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"�  "2020ام لعالتعديل الدستوري  ظل مXانة مؤسسة ال;:ملان /
  :تقديم

�ان لزاما البحث عن أفضل  ،ملا �ان ال��ملان مستودع �رادة الشعبية ومستقر�ا

ا+*رص ع;: نفسھ السبل ال46 تح45 تمثيل تلك �رادة () صور-,ا ا+*قيقية، و() الوقت 

) ال��ملاLي الذي ظل �اجسا يالحق املمارسة ال��ملانية ( Cداءتوف�A معاي�A لالرتقاء بمستوى 

  .النظام الدستوري ا+Nزائري 

ما أسفر بقة يدفع إX: استحضار واستجالء عإن الUسليم بدقة وأ�مية املعادلة السا

والذي يمكن أن N^Lل بخصوصھ عنايتھ  ،2020عليھ التعديل الدستوري ا+Nزائري لسنة 

بمؤسسة ال��ملان ومحاولة gعث مfانتھ ال46 يجب أن يحظى c,ا بAن باb) املؤسسات 

ري بقي و�ذا gعد أن كشفت املمارسة ال��ملانية لعjد طوhل أن ال��ملان ا+Nزائ. تورhةالدس

مع N^rيل افتقاره الفعالية املطلوqة  .وضآلة دوره تارة أخرى  ،محfوما بطاgع ا+Nمود تارة

  .وtضطالع بالسيادة الUشرsعية العمل ا+*fومي وتقوhموالضرورhة لتقييم 

تبدو أ�مية البحث () مستجدات التعديل الدستوري  ،ع;: ضوء املقارqة السابقة

ا+Nزائري ا+Nديد بخصوص   Cحfام ال46 أضافjا لل��ملان لتحرhره من قيود �tمال 

وتطوsع دوره كفاعل رئyس داخل حلقة النظام السيا4vw ا+Nزائري () عالقتھ  ،الدستوري

فjا بأوصاف التغول باملؤسسة التنفيذية ال46 طاملا حصل �جماع الدستوري ع;: وص

  ...والتعدي والتفوق و�كذا

لكن ما سبق ال ينفصل عن البحث مرة أخرى () مضامAن النصوص القانونية Cخرى 

() مختلف مستوhا-,ا ال46 تؤطر مؤسسة ال��ملان من حيث مدى موائم�,ا مع ما يجب أن 

ركية نص بمرافقة ح البدائل املمكنة واملجدية نفسھ اق��احو() الوقت  ،يحظى بھ ال��ملان

  .التعديل الدستوري ا+Nديد

  



  :املحاور Kساسية

  طار العضوي الناظم ملؤسسة ال;:ملان\  :املحور Kول 

، ا+*ملة tنتخابية، ال����، تحديد الدوائر tنتخابية( ال��ملانيةآليات تنظيم tنتخابات  -

  .)الفصل () الطعون ، التصوhت

  .ا+*صانة ال��ملانية، اسقاط العضوhة، ال��ملانيةحاالت التنا() مع العjدة  -

  .تحديد العjدة ال��ملانية -

ال�Nان  ،مكتب املجلس، الرئyس والنواب(تنظيم وتوزsع الUشكيلة ال�شرhة لل��ملان  -

  ...)الكتل، املجموعات ال��ملانية ،ال��ملانية

  .التنظيم �داري ملصا+� ال��ملان -

  ظيفي ملؤسسة ال;:ملانطار الو \  :املحور الثا)ي

  .الوظيفة الUشرsعية -

  .الوظيفة الرقابية -

  .ال��ملانية ةالدبلوماسي -

  K`داف

  .التعرف ع;: مؤسسة ال��ملان -

  محاولة rسليط الضوء ع;: النصوص القانونية الناظمة للسلطة الUشرsعية -

b) املؤسسات معا+Nة وتحليل النصوص الدستورhة ا+Nديدة املتعلقة بال��ملان، وqا -

  .وظيفيا ع;: وجھ ا+�صوص الدستورhة املرتبطة بھ

  .فتح املجال أمام تقييم النصوص الدستورhة والقانونية الناظمة ملؤسسة ال��ملان -

  .تقديم مرجع أ�ادي45 للباحثAن واملختصAن () �ذا املجال -

  

  

  



  شروط الRشر

() مجلة أخرى، وال  رحب ب�شر البحوث ا+Nادة وCصيلة، وال46 لم �سبق Lشر�ان

 من كتاب م�شور، أو رسالة جامعية �عد�ا الباحث
ً
وذلك gعد إجاز-,ا من �يئة . تfون جزءا

  .العلمية للمؤلفة ال�Nنالتحكيم، ووفقا لالعتبارات العلمية والفنية ال46 ترا�ا 

 بالقراءة Cولية للبحوث العلمية املقدمة لل�شر باملجلة للتأكد ال�Nنة العلميةتقوم 

من توافر مقومات البحث العل45، وتخضع البحوث والدراسات واملقاالت gعد ذلك للتحكيم 

 .العل45 واملراجعة اللغوhة

  :الشروط الشXلية واملن�bية

  :صفحة، ع;: الشfل التاX)) 50( خمسAني�ب�) أال يزhد �Nم البحث ع;: 

- Fonts (polices): Sakkal Majalla (14) and Times New Roman 

(12). 

- Single-spaced (Interligne Simple) and justified (justifiée). 

- Margins (marges) : Top (haut) 1.5 cm, Bottom (bas) 1.5 cm, 

Lefte (gauche) 2 cm, Right (Droite) 2 cm, Binding position 

(position de la reliure) : Right (Droite). 

، مع king.law2016@gmail.comد tلك��وLي ترسل البحوث والدراسات ع�� ال��ي

 () شfل البحوث، بحيث يfون املحتوى حسب 
ً
tل�»ام بالقواعد املتعارف علª,ا عامليا

Cشfال وا+Nداول إن (م��ص، مقدمة، موضوع البحث، خاتمة، مالحق : الUسلسل

  .، الjوامش، املراجع املعتمدة)وجدت

ية موجزة عن مؤ�التھ ومصدر�ا، فضال عن ع;: الباحث أن يرفق بحثھ ب�بذة rعرhف

، مع تحديد اسم املخ�� الذي ي�ت45 إليھ gعد ذكر tسم () الصفحة CوX: إسjاماتھ العلمية

  .من املقال

  :عنوان البحث

�لمة، وأن يUناسب مع مضمون البحث، وhدل ) 20(يجب أن ال يتجاوز عنوان البحث 

4vyست�تاج الرئt عليھ، أو يتضمن. 

  :البحث مd<ص

 .�لمة) 100(يجب تقديم م��ص للبحث باللغة العرqية واللغة tنجلA»ية () حدود 

يرفق مع البحوث والدراسات باللغة الفرLسية أو tنجلA»ية م��ص باللغة العرqية () 

 .�لمة) 200إX:  150(حدود 



  :الXلمات املفتاحية

�لمات، يختار�ا الباحث بما ) 10(الfلمات الr 46ستخدم للفjرسة ال تتجاوز عشرة 

باختيار�ا  العلمية للمؤلفjيئة اليتواكب مع مضمون البحث، و() حالة عدم ذكر�ا، تقوم 

  .عند فjرسة املقال وإدراجھ () قواعد البيانات gغرض ظjور البحث أثناء عملية البحث

  :ال�وامش

، مع مراعاة أن يذكر املقالمش () شfل أرقام مUسلسلة () ±,اية يجب إدراج الjوا

اسم املصدر أو املرجع �امال عند �شارة إليھ ألول مرة، فإذا تكرر �ستخدم tسم املختصر، 

 من املصادر واملراجع والjوامش
ً
  .وعليھ سyتم فقط إدراج املستخدم فعال

  تنfيھ `ام

، وعن توافر Cمانة املؤلفھ لل�شر () املؤلف مسؤول مسؤولية �املة عما يقدم

العلمية، سواء ملوضوعھ أو محتواه، ولfل ما يرد بنصھ، و() �شارة إX: املراجع ومصادر 

 .املعلومات

جميع µراء وCفfار واملعلومات الواردة () البحث rع�� عن رأي �ات´,ا وع;: مسؤوليتھ 

 .أي مسؤولية () ذلك ة املؤلفلjيئ�و وحده، وال rع�� عن رأي أحد غ�Aه، ولyس 
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مكانة البرملان في النظام السياس ي الجزائري ضمن التعديالت الدستورية 

 تحليلية دراسة: املتعاقبة

The position of Parliament in the Algerian political system 

 within the successive constitutional amendments: Analytical study 

 رمليأمخلوفأ:ستاذلاأ

أ(الجزائر)سعيدةأأ-جامعةأالدكتورأمواليأالطاهرأ

أمخبرألامنأالقوميأالجزائريأالرهاناتأوالتحديات

أ4makhlouf@gmail.com:أالبريدأإلالكتروني

 ملخص

لقدأاعتمدتأالجزائرأعلىأالتشريعأاملكتوبأتماشياأمعأالنظامأالالتيني،أولمأتستقرأ

أ أمنذ أالتشريعية أفمنأاملفروضأأنأأ2691املؤسسة أمرتأبمراحلأعديدة، ذلكأأنأهياكلها

أالسلطةأ أألهواء أخضعت أولكنها أالعالم، أوفي أالداخلي أاملجتمع أفي أالحاصل أالتطور تساير

أخ أتطورها أفترة أطيلة أالتنفيذية أدستور أقرره أملا أمبدأأأ2669الفا أحول أالالحقة بتعديالته

أالسلطات أتوازن أللبرملانأ. أالتاريخي أالتطور أتحليل أإلى أالورقة أتهدفأهذه أاملنطلق، منأهذا

أمختلفأ أأقرتها أالتي أالسلطات أبين أالعالقة أطبيعة أوتحليل أدستورية، أكمؤسسة الجزائري

أ.أ1212سودةأدستورأالدساتيرأالجزائرية،أمعأقراءةأألهمأماأجاءتأبهأم

أالسلطات،أ: الكلمات املفتاحية أتوازن أالدستور، أالبرملان، أالجزائري، أالسياس ي النظام

 .الحصانةأالبرملانية

Abstract 

Algeria relied on written legislation in accordance with the Latin 

system, and the legislative institution has not stabilized since 1962, its 

structures having gone through many stages, It is supposed to keep 

pace with the evolution of internal society and the world, but it has 

been subject to the whims of the executive power throughout its period 

of development, contrary to what was decided by the constitution of 

1996 with its subsequent amendments on the principle of the balance of 
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powers. From this point of view, this article aims to analyze the 

historical development of the Algerian Parliament as a constitutional 

institution, and to analyze the nature of the relations between the 

authorities approved by the various Algerian constitutions, as well as a 

reading of the most important elements, important that were in the draft 

constitution 2020. 

