس الدستوري إىل أن عدد األصوات املعرب عنها هو  نتائج مكاتب التصويت  أخطاء يف تدوين 

37986 صوتا بدل 43619، وأن عدد األوراق امللغاة هو 652 بدل 890.
وأن قائمة حزب جبهة التحرير الوطين تصلت عىل 28579 صوتا بدل 35201 صوتا.  -

واعتبارا أن النتائج املدونة يف حمارض إحصاء األصوات لباقي بلديات الدائرة االنتخابية تعد صحيحة.  -
اعتبارا أّن ما أثاره الطاعن بخصوص وجود جتاوزات وخروقات تمل وصفا جزائيا ال يدعمها أي دليل أو حمارض رسمية تثبت ادعاءاته، مما جيعل هذا الوجه غري سديد.  -
واعتبارا أن املادة 171 من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات تنص يف فقرهتا 3 عىل أنه إذا تبني أن الطعن يستند إىل أساس، يمكن للمجلس   -

الدستوري أن يصدر قرارا معلال إما بإلغاء االنتخاب املتنازع فيه أو بإعادة صياغة حمرض تركيز النتائج املعد، وإعالن املرتشح املنتخب قانونا.
هلذه األسباب يقرر ما يأيت: يف الشكل: قبول الطعن شكال يف املوضوع: قبول الطعن موضوعا، وبالنتيجة:  -

أوال: تصحيح األرقام املتعلقة ببلدية سيدي الشحمي...  
ثانيا: القول بأن هذه التصحيحات ال تؤثر عىل توزيع املقاعد حسب النتائج املؤقتة التي أعلن عنها املجلس الدستوري يوم 8 مايو 2017...«.  

أنظر أيضا:  
قرار املجلس الدستوري رقم04/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017، املرجع نفسه.  -

قـرار املجلس الدستوري رقم 03 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق ل 24 مايو 2012، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية،   -
مؤرخة 26 مايو 2012، عدد 32.
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قائمة، ويمكنه يف ذلك طلب إحضار صناديق االقرتاع وإعادة حساهبا يدويا، أو جلب املحارض التي يدور 

حوهلا النزاع ومقارنتها بادعاءات الطاعن وردود املطعون فيه، ويف حال التأكد من صحة الوقائع املذكورة 

املؤقت  التوزيع  تأثر  قائمة، ويدرس مدى  التي تصلت عليها كل  النتائج  بتعديل  قراره  الطعن، يصدر  يف 

اجلديد،  يتغري طبقا لإلحصاء  أنه  فإذا الحظ  اجلديد،  بتوزيع األصوات  املعلن عليه سابقا  النيابية  للمقاعد 

يصدر قراره املتضمن تعديل حمرض النتائج وحيدد قائمة املرتشحني الفائزين قانونا)1) وبصفة هنائية غري قابلة 

ألي شكل من أشكال الطعن.

نتائج  صحة  إقرار  وعىل  الطعن،  رفض  أو  قبول  عىل  تقترص  ال  الدستوري  املجلس  سلطة  أن  جليا  يظهر 

حساب  وإعادة  لالنتخاب،  املعلنة  النتيجة  تغيري  صالحية  يملك  إنه  بل  بإلغائها،  احلكم  أو  االنتخابات 

تؤهله  التي  الرشوط  وعىل  األغلبية  عىل  احلائز  املرشح  وإعالن  الفائزين،  عىل  املقاعد  وتوزيع  األصوات 

للنيابة)2)، وهي واحدة من أوضح مظاهر قوته واستقالليته.

رابعا: إلغاء االنتخاب
إلغاء االنتخاب من أقسى اإلجراءات املمكن أن يتخذها املجلس الدستوري، وهو يعين أن العملية االنتخابية 

أثرت عىل حرية  النزاع شابتها خروقات جسيمة  االنتخابية حمل  الدائرة  أو  التصويت  عىل مستوى مكاتب 

االنتخاب ونزاهته)3)، وجعلت من غري املمكن اعتامد نتائجها أو حتى إدخال تعديالت عليها، ويستوجب 

احلفاظ عىل شفافية االنتخاب عدم االعتداد بالنتائج املسجلة فيها.

االنتخاب  ملصري  املحدد  هو  النهائية  النتائج  عىل  والتجاوزات  اخلروقات  وتأثري  النتائج  يف  الفارق  ومعيار 

باإللغاء أو عدمه، فوجود فارق كبري بني املرتشح الفائز والطاعن، والذي يكون مرده زيادة غري قانونية يف 

عدد األصوات التي تصل عليها، كأن ُيثبت حدوث حشو لصناديق االقرتاع دعام للمرتشح املطعون فيه، 

هو وضع ال يمكن تعديله، لذلك يقرر املجلس الدستوري إلغاء النتائج املسجلة يف مكتب التصويت املعين، 

التصويت يكون حمل دراسة وبحث وتقيق  أو جتاوز يشوه ويمس مصداقية عمليات  أن وجود خرق  كام 

جاء يف حيثيات قرار املجلس الدستوري رقم05/ق. م.د/17 مؤرخ يف 21 شعبان عام 1438 املوافق 18 مايو سنة 2017، اجلريدة الرسمية للجمهورية   (1(
اجلزائرية، مؤرخة 7 يونيو 2017، عدد 34 »... اعتبارا أن الطاعن أثار يف عريضته وجها وحيدا مفاده التعرض إىل عملية إنقاص يف عدد األصوات 

بصفة آلية وهو ما حرمه من احلصول عىل أي مقعد، حيث يدعي وجود أخطاء حسابية وجتاوزات أعابت السري احلسن للعملية االنتخابية...
فرز  حمارض  مراجعة  وبعد  أعاله،  املذكورة  البلديات  ملراكز  التابعة  التصويت  ملكاتب  الفرز  حمارض  إحضار  تم  التحقيق  وملتطلبات  أنه  اعتبارا   -
البليدة، تبنّي للمجلس  األصوات وفحصها ومقارنتها بمحارض اإلحصاء البلدي لألصوات وحمرض تركيز نتائج التصويت للدائرة االنتخابية 
الدستوري فعال وجود عدم تطابق بني بعض املحارض، ووجود أخطاء مادية يف حساب األصوات، ومن ثم وجود خطأ يف توزيع األصوات املعرّب 
عنها، مما جيعل قائمة الطاعن بعد تصحيحها تتجاوز عتبة %5 من األصوات املعرب عنها، حيث اتضح أن قائمة الطاعن تّصلت عىل 9338 صوتا 

بدال من 8217 صوتا، وبذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع املقاعد مما جيعل طعنه مؤسسا...
هلذه األسباب يقرر ما يأيت:  -

يف الشكل: قبول الطعن  -
يف املوضوع: قبول الطعن موضوعا  -

2017 املتضمن  8 مايو  وبالنتيجة: تصحيح نتائج االنتخابات الترشيعية للدائرة االنتخابية البليدة الواردة يف بيان املجلس الدستوري املؤرخ يف   
إعالن النتائج املؤقتة النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين عىل النحو اآليت...«. 

إلياس أبو عيد، املرجع السابق، ص429.  (2(
املرجع نفسه، ص430.  (3(
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إلغائها)1)، ويمكن  يقرر  البالغ  تأثريه  تأكد  فإذا  النهائية،  النتائج  تأثريه عىل  الدستوري يف مدى  املجلس  من 

للمجلس إلغاء نتيجة االنتخاب أيضا يف حال عدم متكنه من إحصاء األصوات املشوبة بعيوب بصورة دقيقة 

وقاطعة، ال سيام عند وجود فارق ضئيل يف األصوات، وهو الوضع الذي حيدث لبسا يف تديد الفائز باملقاعد 

النيابية، خاصة مع وجود أصوات متنازع فيها ومشكوك يف وضعها القانوين، فحتى وإن كان للمجلس حق 

الفصل يف هذه األصوات بقرارات هنائية، إال أنه أحيانا وخوفا من االنحياز أو ظلم أحد األطراف املتنافسة 

يصدر قراره بإلغاء النتائج)2).

وإن كان املرشع أعطى املجلس الدستوري حق إصدار قرار إلغاء النتائج بالنسبة النتخابات التجديد النصفي 

ملجلس األمة مع إلزام السلطات املعنية بإعادة إجراء االنتخاب خالل ثامنية )8( أيام من تاريخ تبليغ القرار 

للوزير املكلف بالداخلية)3)، فإنه بالنسبة النتخابات املجلس الشعبي الوطين نص عىل إمكانية إصدار قراره 

بإلغاء االنتخاب فقط دون إعطائه حق تقرير إعادة االنتخاب يف مكاتب التصويت التي ألغيت نتائجها)))، 

ولعل ذلك راجع إىل اعتقاده أن إلغاء نتائج بعض مكاتب التصويت يف انتخابات املجلس الشعبي الوطين 

االنتخابية  الدائرة  نتائج  إلغاء  إمكانية  ضمنيا  الستبعاده  أو  بأكملها،  االنتخابية  الدائرة  نتائج  عىل  يؤثر  لن 

بأكملها يف انتخابات املجلس الشعبي الوطين))) والتي تكون حمددة بإقليم الوالية كمبدأ عام، بمعىن أنه حتى 

لو ألغيت نتائج بعض مكاتب التصويت فنتائج بقية املكاتب سوف تدد توزيع املقاعد النيابية هلذه الدائرة، 

عىل عكس انتخابات التجديد النصفي ملجلس األمة التي يؤدي إلغاء نتائج الدائرة االنتخابية وعدم احلكم 

بإعادة االنتخاب إىل حرمان الوالية املعنية من التمثيل يف جملس األمة، كون توزيع مقاعده يكون عىل أساس 

بلغول عباس، املرجع السابق، ص365.  (1(
إلياس أبو عيد، املرجع السابق، ص ص 448-447.  (2(

تنص املادة 131 فقرة 3 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات »يبت املجلس الدستوري يف الطعون يف أجل ثالثة )3( أيام كاملة.  (3(
وإذا اعترب أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي االنتخاب املحتج عليه، وإما أن يعدل حمرض النتائج املحرر، وأن يعلن هنائيا   

الفائز الرشعي.
املجلس  قرار  تبليغ  تاريخ  من  ابتداء  أيام،   )8( ثامنية  أجل  يف  جديد  من  اقرتاع  ينظم  الدستوري،  املجلس  طرف  من  االنتخاب  إلغاء  حالة  يف   

الدستوري إىل الوزير املكلف بالداخلية«.
جاء يف حيثيات قـرار املجلس الدستوري رقم 08 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق ل 24 مايو 2012، اجلريدة الرسمية للجمهورية   (4(
اجلزائرية، مؤرخة 26 مايو 2012، عدد 32 »... وفيه يذكر الطاعن أنه وبالرجوع إىل حمارض الفرز لبلديتي أم العسل وتندوف، تبني أن قائمته قد 

نالت املرتبة الثانية بعد قائمة حزب جبهة التحرير الوطين بعدد معترب من األصوات إال أهنا مل تتحصل عىل أي مقعد،
واعتبارا أنه وللوقوف عىل حقيقة األوضاع فإن املجلس الدستوري بعد مراجعة خمتلف املحارض واألوراق املرفقة، تبني له فعال بالرجوع إىل   -
حمرضي فرز األصوات بمكتبي التصويت رقم 07 ورقم 08 بمركز التصويت حايس خبي رقم 03 التابع لبلدية أم العسل أهنام غري موقعني من قبل 
نائب رئيس املكتب واملساعد الثاين، خالفا ملا تقتضيه املادة 51 الفقرة الثانية من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، مما يتعني معه استبعاد 

نتائج هذين املكتبني ...
هلذه األسباب يقرر ما يأيت:  -

يف الشكل: قبول الطعن.  -
يف املوضوع: قبول الطعن موضوعا، وبالنتيجة:  -

أوال: إلغاء نتيجة االقرتاع الذي جرى يوم 12 مايو 2012 بمكتبي التصويت رقم 07 ورقم 08 بمركز التصويت حايس خبي رقم 03 التابع لبلدية   -
أم العسل وإعادة صياغة حمرض اإلحصاء البلدي لألصوات ببلدية أم العسل وكذا حمرض تركيز النتائج للدائرة االنتخابية تندوف.

وعىل ضوء ذلك تتغري املعطيات عىل النحو التايل...  
ثانيا: القول بأن هذه التصحيحات ال تؤثر عىل توزيع املقاعد حسب النتائج التي أعلن عنها املجلس الدستوري يوم 15 مايو 2012«.  -

أنظر أيضا قرار املجلس الدستوري رقم 09 /ق.م د /12 مؤرخ يف 3 رجب عام  1433 املوافق ل 24 مايو 2012، املرجع نفسه.  -
اسالسل حمند، املرجع السابق، ص 234.  (5(
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مقعدين اثنني )2( لكل والية، وهو نفس السبب الذي جعله يمنح املحكمة اإلدارية إمكانية احلكم بإلغاء 

نتائج االنتخابات البلدية والوالئية مع رضورة إعادهتا خالل مخس وأربعني )))( يوما من تاريخ تبليغ القرار، 

كون إلغاء نتائج انتخاب جملس حميل وعدم احلكم بإعادة االنتخاب عىل مستوى دائرته االنتخابية حيرم البلدية 

أو الوالية من جملسها التمثييل.