Keywords: Algerian political system, parliament, constitution, 

balance of powers, parliamentary immunity. 

 مقدمة

أ أاستفتاء أبعد أجويلية أفي أ أاملصير أمد2691تقرير أعن
ً
أمؤكدا أ، أتعلق الجزائريونأى

،أ2382الذيأأعلنأفيأنفسأاليومأالذيأسقطتأفيهأمدينةأالجزائرأسنةأباستقاللأبالدهم،أوأ

دخلتأالبالدأأجواءأاحتفاالتألمأتعرفهاأطيلةأتاريخهاأالطويل،أفقدأأصبحأالجزائريونأسادةأ

قضاتأمصيرهمأأوأهكذاأبداألهمألامر،أولكنأالفرحةألمأتخلأمنأمرارةأدامية،أإذأأنأالتنا

أ.التيأكانتأتخفيهاأحربأالتحريرأالوطنيأطفتأإلىأالسطحأوكانأهذاأقبيلأالاستقالل

لمأيحدثأبطرقأسلمية،أفقدأكانتأالسلطةأأ1962التغييرأالسياس يأفيأالجزائرأمنذأ

أآخـر أإلى أنمط أمن أالانتقال أإشكالية أخلق أما أوهذا أدائما أللنزاع أأ1.محل أأنه بمناسبةأغير

أأكتوبر أعقب الذي الديمقراطي الانفتاح أبدستورأ2633أحداث أالعمل أجسده أوالذي أ،

أوبعد2636 أتوقف ،  ودخولأ 1991 ديسمبر نتائجأتشريعيات وإلغاء الانتخابي املسار أيضا

أإقرار املسلح، العنف دوامةأفي البالد أاليمين في جديد دستورأ تمَّ أالرئيس  زروال عهد

 مراتأخالل ثالث ذلك؛ بعد تّمت التعديالتأالتيأكل أرضية الدستورأ هذا لويمث ، 1996عام

أ أ1223 ،1221)لاعوام أالرئيس التعديل مشروع اوأخيرأ ،)1229، مه عبدأ الجديد الذيأقدَّ

أ أنوفمبر أشهر أمن أالفاتح أفي ألالستفتاء أطرح أالذي أتبون أمشروعهأ ،1212املجيد أكان وقد

أ2.الجزائرية السياسية الساحة في اأموضوعاأللنقاشحالي املطروح

أتمأالاعتماد أنالحظأأنه أالجزائر، أفي أالتشريعية أالحديثأعنأاملؤسسة أظلأأوعند في

أ أمن أاملمتدة أفيأأ2636أإلىأ2691الفترة أالبطء أعملية أفي أتفاديا أاملجلسأالواحد أنظام على

أدواليبأ أكامل أعلى أالواحد أالحزب أسيطرة أبسبب أوهذا أالتعقيد، أعن أوالابتعاد التشريع

سسةأالتشريعيةأغيرأقادرةأعلىأممارسةأاختصاصاتهاأمماأالحكم،أنتجأعنهأأنأأصبحتأاملؤأ
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أبالقاعدةأالتيأتقض يأبأنأاملؤسساتأالدستوريةأتؤثرأوتتأثرأبـبعضهاأ أحدثأإخالالأصارخا

أ.أثناءأتأديةأمهامها

أاملرنأقدأأرس ىأالفصلأأ2636أبيدأأنأالنظامأالبرملانيأالذيأتمأاعتمادهأفيأظلأدستورأ

أوالتشرأ أالتنفيذية أالسلطتين أيعيةبين أهذاأ. أعلى أاعتمدت أالتي أالديمقراطية أالدول ففي

فمعأقيامأالسلطةأالتشريعيةأبوظيفةأالنظام،أيعتبرأالبرملانأاملرجعأالقانونيألاعلىأفيأالبالد،أ

أأنهأ أمقابل أعليها، أوالتصديق أالقوانين أاقتراح أفي أالحق أالتنفيذية أللسلطة أفإن التشريع

أا أأعمال أمراقبة أفي أالحق أالتشريعية أالاتفاقياتأللسلطة أوالتصديقأعلى أالتنفيذية لسلطة

أالتنفيذية أالسلطة أتقدمها أالتي أ. ألدستور أخالفا أنالحظأأنأأ2669وهذا أالالحقة، بتعديالته

مالمحأالنظامأالبرملانيألمأتظهرأبسببأتقويةأصالحياتأرئيسأالجمهوريةأأكثرأواستحداثأ

أالنظ أسمات أبين أيجمع أمختلط أنظام أجعله أما ألاول، أالوزير أوالنظامأمنصب أالبرملاني ام

أ(.نظامأشبهأرئاس ي)الرئاس يأ

أ أالتشريعية أاملؤسسة أمكانة أعن أالبحث أالورقة أهذه أإشكالية أالبرملان)تتضمن فيأ(

أتعزيزأوظائفهاأ أالتيأساهمتأفي أالجزائريأومختلفأالتطوراتأالدستورية النظامأالسياس ي

أبه أجاء أالتي أوالاجتماعية أالسياسية أالسياقات أخصوصا أالتعديلأواختصاصاتها أمسودة ا

أ.أ1212الدستوريأالجديدألعامأ

 املبحث ألاول 

 تطور املؤسسة التشريعية في الجزائر

لقدأاعتمدتأالجزائرأعلىأالتشريعأاملكتوبأتماشياأمعأالنظامأالالتيني،أولمأتستقرأ

أمرتأبمراحلأعديدة،2691املؤسسةأالتشريعيةأمنذأ أذلكأأنأهياكلها فمنأاملفروضأأنأأ،

أالعالم، أوفي أالداخلي أاملجتمع أفي أالحاصل أالتطور أالسلطةأأ3تساير أألهواء أخضعت ولكنها

 .الدساتيرأتقرأبمبدأأتوازنأالسلطاتأتأتلكالتنفيذيةأطيلةأفترةأتطورهاأوإنأكان

 املؤسسة التشريعية في ظل نظام الحزب الواحد: املطلب ألاول 

أامل أهذه أدراسة أعند أيمكنأمالحظته أنظامأما أاعتمدتأعلى أالجزائر أأن أهو ؤسسة،

أظلأ أفي أأنه أغير أعنأالتعقيد، أالتشريعأوالابتعاد أفي أالبطء أعملية أفي املجلسأالواحدأتفاديا
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أ أمن أاملمتدة أدواليبأأ2636أإلىأ2691الفترة أكامل أعلى أالواحد أالحزب أسيطرة أعلى اعتمد

رسةأاختصاصاتهاأمماأالحكم،أنتجأعنهأأنأأصبحتأاملؤسسةأالتشريعيةأغيرأقادرةأعلىأمما

أبالقاعدةأالتيأتقض يأبأنأاملؤسساتأالدستوريةأتؤثرأوتتأثرأبـبعضهاأ أحدثأإخالالأصارخا

أمهامها أتأدية أأثناء أمرحلةأ. أفي أالتشريع أمهمة أاستندتألها أاملؤسساتأالتي أأهم ويمكنأسرد

أ:الحزبأالواحدأوهي

 الجمعية العامة: أوال

أالجمعيةأاملنبثقةأمن أالتشريعأأ2691أوتأأ21اقتراعأأالجمعيةأالعامةأهي أتتولى التي

أحكومةأ أوتعيين أعليه أوالتصويت أالدستور أإعداد أمهام ألها أأسندت أكما أالشعب، باسم

 4.مؤقتة

أاملجلس الوطني التأسيس ي: ثانيـا

أ أفي أانتخابه أأ12تم أ2691سبتمبر أدستور أصدور أغاية أإلى أبه أالعمل أوامتد أ،2698،

فقدأاعتبرأ.أحيثأاستخلفأهذاأاملجلسأبالهيئةأالتنفيذيةأوانتقلتأإليـهأكافةأسلطاتأالدولة

أمهمةأإعدادأدستورأ أمعأإسنادألها منأجهةأكسلطةأتنفيذيةأومنأجهةأأخرىأهيئةأتشريع،

أالبالدأوهذاأقبلأعرضهأعلىأالشعب غيرأأنأاملجلسأقدأتأخرأفيأإعدادهألخالفاتأداخليةأ.

أللمكتبأالسي أتاركا أفي أكانأللمجلسأسوىأالتصويتأعليه أاملشروعأوما أ16اس يأحقأإعداد

أ5.سبتمبرأمنأنفسأالسنةأ22سبتمبرأوإصدارهأفيأأ23ثمأعرضهأعلىأالشعبأفيأ2698أوتأ

 املجلس الوطني: ثالثـا

أ أأ2698خصأدستور أتحتأعنوان أمادة أعشر أالسيادة"اثنا أممارسة أيمارسهاأ" التي

السيادةأالوطنيةأ:أ"منأالدستورأأ12حيثأجاءأفيأنصأاملادةأأاملجلسأالوطنيأباسمأالشعب،

للشعبأيمارسهاأبواسطةأممثلينأفيأمجلسأوطنيأترشحهمأجبهةأالتحريرأالوطنيأوينتخبونأ

أخمسأسنوات أمباشرأوسريأملدة أ أأنأالبرملانأيتكونأمنأأ6".باقتراع ويفهمأمنأنصأاملادة،

سةأالاختصاصأالتشريعيأنيابةأعنأمجلسأواحدأيسمىأاملجلسأالوطنيأالذيأتقررألهأممارأ

أ.الشعبأصاحبأالسيادةأالوطنية

منأالدستورأمنأرئيسأاملجلس،أرؤساءألجانأأ83يتكونأاملجلسأالوطنيأطبقاأللمادةأ

أتدخلأضمنأ أالتي أواقتراحاتأالقوانين أمشاريع أدراسة أفي أوتختصأاللجان املكتبأواللجان
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الدولةأفيأحالةأاستقالةأالرئيسأوحلأاختصاصاتها،أفيأحينأأوكلألرئيسأاملجلسأتوليأرئاسةأ

أ.البرملان

أدستورأ أفي أالبرملاني أوتظهرأسماتأالنظام أ1/8منأخاللأاشتراطأتعيينأأ2698أهذا

أومراقبةأ أللنوابأاستجوابأالوزراء أيحق أكمـا أاملجلس، أالنوابأفي أبين أمن أالحكومة أعضاء

مأيدمأطويالأفإنهألأ2698منأالدستور،أونظراألكونأدستورأأ13عملأالحكومةأطبقاأللمادةأ

أأوامرأ أطريق أعن أشرعت أقد أالقوانين أفجل أالتشريعية، أالسلطة أعن أقوانين أتصدر لم

أالسلطاتأويظهرأ أباقي أالحزبأعلى أوقائد أالتنفيذية أرئيسأالسلطة أبسببأهيمنة ومراسيم

أ7(.69املادةأ)ذلكأأيضاأفيأحقأالرئيسأفيأحلأالبرملانأبناءاأعلىأرغبتهأومنأتلقاءأنفسهأ

حمدأبنأبلـةأمنذأتوليهأمقاليدأالسلطةأيتسلطأفيأكلأش يء،أحيثأجمعألقدأأصبحأأ

كلأاختصاصاتأالسلطاتأبماأفيهاأصالحياتأاملجلسأالوطني،أفقدأتفاقمأالوضعأودفعأذلكأ

أمنأ أالنظام أبهذا أإلاطاحة أضرورة أإلى أوالعسكريون أالثوريونأالسياسيون أمنأالقادة الكثير

منأطرفأقيادةأأ2696جوانأأ26فكانأانقالبأأخاللأوضعأانقالبأفيأحكمأالرئيسأبنأبلـة،

أالذيأ أبتشكيلأمجلسأالثورة أقام أالذي أبومدين أهواري أالدفاع أوزير أالجيشأبقيادة أركان

أ8.أسندتألهأجميعأالاختصاصات،أوتسلمأهواريأبومدينأزمامأالحكم

سبتمبرأأ12منأخاللأاستقراءألاحداثأالسياسيةأالتيأتميزتأبهاأاملرحلةأاملمتدةأمنأ

كانتأغيرأشرعيةأمنأالناحيةأالدستورية،أإذأأنأالسلطةأأ2696جوانأأ26إلىأغايةأأ2691

أ أعام أبلة أبن أاستحوذتأمنأطرفأاحمد أعلىأأ2691التي أكاملة أمنأسيطرة أترتبأعنها وما

أللمؤسساتأ ألاصيلة أوالاختصاصات أالعامة أالحريات أغياب أإلى أأدى أالحكم دواليب

بعدأأنأأ2698وصالحياتهأفيأإعدادأدستورأأالدستوريةأخاصةأتهميشأدورأاملجلسأالتأسيس ي

وأمنأجهةأأخرىأتمأتهميشأدورأأ،أعطيتأصالحيةأإعدادهأللمكتبأالسياس ي،أهذاأمنأجهة

املجلسأالوطنيأالذيأسيطرتأالحكومةأومنأوراءهاأقيادةأالحزبأعلىأصالحياتهأاملخولةألهأ

أ9.بحكمأالدستورأقدأجعلأمنهأمجردأجهازأخاضعأألهواءأالسلطةأالتنفيذية

 مجلس الثـورة: رابعــا

أوحلتأأ2696جوانأأ26عزلتأأحداثأ أالجمهورية أمنأرئاسة أبنأبلة الرئيسأأحمد

أبأنهأمشروعأ أالعملأالسياس ي أهذا أتبرر أوالتي أالدستورية أالثوريةأمحلأالشرعية الشرعية
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أالشعب أإلى أالثورة أمجلس أمن أاملوجه أأ10.للنداء أأحداث أكانت أحركةأأ26وسواء جوان

أقدأأشارتأإلىأبدايةأنظامأجديدأيعدأثانيأوأهمأنظامأ تصحيحيةأأوأانقالباأعسكريا،أفإنها

أ11.حكمأعمرأفيأالجزائرأاملستقلة

إنأهذهأالفترةأبالذاتأشهدتأأحداثأبارزةأأهمهاأتكوينأمجلسأالثورةأكسلطةأعلياأ

ونظراأالنعدامأأ.لتيأحلتأمحلأالشرعيةأالثوريةفيأالبالدأمنحتألنفسهاأاملشروعيةأالثوريةأا

وغيابأهيئاتأدستوريةأمحددةأالاختصاصأمعأتوقفأأ،فيأهذهأالفترةأدستورأمحددأوواضح

أمجلسأ أاتخذ أشاملة، أغيابأسياسة أوبالتالي أالعام أسقوطألامين أبعد أالعمل الحزبأعن

أ أكجميع أله أأسندت أالسياسية، أالحياة أسير ألضمان أالالزم أالتدبير اختصاصاتأالثورة

أ أالدولة أالتنفيذية)مؤسسات أوالسلطة أالتشريعية أالسلطة أ( أاملركزيةأ)والحزب اللجنة

أالعام أولامين أالسياس ي أواملنش ئأأ،(واملكتب أللسلطة أمصدر أاملجلس أهذا أاعتبر وقد

أواختياراتهاأ أللبالد أالعامة أتحديدأخطوطأالسياسة أمنها للمؤسساتأواملحددأالختصاصاتها

أ.للوائحألتوجيهأالحكومةأولامانةأالتنفيذيةلاساسية،أحقأإصدارأا

حيثأاستخلفأالهيئاتأاملركزيةأللحزبألقدأكانأمجلسأالثورةأأعلىأهيئةأفيأالبالد،أ

تعملأالحكومةأوأصبحأفيأهـرمأالسلطةأكجهازأتنفيذيأوتشريعيأحـلأمحـلأاملجلسأالوطنـي،أ

لأإصدارأعدةأقوانينأتحتأرقابتهأوقيادتهأووصايته،أكماأحلأمحلأاملجلسأالوطنيأمنأخال

أمثلأ أ12(قانونأالبلدية)بأوامرأتشريعية أ13(قانونأالوالية)، ،أ(قانونأالصفقاتأالعمومية)،

أ14(.2622قانونأالتسييرأالاشتراكيأللمؤسساتأ)،أ(قانونأالثورةأالزراعية)

أ أمن أاملجلس أللبالد،أأ16يتكون أرئيسا أأصبح أالذي أبومدين أهواري أبرئاسة عضـو

أ.وقضاةأوعسكريينأوقادةأالثورةأوبعضأالوزراءباإلضافةأإلىأمساعدينأ

قامأاملجلسأبإصدارأعدةأقوانينأبأوامرأتشريعيةأكقانونأالبلديةأالصادرأبأمرأرقمأ

أأ92/13 أفي أأ23/22/2692املؤرخ أرقم أبأمر أالصادر أالوالية أفيأأ96/83وقانون املؤرخ

أالصفقاتأأ،18/26/2696 أوقانون أالعامة أالوظيفة أوقانون أاملدنية أإلاجراءات أقانون وكذا

أثمأالعمومية أ2622قانونأالتسييرأالاشتراكيأللمؤسساتأ، أيقومأاملجلسأبالرقابةأعلىأ. كما

أ15.أعمالأالحكومة،أحيثأتعملأهذهألاخيرةأتحتأرقابتهأوقيادتهأووصايته

أ
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 املجلس الشعبي الوطني: خامسا

فيأاملرتبةأالثالثةأبعدأالوظيفةأالسياسيةأأ2629ألتشريعيةأفيأدستورأجاءتأالوظيفةأا

أالحزب) أالشعبيأ( أباملجلس أيسمى أواحد أملجلس أإسنادها أتم أحيث أالتنفيذية، والوظيفة

أ.منأهذاأالدستورأأ219الوطنيأطبقاألنصأاملادةأ

انتخابأأعضاءأاملجلسأبناءاأعلىأترشيحأقيادةأالحزبأعنأأ213املادةأأطبقاألنصيتمأ

أريقأالاقتراعأالعامأاملباشرأوالسريأط أالدستورأأنأالنوابأيعدونأمنأمناضليأ. أفي أجاء كما

أأ16.الحزبأالواحد،أحيثأيجتمعأاملجلسأفيأدورتينأعاديتينأكلأسنة

أ الحاالتأواملجاالتأالتيأيشرعأفيهاأاملجلسأوأتدخلأفيأمجالأأ262وقدأخولتأاملادة

أ أبالتشريع أاملبادرة أأن أعلى أينالقوان)القوانين، أرئيسأ( أجانب أإلى أاملجلس أصالحية أمن هي

أ2629ورغمأالدورأالخطيرأللمجلسأالشعبيأالوطنيأفيأدستورأأ.233الجمهوريةأطبقاأللمادةأ

فيأسنأالتشريعاتأوالقوانينأفإنهأيبدواأضعيفاأوعديمأإلامكانيةأالتيأتمكنهأمنأالقيامأبدورهأ

أيأوقتأحلأاملجلسأأوأإجراءأأالفعالأخاصةأأمامأرئيسأالجمهوريةأالذيأيمكنهأأنأيقررأفي

أ17.انتخاباتأمسبقةأله

أالتشريعيأ أالدور أتأكيد أفي أساهم أوالتنفيذية أالتشريعية أاملؤسستين أبين أاملزج إن

أدورأ أبالقياسأمع أهاما أيعتبر أالتشريعي أاملجال أالرئيسأفي أدور أأن أيالحظ أحيث للحكومة،