إال أنه يف رأينا ولضامن تعبري كل الناخبني عن إرادهتم يف مجيع مكاتب التصويت عىل مستوى الدائرة االنتخابية 

خالل انتخابات املجلس الشعبي الوطين، فكان األحرى اعتامد نفس املبدأ الذي تبناه يف انتخابات التجديد 

النصفي ملجلس األمة واالنتخابات املحلية، وأن ينص عىل إعادة االنتخاب يف مجيع مكاتب التصويت التي 

أصدر املجلس الدستوري قرارا بإلغاء نتائجها، وذلك تقيقا ملبدأ املساواة بني الناخبني يف التعبري عن آرائهم، 

فام ذنب الناخب الذي توجه إىل صناديق االقرتاع وعرب عن رأيه وفقا ملا ينص عليه القانون، واختار القائمة 

التي يظنها األصلح لعضوية املجلس الشعبي الوطين، ثم نتيجة ألفعال قامت هبا أطراف ال عالقة له هبا يتم 

إلغاء نتائج املكتب الذي صوت فيه، فاألصل أن حق الناخب وحق القائمة التي صوت هلا ال يضيع، واألوىل 

إعادة إجراء االنتخاب يف نفس املكتب.

الفرع الثالث: طبيعة قرارات املجلس الدستوري الفاصلة يف صحة نتائج 
االنتخابات الترشيعية

يكتيس املجلس الدستوري مكانة هامة يف مرحلة الطعون يف صحة نتائج انتخابات املجلس الشعبي الوطين، 

املتنافسة من أحزاب  نزاع بني األطراف  املمكن حدوثها وبشكل يوقف أي  الفاصل يف اإلشكاالت  أنه  إذ 

سياسية ومرتشحني، والذين منحهم املرشع الصفة القانونية لتحريك الطعون، ويستمد املجلس الدستوري 

هذه املكانة من طبيعة قراراته التي أضفى عليها املرشع الصفة النهائية واإللزامية.

أوال: نطاق قرارات املجلس الدستوري يف صحة نتائج االنتخابات الترشيعية
سالمة  يمس  قانوين  غري  فعل  أو  تالعب  أي  من  االنتخابية  العملية  محاية  من  الدستوري  املجلس  لتمكني 

نتائجها، ودعام له يف محاية حق الناخبني يف التعبري احلر عن إرادهتم، فإنه حيتاج إىل إصدار قرارات ذات طبيعة 

هنائية غري قابلة ألي شكل من أشكال الطعن، وهو ما نصت عليه املادة 71 من النظام املحدد لقواعد عمل 

املجلس الدستوري التي نصت »آراء وقرارات املجلس الدستوري هنائية وملزمة جلميع السلطات العمومية 

واإلدارية والقضائية...« والتي جاءت يف نفس صياغة املادة 193 فقرة 3 من التعديل الدستوري 2016 »تكون 

آراء املجلس الدستوري وقراراته هنائية وملزمة جلميع السلطات العمومية واإلدارية والقضائية«.

بالسهر عىل  الدولة، ودوره كهيئة مستقلة مكلفة  الدستورية يف  املؤسسات  الدستوري بني  املجلس  فمكانة 

احرتام الدستور، استوجب أن تكون أحكامه هنائية ال يمكن االحتجاج عليها أمام القضاء العادي أو اإلداري، 

االستمرارية  عىل  حيافظ  وبشكل  عليه  املطروحة  املختلفة  النزاعات  يف  الفاصل  جتعله  أساسية  ميزة  وهي 



- 312 -

الواجب تقيقها يف مؤسسات الدولة، فهو هبذه الطريقة جينب إبقاء القضايا الشائكة تدور يف حلقة مفرغة 

تتجاذهبا اجلهات القضائية املختلفة، األمر الذي يستغرق فرتة زمنية طويلة نظرا الرتباطها باآلجال القانونية 

املطبقة عىل املنازعات املرفوعة أمام القضاء.

فالطابع النهائي لقرارات املجلس الدستوري الفاصلة يف طعون صحة نتائج االنتخابات الترشيعية جينب تأخري 

تنصيب مؤسسة دستورية نيابية هامة، يؤدي أي تعطيل هلا إىل املساس بالسري احلسن للشؤون العامة للمواطنني 

والدولة، فالرتخيص بالطعن يف قراراته ينقل النزاع إىل مستويات أخرى جتعل مبارشة املجلس النيايب ملهامه يتأخر.

كام أن املركز الذي يتبوأه املجلس الدستوري يف سلم املؤسسات الدستورية يف الدولة والذي جيعله أعالها 

مرتبة وسلطة، جيعل السامح بالطعن يف قراراته أمام جهات هي يف حد ذاهتا مراقبة من طرفه، مساس هبيبته وهٌزّ 

لثقله الدستوري، وما يدل عىل هذه املكانة هو أن املؤسس الدستوري مل يستثن أي مؤسسة من إلزامية احرتام 

القرارات الصادرة عنه، كام أنه مل يفتح املجال للطعن فيها أمام أي جهة مهام كانت مكانتها أو صالحياهتا.

ثانيا: آثار الصفة النهائية امللزمة لقرارات املجلس الدستوري حول صحة نتائج االنتخابات الترشيعية
اهلدف من إضفاء الصفة النهائية وامللزمة عىل قرارات املجلس الدستوري الفاصلة يف صحة نتائج االنتخابات 

الترشيعية هو جتسيد عدم إمكانية الطعن فيها باإللغاء أو التعديل، وذلك ضامنا الستقرار املجلس الشعبي 

الوطين ومبارشته مهامه يف اآلجال القانونية، وبالتايل جتنيب النتائج االنتخابية التعديل أو اإللغاء املتتايل أمام 

خمتلف اجلهات، وهو ما جيعل العهدة االنتخابية مهددة وغري مستقرة)1).

كام من شأن الصفة النهائية واإللزامية لقرارات املجلس الدستوري أن تغلق أي نقاش حول مرشوعية بعض 

األفعال والترصفات املرتكبة أثناء العملية االنتخابية، فنظر املجلس فيها وفصله يف الطعون التي تدور حوهلا 

نتائج  سالمة  عىل  تؤثر  مل  أهنا  أو  القانون  نصوص  مع  تتعارض  ال  أهنا  رأى  فإذا  هنائية،  بصفة  ملفها  يغلق 

االنتخابات حيكم بصحتها ويرفض الطعون، أما إذا رأى أهنا غري قانونية وأثرت عىل صحة االنتخابات فإنه 

يتخذ اإلجراء املناسب لتصحيحها، ويف كل احلاالت فقراراته هنائية غري قابلة ألي طعن، وهو بذلك ُيقفل 

أي إمكانية إلعادة إثارهتا أو مناقشتها أمام أي جهة.

كام أن هنائية قرارات املجلس الدستوري تعين أنه ال يمكن إعادة طرح النزاع وطلب إعادة النظر فيه أمام نفس 

اجلهة، كام أن ذلك يضفي عليها حجية مطلقة)2) جيعلها قابلة لالستدالل والقياس أمام اهليآت األخرى، فسبق 

الفصل يف نزاع انتخايب يعين أن منطوقه ملزم لكافة السلطات العمومية واإلدارية والقضائية، ويمكن لألشخاص 

حتى وإن كان النزاع املفصول فيه من طرف املجلس الدستوري ال يعنيهم مبارشة، أن حيتجوا بمضمونه ويطالبوا 

اجلهة التي تنظر نزاعهم باحرتام اجتهاده وتطبيق نفس احلكم عليهم يف حال تشاهبت الوقائع والظروف، وهي 

وسيلة لضامن عدم تعارض األحكام الصادرة عن اجلهات القضائية واملجلس الدستوري.

بلغول عباس، املرجع السابق، ص385.  (1(
شوقي يعيش متام، املرجع السابق، ص 380.  (2(
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خامتة

جعل  ما  هو  الرأي  وإبداء  التعبري  وحق  السياسية  األحزاب  إنشاء  حق  فيه  حُيرتم  سيايس  مناخ  توفري  أمهية 

املؤسس الدستوري يؤكد أنه ال يمكن ألي تعديل أن يمس النظام الديمقراطي القائم عىل التعددية احلزبية)1)، 

وجعل ذلك ضمن املبادئ الثابتة غري املمكن االستغناء عنها، وهو إقرار بالدور احلساس الذي تلعبه األحزاب 

السياسية عىل خمتلف املستويات، والتي ُيعترب وجودها ضامنة هامة الحرتام حقوق وحريات األفراد، بغض 

النظر عاّم إذا كانت يف السلطة أو املعارضة.

هتدف  والتي  احلديثة،  الديمقراطية  عليها  تقوم  التي  األساسية  املبادئ  من  احلزبية  التعددية  فاعتبار 

أو  تدخل  ودون  استقاللية  بكل  العامة  شؤوهنم  وُيسرّي  حيكمهم  من  اختيار  يف  األفراد  حرية  لتجسيد 

ُيمّكنها  االنتخابية وإعطائها دورا  العملية  رقابة  السياسية يف  استلزم إرشاك األحزاب  بإرادهتم،  مساس 

الكبري  السيايس  أن وزهنا  املنظمة، كام  القانونية  بالضوابط والنصوص  املختلفة  أطرافها  التزام  التأكد من 

األول  واملصدر  الوطين،  الشعبي  املجلس  وانتخابات  املحلية  االنتخابات  يف  الرئييس  املتنافس  بصفتها 

حّتم  ذلك  كل  السياسية،  ومواقفها  بترصحياهتا  تتأثر  هلا  تابعة  شعبية  بقاعدة  ومتتعها  الرتشح،  لقوائم 

التي  الالزمة  اإلجراءات  واختاذ  االنتخابات،  ومراحل  إجراءات  متابعة  عىل  تساعدها  آليات  وضع 

تميها من أي تالعب أو تزوير، وهو األمر الذي من شأنه رفع مستوى ثقة األحزاب يف جدية اهليئات 

الناخبني. إرادة  احرتام  لالنتخابات وحرصها عىل  املنظمة 

التعددية  لتبين  األوىل  املرحلة  االنتخابية خالل  العملية  رقابة  األحزاب يف  دور  من  قّلص  اجلزائري  املرشع 

السياسية، نظرا حلداثة التجربة، واعتبارا لكوهنا الطرف األكثر تشكيكا يف نتائج االنتخابات، وأن إرشاكها 

يف رقابتها قد يرجع بأثر سلبي لكوهنا حسب نظره ذات مصلحة يف االنتخابات قد جتعلها تستغل صالحياهتا 

بمنحها  السياسية  لألحزاب  املستمرة  املطالبات  عىل  وبناء  واالنتخابية،  السياسية  ألهدافها  خدمة  الرقابية 

العملية جتري وفقا  التأكد أن  العملية االنتخابية املختلفة، وبشكل يمكنها  دورا رقابيا مؤثرا خالل مراحل 

بني  التامة  واملساواة  احلياد  تلتزم  االنتخابية  العملية  عىل  املرشفة  اإلدارة  وأن  والشفافية،  النزاهة  ملقتضيات 

التيارات املتنافسة، فاملرشع وبصورة تدرجيية وسع من املراحل التي تشرتك فيها األحزاب يف رقابة العملية 

من  ذلك  عن  ينجر  قد  وما  االنتخابات  يف  متنافسا  طرفا  اعتبارها  بني  املوازنة  ذلك  يف  حماوال  االنتخابية، 

تداخل بني مصلحتها اخلاصة التي قد تؤثر عىل التنظيم العام للعملية االنتخابية، وبني حقها يف االطالع عىل 

اإلجراءات املختلفة التي مرت عليها العملية االنتخابية ومدى صحتها وسالمتها.

إال أّنه رغم الصالحيات الرقابية التي منحت لألحزاب السياسية ففعاليتها واقعيا الزالت ضعيفة لعوامل 

عّدة، يرجع جزء منها للنصوص القانونية املنظمة هلا، والتي الزال يشوهبا غموض ونقص يف جوانب خمتلفة، 

تنص املادة 212 فقرة 2 من التعديل الدستوري 2016 »ال يمكن ألي تعديل دستوري أن يمس:  (1(
النظام الديمقراطي القائم عىل التعددية احلزبية«.  -
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إطارات  يملك معظمها  التي ال  السياسية  القانوين لألحزاب  والتشبع  الثقافة  آخر إىل ضعف  ويرجع جزء 

وعالقتها  ممارستها،  وكيفية  االنتخابات  خالل  الرقابية  وصالحياهتا  حقوقها  فهم  عىل  تساعدها  قانونية 

بأطراف العملية االنتخابية، واإلجراءات القانونية املمكن إتباعها يف حال وجود خمالفات.

الرقابة عىل العملية االنتخابية يف اجلزائر  القانوين لدور األحزاب السياسية يف  ومن خالل دراستنا للتنظيم 

توصلنا إىل جمموعة مالحظات تتعلق بتنظيم املرشع اجلزائري هلذا الدور ومدى نجاعته يف متكني األحزاب 

من أداء دور فعال يف محاية العملية االنتخابية من التالعب والتزوير.

املحددة -  املرحلة  كوهنا  االنتخابية،  العملية  مراحل  أهم  من  االنتخابية  القوائم  يف  التسجيل  فمرحلة 

إثارة لالنتقاد واالحتجاج من  املراحل  أكثر  التي حيق هلا اإلدالء بصوهتا، كام أهنا من  الناخبة  للهيئة 

طرف األحزاب السياسية، نظرا إلقصائها من املشاركة يف عملية التسجيل واملراجعة، وهو ما يفتح 

الشكوك حول األسامء املسجلة فيها ومدى متتعها بالرشوط القانونية.