أفيأدستورأ أفيأدستورأأ2698املجلسأالوطني ،أومردأذلكأأنأ2629أواملجلسأالشعبيأالوطني

ألضوابطأوأقيودأوإجراءاتأ رئيسأالهيئةأالتنفيذيةأيستأثرأبالتشريعأحيثأيخضعأالنوابأ

أونتجأعنأذلكأأنأالسلطةأ أدتأإلىأتقليصأدورهمأمنأحيثأمباشرةأحقأاقتراحأالقوانين،

أأ18.التشريعيةأأصبحتأغيرأقادرةأعلىأممارسةأاختصاصاتها

فوحدةأالقيادةأللحزبأوللدولةأالتيأتقض يأبتوحيدأالسلطتينأالسياسيةأوالتنفيذيةأ

أينصأعلىأ ألم أالدستوري أالنظام أأن أالرغم أعلى أالجزائري، أالسياس ي أالنظام أهرم أقمة في

الجمعأبينأالسلطات،أوهوأأمرأيؤديأإلىأتركيزأالسلطةأتلقائياأفيأقبضةأشخصأواحد،أحيثأ

أالحزبأ أأجهزة أذلكأأن أعن أإطارينأوأنتج أتعملأضمن أأن أعليها أاستحال مؤسساتأالدولة

منفصلينأولمأيعدأبمقدورأالحزبأأنأيؤديأالدورأاملنوطأبهأفيأالتوجيهأواملراقبةأخاصةأفيأ
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أالرئيسأبومدين أسلطةأأ.ظلأعهد أأنشأ أبينأالسلطتينأواندماجهما أوالتالزم وبذلكأالتالحم

أ19.يقويةأمشددةأالأتختلفأفيأجوهرهاأعنأنظامأالحكمأالفرد

 املؤسسة التشريعية في ظل التعددية الحزبية: املطلب الثاني

أتحملأ أعهدتينأمتتاليتينألم أملدة أالجمهورية أمنصبأرئاسة أبنأجديد أالشاذلي تولى

أالعملأ أبقي أحيث أللبالد، أوالسياس ي أالدستوري أبالنظام أيتعلق أفيما أالتغيير أمن الكثير

أ.زبأالواحدأكسمةأبارزةألهذهأالفترةوالسيرأعلىأنهجأالاشتراكيةأونظامأالحأ2629 بدستورأ

أأنأأ أأعلن أفقد أالاستمرارية، أضمن أبالتجدد أجديد أبن أالشاذلي أسياسة تميزت

أانتهاجأ أالتعريبأوفي أمنأمعركة أصلبا أوقفأموقفا أأنه أكما أعنه، أرجوع أال أخيار الاشتراكية

لتحررأالسياسةأالسابقةأفيماأيتعلقأبمشكلةأالصحراءأالغربيةأوإتباعأسياسةأتأييدأحركاتأا

أ.الوطنيةأوسياسةأعدمأالانحياز

أ أالعام أوأ2632مع أوالاقتصادي أالسياس ي أاملستوى أعلى أتغييرات جتما يأالاأظهرت

أ أسنة أثانية أرئاسية ألعهدة أجديد أبن أالشاذلي ستفتاءأالاأوأ2633كانتخابأرئيسأالجمهورية

أامليثاقأالوطنيأسنةأ أالثالثأسنةأأ،2639املتعلقأبإثراء أالوطني ثمأانتخابأاملجلسأالشعبي

أ.أ2632

قدأرافقتأتلكأالفترةأبعضألاوضاعأالاقتصاديةأوالاجتماعيةأكاالنفجارأالسكانيأوأ

أاملحروقاتأمنأ أأسعار أوالانخفاضأاملذهلأفي أأ31الهائل، أإلى أالذيأانعكسأأ22دوالر دوالر

أميزانأاملدفوعات، أعلى أذلكأأسلبا أصاحبه أمعظمأالشركاتأالوطنية، معأظهورأإلافالسأفي

مليونأعاطلأأ1,8لتسربأاملدرس يأوارتفاعأحجمأالبطالةأبمقدارأاتفش يأمظاهرأالاختالسأوأ

التيأميزهاأغضبأصاخبأجماهيريأبفعلأأ2633أكتوبرأأ26وصوالأإلىأأحداثأأ20.عنأالعمل

أوكادتأت أاملعيشة أمستوى أوتدني ألالنهيارأترديألاحوالأالاجتماعية أتفض ي لكألاحداثأأن

أأ21.العام

فيأطابعهأالاشتراكيأاملركزيأأصبحأأ2629ظهرأجلياأأنأشكلأالدولةأالذيأأقرهأدستورأ

أإالأ أمعالجتها أيمكن أال أوالشعب أالحكم أنظام أبين أاتساعا أزادت أالتي أالهوة أوأن أشك محل

أضروأ أالسلطة أاقتنعت أوبالتالي أالدولة، أوهيكل أبنية أعلى أتصحيحية أوضعأبإجراءات رة

ألقىأرئيسأأ2633أففيأاليومأالعاشرأمنأشهرأأكتوبرأ.إصالحاتأشاملةأفيأجميعأالجوانب
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أ عدأبإصالحاتأسياسيةأكبيرةأويستفتيأالحزبأي أأباسمالجمهوريةأالشاذليأبنأجديدأخطابا

أالشعب أفيها أوأ. أفكانت أالسياسية أالتعددية أالدة أعن أوالتحولأتعبر أالديمقراطي الانفراج

تجلياتأالذيأضمنأفيأأحكامهأأ2636فيفريأأ18ترجمتأمنأخاللأدستورأأوالتي.أالاقتصادي

أ22.هذهأإلاصالحات

 9191املؤسسة التشريعية في ظل دستور : أوال

،أمنأحيثأالترتيبأاملنهجيأ2629أخذتأالسلطةأالتشريعيةأفيأنفسأالوضعأفيأدستورأ

أمحتواهأأماأفيأظاهريا،لكنأأ،جاءأفيأثوبأتعديلأ2636دستورأولعلأذلكأيرجعأإلىأكونأأنأ

أف أحيثأأعاد ألالأيعبرأعنأدستورأجديد، أالدستور لوظيفةأالتشريعيةأتسميةأالسلطةأهذا

 23.قلدهاأاملرتبةأالثانيةأبعدأالسلطةأالتنفيذيةأكماأهوأسارأفيأباقيأدولأالعالمأاليوموأ

برملاناتأأتماشياأمعأمختلفاملجلسأالشعبيأالوطنيأمجسدةأفيأالسلطةأالتشريعيةأ

أيثةأالديمقراطيةأوالليبراليةالدولأالحد أجريتأأوكأولأمرةأفيأتاريخأالجزائرأبعدأالاستقالل.

ألدورتين أودخولها أالسياسية أوجمعية ألاحزاب أمن أعدد أبمشاركة أالتشريعية ،أالانتخابات

أهغيرأأن.أمقعدأ832فوزأاملقاعدأالتيأوصلأعددهاأآنذاكأأونتجأعنهرزألاصواتأحيثأتمأف

اندلعتأأزمةأسياسيةأعقبأنتائجأالدورألاولأأ2662ديسمبرأأ19فيأأعللتشريإثرأالدورةألاولىأ

أالساحةأالجزائرية أعلى أمثلأأحيثأظهرتأقوىأسياسيةأجديدة (أFIS)أحرزتأمقاعدأكثيرة

 24.انهزامأالحزبأالحاكممقابلأ

أ أالعموم، أالانتخاباتأعلى أإطار أفي أالوطني أاملجلسأالشعبي أأعضاء ينتخبأالشعب

أتجريأفي أالتي أوالسريأحسبأنصأأالتشريعية أاملباشر أعلىأطريقأالاقتراعأالعام أبناء البالد

أ.منأالدستورأأ2الفقرةأأ(62)املادةأ

أماأبنسبةألطرقأانتخابأالنوابأوعددهمأوشروطأالعضويةأفيأاملجلس،أفقدأأرجعهاأ

أ22املؤرخأفيأأ36/28،أإذأيشترطأقانونأالانتخاباتأرقمأ(62املادةأ)الدستورأألحكامأالقانونأ

أالوطنيأأنأيكونأبالغأسنأأ2636أوتأ أالترشيحأبمجلسأالشعبي أعلىألاقلأيومأأ82في عاما

أ25.الانتخاباتأوأنأيكونأذاأجنسيةأجزائرية

أ أمادتهأ2636نصأدستور أمنأاختصاصأاملجلسأأ(63)أفي أإثباتأالعضوية أأن على

اصأالشعبيأالوطنيأمنأدونأإلاشارةأإلىأالنزاعاتأالناشئةأعنأالانتخاباتأوالتيأهيأمنأاختص
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أمنأاختصاصأاملجلسأالشعبيأ أإسقاطأالنيابةأعنأالنائبأفتعود أأما املجلسأالدستوري،

أ أألعضائه ألألغلبية أويقررها أ)الوطني أ222املادة أاملجلسأ( أفي أزمالئه أأمام أمسؤول والنائب

أ(.222املادةأ)

ملاأأةمطابقأتجاء(أاملجلسأالشعبيأالوطني)إنأصالحياتأجهازأاملؤسسةأالتشريعيةأ

أ أدستور أفي أأ.2629ورد أ226)فاملادة أ( أأ2636منأدستور أاملادة أنفسها أ262)هي منأدستورأ(

أأ2629 أبحقوق أفنشاطأاملجلسأمتعلق أالطفيفة، أبعضأالتعديالت أفي أعدا لاشخاصأما

أالشخصيةأ أباألحوال أيتعلق أالعامة أالقواعد أميدان أفي أالتشريع أمجال أأن أكما وحرياتهم،

وأيضاأاملتعلقأبـالقواعدأالعامةأملركـزألاجانبأوبالنظامأالعام،أكماأ،أالتركاتوقانونألاسـرةأوأ

أ.تنصأعلىأالتنظيمأإلاقليميأومصادقةأاملجلسأعلىأاملخططأالوطنيأ(262)نجدأاملادةأ

املصادقةأعلىأميزانيةأالدولةأ:أيقومأاملجلسأببعضأالاختصاصاتألاخرىأالهامةأوهي

أالحقوأ أالرسوم، أالجبايات، أنظامأالبنوكأوإحداثأالضرائب، أالنظامأالجمركي، قأاملختلفة،

أالسكنأوالضمانأ أالصحة، أبالتعليم، أاملتعلقة أناهيكأعنأالقواعدأالعامة أالتأمينات، وكذا

أ26.الاجتما يأفهيأاختصاصاتأتشريعيةأبطبيعتها

كماأأضيفتألهمأإمكانيةأاملسائلةأالشفويةأألعضاءأالحكومةأوإلاجابةأعنهاأفيأجلساتأ

أ.كماأهيأ2629اتأالواردةأفيأدستورأمعظمأالاختصاصوقدأبقيتأ.أاملجلس

 وتعديالته الالحقة 9111املؤسسة التشريعية في ظل دستور : ثانيا

أفرنسا، أبه أأخذت أالذي أالرئاس ي أشبه أبالنظام أالدستور أهذا أهذاأأ27تأثر أتميز كما

أأط أالبرملان، أالبرملانيةأأيأوجودأغرفتينأيتشكلأمنهما أالثنائية أمبدأ أبإرساء لقأعلىأالدستور

أ.الغرفةألاولىأتسميةأاملجلسأالشعبيأالوطنيأوعلىأالغرفةأالثانيةأتسميةأمجلسألامة

أ:أأأألقدأكانأمنأمبرراتألاخذأبنظامأاملجلسين

ذلكأأنأاملجلسأالشعبيأالوطنيأيعكسأالترعةأالاستقالليةألألحزابأأ:تقرير مبدأ الوحدة -

أيمثلأوح أولذلكأيلزمأمجلسأآخر أاملساواةأبمختلفأتوجيهاتها، أقدم أعلى أالترابأالوطني دة

أ.ليغطيأكلأالواليات

إذأيتيحأللمجلسأالشعبيأالوطنيأإدخالأالعناصرأأ:رفع مستوى كفاءة املجالس النيابية -

ذاتأالكفاءةأالتيأعزفتأعنأالدخولأفيأالانتخاباتأأوألمأتتمكنأمنأالنجاح،أكماأيؤديأإلىأ
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أكفاءته أمستوى أورفع أالبرملان أرئيسأأ،استرداد أتمكين أإلى أالجزائري أباملشرع أأدى أما وهذا

أفيأ أالوطنية أوالكفاءات أالشخصيات أبين أمن أاملجلس أأعضاء أثلث أتعيين أمن الجمهورية

أ.املجاالتأالعلياأوالثقافيةأوالعلميةأوكذاأالاقتصاديةأوالاجتماعية

أتخفيض حدة الصراع والنزاع بين السلطة التشريعية والتنفيذية -

أ28.ناقضأبينأبعضأاملسائلأوتفادياأأليأتهديدأالستقرارأنظامأالدولةوهذاأتفادياأللت

إنأالسلطةأالتشريعيةأفيأبالدناأتمارسأمنأطرفأبرملانأيتكونأمنأغرفتانألهأالسيادةأ

أ أعليها أوالتصويت أالقوانين أإعداد أفي أ)التامة أأ29(.63املادة ألنصأاملادة أفإنأ(222)وطبقا ،

أالاقترا أبطريقة أاملجلسأينتخبون أالثانيةأأعضاء أالغرفة أفي أبينما أوالسري، أاملباشر أالعام ع

أبينأ أمن أوالسري أاملباشر أغير أالاقتراع أطريق أعن ألامة أمجلس أأعضاء أثلثا فينتخب

الشخصياتأوالكفاءاتأالوطنيةأفيأجميعأاملجاالت،أويكونأبذلكأعددأأعضاءأمجلسألامةأ

 30.يساويأعلىألاكثرأنصفأعددأاملجلسأالشعبيأالوطني

أالفترة أاليومأالعاشرأاملواليألتاريخأانتخابأأعضاءأاملجلسأأتبدأ أفي التشريعيةأوجوبا

أاملجلسأ أوينتخب أمنهم أالنائبين أوبمساعدة أسنا أالنواب أأكبر أرئاسة أتحت أالوطني الشعبي

أ أمكتبه أالوطني أ228أاملادة)أولجانهالشعبي أ22/21ف/ أمجلسأ(. أعلى أتطبق ونفسألاحكام

ينتخبأ"علىأأنهأأ(223)أكماأتنصأاملادةأ.(28الفقرةأأ228املادةأ)لامةأبانتخابأمكتبهأولجانهأ

أرئاسةأمجلسألامةأالذيأيمارسأ أالتشريعيةأباستثناء أللفترة أالوطني رئيسأاملجلسأالشعبي

أستأسنوات أهي أالرئاسة أوفترة أجزئي، أتجديد أبعد ألاولى أ)أ".العهدة أالقانونأأ22املادة من

أ(.21/66العضويأ

أ أينظم أالذي أالعضوي أالقانون أوكذاأيحدد ألامة أومجلس أالوطني أالشعبي املجلس

أوأبينأالحكومةأ أفيأ(منأالدستورأأ226املادةأ)العالقاتأالوظيفيةأبينها ،أوتنصأاملادةأنفسها

أللنوابأ أتدفع أإلي أالتعويضات أو أالغرفتين أميزانية أالقانون أيحدد أأنه أعلى أالثانية فقرتها

 31.ويصادقانأعليهأوأعضاءأمجلسألامةأوكالأاملجلسينأيعدانأنظامهماأالداخلي

أمنأرئيسأومكتبأأ:املجلس الشعبي الوطني ( أ أهيكليا أأيضميتكون (أ23)الرئيسأوثمانية

نواب،أمعأوجودأهيئةأالرؤساءأتتكونأمنأنوابأالرئيسأورؤساءأاللجانأالدائمةأوكذلكأتوجدأ

 .الدائمةأورؤساءأاملجموعاتأالبرملانيةأورؤساءأاللجانهيئةأالتنسيقأوتظمأأعضاءأاملكتبأ
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نسبةألرئيسأاملجلسأالشعبيأالوطنيأفهوأينتخبأفيأأولأجلسةأتأسيسيةأمباشرةأبال

منأالنظامأالداخليأ(أ22)وكذلكأاملادةأ(أ223املادةأ)وينتخبأملدةأتشريعيةأبخمسأسنواتأ

أاملثال أسبيل أعلى أاختصاصاته أيباشر أثم أللمجلس، أالداخليأ: أالنظام أتطبيق أعلى السهر

أرئ أتسييرأمداوالتأاملجلس، اسةأمكتبأاملجلسأوتنسيقأأعمالهأوأعمالأاللجان،أللمجلس،

أ.أأإعدادأمشروعأميزانيةأاملجلسأوهوأآلامرأبصرفأامليزانية

املادةأ)مكتبأاملجلسأفإنهأيتكونأمنأرئيسأاملجلسأوثمانيةأنوابأللرئيسأأبخصوص

أالوطنيأ12 أللمجلسأالشعبي أالداخلي أمنأالنظام أواحدةأ( أسنة وينتخبأنوابأالرئيسأملدة

،أوللمكتبأعدةأاختصاصاتأإذأيكلفأالنوابأ(منأالنظامأالداخليأ11املادةأ)لتحديدأقابلةأل

أكماأ أالنائب، أبمهمة أاملتعلقة أوالقضايا أإلادارة أأعمال أومتابعة أإدارة أفي أرئيسهم بمساعدة

أ.يكلفونأبالسهرأعلىأحسنأتحضيرأوسيرأأشغالأاملجلسأوتحضيرهاأوتقويمها

منأالنظامأالداخليأعلىأأنهاأ(أ19)املادةأبخصوصأهيئةأالتنسيقأفيأاملجلس،أفتنصأ

أ أالدائمة أاللجان أورؤساء أاملكتب أأعضاء أمن أالقانونيةأ)تتكون أوالشؤون أالتشريع لجنة

وإلادارية،ألجنةأاملاليةأوامليزانيةأوالتخطيط،ألجنةأالشؤونأالخارجيةأوالتعاونأالدولي،ألجنةأ

أ26يةأاملشكلةأمنأنوابأاملجلسأوهوأورؤساءأاملجموعاتأالبرملان(.أالثقافةأوإلاعالمأوالاتصال

كماأتقومأالهيئةأبإعدادأجدولألألعمالأينظمأأشغالأاملجلسأوأحسنأأدائهاأ.أنائبأعلىألاقل

 32.وضمانها

أيتكونأمن: مجلس ألامة( ب ألتشكيلةأ: أجزئي أتجديد أكل أينتخبأبعد رئيسأاملجلسأالذي

وحددتأطريقةأانتخابهأفيأأولأدورةأحسبأأ33.املجلسأأيأكلأثالثأسنوات،أوفيأأولأجلسة

أ أ22)نصأاملادة أالنظام( أنفسأإجراءاتأأ.من أاملجلسأتتبع أمنصبأرئاسة أشغور أحالة وفي

أ.أعضاءأمجلسألامةأ3/8ويثبتأالشغورأبالئحةأيصادقأعليهاأ(أمنأالنظامأ22املادةأ)انتخابهأ

أمنها أونذكر أعديدة أفهي أعنأصالحياتأرئيسأمجلسألامة أع :أما أتطبيقأالسهر لى

أونشاطأاللجان،أ أأعماله أاملكتبأوتنسيق أرئاسة أمداوالتأاملجلس، أتسيير أالداخلي، النظام

أامليزانيةأ أمشروع أإعداد أاملجلس، أمقر أأمن أعلى أالسهر أللمجلس، أإلادارية أاملصالح تسيير

أ34.ولامرأبصرفها
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أمنأالنظامأالداخليأيتكونأمن(أ23)فإنهأحسبأاملادةأأ،بالنسبةأملكتبأمجلسألامة

منأأ26املادةأ)رئيسأاملجلسأوأربعةأنوابأللرئيسأينتخبونأملدةأسنةأواحدةأقابلةأللتجديدأ

ويتمأاستخالفأأيأنائبأفيأحالةأشغورأمنصبه،أكماأيختصأاملكتبأعلىأأ.(النظامأالداخلي

أأشغالأ أسير أ أوحسن أوالقضايا أإلادارة أأعمال أومتابعة أبإدارة أالقيام أو أالرئيس مساعدة