عدم -  أو  أسامئهم  تسجيل  عدم  حال  يف  االنتخابية  القوائم  يف  الطعن  حق  الناخبني  املرشع  فإعطاء 

تسجيل غريهم أو للمطالبة بشطب أحد األسامء لعدم أحقيتها بذلك، مل يكن كافيا إلقناع األحزاب 

بسالمة عملية التسجيل يف القوائم االنتخابية، األمر الذي جعله ينص عىل إجراء هام مُتنح من خالله 

االنتخابية، وذلك عن طريق  القوائم  التسجيل يف  رقابة عملية  املشاركة يف  السياسية حق  األحزاب 

فيها، وهو إجراء  املرتشح  للدائرة  االنتخابية  القوائم  منحها حق االطالع واحلصول عىل نسخة من 

التي ُمنحت حق االنتخاب والتأكد من صحتها،  يمكن عن طريقه لألحزاب االطالع عىل األسامء 

وتأكيدا ألمهية هذا اإلجراء فاملؤسس الدستوري من خالل التعديل الدستوري 2016 رّقاه إىل مصف 

القواعد الدستورية ونص عليه بموجب املادة 193، وتم تأكيده بموجب املادة 22 من القانون العضوي 

16-10 املتعلق بنظام االنتخابات.

ورغم أمهية إجراء إطالع األحزاب عىل القوائم االنتخابية واستالم نسخ منها، فحرماهنا من ممارسة - 

الطعن يف األسامء املسجلة فيها مثلام هو ممنوح للناخبني حسب املواد 18 إىل 21 من القانون العضوي 

األخري  كانت يف  إذا  املكفول لألحزاب  الدستوري  اإلجراء  الغرابة حول جدوى هذا  يثري   10-16

أن  خاصة  التسجيل،  عملية  يف  جتاوزات  أو  خروقات  اكتشفت  حال  يف  الطعن  حق  من  حمرومة 

أو  الصوريني،  الناخبني  لشطب  احلالة  هذه  يف  إتباعه  يمكنها  آخر  إجراء  أي  عىل  ينص  مل  املرشع 

لتسجيل الناخبني املقصيني بغري حق.

عملية الرتشح مرحلة هامة كوهنا املحددة لألسامء والقوائم املتقدمة للمنافسة االنتخابية والتي هتدف - 

للفوز باملناصب التمثيلية عىل مستوى املجالس النيابية املختلفة، ونظرا هلذه األمهية فبعض األطراف 

قد تاول استعامهلا كوسيلة إلقصاء القوائم أو املرتشحني الذين يشكلون منافسا قويا هلم، أو الذين 

ال خيدمون توجهاهتم، ومحاية حلقوق األحزاب السياسية واملرتشحني فاملرشع منحهم حق الطعن يف 
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قرارات رفض ترشحهم أمام اجلهة مصدرة القرار واملتمثلة يف وايل الوالية، ويف حال عدم اقتناعهم 

يمكنهم اللجوء إىل اجلهات القضائية اإلدارية املختصة.

غري أن املرشع وإن كان منح األحزاب حق الطعن يف قرارات رفض ترشح قوائمها فإنه مل يعطها - 

التي  األسامء  عن  الكشف  يف  اإلجراء  هذا  أمهية  رغم  املتنافسة،  الرتشح  قوائم  يف  الطعن  حق 

التي  األسامء  أو  القانونية،  الرشوط  عىل  توفرها  عدم  إىل  اإلدارة  تنتبه  أن  دون  ترتشح  أن  يمكن 

ترتشح بتواطؤ مع اإلدارة دون أن يكون بإمكان أي طرف الطعن يف صحة ترشحها، وهو األمر 

مرحلة  يف  الناخبني  منح  نفسه  املرشع  أن  خاصة  الرتشح،  مرحلة  سالمة  عىل  سلبا  يؤثر  الذي 

فيه  تتوفر  ال  أنه  يظنون  آخر  شخص  تسجيل  إللغاء  الطعن  حق  االنتخابية  القوائم  يف  التسجيل 

ال  فكيف  التسجيل،  مرحلة  يف  العاديني  للناخبني  ممنوح  احلق  هذا  كان  فإذا  القانونية،  الرشوط 

القانونية  باألوضاع  اطالعا  أكثر  تكون  والتي  الرتشح،  مرحلة  يف  السياسية  لألحزاب  يمنح 

ما يساهم يف  للقانون، وهو  اكتشاف أي ترشح خمالف  القوائم، وبإمكاهنا  للمرتشحني يف خمتلف 

املنافسة  يف  للمشاركة  املقبولني  املرتشحني  قوائم  نرش  عدم  أن  كام  وصحتها،  الرتشح  قوائم  تنقية 

ومدى  للرتشح  املقبولني  األشخاص  أسامء  عىل  االطالع  من  السياسية  األحزاب  حيرم  االنتخابية 

لذلك. الالزمة  القانونية  الرشوط  توفرهم عىل 

العملية االنتخابية، نص عىل إرشاك األحزاب -  نزاهة وشفافية  تأكيدا منه عىل مسعى  املرشع اجلزائري 

السياسية يف رقابة عملية تشكيل مكاتب التصويت، بحيث منحها حق احلصول عىل نسخة من قائمة 

أعضاء مكاتب التصويت، ومنحها حق الطعن فيها يف حال اكتشاف أسامء ال تتوفر فيها الرشوط القانونية 

وتشكل هتديدا لسالمة عملية التصويت نظرا لعدم إمكانيتها االلتزام باحلياد الالزم اجتاه قوائم الرتشح، 

املحكمة  أمام  القبول  الوالية، ويف حال عدم  املتمثلة يف وايل  القرار  أمام اجلهة مصدرة  الطعن  ويكون 

ن  اإلدارية املختصة، غري أن ما يؤخذ عىل املرشع هو حرصه حلاالت الطعن وتضييقها بشكل قد يمكِّ

بعض األشخاص غري املحايدين من عضوية مكاتب التصويت دون أن يعارض ذلك النصوص القانونية.

مستوى -  عىل  املعينني  ممثليها  خالل  من  جليا  تظهر  التصويت  عملية  عىل  السياسية  األحزاب  رقابة 

إىل  التصويت  مكاتب  افتتاح  من  االقرتاع  إجراءات  حضور  يمكنهم  والذين  التصويت،  مكاتب 

غلقها، وحدد املرشع عدد املمثلني املتواجدين يف مكتب التصويت بخمسة كحد أقىص جتنبا حسب 

قد  الذي  التصويت  بعملية  واإلخالل  املمثلني  من  الكبري  العدد  عن  تنجم  قد  التي  للفوىض  نظره 

ينجر عن ذلك، مع اإلشارة أنه لتجنب أي نقص يف عدد املراقبني نتيجة الغياب أو ظروف طارئة 

فقد سمح لألحزاب بتقديم قائمة احتياطية.

غري أن تقييد صالحيات ممثيل األحزاب السياسية خالل عملية التصويت ومنعهم من أي حركة داخل - 

املكاتب أو تدخل يف إجراءات التصويت أو حتى تقديم مالحظات إىل رئيس املكتب حول طريقة 
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سريها، ومنحهم فقط حق تسجيل املالحظات واملنازعات يف حمارض الفرز يف هناية عملية التصويت، 

من شأنه إضعاف هذا الدور الرقايب.

مكتب -  لرئيس  األحزاب  ممثيل  تنبيه  إىل  تتاج  جتاوزات  تشوهبا  قد  معقدة  التصويت  فعملية 

التصويت وقت حدوثها لتصحيحها، ومنحهم فقط حق تسجيل هذه التجاوزات يف حمارض الفرز 

بعد قفل مكاتب التصويت ُيضيع فرصة إيقافها فورا، خاصة إذا كان جتاوزا مستمرا طيلة عملية 

رئيس  لدى  للتدخل  للممثلني  فرصة  فإعطاء  نتائجها،  بصحة  املساس  شأنه  ومن  التصويت، 

أثناء االقرتاع مردود  البلبلة والفوىض  بإثارة  النهاية، والتعذر  النتائج يف  إلغاء  املكتب أفضل من 

طرد  درجة  إىل  تصل  قد  سلطة  وهي  النظام،  لضبط  الكاملة  السلطة  يملك  املكتب  رئيس  لكون 

ممثل احلزب إذا جتاوز احلدود املسموح هبا.

مرحلة الفرز من أسهل املراحل التي قد تستغل للتالعب بنتائج االنتخابات، كوهنا املرحلة التي يتم - 

فيها االطالع عىل أصوات الناخبني وعدها وإحصاؤها وتديد عدد األصوات التي تصلت عليها 

كل قائمة مرتشحني، فاألطراف الراغبة يف التالعب قد تاول تغيري صناديق االقرتاع أو حشوها أو 

تغيري النتائج املسجلة يف حمارض الفرز، ولضامن عدم القيام بذلك، نص املرشع عىل استمرار رقابة ممثيل 

األحزاب السياسية يف مكاتب التصويت لعملية الفرز، ونص عىل حضورهم كامل العملية وتأكدهم 

من إجرائها وفقا ملا ينص عليه القانون، كام أعطاهم حق تسجيل مالحظاهتم يف حال حدوث جتاوزات 

متس مصداقيتها، ومحاية لنتائج الفرز منح األحزاب السياسية حق احلصول عىل نسخ من مجيع حمارض 

تأكيده عىل وجوب أن تدمغ يف كل صفحاهتا بختم ندي حيمل  التصويت مع  فرز أصوات مكاتب 

عبارة »نسخة مصادق عىل مطابقتها لألصل«.

أمهية الدور الذي تؤديه الّلجنة االنتخابية البلدية وحساسيته جعل املرشع ينص عىل حق ممثيل األحزاب - 

لنتائج  جتميعيا  حمرضا  يعترب  الذي  البلدي  اإلحصاء  حمرض  أن  والتأكد  أشغاهلا  حضور  يف  السياسية 

مكاتب التصويت عىل مستوى البلدية، مل تشب عملية إعداده أي تالعبات، كام أن املرشع ولتأكيد هذا 

املسعى نص عىل وجوب تسليم نسخة منه فورا عىل مستوى مقر الّلجنة إىل ممثيل األحزاب السياسية 

املشاركة يف االنتخابات عىل أن تدمغ بختم ندي حيمل عبارة »نسخة مصادق عىل مطابقتها لألصل«.

اإلحصاء -  حمارض  يف  املسجلة  النتائج  جتميع  يف  يتمثل  هاما  دورا  الوالئية  االنتخابية  الّلجنة  تؤدي 

النتائج فيام خيص االنتخابات  النتائج، كام أهنا ُمنحت صالحية إعالن  البلدية وإعداد حمرض جتميع 

املحلية، وكوسيلة رقابية هامة فقد ألزم املرشع رئيس الّلجنة بتسليم نسخة من حمارض جتميع النتائج 

عبارة  حيمل  ندي  بختم  تدمغ  أن  عىل  الّلجنة،  مقر  مستوى  وعىل  فورا  السياسية  األحزاب  ملمثيل 

»نسخة مصادق عىل مطابقتها لألصل«.

غري أنه وعىل عكس الّلجان االنتخابية البلدية التي سمح فيها املرشع ملمثيل األحزاب بحضور أشغاهلا، - 
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فإنه عىل مستوى الّلجان االنتخابية الوالئية وجلان املقيمني باخلارج حرم ممثيل األحزاب من حضور 

أشغاهلا، وهي تفرقة غري مربرة، ومن شأهنا فتح الباب للشكوك واالهتامات، خاصة أن أي مساس 

بمحارض جتميع النتائج ينسف كل اجلهود املبذولة سابقا حلامية كافة مراحل العملية االنتخابية.

التزوير -  من  املحلية  االنتخابات  نتائج  محاية  متكنها  هامة  رقابية  آلية  السياسية  األحزاب  املرشع  منح 

الّلجنة  أمام  تظلم  تقديم  حق  منحها  بحيث  النتائج،  صحة  يف  الطعن  هي  اآللية  وهذه  والتالعب 

االنتخابية الوالئية التي أعلنت النتائج ووزعت املقاعد عىل قوائم الفائزين، ويف حال عدم اقتناعها 

يمكنها الطعن أمام املحكمة اإلدارية املختصة.

غري أن ما يؤخذ عىل املرشع هو عدم النص رصاحة عىل هذا احلق، وهو ما قد يثري غموضا، خاصة أن - 

املادة 170 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات مل تذكر األحزاب السياسية مبارشة، 

وبالتايل فتأكيد هذا احلق يكون بالربط مع خمتلف النصوص القانونية األخرى، ليتضح جليا حقها يف 

الطعن يف نتائج االنتخابات املحلية.

بالنسبة لالنتخابات الترشيعية، فاملرشع نص رصاحة عىل أحقية األحزاب السياسية بالطعن يف نتائج - 

انتخابات املجلس الشعبي الوطين أمام املجلس الدستوري، لكن ما يثري التساؤل هو أن الطعن يكون 

عىل مستوى كتابة ضبط املجلس الدستوري وبموجب عريضة عادية، ويؤكد ذلك القرارات املختلفة 

الصادرة عنه، األمر الذي يطرح التساؤل حول مصري االحتجاجات واملنازعات املسجلة من طرف 

ممثيل األحزاب السياسية يف حمارض فرز األصوات عىل مستوى مكاتب التصويت، بام أن املرشع مل ينص 

عىل النظر فيها من طرف املجلس الدستوري، كام مل يعتربها رشطا شكليا لقبول الدعوى مثلام نص 

عليه فيام خيص الطعون يف صحة نتائج االنتخابات املحلية.

فرز -  السياسية يف حمارض  األحزاب  ممثيل  املسجلة من طرف  االحتجاجات  النظر يف  فتغييب  وبالتايل 

أصوات انتخابات املجلس الشعبي الوطين جيعل كل اجلهد الذي تقوم به األحزاب السياسية لضامن 

متثيلها عىل مستوى مكاتب التصويت بدون أثر حقيقي.

وقد خلصنا يف النهاية إىل جمموعة توصيات تتمثل يف:

هاما -  دورا  تؤدي  كوهنا  االنتخابية،  العملية  رقابة  يف  السياسية  األحزاب  مشاركة  تدعيم  رضورة 

النتائج  يف  الثقة  مستوى  رفع  شأنه  من  ذلك  أن  كام  والتزوير،  التالعب  من  االنتخابات  محاية  يف 

متنافسة  ذاهتا  حد  يف  التي  األحزاب  أن  يعلمون  الذين  واملواطنني  السياسية  األحزاب  طرف  من 

املتاحة  القانونية  بالطرق  يف االنتخابات لن ترىض عن أي مساس بمكتسباهتا االنتخابية وستدافع 

البارزة يف  السمة  التي أصبحت  العزوف  التقليل من نسبة  ناخبيها، وذلك يساعد يف  عىل أصوات 

االنتخابية. االستحقاقات  معظم 

النص دستوريا عىل حق األحزاب السياسية يف رقابة مجيع مراحل العملية االنتخابية، وعدم االقتصار - 
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عىل املادة 193 من التعديل الدستوري 2016 التي تنص عىل حقها يف رقابة مرحلة التسجيل يف القوائم 

االنتخابية فقط، وذلك لتعميم هذا النوع من الرقابة الذي يدعم النزاهة والشفافية، خاصة أن التعددية 

احلزبية من املبادئ الثابتة التي يقوم عليها النظام الدستوري اجلزائري.

القانونية االنتخابية، وعدم تويلها إىل حقل جتارب -  املنظومة  رضورة تكريس استقرار ترشيعي يف 

ملختلف اإلجراءات واآلليات الرقابية، وهو األمر الذي يؤثر سلبا عىل أطراف العملية االنتخابية 

التشبع  عدم  نتيجة  دوري  اضطراب  إحداث  إىل  يؤدي  كونه  السياسية،  األحزاب  بينها  ومن 

باإلجراءات واآلليات اجلديدة.

جانب -  إىل  االنتخابية  القوائم  يف  الطعن  من  االنتخابات  يف  املشاركة  السياسية  األحزاب  متكني 

الناخبني وبنفس اإلجراءات، األمر الذي من شأنه إعطاء فعالية أكثر إلجراء تسليمها نسخ القوائم 

االنتخابية للدوائر املرتشح فيها، خاصة أهنا ُمنحت حق الطعن أما اجلهات اإلدارية والقضائية يف 

عديد املراحل االنتخابية األخرى.

األحزاب -  ومنح  االنتخابية،  املنافسة  يف  للمشاركة  املقبولة  املرتشحني  قوائم  بنرش  اإلدارة  إلزام 

السياسية حق احلصول عىل نسخ منها لالطالع عليها ومراقبة مدى توفر رشوط الرتشح القانونية 

يف األشخاص املسجلني فيها.

متكني األحزاب السياسية من الطعن يف قوائم الرتشح األخرى، وعدم االكتفاء بمنحها حق الطعن - 

يف قرارات رفض ترشحها، كون األحزاب متلك إمكانيات مُتكنها مساعدة اجلهات املكلفة بدراسة 

امللفات يف الكشف عن حاالت الرتشح غري القانونية.

توسيع حاالت الطعن يف تشكيلة مكاتب التصويت لتشمل كل وضع بإمكانه أن يشكل تأثريا عىل - 

التزام العضو بواجب احلياد واملساواة اجتاه املتنافسني يف االنتخابات، وكذلك منح األحزاب السياسية 

حق الطعن وبطابع استعجايل يف قائمة أعضاء مكتب التصويت املستخلفني الذين يعينهم وايل الوالية 

يوم االقرتاع يف حال غياب األعضاء األساسيني واالحتياطيني.

التصويت والطعن يف تشكيلتها، مثلام هو -  قائمة أعضاء مراكز  السياسية حق استالم  منح األحزاب 

مراكز  أعضاء  يملكها  التي  اهلامة  للصالحيات  نظرا  وذلك  التصويت،  ملكاتب  بالنسبة  هلا  ممنوح 

التصويت، والتي ال تقل أمهية وحساسية عن صالحيات أعضاء مكاتب التصويت.

منح األحزاب السياسية حق العضوية الكاملة يف مكاتب التصويت بعضوين عىل األقل وعدم االكتفاء - 

بحقها يف تعيني مراقبني عىل مستوى مكاتب التصويت من شأنه تقيق ضامن أكرب حلياد أعوان اإلدارة، 

العملية االنتخابية، ومتنحها  تفاصيل سري  أكثر عىل  التصويت متّكنها االطالع  فالعضوية يف مكاتب 

حق التوقيع يف النهاية عىل حمارض فرز األصوات، وهو ما يقوي دورها الرقايب.

تقديم -  صالحية  التصويت  ومراكز  مكاتب  مستوى  عىل  السياسية  األحزاب  ممثيل  إعطاء 
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عىل  التأثري  شأهنا  من  خمالفة  ألي  وتنبيههم  املكاتب  لرؤساء  الشفوية  أو  الكتابية  مالحظاهتم 

اإلبقاء  وعدم  الوضع  لتصحيح  الفوري  التدخل  عىل  يساعد  إجراء  وهو  االنتخاب،  سالمة 

داخل  واهلدوء  النظام  احرتام  إطار  يف  يكون  أن  جيب  ذلك  أن  غري  التصويت،  هناية  إىل  عليه 

رئيسه. سلطة  وتت  التصويت  مكتب 

إلزام اإلدارة بتعليق تشكيلة جلان الفرز مسبقا قبل يوم االقرتاع بمدة زمنية معتربة، ومتكني األحزاب - 

السياسية من احلصول عىل نسخة منها والطعن يف تشكيلتها أما اجلهات اإلدارية والقضائية املختصة 

من  املبارش  التعيني  أسلوب  عن  والتخيل  التصويت،  مكاتب  لتشكيلة  بالنسبة  هلا  ممنوح  هو  مثلام 

طرف أعضاء مكتب التصويت بعد هناية االقرتاع، وهو األسلوب الذي قد يؤدي إىل اختيار فارزين 

ال تتوفر فيهم رشوط احلياد والكفاءة الالزمة.

حرص العضوية يف جلان فرز األصوات عىل الناخبني املسجلني يف القائمة االنتخابية ملكتب التصويت - 

املعين، واستثناء أعضاء مكتب التصويت من العضوية فيها، ومنحهم فقط دور اإلرشاف عىل العملية، 

جتنبا لإلرهاق الذي يكون قد أصاهبم نتيجة تسيريهم االقرتاع طوال اليوم وما قد ينجر عن ذلك من 

املسؤولية  فيهم روح  ينمي  الناخبني دورا هاما  يمنح  أن ذلك  الفرز، كام  أثناء  ارتكاهبا  أخطاء ممكن 

ويعطي النتائج رشعية أكرب خاصة مع إبعاد اإلدارة عن أي دور مبارش يف عملية الفرز.

متكني األحزاب السياسية من الطعن يف تشكيلة الّلجان االنتخابية البلدية مثلام هو ممنوح هلا بالنسبة - 

نفس  اعتامد  يمكن  وبالتايل  إدارية،  تشكيلتها خمتلطة قضائية  أن  التصويت، خاصة  ألعضاء مكاتب 

إجراءات الطعن يف تشكيلة مكاتب التصويت للطعن يف األعضاء اإلداريني لّلجان االنتخابية البلدية، 

وهو ما يضفي رقابة أكرب عىل أعضائها.

متكني ممثيل األحزاب السياسية من حضور أشغال الّلجان االنتخابية الوالئية وجلان املقيمني باخلارج    - 

الرشعية عىل حمرض جتميع  الذي ُيضفي  األمر  البلدية،  االنتخابية  لّلجان  بالنسبة  مثلام هو منصوص 

النتائج الذي تصدره الّلجنة، ويزيد ثقة أطراف العملية االنتخابية يف أن أشغاهلا متت يف ظروف شفافة.

النص رصاحة عىل حق األحزاب السياسية بالطعن يف صحة نتائج االنتخابات املحلية، وعىل فصل - 

الّلجنة االنتخابية الوالئية يف احتجاجاهتا املسجلة يف حمارض الفرز، وإزالة الغموض املحتوى يف نص 

املادة 170 من القانون العضوي 16-10 املتعلق بنظام االنتخابات، بذكر األحزاب السياسية كأصحاب 

حق يف الطعن إىل جانب الناخبني.

املجلس -  انتخابات  أصوات  فرز  حمارض  يف  املسجلة  السياسية  األحزاب  احتجاجات  تثمني 

إلزام  وكذلك  نتائجها،  صحة  يف  للطعن  رضوريا  شكليا  رشطا  واعتبارها  الوطين  الشعبي 

مستوى  عىل  لألحزاب  ممثلني  تعيني  معىن  فام  فيها،  والفصل  بنظرها  الدستوري  املجلس 

أو  النظر  يتم  ال  ثم  الفرز،  حمارض  يف  واملنازعات  االحتجاجات  وتسجيل  التصويت  مكاتب 



- 320 -

مستوى  عىل  تسجل  عادية  عريضة  بواسطة  يكون  النتائج  يف  الطعن  أن  وُينص  فيها،  الفصل 

الدستوري. املجلس  ضبط  كتابة 

يف األخري؛ يتضح مما سبق أن لرقابة األحزاب السياسية عىل العملية االنتخابية أمهية كبرية تنعكس إجيابا عىل 

رشعية املؤسسات النيابية التي تنشأ عنها، فكثريا ما كان عدم اعرتاف األحزاب السياسية بنتائج االنتخابات 

مصدرا لعدم استقرار الدول ومنشأ احتجاجات عنيفة، فمسامهتها يف عملية الرقابة ضامنة هامة للحفاظ عىل 

استقرار الدولة ومؤسساهتا، لذا وجب تدعيم هذا الدور وتقويته وتطويره.
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قائمة املراجع

أوال: النصوص القانونية

الدساتري أ- 
دستور 8 سبتمرب 1963- 1

الديمقراطية - 2 اجلزائرية  املتضمن إصدار دستور اجلمهورية  نوفمرب 1976  املؤرخ يف 22  األمر 97-76 

الشعبية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد )9، مؤرخة يف )2 نوفمرب 1976.

دستور 23 فيفري 1989 الصادر بموجب املرسوم الرئايس 89-18 املوافق 28 فيفري 1989، اجلريدة - 3

الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 9، مؤرخة 1 مارس 1989.

( - ،1996 ديسمرب   7 يف  املؤرخ   (38-96 الرئايس  املرسوم  بموجب  الصادر   1996 نوفمرب   28 دستور 

اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 76، مؤرخة 8 ديسمرب 1996.

القانون 08-19 املؤرخ يف )1 نوفمرب 2008 املتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرسمية للجمهورية - )

اجلزائرية، عدد 63، مؤرخة يف 16 نوفمرب 2008.

الرسمية - 6 اجلريدة  الدستوري،  التعديل  املتضمن   2016 مارس   6 يف  املؤرخ   01-16 رقم  القانون 

للجمهورية اجلزائرية، رقم 2، مؤرخة يف 07 مارس 2016.

القوانني العضوية ب- 
األمر 97-07 املؤرخ يف 6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة - 1

الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 12 مؤرخة يف 06 مارس 1997.

القانون العضوي )0-01 املؤرخ يف 7 فيفري )200 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املؤرخ يف 27 شوال - 2

17)1 املوافق ل6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرسمية 

للجمهورية اجلزائرية عدد 9، مؤرخة يف 11 فيفري )200.

القانون العضوي 07-08 املؤرخ يف 28 جويلية 2007 املعدل واملتمم لألمر 97-07 املؤرخ يف 6 مارس - 3

اجلزائرية،  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  باالنتخابات،  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن   1997

عدد 8)، مؤرخة يف 29 جويلية 2007.

القانون العضوي 12-01 املؤرخ يف 12جانفي 2012 املتعلق بنظام االنتخابات الصادر باجلريدة الرسمية - )

للجمهورية اجلزائرية، العدد األول، مؤرخ يف )1 يناير 2012.

الرسمية - ) اجلريدة   ،2016 غشت   2( يف  مؤرخ  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   10-16 العضوي  القانون 

للجمهورية اجلزائرية، عدد 0)، مؤرخة يف 28 غشت 2016.



- 322 -

باجلريدة - 6 الصادر  السياسية،  باألحزاب  املتعلق   2012 يناير   12 يف  املؤرخ   0(-12 العضوي  القانون 

الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 2، املؤرخة يف )1 يناير 2012.

القانون العضوي 12-03 املؤرخ يف 12 يناير 2012 املحدد لكيفيات توسيع حظوظ املرأة يف املجالس - 7

املنتخبة، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، العدد األول، مؤرخة يف )1 يناير 2012.

باهليئة - 8 املتعلق   2016 غشت   2( ل  املوافق   1(37 القعدة  ذي   22 يف  املؤرخ   11-16 العضوي  القانون 

يف  املؤرخ   ،(0 العدد  اجلزائرية،  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  االنتخابات،  ملراقبة  املستقلة  العليا 

28 غشت 2016.

العضوي - 9 القانون  املتضمن   1997 مارس   6 ل  املوافق   1(10 شوال   27 يف  املؤرخ   09-97 األمر 

يف  املؤرخ   12 العدد  اجلزائرية،  للجمهورية  الرسمية  باجلريدة  الصادر  السياسية  باألحزاب  املتعلق 

6 مارس 1997.