أ35.بضبطأأعمالأالجلساتأومواعيدأعقدهااملجلس،أأكماأيقومأ

منأالنظامأتنصأعلىأأنهاأتتكونأمنأأ23أماأعنأهيئةأالرؤساءأفيأاملجلسأفإنأاملادةأأ

أرئيسأمجلسأ أمن أبدعوة أوتجتمع أالدائمة، أاللجان أالرئيسأورؤساء رئيسأاملجلسأونواب

ييمهاأمعألامة،أحيثأتقومأهذهأالهيئةأبإعدادأجدولأأعمالأدوراتأاملجلسأوتحضيرهاأوتق

أالدائمة أاللجان أأشغال أسير أتنظيم أ أمنأ. أتتكون أفإنها أبالتنسيق أاملكلفة وبخصوصأالهيئة

أعضاءأاملكتبأورؤساءأاللجانأالدائمةأورؤساءأاملجموعاتأالبرملانيةأولهاأنفسأاملهامأاملخولأ

أ36.إلىأهيئةأالرؤساء

ديتينأكلأسنةأعلىأأنأالبرملانأيجتمعأفيأدورتينأعاأ2669منأدستورأأ223تنصأاملادةأ

أوفيأدوراتأغيرأعاديةأبطلبأمنأرئيسأالجمهوريةأأوأأ23ومدةأكلأدورةأ أشهرأعلىألاقل،

أوتختمأالدورةأغيرأالعاديةأ أ رئيسأالحكومةأأوأبطلبأثلثيأأعضاءأاملجلسأالشعبيأالوطني،

أ37.بمجردأاستنفاذأالبرملانألجدولألاعمالأالذيأأستد يأمنأأجله

كماأيجوزأللغرفتينأأنأيعقداأجلساتأمغلقةأبطلبأمنأإنأجلساتأالبرملانأعالنية،أ

منأ229حسبأاملادةأ)رئيسهاأأومنأأغلبيةأأعضائهماأالحاضرينأأوأبطلبأمنأرئيسأالحكومةأ

أالجريدةأأ،(الدستورأ أفي أتنشر أثم أمحاضر أفي أالبرملانية أواملداوالت أالجلسات أتدون أأنه كما

أ(.منأالدستورأأ21/أ229املادةأ.أ)الرسمية

 الثاني املبحث

 0202املؤسسة التشريعية في ظل مسودة التعديل الدستوري 

الأتزالأاملؤسسةأالتشريعيةأفيأالجزائرأتخضعأللبناءأاملؤسساتيأوالوظيفيأفيأتطورهاأ

أالفصلأبينأالسلطاتأمنأ عبرأنصوصأالدساتيرأالجزائريةأالتيأحاولتأتجسيدأفكرةأمبدأ
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أالتشريعية أالسلطة أوتوازن أالتعاون أتحقيق أالتنفيذيةأأخالل أالدولة أسلطات أباقي مع

أ.بالرغمأمنأعدمأوجودأاستقالليةأمطلقة.أوالقضائية

أ أالدستورأالجديدألعام أمسودة أجاءتأبها أوافقأأ1212مضامينأالتعديالتأالتي التي

أأ1212سبتمبرأأ22باإلجماعأفيأ(أمجلسألامةأواملجلسأالشعبيأالوطني)عليهاأالبرملانأبغرفتيهأ

اءأالشعبيأفيأالفاتحأنوفمبرأمنأنفسأالسنةأاستحدثتأبعضأاملسائلأومرورهاأعلىأالاستفت

أالجديدةأوعدلتأأخرىأ أ كتحديدأالوالياتأالرئاسيةأفيأعهدتينأتكونأمدةأكلأمنهماأخمسأ:

أوحداتأ أإرسال أالتشريعية، أالسلطة ألصالح أالرئيس أصالحيات أتقليص أفقط، سنوات

أ ألحماية أبالخارج أحفظأالسالم أمهام أفي أللمشاركة أثلثيأعسكرية أموافقة أبعد لامنأالقومي

 .أعضاءأالبرملان،أوتعيينأرئيسأالحكومةأمنأأغلبيةأالبرملانأتكريساأملبدأأتوازنأالسلطات

 طبيعة العالقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية: املطلب ألاول 

أوالبرملان؛أ أالحكومة أبين أالعالقة أتبادل أالسلطات أبين أاملرن أالفصل أمبدأ يقتض ي

يملكأكلأمنهماأآلياتأدستوريةأللتأثيرأعلىأبعضهماأالبعض،أبماأيخدمأويعززأالتعاونأبحيثأ

أوالتنفيذية، أالالحقةأخولتأأ2669وأ2636فدستوريأأبينأالسلطتينأالتشريعية وتعديالته

لكلأمنهماأتقنياتأتتيحألهماأممارسةأصالحياتأالسلطةألاخرى؛أإذأأعطىأللسلطةأالتنفيذيةأ

أمقابلأذلكأأسندأللبرملانأمهمةأمراقبةأعملأالجهازأأسلطةأالتدخلأفيأالعمل أفي التشريعي

أأ38.الحكومي أاملادة أنصتأعليه أما أ2)وهذا أالشعبيةأ"أ:بقولها( أالبرملانأالرقابة يمارسأعضو

أالدستورأ أفي أاملحددة أإلاجراءات أخالل أمن أبرنامجها، أتنفيذ أومدى أالحكومة أعمل على

لشعبيأالوطنيأومجلسألامةأوعملهماأوكذاأوالقانونأالعضويأالذيأيحددأتنظيمأاملجلسأا

أ39".العالقاتأالوظيفيةأبينهماأوبينأالحكومة

أالنظامأالسياس يأالجزائريأمنأالنظامأالبرملانيأ ومنأأهمأالخصائصأالتيأاستوحاها

أ40:هيأالفصلأاملرنأبينأالسلطاتأمنأخاللأوجودأوسائلأللتأثيرأبينأكالأالسلطتينأومنها

 41:وسائل تأثير الحكومة على البرملان :أوال

أالدستورأ - أفي هيمنةأصالحياتأالسلطةأالتنفيذيةأمنأخاللأحصرأاملجالأالتشريعي

أالصالحيات أممارسة أمجال أفي أالتنفيذية أالسلطة ألصالح أالكفة حيثأنالحظأأنأأ.وترجيح
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أ أولدتأفيها أ2629)الدساتيرأالجزائريةأعلىأاختالفأالبيئةأالتي أ2636، أ2669، يقتأقدأض(

أمجالأالتشريعأفقط،أ أعلى أأساسا أوقصره أالوطني منأمجالأاختصاصاتأاملجلسأالشعبي

أاملادة أفي أالجزائري أاملشرع أأ(262)أوحصرها أدستور أدستورأأ(226)أواملادةأ،2629من من

أأ،2636 أللسلطة أواملخولة أالتنظيمي أالنطاق أفي أتدخل أمنأاملسائل أغيرها (أالوظيفة)وجعل

أالتنفيذية أ.  وعلىأالسياس ي النظام طبيعة علىأ1212لعامأالدستوريأ التعديلأحافظكما

 القوة في كبير اختالل مع واسعة، يتمتعأبصالحيات الرئيس فقدأظلأ.داخله السلطات توزيع

أعلى ذلك في بما التنفيذي، الجهاز لصالح أالرئيس إلابقاء كتشريعأ بأوامر التشريع في حق

 خالل املسائلأاملستعجلةأأو في أو الوطني الشعبي املجلس شغورأ حالة وذلكأفي ،استثنائي

اللجوءأإلىأ لتكرار املجال يفتحأأن شأنه من وهذا الدولة، مجلس رأي بعد البرملانية، العطل

 2669.42دستورأ في الحال عليه كان مثلما الرئيس؛ من بأوامر واسع، نطاق على التشريع،

أالضرورة، - أعند أالبرملان أحل أحق أالغرفةأأللحكومة أتمسأإال أال أالبرملان أحل وسلطة

أ أالوطني)لاولى أالشعبي أاملجلس أالجمهوريةأ( أرئيس أمن أعقابا أوذلك ألامة، أمجلس دون

أذلكأإحدىأوسائلأ أويعد أرئيسأالحكومة، أمن أالثقة أعندأسحبه أالوطني للمجلسأالشعبي

أ.الضغطأوالهيمنةأالتيأتمارسهاأالسلطةأالتنفيذية

 .نينأداخلأالبرملانحقأالدفاعأعنأمشاريعأالقوا -

 .حقأدعوةأالبرملانألالنعقادأخارجأفتراتأالتشريع -

 وسائل تأثير البرملان على الحكومة: ثانيا

يحددأقانونأعضويأتنظيمأاملجلسأ:أ"علىأأنهأ1223منأدستورأأ(226/2)أتنصأاملادة

أ."وكـذاأالعالقـاتأالوظيفيةأبينهمــاأوبينأالحكومةأالشعبيأالوطنيأومجلسألامة،أوعملهمـا،

فهناكأعالقةأارتباطيةأبينأالسلطتينأالتنفيذيةأوالتشريعيةأقائمةأعلىأمبدأأالتعاونأ

أ أالليبرالية أاملرحلة أدساتير أبه أأخذت أالذي أالسلطات أ)بين أأ2636دستور أ2669ودستور

أالالحقة أ(وتعديالته أأهم أويمكنأذكر أ، أالسلطة أتأثير أمؤسسةأوسائل أفي أاملمثلة التشريعية

أ:البرملانأعلىأالسلطةأالتنفيذيةأمنأجانبأالحكومةأفقطأدونأرئيسأالجمهورية

 .حقأالبرملانأمنأسحبأالثقةأمنأالحكومةأوإجبارهاأعلىأالاستقالة -
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املسؤوليةأالوزاريةأأمامأالبرملان،أإذأيضطلعأالبرملانأعلىأمراقبةأأعمالأالحكومةأمنأ -

أتق أعلى أإلزامها أبيانأخالل أعلى أوكذا أللتصويتأعليه أسنة أكل أبداية أفي أعملها أبرنامج ديم