القوانني ج- 
القانون 80-08 املؤرخ يف )2 أكتوبر 1980 املتضمن قانون االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية - 1

اجلزائرية، العدد 0)، مؤرخة يف 28 أكتوبر 1980.

للجمهورية - 2 الرسمية  اجلريدة   ،1989 غشت   7 يف  مؤرخ  االنتخابات،  بنظام  املتعلق   13-89 القانون 

اجلزائرية، عدد 32، مؤرخة يف 7 غشت 1989.

القانون 91-06 املؤرخ يف 2 أفريل 1991 املعدل واملتمم لقانون االنتخابات 89-13 املؤرخ يف 7 غشت - 3

1989 املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد )1، مؤرخة يف 3 أفريل 

.1991

( - 1989 غشت   7 يف  املؤرخ   13-89 للقانون  واملتمم  املعدل   1991 أكتوبر   1( يف  املؤرخ   17-91 القانون 

املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 8)، مؤرخة يف 16 أكتوبر 1991.

باألمر - ) واملتمم  املعدل  اجلزائري  اجلنسية  قانون  املتضمن  ديسمرب1970   1( يف  املؤرخ   86-70 األمر 

)1، مؤرخة يف 27  اجلزائرية عدد  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  فيفري )200،   27 املؤرخ يف   01-0(

فيفري )200.

للجمهورية - 6 الرسمية  اجلريدة  املدين،  القانون  املتضمن   197( سبتمرب   26 يف  املؤرخ   (8-7( األمر 

اجلزائرية عدد 78، مؤرخة يف 30 سبتمرب )197، املعدل واملتمم بالقانون رقم )0-10 املؤرخ 20 يونيو 

)200، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد ))، مؤرخة يف 26 يونيو )200.

باألمر - 7 واملتمم  1970املعدل  ديسمرب   1( يف  املؤرخ  اجلزائرية  اجلنسية  قانون  املتضمن   86-70 األمر 

يف  مؤرخة   ،1( عدد  اجلزائرية،  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة   ،200( فيفري   27 يف  املؤرخ   01-0(

27 فيفري )200.
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القانون رقم 08-09 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مؤرخ يف )2 فيفري 2008، اجلريدة - 8

الرسمية للجمهورية اجلزائرية رقم 21، مؤرخة يف 23 أفريل 2008.

القانون 66-6)1 املؤرخ يف 8 يونيو 1966 املتعلق بقانون العقوبات املعدل واملتمم، اجلريدة الرسمية - 9

للجمهورية اجلزائرية عدد 8)، مؤرخة يف 10 يونيو 1966.

البرصي - 10 السمعي  وسائل  واستعامل  االستفتاء  وعمليات  العامة  االنتخابية  باللوائح  املتعلق  القانون 

العمومية خالل العمليات االنتخابية االستفتائية رقم 7.11)، اجلريدة الرسمية للمملكة املغربية العدد 

991)،املؤرخة يف 31 أكتوبر 2011.

القانون 97-07 املؤرخ يف 31 مارس املتعلق بمدونة االنتخابات 1997، الظهري الرشيف رقم 83.97.1، - 11

اجلريدة الرسمية للمملكة املغربية املؤرخة يف 2 أفريل 1997.

القانون رقم 6) لسنة )201 املتعلق بإصدار قانون جملس النواب املرصي، اجلريدة الرسمية جلمهورية - 12

مرص العربية، عدد 33 )تابع(، مؤرخ ) يونيو )201.

للمملكة - 13 الرسمية  اجلريدة  األردين،  النواب  جملس  بانتخاب  املتعلق   2016 لسنة   06 رقم  القانون 

اهلاشمية األردنية، عدد 386)، مؤرخ يف )1 مارس 2016.

املراسيم الرئاسية د- 
النتخاب - 1 الناخبة  اهليئة  استدعاء  املتضمن   2017 غشت   26 يف  املؤرخ   2(6-17 رقم  رئايس  مرسوم 

أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 0)، مؤرخة 

يف 27 غشت 2017.

مرسوم رئايس رقم 17-7) املؤرخ يف 7 فيفري 2017 املتضمن استدعاء اهليئة الناخبة النتخاب أعضاء - 2

املجلس الشعبي الوطين، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف ) فيفري 2017، عدد06.

املستقلة - 3 العليا  اهليئة  رئيس  تعيني  املتضمن  نوفمرب 2016  املؤرخ يف 03  مرسوم رئايس رقم 16-)28 

ملراقبة االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، مؤرخة يف 6 نوفمرب 2016، عدد )6.

مرسوم رئايس رقم 17-)0 املؤرخ يف )0 يناير 2017 املتضمن تعيني قضاة أعضاء اهليئة العليا املستقلة - )

ملراقبة االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 01 مؤرخة يف ) يناير 2017.

ضمن - ) من  املستقلة  الكفاءات  تعيني  يتضمن   2017 يناير   0( يف  املؤرخ   06-17 رقم  رئايس  مرسوم 

املجتمع املدين أعضاء اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، 

عدد 01 مؤرخة يف ) يناير 2017.

مرسوم رئايس رقم 17-07 املؤرخ يف )0 يناير 2017 يتعلق بنرش التشكيلة االسمية للهيئة العليا املستقلة - 6

ملراقبة االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 01 مؤرخة يف ) يناير 2017.

للهيئة - 7 الدائمة  اإلدارية  األمانة  تنظيم  حيدد   2017 يناير   9 يف  مؤرخ   10-17 رقم  رئايس  مرسوم 
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العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات وسريها، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 02 مؤرخة 

يف 11 يناير 2017.

ملراقبة - 8 املستقلة  الوطنية  بالّلجنة  املتعلق   199( سبتمرب   17 يف  مؤرخ   269-9( رقم  رئايس  مرسوم 

االنتخابات الرئاسية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 2) مؤرخة يف 17 سبتمرب )199.

مرسوم رئايس رقم 97-8) مؤرخ يف 6 مارس 1997 املتعلق بالّلجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات - 9

الترشيعية، جريدة رسمية عدد 12، مؤرخة يف 6 مارس 1997.

مرسوم رئايس رقم 97-276 مؤرخ يف 23 يوليو 1997 املتعلق بالّلجنة الوطنية املستقلة ملراقبة االنتخابات - 10

البلدية والوالئية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 9)، مؤرخة يف 27 يوليو 1997.

مرسوم رئايس رقم 02272 مؤرخ يف )2 غشت 2002 املتعلق بإحداث الّلجنة السياسية الوطنية ملراقبة - 11

انتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية 10 أكتوبر 2002، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية 

عدد 8)، مؤرخة يف 28 غشت 2002.

املراسيم التنفيذية هـ- 
مرسوم تنفيذي رقم 16-)33 املؤرخ يف 19 ديسمرب 2016 املحدد لرشوط تصويت املواطنني اجلزائريني - 1

الرسمية  اجلريدة  ذلك،  وكيفيات  الوطين  الشعبي  املجلس  أعضاء  النتخاب  اخلارج  يف  املقيمني 

للجمهورية اجلزائرية عدد )7، مؤرخة يف 21 ديسمرب 2016.

الناخب - 2 بطاقة  إعداد  كيفيات  الذي حيدد  املؤرخ يف 19 ديسمرب 2016  تنفيذي رقم 336-16  مرسوم 

يف  مؤرخة   ،7( عدد  اجلزائرية  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  صالحيتها،  ومدة  تسليمها  وكيفية 

21 ديسمرب 2016.

مرسوم تنفيذي رقم 17-12 املؤرخ يف 17 يناير 2017 الذي حيدد قواعد سري الّلجنة اإلدارية االنتخابية، - 3

اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 03 مؤرخة يف 18 يناير 2017.

لقوائم - ) بالرتشح  الترصيح  باستامرة  املتعلق   2017 جانفي   17 يف  مؤرخ   1713 رقم  تنفيذي  مرسوم 

عدد  اجلزائرية  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  الوطين،  الشعبي  املجلس  أعضاء  النتخاب  املرتشحني 

03، مؤرخة يف 18 جانفي 2017.

الفردية - ) التوقيعات  اكتتاب  باستامرة  املتعلق   2017 جانفي   17 يف  املؤرخ   1(-17 رقم  تنفيذي  مرسوم 

يف صالح قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، اجلريدة الرسمية للجمهورية 

اجلزائرية عدد 03، مؤرخة يف 18 جانفي 2017.

مرسوم تنفيذي رقم 17-)1 املؤرخ يف 17 جانفي 2017 املتعلق بإيداع قوائم املرتشحني النتخاب أعضاء - 6

املجلس الشعبي الوطين، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 03، مؤرخة يف 18 جانفي 2017.

مرسوم تنفيذي رقم 17-16 املؤرخ يف 18 ربيع الثاين عام 38)1 املوافق ل 17 يناير 2017 املحدد لكيفيات - 7
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واطالع  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة  العليا  واهليئة  املرتشحني  ترصف  تت  االنتخابية  القائمة  وضع 

الناخب عليها، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 03، مؤرخة يف 18 يناير 2017.

خالل - 8 األشخاص  تسخري  لرشوط  واملحدد   2017 يناير   17 يف  املؤرخ   20-17 رقم  تنفيذي  مرسوم 

االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد ) مؤرخة )2 يناير 2017.

أعضاء - 9 طرف  من  اليمني  أداء  لكيفيات  املحدد  يناير2017   17 يف  املؤرخ   21-17 رقم  تنفيذي  مرسوم 

مكاتب التصويت، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد )0، مؤرخة )2 يناير 2017.

يناير 2017 املحدد لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت - 10 مرسوم تنفيذي رقم 17-23 املؤرخ يف 17 

وسريمها، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد)، مؤرخة يف )2 يناير 2017.

يف - 11 تستعمل  التي  التصويت  ورقة  لنص  املحدد   2017 فيفري   ( املؤرخ   (8-17 رقم  تنفيذي  مرسوم 

اجلزائرية  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  التقنية،  ومميزاهتا  الوطين  الشعبي  املجلس  أعضاء  انتخاب 

عدد 06، مؤرخة يف ) فيفري 2017.

بالرتشح - 12 الترصيح  بنموذج  املتعلق   2017 سبتمرب   11 يف  مؤرخ   2(0-17 رقم  رقم  تنفيذي  مرسوم 

النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 3)، 

مؤرخة يف 13 سبتمرب 2017.

مرسوم تنفيذي رقم رقم 17-1)2 املؤرخ يف 11 سبتمرب 2017 املتعلق باستامرة اكتتاب التوقيعات الفردية - 13

الرسمية  اجلريدة  والوالئية،  البلدية  الشعبية  املجالس  أعضاء  النتخاب  املرتشحني  قوائم  صالح  يف 

للجمهورية اجلزائرية عدد 3)، مؤرخة يف 13 سبتمرب 2017.

بإيداع قوائم املرتشحني النتخاب - )1 املتعلق  11 سبتمرب 2017  املؤرخ يف   2(2-17 تنفيذي رقم  مرسوم 

أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 3) مؤرخة 

يف 13 سبتمرب 2017.

مرسوم تنفيذي رقم 17-3)2 املؤرخ يف 11 سبتمرب 2017 املحدد لنص أوراق التصويت التي تستعمل - )1

يف انتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية ومميزاهتا التقنية، اجلريدة الرسمية للجمهورية 

اجلزائرية عدد 3)، مؤرخة يف 13 سبتمرب 2017.

التصويت - 16 املتعلق برشوط تعيني أعضاء مكاتب  فيفري 2012  املؤرخ يف 6  التنفيذي 32-12  املرسوم 

للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  شأهنم،  يف  القضائي  الطعن  و/أو  االعرتاض  حق  ممارسة  ورشوط 

اجلزائرية عدد08، مؤرخة يف )1 فيفري 2012.

املادة 0) من - 17 مرسوم تنفيذي رقم 97-73 املؤرخ يف )1 مارس 1997 املحدد لكيفيات تطبيق أحكام 

األمر 97-07 املؤرخ يف 6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة 

الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد)1، مؤرخة يف )1 مارس 1997.
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مرسوم تنفيذي رقم 02-86 املؤرخ يف )0 مارس 2002 املحدد لكيفيات تطبيق أحكام املادة 0) من - 18

األمر 97-07 املؤرخ يف 6 مارس 1997 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة 

الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 16، مؤرخة يف ) مارس 2002.

19 - (0 املادة  أحكام  تطبيق  لكيفيات  املحدد   200( مارس   0( يف  املؤرخ   69-0( رقم  تنفيذي  مرسوم 

بنظام  املتعلق  العضوي  القانون  املتضمن   1997 مارس   06 يف  املؤرخ   07-97 العضوي  القانون  من 

االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 13، مؤرخة 7 مارس )200.

مرسوم تنفيذي رقم 07-71 املؤرخ يف )2 فيفري 2007، املتعلق بأعضاء مكتب التصويت، اجلريدة - 20

الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد )1، مؤرخة )2 فيفري )2007.1.

مرسوم تنفيذي رقم 07-)8 املؤرخ يف 8 مارس 2007 املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني - 21

اجلريدة  التصويت،  عمليات  رقابة  ممارسة  كيفيات  ويضبط  التصويت  ومكاتب  مراكز  مستوى  عىل 

الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 17، مؤرخة يف )1 مارس 2007.

مرسوم تنفيذي رقم 9766 املؤرخ يف )1 مارس 1997، املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني - 22

عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت، اجلريدة 

الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد )1، مؤرخة يف )1 مارس 1997.

مرسوم تنفيذي رقم 02-)8 املؤرخ يف ) مارس 2002، املحدد لكيفيات تعيني ممثيل قوائم املرتشحني - 23

عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت، اجلريدة 

الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 16، مؤرخة يف ) مارس 2002.

املواد )) و6) و60 - )2 تطبيق  لكيفيات  املحدد  املؤرخ يف ) مارس )200  تنفيذي رقم )70-0  مرسوم 

و 61 و166 من األمر 97 -07 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، اجلريدة الرسمية 

للجمهورية اجلزائرية عدد 13، مؤرخة يف 7 مارس )200.

املرتشحني - )2 قوائم  ممثيل  تعيني  لكيفيات  املحدد   2007 مارس   8 املؤرخ   8(-07 رقم  تنفيذي  مرسوم 

عىل مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عملية التصويت، اجلريدة 

الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 17، مؤرخة يف )1 مارس 2007.

القرارات واملناشري الوزارية و- 
قرار وزير الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف 12 سبتمرب 2017، املحدد للمميزات - 1

اجلريدة  والوالئية،  البلدية  الشعبية  املجالس  أعضاء  النتخاب  بالرتشح  الترصيح  لنموذج  التقنية 

الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 3)، مؤرخة يف 13 سبتمرب 2017.

قرار وزير الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف 30 جانفي 2017 املحدد للمميزات - 2
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الوطين،  الشعبي  املجلس  أعضاء  النتخاب  املرتشحني  لقوائم  بالرتشح  الترصيح  الستامرة  التقنية 

اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد 06، مؤرخة يف ) فيفري 2017.

قرار وزير الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املحدد للمميزات التقنية الستامرة اكتتاب - 3

التوقيعات يف صالح قوائم الرتشيحات النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، مؤرخ 

12 سبتمرب 2017، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 3)، مؤرخة يف 13 سبتمرب 2017.

قرار وزير الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املحدد للمميزات التقنية الستامرة اكتتاب - )

التوقيعات يف صالح قوائم الرتشيحات النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، مؤرخ يف 30 جانفي 

2017، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد 06، مؤرخة يف ) فيفري 2017.

قرار وزارة الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية املؤرخ يف 2 أفريل 2017 الذي حيدد املميزات - )

التقنية ملحرض الفرز النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطين، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية 

عدد )2، مؤرخة يف 16 أفريل 2017.

قرار وزير الداخلية واجلامعات املحلية والتهيئة العمرانية مؤرخ يف 02 أفريل 2017 حيدد املواصفات - 6

الرسمية  اجلريدة  الوطين،  الشعبي  املجلس  أعضاء  النتخاب  األصوات  إحصاء  ملحرض  التقنية 

للجمهورية اجلزائرية عدد)2، مؤرخة يف 16 أفريل 2017.

حيدد - 7 الذي   2017 نوفمرب   2 يف  املؤرخ  العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلامعات  الداخلية  وزارة  قرار 

املميزات التقنية ملحرض الفرز النتخاب أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية، اجلريدة الرسمية 

للجمهورية اجلزائرية عدد )6، مؤرخة يف 7 نوفمرب 2017.

الّلجان - 8 وتشكيلة  عدد  حيدد   2017 أفريل   10 يف  املؤرخ  اخلارجية  الشؤون  وزير  عن  الصادر  القرار 

االنتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية لتصويت املواطنني اجلزائريني املقيمني باخلارج النتخاب 

أعضاء املجلس الشعبي الوطين ليوم ) ماي 2017، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد )2، 

مؤرخة يف 16 أفريل 2017.

الوطنية - 9 لّلجنة  الدائمة  العامة  األمانة  تعيني  يتضمن   2012 مارس   1( يف  مؤرخ  مشرتك  وزاري  قرار 

 ،22 عدد  اجلزائرية  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة   ،2012 ماي   10 ليوم  الترشيعية  االنتخابات  ملراقبة 

مؤرخة يف )1 أفريل 2012.

قرار وزاري مشرتك مؤرخ يف )2 سبتمرب 2012 يتضمن تعيني أعضاء األمانة الدائمة لّلجنة الوطنية - 10

 ،(8 عدد  اجلزائرية  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة   ،2012 نوفمرب   29 ليوم  املحلية  االنتخابات  ملراقبة 

مؤرخة يف 21 أكتوبر 2012.

منشور وزير الداخلية رقم 6616 املؤرخ يف 7 أكتوبر 2012 املوجه للوالة املتعلق بعملية تسليم نسخة - 11

القائمة االنتخابية ملمثيل األحزاب السياسية املشاركة يف االنتخابات وممثيل املرتشحني األحرار.
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املجالس - 12 أعضاء  النتخاب  الرتشيحات  بإيداع  متعلق  املحلية  واجلامعات  الداخلية  وزارة  منشور 

الشعبية البلدية والوالئية، اجلزائر، رقم 116-12، مؤرخ 10سبتمرب 2012.

األنظمة الداخلية ز- 
النظام الداخيل للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد - 1

13، مؤرخة يف 23 فيفري 2017.

2 - ،29 عدد  اجلزائرية  للجمهورية  الرسمية  اجلريدة  الدستوري،  املجلس  عمل  لقواعد  املحدد  النظام 

مؤرخة يف 11 ماي 2016.

املداولة - 3 تضمنته  الذي   2012 ماي   10 الترشيعية  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  لّلجنة  الداخيل  النظام 

املؤرخة يف 2012-02-27.

املداولة - ) تضمنته  الذي   2012 نوفمرب   29 املحلية  االنتخابات  ملراقبة  الوطنية  لّلجنة  الداخيل  النظام 

املؤرخة يف 2012-10-17.

املعاهدات واالتفاقيات الدولية ح- 
1 - ،)3 )د  ألف   217 رقم  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن 

10 ديسمرب 8)19.

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2200 أ )د-21( املؤرخ يف - 2

16 ديسمرب 1966، تاريخ بداية النفاذ 26 مارس 1976.

االتفاقية الدولية للقضاء عيل مجيع أشكال التمييز العنرصي، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 2106 - 3

ألف )د-20( املؤرخ يف 21 كانون األول / ديسمرب )196.

املتحدة - ) الواليات  نيويورك،  املتحدة،  األمم  لالنتخابات،  الدوليني  للمراقبني  السلوك  قواعد  مدونة 

األمريكية، )2 أكتوبر )200.

إعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية االنتخابات، الشبكة العاملية ملراقبي االنتخابات املحليني، األمم - )

املتحدة، نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، 3أفريل 2012.

ثانيا: الكتب
النهضة - 1 دار  االنتخابية،  العملية  عىل  اإلرشاف  يف  املدين  واملجتمع  القضاء  دور  مرجان،  حممد  أمحد 

العربية، القاهرة، مرص، الطبعة الثانية، 2010.

أيمن أيوب وآخرون، أشكال اإلدارة االنتخابية، دليل املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات، - 2

دار نرش بولز جرافيكس، ستوكهومل، السويد، 2007.

أمحد فتحي رسور، احلامية اجلنائية للحق يف احلياة اخلاصة، دار النهضة العربية، القاهرة، مرص، 1976.- 3
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أمحد بدر، الرأي العام -طبيعته وتكوينه وقياسه ودوره يف السياسية العامة- دار قباء للطباعة والنرش - )

والتوزيع، القاهرة، مرص، 1998.

أسامة الغزايل حرب، األحزاب السياسية يف العامل الثالث، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، 1987.- )

القضاء يف مواجهة الغش االنتخايب، دار - 6 أمني مصطفى حممد، اجلرائم االنتخابية ومدى خصوصية 

املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مرص، 2016.

دار - 7 االنتخايب،  الغش  مواجهة  يف  القضاء  دور  وخصوصية  االنتخابية  اجلرائم  حممد،  مصطفى  أمني 

املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية، مرص، 2013.

اإلسكندرية، - 8 اجلامعي،  الفكر  دار  االنتخابية،  للجرائم  القانوين  النظام  براهيمي،  الوردي 

.2008 القاهرة، 

املطبوعات - 9 ديوان  املقارنة،  السياسية  واملؤسسات  الدستوري  القانون  يف  الوجيز  رشيط،  األمني 

اجلامعية، الطبعة الثانية، اجلزائر، 2002.

أوربا، - 10 يف  والتعاون  األمن  منظمة  يف  املشاركة  للدول  الديمقراطية  لالنتخابات  احلالية  االلتزامات 

املؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابعة ملنظمة األمن والتعاون يف أوربا، دار نرش دوروكارنيا 

فالديامر جرزيبيتا، وارسو، بولندا، أكتوبر 2003.

مقارنة - 11 دراسة  الترشيعية،  االنتخابات  يف  االنتخابية  الطعون  حسن،  حممد  حممد  احلكيم  عبد  إكرام 

بالقانون الفرنيس، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، مرص، 2007.

إدمون رباط، الوسيط يف القانون الدستوري العام، النظرية القانونية يف الدولة وحكمها، اجلزء األول، - 12

الطبعة الثانية، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، 1971.

إلياس أبو عيد، املجلس الدستوري بني النص واالجتهاد والفقه والقانون، اجلزء الثاين، دون دار نرش، - 13

لبنان، 2007.

إبراهيم بن داود، اجلرائم االنتخابية بني البعدين الدويل والوطين ومقومات تقيق النزاهة االنتخابية، - )1

دار الكتاب احلديث، القاهرة، مرص، 2013.
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كلية - 19 املفكر،  جملة  العوملة،  هتديدات  تنامي  ظل  يف  اجلزائرية  األمنية  العقيدة  توالت  زياين،  صالح 

احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر، العدد )0، مارس 2010.

دفاتر - 20 اجلزائر،  سياسياحالة  املرأة  متكني  خالل  من  الترشيعية  املؤسسة  أداء  جودة  الشيخ،  بن  عصام 

السياسية والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، العدد 12، جانفي )201.

عالل سامعيين، تأثري اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات عىل نزاهة العملية االنتخابية يف اجلزائر، - 21

 ،2 البليدة  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  والسياسية،  القانونية  والدراسات  البحوث  جملة 

اجلزائر، العدد )1، 2018.

عيل بدراين، ماهية النظام القانوين للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، جملة صوت القانون، جامعة - 22

اجلياليل بونعامة، مخيس مليانة، اجلزائر، اجلزء األول، العدد 07، 2017.

عيل بودفع، نظام الرتشيح احلزيب وأثره عىل السلم األهيل، اجلزائر نموذجا، جملة دراسات وأبحاث، - 23

جامعة زيان عاشور، اجللفة، العدد 23، جوان 2016.

عيل بلغامل، مدى تفعيل احلقوق السياسية للمرأة من خالل نظام الكوتا يف الترشيع اجلزائري، جملة - )2

الثالث،  املجلد  اجلزائر،  املدية،  فارس،  حيي  جامعة  والعوملة،  السيادة  خمرب  القانونية،  الدراسات 

العدد 2، 2017.

الثاين، - )2 املجلد  العراق،  املستنرصية،  جامعة  احلقوق،  جملة  الدستورية،  اليمني  العكييل،  جميد  عيل 

العدد 31، 2017.

عيل حممد، الرقابة اإلدارية والقضائية عىل سري العملية االنتخابية يف اجلزائر، جملة القانون واملجتمع، - 26

جامعة أدرار، اجلزائر، العدد 1، 2013.

غسان السعد، دور الكيانات السياسية يف العملية االنتخابية، جملة مركز املستنرصية للدراسات العربية - 27

والدولية، اجلامعة املستنرصية، العراق، العدد )3، 2011.

فريدة مزياين، الرقابة عىل العملية االنتخابية، جملة املفكر، كلية احلقوق والعلوم لسياسية، جامعة حممد - 28

خيرض، بسكرة، اجلزائر، العدد اخلامس، مارس، 2010.

فاطمة الزهراء عربوز، تسوية منازعات القوائم االنتخابية يف ظل القانون16-10، جملة جيل لألبحاث - 29

القانونية املعمقة، مركز جيل البحث العلمي، لبنان، عدد 11، 2017.

فيصل شطناوي، حق الرتشيح وأحكامه األساسية لعضوية جملس النواب يف الترشيع األردين، اجلامعة - 30

األردنية، املنارة، األردن، املجلد 13، العدد 09، 2007.

حممد زين الدين، املرتكزات القانونية والسياسية إلنجاح العملية االنتخابية، املجلة املغربية لإلدارة - 31

املحلية والتنمية، املغرب، عدد 3)، 2003.
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حممد حسني الفييل، اجتاهات القضاء الكويتي يف الطعون املتعلقة بانتخابات جملس األمة، جملة احلقوق، - 32

الكويت، العدد3، 1979.

حممد املتويل، أثر التصويت االلكرتوين عىل املشاركة السياسية يف دولة الكويتدراسة ميدانية، جملة مرص - 33

القاهرة،  للطباعة،  القلم  دار  والترشيع،  واإلحصاء  السيايس  لالقتصاد  املرصية  اجلمعية  املعارصة، 

مرص، يناير 2008.

املحامني - )3 هيئة  املناظرة،  جملة  االنتخابية،  اللوائح  يف  القضائية  الطعون  هامش  عىل  النجاري،  حممد 

وجدة، املغرب، العدد 2، 1997.

بالنظام - )3 وعالقته  لالنتخابات  الرتشح  عملية  عىل  االقرتاع  نظام  تأثري  حممد،  بن  حممد  الربج،  حممد 

السيايس يف اجلزائر وتونس، دفاتر السياسية والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد 

17، جوان 2017.