أاستقالةأ أعليهما أالتصديق أالبرملان أرفض أعن أويترتب أالسنة، أنهاية أفي أالعامة السياسة

 43.الحكومةأوجوبا

حقأالبرملانأمنأمناقشةأبرنامجأالحكومةأمنأخاللأآليتيأالتصويتأبالثقةأوملتمسأ -

 .الرقابة

ألاأ - أتوجيه أالبرملان أتوجيهأحق أحق أالتشريعية أفللسلطة أالوزراء، أواستجواب سئلة

أوأمنأأ،فالسؤالأهوأعبارةأعنأتقص يأعضوأالبرملانأمنأوزيرأمختص.ألاسئلةأوالاستجواب

أككل أالحكومة أأو أالوزارة أمعينأخاصأبأعمال أأمر أعنأحقيقة أرئيسأالحكومة أتكونأ. وقد

أوأكتابيةأعنأطريقأأ،انأوالوزيرلاسئلةأشفهيةأعنأطريقأاملحاورةأاملباشرةأبينأعضوأالبرمل

أماأالاستجوابأفهوأإجراءأ.أمراسلةأتوضحأانشغاالتأاملواطنينأفيهاأيشترطأالردأعليهاأكتابيا

ويؤديأأ،منأإجراءاتأتقص يأالحقيقةأحولأوضعأمعينأيستهدفأتحريكأاملسؤوليةأالوزارية

 44.ستجوابالاستجوابأإلىأمناقشاتأعامةأتنتهيأباتخاذأاملجلسأقرارأفيأموضوعأالاأ

 0202التعديل الدستوري لعام  سياقات: املطلب الثاني

أالجزائريأصعبةأخصوًصاأ أفي أالسياس ي أالقرار أآليةأصنع أتفكيكأوفهم أعملية تبدو

أيتعلقأبفهمأميكانيزماتأعملأمؤسسةأرئاسةأالجمهورية أالتيأتمسكأبهرميةأالتأثيرأ،عندما

التأثيرأبفعاليةأعلىأأداءأبقيةأاملؤسساتألاخرىأومنأثمأ،أالسياس يأوزمامأالسلطةأالتنفيذية

 .علىأغرارأاملؤسسةأالتشريعيةأوالقضائية

أاعتورأأداءأاملؤسسةأالبرملانيةأفيأالجزائرأخاللأالسنواتألاخيرةأمنأحيثأ ولعلأما

لأ أيسّجِّ أإذ أإلاطار؛ أيدخلأضمنأهذا أالنصوصأالتشريعية أصياغة أفي أوتأثيرها أأدائها جودة

ستوريأفيأتحليلهمألطبيعةأالعالقاتأبينأاملؤسساتأالسياسيةأفيأالجزائرأخبراءأالقانونأالد

 .طبيعةأالسلطةأاملهيمنةأواملؤثرةأللسلطةأالتنفيذيةأعلىأبقيةأالسلطات

أ أسنة أعنأ2666منذ أالصادر أالتشريع أعلى أرئاسية أبأوامر أالتشريع أعملية أغلبت ،

أونفوذأشخصيةأرئيسأالجمهوريةأ أ أقوة أذلكأإلى الذيأاتخذأقراراتأمصيريةأالبرملانأويعود
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أ،ناهيكأعلىأأنأالدستورأالجزائريأيعطيأصالحياتأواسعةأللسلطةأالرئاسيةأ،وإستراتيجية

أ45(.142)خصوًصاأماأجاءتأبهأاملادةأأ1229وهوأماأأقرهأالتعديلأالدستوريألاخيرأفيأ

 من مجموعة من انظري تنبع تغييره، أو الدستورأ تعديل إلى ما سياس ي نظام حاجة إن

 في والتغير السياس ي، النظام فيها يعمل التي البيئة في الحاصلة بينهاأالتغيرات الاعتبارات؛أمن

 إلىأإضافة فيها، مرغوب غير أو متوقعة غير مؤسسية تأثيرات املجتمع،أووجود في القيم نظام

أ.الطويل املدى على والقضائية التنفيذيةأوالتشريعية للقرارات التراكمية آلاثار

 ألاحكام التشريعية التي تحدد مسار الرقابة البرملانية . أ

أأنأ أباستثناء أالحكومة، أأعمال أعلى أالبرملان أرقابة أبخصوص أتعديل أأي أيطرأ لم

الدستورأالجديدأقدأأقرأتعويضأاملجلسأالدستوريأبمحكمةأدستوريةأمستقلة،أوتعديلأ

أالدستوري أالرقابة أصالحية أومنحها أأعضائها، أتعيين أوطريقة ألاوامر،أتشكيلتها أعلى ة

توافقأالقوانينأوالتنظيماتأمعأاملعاهداتأالدولية،أوإقرارأحقأالهيئاتأفيأطلبأرأيأأورقابة

أعلى ألاساس أهذا أعلى أتحوز أالتي أالدستورية أاملحكمة أمن أفيأأتفسيري أبالنظر اختصاص

 .الخالفاتأالتيأقدأتحدثأبينأالسلطاتأواملؤسساتأالدستورية

أاملحورأ أ تضمن أمن أالرابع ألعام أالدستوري أتعزيز1212التعديل  الرقابة سلطة ،

 عمل وتقييم مراقبة في كاملة بممارسةأمهامه للبرملان تسمح فعالة آليات البرملانية،أووضع

 أعمال جدولأ وضع البرملانيةأفي املعارضة سيما ال املنتخبين، تعزيزأسلطة خالل من الحكومة

 الحكومةأوتقييم عمل ملراقبة لاقل على شهر كل وتكريسأجلسة البرملان، يغرفت جلسات

أاملنتخبين لاول، الوزير بحضورأ العمومية السياسات  تحقيق لجان تشكيل من وتمكين

أ46.قضائية تحقيقات محل حولأوقائع برملانية

أنأمقترحأإنشاءأاملحكمةأأفيأهذاأالصدد،أيرىأأستاذأالقانونأالدستوريأنجيبأبيطام

أعليهأ أهي أمما أأكثر أالقوانين أعلى أالدستورية أالرقابة أمجال أتوسيع أإلى أسيؤدي الدستورية

أ47.حاليا

 البرملانية الحصانة نطاق مراجعة . ب

أالنيابيةأ أالحصانة أإطار أضمن أتدخل أامتيازات أللنائب أأعطى أالدستوري املؤسس

وحمايتهاأمنأضغوطأومتابعاتأقضائيةأمنأخاللأعدمأمساءلتهأجنائياأومدنيا،أفهيأحصانةأ
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أالنيابية،أ أمهامه أتأدية أأثناء أالبرملاني أالعضو أيبديها أالتي أولافكار أآلاراء أعلى مقصورة

أوالاستجوا أوالقذفأكاقتراحاتألاسئلة أللتلفظأبأيأكالم أوصوال أتحقيقأبرملاني أوإجراء ب،

أعلىأالحصانةأإلاجرائيةأالتيأيتمتعأبهاأ.أوالسبأوهيأتدخلأفيأإطارأالحصانةأاملوضوعية
ً
فضال

أعندأ أالبرملان أأعضاء أضد أعمومية أتحريكأدعوى أفي أالعامة أالنيابة أحرية أقيد أفي واملتمثلة

أ223وهذاأماأجاءتأبهأاملادةأأ48.نازلأمنأالنائبأنفسهارتكابهمأجنايةأأوأجنحة،أإالأبإذنأأوأبت

أ2636.49منأدستورأ

،أ1229وأ1223علىأغرارأباقيأالتعديالتألعامأأ2669قامأدستورأأنفسه،أالسياقأفي

أنيابتهمأومهمتهمأ باالعترافأللنوابأوألعضاءأمجلسألامةأبالحصانةأالدبلوماسيةأطيلةأمدة

أأ51.يتابعواأأوأيوقفواكماأأنهأالأيمكنأأنأأ50.البرملانية

أانتخابهأتمأمنأكلأهوأالبرملانأعضوأفإنأ،22-22أقانونأأمنأ(21)أاملادةأنصأحسب

أمنألكلأالداخليأالنظامأأحكامأوفقأالبرملانأفيأعضويتهأوأثبتتأللقانون،أطبقاأتعيينهأأو

أقابلةأوطنيأطابعأذاتأالبرملانأعضوأمهمةأأنأكماأ.لامةأومجلسأالوطنيأالشعبيأاملجلس

أطبقاأ"أ:بقولهاأذلكأعلىأ(3)أادةاملأأكدتأكماأ52.تجديدلل أمهامه أالبرملان أعضو يمارس

أ53".للدستورأوالقانونأالعضويأالذيأيحددأتنظيمأاملجلسأالشعبيأالوطنيأوأمجلسألامة

أالبرملانية،أأ22-22تناولأقانونأ أوالحماية أللبرملانأالحصانة أالداخلي املتعلقأبالنظام

أ أ23)منأخاللأنصأاملادة أللمواد"أ:نهأعلىم( أالبرملانيةأطبقا أيتمتعأعضوأالبرملانأبالحصانة

أ(.2669إشارةألدستورأ".أ)منأالدستورأأ(222وأ222وأ226)

أجاءتأاملادة أأ(219)أكما أأنأ1229منأدستور أُمعترفأبهاأ "أ :على أالبرملانية الحصانة

أ . يمكنأأنأيتابعواأأوأيوقفواأوالأ . ةمّدةأنيابتهمأومهمتهمأالبرملانيبأوألعضاءأمجلسألاّمةأاللنوأ

ضغطأأسلطأعليهمأأييأأوأةجزائيأأوأمدنّيةأدعوىأأةأيأعليهمأترفعأأنأيمكنأالأالعمومأوعلى

أتلفبسببأ أأوأما أعنهأمنأآراء أعبروا أأوأبسببأتصويتهمأخاللأممارسةأما أبهأمنأكالم، ظوا

 54 . "ةمهمأالبرملانيمها
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 خالل من البرملانية الحصانة نطاق مراجعةأ1212لعامأفيأالتعديلأالدستوريأأتمت