حممد األعرج، اإلثبات يف املنازعة االنتخابية، املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، الرباط، املغرب، - 36

العدد 1)، 2003.

حممد عيل، الضامنات اإلجرائية ملامرسة املجلس الدستوري للرقابة عىل العملية االنتخابية يف اجلزائر، - 37

جملة احلقيقة، جامعة أدرار، اجلزائر، العدد 36، 2016.

حممد سامل كريم، الضوابط الدستورية لتحقيق مبدأ املساواة يف ممارسة حق الرتشيح، دراسة يف ظل - 38

العراق، جملد 09،  والسياسية،  القانونية  للعلوم  الكوفة  العراق )200، جملة  أحكام دستور مجهورية 

العدد 28، 2016.

حممود السقاف، الرقابة القضائية عىل الطعون املتعلقة بالقيد يف اجلداول االنتخابية يف الترشيعني اليمين - 39

واملغريب، جملة األبحاث والدراسات القانونية، املركز املغريب للدراسات واالستشارات القانونية وحل 

املنازعات، املغرب، العدد 2، 2013.

مسعود شيهوب، قوانني اإلصالح السيايس يف اجلزائر ودورها يف تكريس الديمقراطيةقانون األحزاب - 0)

وقانون االنتخابات مثاال، جملة املجلس الدستوري، اجلزائر، العدد 02، 2013.

مهميل بن عيل، اخلطاب السيايس وآليات تفعيل املشاركة السياسية يف اجلزائر، جملة العلوم القانونية - 1)

والسياسية، جامعة محة خلرض، وادي سوف، اجلزائر، عدد 13، جوان 2016.

موالي هاشمي، تطور رشوط الرتشح للمجالس املنتخبة يف اجلزائر، دفاتر السياسية والقانون، جامعة - 2)

قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، عدد 12، )201.

مصطفى خليف، الرقابة القضائية عىل العملية االنتخابية عىل ضوء القانون العضوي 16-10 املتعلق - 3)

بنظام االنتخابات، جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور، اجللفة، اجلزائر، املجلد 10، 

العدد 1، 2017.
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الوطين، - )) الشعبي  املجلس  النائب،  جملة  ووظائفه،  تشكيلته  الدستوري،  املجلس  شيهوب،  مسعود 

اجلزائر، العدد )، )200.

البحوث - )) جملة  الترشيعية،  االنتخابات  منازعات  قايض  الدستوري  املجلس  جمامج،  قلو  ليلية 

البليدة،  عيل،  لونييس  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  والسياسية،  القانونية  والدراسات 

اجلزائر، العدد 10، 2016.

رابعا: الرسائل اجلامعية

أطروحات الدكتوراه أ- 
دكتوراه - 1 لنيل شهادة  مقدمة  أطروحة  اجلزائر،  االنتخابية يف  للعملية  املمهدة  اإلجراءات  بنيين،  أمحد 

الدولة يف العلوم القانونية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة1، اجلزائر، )2006/200.

أمحد صالح أمحد العمييس، النظام القانوين للمشاركة السياسية من خالل نظام االنتخابات العامة يف - 2

اليمن واجلزائر )دراسة مقارنة(، أطروحة دكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر1، 2012.

إبتسام بدري، دور األحزاب السياسية يف توجيه املسار الديمقراطي يف اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة - 3

دكتوراه يف العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية، جامعة اجلزائر3، )2016-201.

املغاربية، دراسة مقارنة بني اجلزائر - ) الدول  الربملاين يف  السياسية واألداء  األمني سويقات، األحزاب 

واملغرب، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 

جامعة حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر، 2017-2016.

التجربة - ) اجلزائري ودورها يف  الدستوري  النظام  السياسية يف  األحزاب  تكوين  بن حيي، حرية  بشري 

احلقوق،  كلية  اجلزائر1،  جامعة  احلقوق،  يف  دكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  اجلزائرية،  الديمقراطية 

اجلزائر، )201-)201.

بشري بن مالك، نظام االنتخابات الرئاسية يف اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، - 6

جامعة أيب بكر بلقايد، كلية احلقوق والعلوم السياسية، تلمسان، اجلزائر، 2011-2010.

شهادة - 7 لنيل  أطروحة  اجلزائر،  يف  االنتخاب  حلق  القانونية  الضامنات  هاشمي،  بن  حممد  محودي 

تلمسان،  بلقايد،  بكر  أبو  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  العام،  القانون  يف  الدكتوراه 

اجلزائر،)2016-201.

شهادة - 8 لنيل  أطروحة  اجلزائر)2010-1989(،  يف  السلطة  عىل  والتداول  األحزاب  مرزود،  حسني 

الدكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر3، 

.2012-2011
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لنيل شهادة دكتوراه - 9 أطروحة  الديمقراطي،  التحول  االنتخاب ودورها يف عملية  نظم  لرقم،  رشيد 

علوم يف القانون، كلية احلقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، اجلزائر، 2017-2016.

رشاد أمحد حيي الرصاص، النظام االنتخايب يف اجلمهورية اليمنية، دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة - 10

الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة عني الشمس، مرص، )199.

مقارنة، - 11 دراسة  النيابية:  لالنتخابات  املمهدة  اإلجراءات  عىل  الرقابة  زعيرت،  نافع  الدين  عالء  رائد 

أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عامن العربية، األردن، 2009.

سامعني لعبادي، املنازعات االنتخابية، دراسة مقارنة لتجربتي اجلزائر وفرنسا يف االنتخابات الرئاسية - 12

والترشيعية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة 

حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر، 2013-2012.

تونس، - 13 )اجلزائر،  العريب  املغرب  دول  يف  النيابية  املجالس  انتخابات  يف  الطعون  متام،  يعيش  شوقي 

جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  احلقوق،  يف  علوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  أطروحة  املغرب(، 

حممد خيرض، بسكرة، 2013-)201.

والرشيعة - )1 الوضعية  بالنظم  مقارنة  دراسة  مرص،  يف  احلزيب  النظام  املرصي،  حسن  مصطفى  صباح 

اإلسكندرية،  جامعة  احلقوق،  كلية  احلقوق،  يف  الدكتوراه  درجة  عىل  للحصول  اإلسالميةرسالة 

مرص، 2002.

واالتصال«، - )1 »اإلعالم  التكنولوجيا  عهد  يف  اخلاصة  احلياة  حرمة  يف  احلق  محاية  سعيد،  بن  صربينة 

قسم  دستوري،  قانون  ختصص  القانونية،  العلوم  يف  العلوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة 

احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلرض باتنة، )201-)201.

طه حسني العطيات، دور الطعون االنتخابية يف تقيق سالمة انتخاب الربملان، دراسة مقارنة، رسالة - 16

دكتوراه يف احلقوق، كلية القانون، جامعة عامن العربية، األردن، 2011.

القانون، - 17 لنيل درجة دكتوراه دولة يف  القضاء اإلداري يف اجلزائر، رسالة  عمر بوجادي، اختصاص 

كلية احلقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 2011-2010.

يف - 18 الدكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة  اجلزائر،  يف  الرئاسية  االنتخابات  نظام  محو،  بن  اهلل  عبد 

القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 2011-2010.

عيل أمحد عيل الزيكم، دور األحزاب ومنظامت املجتمع املدين يف التنمية السياسية، دراسة تطبيقية عىل - 19

األحزاب ومنظامت املجتمع املدين يف اليمن للفرتة بني 1990-)200، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف 

العلوم السياسية، جامعة أم درمان، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، السودان، 2011.

عبد اهلل حسني عبد اهلل العمري، اجلرائم االنتخابية، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه - 20

يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة عني الشمس، مرص، 2010.
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عيل حممد، النظام االنتخايب ودوره يف تفعيل مهام املجالس املنتخبة يف اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة - 21

بلقايد،  بكر  أيب  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  العام،  القانون  ختصص  العلوم  دكتوراه 

تلمسان، اجلزائر، )2016-201.

فاروق عبد احلميد حممود، حق االنتخاب وضامناته، )دراسة مقارنة(، رسالة مقدمة للحصول عىل - 22

درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة عني الشمس، مرص، 1998.

فاطمة بن سنويس، املنازعات االنتخابية، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 1، اجلزائر، - 23

.2012-2011

فواز حممد عبد اهلل اخلريشا، قوانني االنتخابات األردنية وأثرها عىل احلياة السياسية يف األردن: دراسة - )2

مقارنة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، جامعة أم درمان، السودان، 2013.

فريدة مزياين، املجالس الشعبية البلدية يف ظل نظام التعددية السياسية يف اجلزائر، أطروحة لنيل شهادة - )2

الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، )200.

حممد الصالح بن شعبان، نظام األحزاب السياسية والتجربة اجلزائرية يف التعددية احلزبية، أطروحة - 26

اجلزائر،   ،1 قسنطينة  جامعة  السياسية،  والعلوم  احلقوق  كلية  احلقوق،  يف  الدكتوراه  شهادة  لنيل 

.201(-2013

حممد بن حيدة، احلق يف محاية احلياة اخلاصة يف الترشيع اجلزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف - 27

القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، اجلزائر، 2017-2016.

حممد عبد العزيز حممد عيل حجازي، نظام االنتخاب وأثره يف تكوين األحزاب السياسية، أطروحة - 28

لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة عني الشمس، مرص، 1998.

حممد بن حيدة، محاية احلق يف احلياة اخلاصة يف الترشيع اجلزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه - 29

يف القانون، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 2017-2016.

مع - 30 النظرية  لألطر  الربملانيةدراسة  االنتخابات  يف  السياسية  األحزاب  عفيفي،  حممود  مصطفى 

التطبيق عىل مجهورية مرص العربيةرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية احلقوق، جامعة طنطا، 

مرص، دون سنة نرش.

مصطفى حممد عبد وايل، ضامنات صحة وسالمة االنتخابات السياسية »دراسة مقارنة« رسالة مقدمة - 31

لنيل درجة الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة عني الشمس، مرص، دون سنة.

جماهد صالح سعد الشعبي، إدارة العملية االنتخابية ومستقبل التطور الديمقراطي يف اليمن، رسالة - 32

مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مرص، 2001.

حممد املهدي بن السيحمو، النظام التمثييل يف ظل التعددية كآلية لتجسيد للحكم الراشد يف الدستور - 33
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كلية  بلقايد،  بكر  أيب  العام، جامعة  القانون  دكتوراه علوم ختصص  لنيل شهادة  أطروحة  اجلزائري، 

احلقوق والعلوم السياسية، تلمسان، اجلزائر، )2016-201.

نعامن أمحد اخلطيب، األحزاب السياسية ودورها يف أنظمة احلكم املعارصة، رسالة مقدمة لنيل شهادة - )3

الدكتوراه يف القانون، كلية احلقوق، جامعة عني الشمس، مرص، 1983.

درجة - )3 لنيل  رسالة  اإلدارية،  والّلجان  القضاء  إرشاف  بني  االنتخابات  أمحد،  يوسف  حممد  وليد 

الدكتوراه يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، مرص، 2012.

مذكرات املاجستري ب- 
مجال الدين دندن، آليات ووسائل ضامن العملية االنتخابية يف الترشيع اجلزائري، رسالة مقدمة لنيل - 1

شهادة املاجستري يف احلقوق، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر 1، بن يوسف بن خدة، 2010-2009.

عادل معتوق، النظام القانوين اجلديد النتخاب املجالس املحلية يف اجلزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة - 2

املاجستري يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 2017-2016.

يف - 3 املاجيستري  شهادة  لنيل  مذكرة  اجلزائر،  يف  النيابية  لالنتخابات  اخلاصة  الضامنات  نعرورة،  حممد 

احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيرض، بسكرة، 2010-2009.

املاجستري يف - ) لنيل شهادة  للمنازعات االنتخابية يف اجلزائر، مذكرة  القانوين  التنظيم  حممد إسالسل، 

القانون العام، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، اجلزائر، 2012.

خامسا: امللتقيات

حسان مرابط، نطاق اختصاص القضاء اإلداري باملنازعة االنتخابية، امللتقى الوطين حول: إصالح - 1

النظام االنتخايب يف اجلزائر« اآلليات والرضوريات« كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة جيجل، 

اجلزائر، 08-09 ديسمرب 2010.

صالح حممد غزايل، رقابة املجتمع املدين عىل االنتخابات العربية، املؤمتر الدويل حول: الديمقراطية - 2

واالنتخابات يف العامل العريب، املنظمة العربية حلقوق اإلنسان، القاهرة، مرص، )201.

دور - 3 حول:  الدويل  امللتقى  االنتخابية،  النزاهة  تقيق  يف  السياسية  األحزاب  دور  عيشة،  بن  حممد 

احلقوق  كلية  والغربية،  العربية  النظم  بني  مقارنة  دراسة  الديمقراطية،  إرساء  السياسية يف  األحزاب 

والعلوم السياسية، جامعة 8 ماي ))19، قاملة، اجلزائر، 23 و)2 نوفمرب )201.

العلمي - ) املؤمتر  للعامل،  املهين  باألداء  االتصال  مهارات  عالقة  ياسني،  حمجور  زاهي،  بن  منصور 

الدويل حول األداء املتميز للمنظامت واحلكومات، قسم علوم التسيري، جامعة ورقلة، اجلزائر، 08، 

09 مارس )200.

يعقوب موسى، نائب رئيس اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، تقييم العمل باألدوات الرقابية، - )
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امللتقى اجلهوي التكويين للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات، بسكرة، اجلزائر، 18 أفريل 2018، 

غري منشور.

سادسا: التقارير

عبد العزيز حممد الكميم، حورية مشهور، التطور الديمقراطي يف اليمن: تقرير حول تعزيز مشاركة - 1

الدولية  املؤسسة  االنتخابية،  العمليات  وتطوير  السياسية،  األحزاب  وتنمية  السياسة  يف  املرأة 

للديمقراطية واالنتخابات، شبكة املنظامت العربية غري احلكومية للتنمية، )200.

تقرير الوفد الدويل لتقييم فرتة ما قبل االنتخابات الترشيعية يف اجلزائرانتخابات 10 ماي 2012املعهد - 2

الديمقراطي الوطين، واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية، ) أفريل 2012.

وللمجال - 3 للمجتمع  إضايف  تقييد  أم  سيايس  إصالح  اإلنسان،  حقوق  عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة 

السيايس يف اجلزائر، الشبكة األوروبية املتوسطية حلقوق اإلنسان، اجلزائر، أفريل 2012.

األورويب، - ) االتاد  اخلارجية،  للشؤون  األوروبية  الدائرة  االنتخابات،  ملراقبة  األورويب  االتاد  دليل 

مكتب مطبوعات االتاد األورويب، بلجيكا، 2016.

ملنظمة - ) التابع  اإلنسان  وحقوق  الديمقراطية  املؤسسات  مكتب  املحليني،  االنتخابات  مراقبي  دليل 

األمن والتعاون األورويب، بولندا، 2012.

دليل املنازعات االنتخابية الربملانية من خالل قرارات املجلس الدستوري، دليل صادر عن املجلس - 6

الدستوري املغريب، املطبعة األمنية، الرباط، اململكة املغربية، 2011.

اإلنسان، - 7 وحقوق  املتحدة  لألمم  العامة  املديرية  اخلارجية،  وزارة  االنتخابات،  ملراقبي  عميل  دليل 

مكتب حقوق اإلنسان، مدريد، اسبانيا، 2016.

سابعا: قرارات وآراء

1 --03-29 مؤرخ   ،03-183 رقم  قضية  باتنة،  قضاء  جملس  اإلستعجايل،  القسم  اإلدارية  الغرفة  قرار 

)200، بني السيد بن فليس عيل ووايل والية باتنة.

األمر اإلستعجايل اإلداري بني السيد )ل.س( ووايل والية باتنة، الغرفة اإلدارية، جملس قضاء باتنة، - 2

رقم اجلدول 71)07/3، الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2007، غري منشور.

قرارات املجلس الدستوري املؤرخة يف 29 مايو سنة 2007، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية - 3

عدد ))، مؤرخة 11 يوليو 2007.

قـرارات املجلس الدستوري املؤرخة يف )2 مايو 2012، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد - )

32، مؤرخة 26 مايو 2012.
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قرارات املجلس الدستوري املؤرخة يف 18 مايو سنة 2017، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية عدد - )

)3، مؤرخة 7 يونيو 2017.

قرار املجلس الدستوري املغريب رقم 7)7 املؤرخ يف )2 مارس 2009.- 6

رأي املجلس الدستوري رقم 01/ ر. ق ع/ م د /)0 مؤرخ يف )1 ذي احلجة )2)1 املوافق ل) فيفري - 7

)200 املتعلق بمراقبة القانون العضوي املعدل واملتمم لألمر 97-07 املؤرخ يف 27 شوال 17)1 املوافق 

الرسمية  للدستور، اجلريدة  بنظام االنتخابات  املتعلق  العضوي  القانون  ل6 مارس 1997 واملتضمن 

للجمهورية اجلزائرية عدد 09، مؤرخة يف 11 فيفري )200..

يناير - 8 الثاين 37)1 املوافق ل28  رأي املجلس الدستوري رقم 16-01 ر.ت د/ م د املؤرخ يف 12 ربيع 

2016 املتعلق بمرشوع القانون املتضمن التعديل الدستوري.

العضوي - 9 القانون  مطابقة  بمدى  يتعلق   2012 ديسمرب   13 املؤرخ يف   3 رقم  الدستوري  املجلس  رأي 

املتعلق بنظام باالنتخابات، اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية، عدد1، الصادر يف )1 يناير 2012.

ثامنا: مواقع االنرتنت

1 -http://aceproject.org/about-ar شبكة املعرفة االنتخابية

دليل ممثيل املرتشحني يف انتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية ليوم 23 نوفمرب 2017، مديرية - 2

العمليات االنتخابية واملنتخبني، املديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، وزارة الداخلية 

واجلامعات املحلية، اجلزائر.

http://www.interieur.gov.dz/images/guide-candidats-ar.pdf

دليل ممثل قائمة املرتشحني انتخابات املجلس الشعبي الوطين ليوم )0 ماي2017، مديرية العمليات - 3

االنتخابية واملنتخبني، املديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية، وزارة الداخلية واجلامعات 

املحلية، اجلزائر.

http://www.interieur.gov.dz/images/guide-candidats-ar.pdf

هشام زغاشو، األحزاب السياسية ودورها يف العملية السياسية الديمقراطية، شبكة ضياء للمؤمترات - )

والدراسات.

https://diae.net/wp-content/uploads/-07/2016/األحزاب-السياسية-ودورها-يف

.pdf.العملية-السياسية-الديمقراطية

البطاقات االنتخابية، وزارة الداخلية الفرنسية، املوقع االلكرتوين:- )

http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Les-cartes-electorales

دليل مبادرة حول البيانات االنتخابية املفتوحة، املعهد الديمقراطي الوطين،- 6
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https://www.openelectiondata.net/ar/guide/electoral-integrity/election-

observation

إعالن وزير الداخلية واجلامعات املحلية اجلزائري عن النتائج األولية لالنتخابات الترشيعية املجراة - 7

يف )0 ماي 2017:

https://www.youtube.com/watch?v=ijvThEuzqfs

إعالن وزير الداخلية واجلامعات املحلية اجلزائري عن النتائج األولية لالنتخابات املحلية 23 نوفمرب - 8

:2017

https://www.youtube.com/watch?v=6ttX793AHcA

موقع اإلذاعة اجلزائرية:- 9

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/802(3/20160611.html

مقاالت صحفية حول الّلجنة الوطنية ملراقبة االنتخابات- 10

- https://www.elkhabar.com/press/article/-30)3)/استمرار-اخلالف-بني-أعضاء

جلنة-مراقبة-االنتخابات

- https://www.djazairess.com/akhersaa/101268

- https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/2121

تاسعا: املراجع باللغة الفرنسية

1- Andrie Houriou, Institution Politique et Droit Constitutionnel, Dalloz, Paris, 

1969.

2- BURDEAU GEORGES, Droit Constitutionnel et institution politiques, 1( éd, 

Paris, L.G.D.J ,1969.

3- Bernard poullain, la pratique française de la justice constitutionnel, Economica, 

Paris, 1990.

(- Bernard Maligner, Droit électoral, éditions ellipses, Paris, France, 2007.

(- CADART JACQUES, les modes de scrutin des dix huit pays libres de l’Europe 

occidentale, leurs résultats et leurs effets comparés, élections nationales et 

européennes, Paris, P.U.F, 1983.

6- Christophe GUILHOU, Pour la consolidation de l’état civil, des listes électorales 
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et la protection des données personnelles, organisation internationale de la 

francophonie, STIPA, Paris, France, 201(.

7- DE MALBERG ,CARRE, Contribution a la théorie générale de l’Etat, Paris, Les 

éditions Sirey, 1992.

8- Élection et prévention des conflits, Guide d’analyse, de planification et de 

programmation, Group de la gouvernance démocratique, bureaux de politique 

de développement, Programme des Nations Unis pour le développement, New 

York, 2010.

9- Guy S. Goodwin-Gill, Election libres et régulières, Union Interparlementaire, 

Genève, 2006.

10- HASTING, MICHEL, Aborder la science politique, paris, Seuil, 1996.

11- HAURIO ,MAURICE, Précis de droit constitutionnel , Paris, Les éditions 

Sirey, 1923.

12- Hervé Cauchois, Guide Du Contentieux Electoral, Berjer-levrault, paris, 

France, 200(.

13- Jean Marie Cotteret , Claude Emeri ,les système électoraux,7 ém édition, PARIS 

, Puf, 1999.

1(- JACQUE, JEAN-PIERRE, Droit constitutionnel et institutions politiques, 3 

édition , Paris, Dalloz, 1998.

1(- L-DUGUIT, Traite de droit constitutionnel, Tom( ,2EME Edition, 192(.

16- Laurent Touvet, Yyes-Marie Doublet, Droit des élection, Economica, Paris, 

France, 2007.

17- MARTIN , PIERRE, les systèmes électoraux et les modes de scrutin, 

Montchrestien, E.J.A, Paris, France, 3 édition, 2006.

18- MARTIN , PIERRE, Comprendre les évolutions électorales. La théorie des 

réalignements revisitée, Paris, Presses de sciences politique , 2000.

19- MAHIOU, AHMED, Cours de contentieux administratifs, t.1.et t.2, 2 éd, Alger, 

OPU, 1981.
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20- MAurice Duverger, Institution Politique et Droit Constitutionnel, Paris, Presses 

Universitaire de France, 1978.

21- Marie-Claire Ponthorean, la désignation par les partis politiques des » candidats 

présidentiels « en Europe occidentale, la candidature a la présidentielle, 

pouvoirs, France, 2011.

22- Obligation et Norme Electoral, The Carter Centre, Atlanta, 2009.
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التنظيم القانوين لدور األحزاب السياسية يف الرقابة عىل العملية االنتخابية يف اجلزائر
ملخص

خالل  من  الديمقراطية  املامرسة  دعم  يف  هاما  دورا  تؤدي  الدولة  يف  السياسية  احلياة  يف  الفاعلني  أهم  من  باعتبارها  السياسية  األحزاب 
الوظائف املختلفة التي تؤدهيا، وتساهم عن طريق نشاطها عىل خمتلف املستويات يف غرس الثقافة والوعي السيايس بام يتوافق مع منهجها 
يف إطار احرتام القانون، فهي من الركائز األساسية للديمقراطية، ألهنا تشكل أداة لتأطري املشاركة السياسية التي تعد معيارا لسالمة العالقة 

بني السلطة وأفراد الشعب.
الناخبني  إرادة  فيها  انتخابية ترتم  لتنظيم عملية  قانونية  باالنتخابات نص عىل ضامنات  املتعلقة  القانونية  النصوص  املرشع اجلزائري يف 
وتوفر فيها احلامية ألصواهتم من أي تزوير قد حيرفها عن مبتغاها، وهو يف ذلك حرص عىل إرشاك مجيع الفاعلني يف العملية االنتخابية 
لضامن نزاهتها، ونظرا للدور اهلام لألحزاب السياسية يف جتسيد التداول السلمي عىل السلطة، واعتبارا أهنا الطرف األسايس يف املشاركة 
السياسية واملنافسة يف االنتخابات املختلفة، ونتيجة ملصلحتها العامة واخلاصة يف شفافية العملية االنتخابية، فاملرشع أوالها دورا هاما يف 

الرقابة عىل خمتلف مراحلها.
الكلامت املفتاحية: التنظيم القانوين؛ األحزاب السياسية؛ الرقابة؛ العملية االنتخابية؛ النزاهة؛ الشفافية.

L’organisation judiciaire du rôle des partis politiques
concernant le control de l’opération électorale en algerie

Résumé:
Les partis politiques ont une très grande importance dans la vie politique d’un état, donne un rôle important 
à la democratie.par ses différentes activités, ces partis participent à tous les niveaux afin d’importer la culture 
et la conscience politique et ceci dans le cadre du respect de la loi, ainsi ces partis sont considérés parmi les 
piliers les plus importants de la démocratie parce qu’ils constituent l’outil de la participation politique qui est 
considéré comme baromètre de la bonne relation entre le pouvoir et le peuple.
Le projet algérien de loi des élections donne des garanties quand à l’organisation d’une élection où la voix des 
électeurs est protégée ainsi que leurs choix, saine de toute fraude. C’est ainsi que ce projet a donné la chance 
à tous participants aux élections pour une meilleure garantie de sa honnête. Ainsi, il a donné aux partis 
politiques un rôle très important quand à la surveillance de toutes les étapes des élections, et ceci parce que 
ces partis sont considérés comme une pièce très importante dans la vie politique d’un pays et la concurrence 
dan les différentes élections.
Mots clés: les partis politiques; le contrôle; l’opération électoral; organisation réglementaire; l’honnêteté; 
transparence.

The juridical organisation of the political partis Roll
concerning the control of the électoral opération in algeria

Summary:
the political prties hve a great importance in the political life of any state or country and that in order to give 
a great role to the democracy. By their different activités, those parties participate in all levels and that is to 
implant the culture and the political conscience without neglecting the respect of the law. Also, those parties 
are considered as the most important pillars of the democracy as they are considered. The tool of political 
participation which is the barometre of the good relationship between the people and overnement.
Te Algerian project concerning the elections law give guaranties to the organization of any election in which 
the choice and the voice of the elections is protected from a y fraud. Therefore, this project has given the 
chance to all participants for the elections a better garranty for honesty. More over, it has given to the political 
parties a great role to surprise ll the steps of the elections because these parties are considered as an important 
piece nd pillar in the political life of any country and the concurence in the different elections.
Key words: regular organization; political parties; control; elective operation; the transparency; honesty.