 ليس التي لافعال كل يستثني والذي للمصطلح باملعنىأالدقيق البرملانيأالنشاط حصرهاأفي

أ.القانونأ أمام املواطنين بين املساواةأالبرملانية،أوهوأماأيعززأ مباشرةأباملهام عالقة لها

ألعامف أالدستوري  إن بل التشريعية، السلطة بشأن جديًدا قدمأ1212أالتعديل

أبعهدتينأتحديدأأقر التعديل أالنيابية  ديمقراطية مع يتنافى إجراء وهو فقط، العهدات

 الرقابة سلطات أما.أوثقتهم الناخبينأرغبة من النيابيةأمستمدة العهدة أن باعتبار التمثيل

فضالأعلىأأنأالتعديلأالجديدأأ.جديد أيأتغيير عليها يطرأ فلم الحكومة عمل على البرملانية

أاقتصرتأ أإذ أالتشريعي، أالطابع أذات أسيما أال أالجمهورية أرئيس أصالحيات أمن أقلص قد

أشغورأ أحالة أفي أبأوامر أالتشريع أعلى أأصالحياته أالسابقألعام أللدستور أ2669البرملانأخالفا

الذيأوسعأمنأصالحياتأرئيسأالجمهوريةأوأتاحألهأالحقأفيأإصدارأالقوانينأوالتشريعاتأ

أ.خاللأالعطلأالبرملانيةأوالحاالتأالاستعجالية

 خاتمة

أا أالسلطة أفعالية أفي أالواقعية أالحقيقة أالسياسيةأتتجلى أالنظم أكل أفي لتشريعية

أوأ أفي أتزينأالنصوصأتكمنأأساسا أفي أوليستأالعبرة أبأيةأوسيلةأأوأصورة، أفيها عدمأالتأثير

الدستوريةأبالقواعدأوأاملبادئأاملحكومأبهاأمثلأتبنيأمبدأأالفصلأبينأالسلطاتأواستقالليةأ

أوالتعدديةأأ.لخآ....،القضاء أالتشريعية أالسلطة أعهد أعلى أمعقودا أزال أما أفاألمل أذلك ومع

أ.تولدأوأتعيشأطويالأاملقبلةأإذاأماأقدرألهاأأنها

ماأيمكنأذكرهأأنهأرغمأوجودأتعدديةأحزبيةأإالأأنهاأتبقىأشكلية،أفاملالحظأأنأالحزبأ

أأنهأ أهو أوالنتيجة أالبرملان أمقاعد أأغلبية أعلى أيسيطر أالسياس ي أمنأطرفأالنظام املدعوم

ةأمازلناأفيأظلأنظامأالحزبأالواحدأوسيطرةأالسلطةأالتنفيذيةأمماأيجعلهاأفيأالجزائرأسلط

رئاسيةأقويةأقادرةأعلىأتحديدأالقراراتأاملصيريةأللبالدأالتيأكانأأهمهاأدمقرطةأالجزائرأكماأ

أللرئيسأإصدارأ أحيثأيمكن أوالحكومة، أالبرملان أبين أمشاركة أكونها أمن أأكثر أسلطة يجعلها

أ.املراسيمأثمأتنفيذهاأعلىأالسريع

أ

أ
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أ222أ-31محفوظألعشب،أاملرجعأالسابق،أصأصأأ-28

أ.1229منأدستورأأ221املادةأأ-29

أأ-30 أأ1223حافظأالدستور أألنأالتعديلألمأيمسأالجانبأأ2669املعدلألدستور أاملادة أنفسأأحكام على

أ.علىأذلكأ1229منأدستورأأ223كماأنصتأاملادةأ.أالخاصأباملؤسسةأالتشريعية

أ.122-122العيفاأأويحي،أاملرجعأالسابق،أصأأ-31

أ.122العيفاأأويحي،أاملرجعأالسابق،أصأأ-32

أ.منأالنظامأالداخليأملجلسألامةأ29،أواملادةأ2669منأدستورأأ223/21املادةأأ-33
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أ.122العيفاأأويحي،أاملرجعأنفسه،أصأأ-34

أ.منأالنظامأالداخليأملجلسألامةأ22املادةأأ-35

أ.منأالنظامأالداخليأملجلسألامةأ26املادةأأ-36

أبينماأتنصأاملادةأالرابعةأمنأالقانونأالعضويأرقمأ-37 يحددأ"علىأأنهأأ2666مارسأ23ؤرخأفيأاملأ66/21:

أ".املرسومأالرئاس يأاملتضمنأدعوةأالبرملانألعقدأدورةأغيرأعاديةأوتحديدأجدولأأعمالأالدورة

أالجزائريأأ-38 أالدستوري أالتعديل أظل أفي أوالبرملان أالحكومة أبين أالعالقة أسليمة، أومسراتي أعائشة لزرق

أ.131،أصأ1223،أ1،أمجلةأصوتأالقانون،أاملجلدأالخامس،أالعددأ1229

أ.يتعلقأبعضوأالبرملانأ1222ينايرأسنةأأ82املوافقأأ2312ذيأالقعدةأعامأأ9مؤرخأفيأأ22-22قانونأأ-39

،أوذلكأمنأخاللأإرساءأ2636قامتأالجزائرأبتكييفأنظامهاأالسياس يأبالنظامأالبرملانيأفيأظلأدستورأأ-40

فةأإلىأتطبيقأالفصلأاملرنأبينأالسلطاتأمنأ،أباإلضا(رئيسأالجمهوريةأورئيسأالحكومة)الثنائيةأالتنفيذيةأ

أ أوالتنفيذية أبينأالسلطتينأالتشريعية أ)خاللأوسائلأالتأثير ،أ(219-216-213أ–229-62-23-22-29املواد

أ أدستور أفي أنصتأعليها أالتي أنفسألاحكام أأ2669وهي أالالحقة أتقويةأ(1229-1223-1221)وتعديالته أمع ،

اثأمنصبأالوزيرألاول،أماأجعلهأنظامأمختلطأيجمعأبينأسماتأصالحياتأرئيسأالجمهوريةأأكثرأواستحد

أ(.نظامأشبهأرئاس ي)النظامأالبرملانيأوالنظامأالرئاس يأ

أ.939،أصأ1229ماجدأراغبأالحلو،أالنظمأالسياسية،أدارأاملطبوعاتأالجامعية،أإلاسكندرية،أأ-41

أ.882العيفاأاويحي،أاملرجعأنفسه،أصأأ-42

فيأالقانونأالدستوري،أمطبوعةأمقدمةألقسمأالسنةأأولىأحقوق،أكليةأأصايشأعبدأاملالك،أمحاضراتأ-أ43

 .62،أصأ1226أ–أ1223الحقوقأوالعلومأالسياسية،أجامعةأعبدأالرحمانأميرة،أبجاية،أ

أالحقوقأأ-44 أكلية أالقانونأالدستوري، أفي أمطبوعة أالسياسية، أأساسأتقسيمألانظمة أسودأدمحمألامين،

أ.226-أ223،أصأوالعلومأالسياسية،أجامعةأسعيدة

،أ1223هزةأسياسيةأأمأهندسةأانتخابية؟،أديسمبرأ:أبوحنيةأقوي،أالبرملانأالجزائريأوالرئاسياتأاملقبلةأ-45

 :،أالرابطأالالكتروني1212-22-23:أتاريخأالدخولأ

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/12/181223151446509.htmlأ

أ.8السابق،أصأهوادف،أاملرجعأ هللا عبدأ-46

 :،أالرابطالسابقبوحنيةأقوي،أاملرجعأأ-47
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/12/181223151446509.htmlأ

أالقانونأأ-48 أفي أرسالةأدكتوراه أالدستوريأالجزائري، أالتشريعيةأمنأخاللأالتطور أالسلطة شريطأوليد،

أ.226،أصأ1221-1222جامعةأأبيأبكرأبلقايد،أتلمسان،أأالعام،أكليةأالحقوقأوالعلومأالسياسية،
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 :ملخص

، أفرد نظرا لحجم الفساد والتالعب السياس ي والحزبي الذي مس مؤسسة البرملان

املؤسس الدستوري حكما جديدا يخص العهدة البرملانية، مؤداه تحديد العهدة البرملانية 

مؤسسة البرملان باعتباره بعهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وهذا الحكم من شأنه أن يحمي 

إرادة الشعب وسيادته، ويكرس مبدأ التداول أهم مؤسسة دستورية في البالد، ويحمي 

 .السلطة، ويجسد مبدأ التمثيل بشكل فّعالالسلمي على 

البرملان، العهدة البرملانية، الفساد، إلارادة الشعبية، التداول  :الكلمات املفتاحية

 .على السلطة، الديمقراطية النيابية، مبدأ التمثيل
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Abstract: 

Due to a high level of corruption and political manipulation that 

has affected the parliament; the constituent power has added a new 

provision regarding the parliamentary mandate. As a result, this latter is 

limited to two successive or separate terms. The objective is to give 

more importance to the parliament as a constitutional institution and 

take into consideration the will of people and respect his sovereignty. 

In addition to the instauration of the principle of the succession of 

power and of real representation of people. 

Keywords: Parliament, parliamentary mandate, corruption, 

people will, succession of power, representative democracy, the 

principle of representation. 

 : مقدمة

يعتبر البرملان في أي دولة من دول العالم من أهم املؤسسات الدستورية، وأكثرها 

و يجسد الوظيفة التشريعية من خالل وضع النصوص تجسيدا ملبدأ إلارادة الشعبية، فه

في املجتمع، كما وألاحكام التي تنظم مختلف مناحي الحياة في الدولة، ويحكم سلوك ألافراد 

الدستور وفّصل طريقة  حددهايقوم بوظيفة الرقابة على أعمال الحكومة، من خالل آليات 

ن خاللها كسلطة رقابية على كفالة مباشرتها القانون، وهي وظيفة سامية يعمل البرملان م

ولذا ونظرا لحجم . حقوق وحريات ألافراد، وعلى حماية ألامن والاستقرار في البالد

املسؤوليات امللقاة على هذه املؤسسة، فإنه يتطلب القانون شروطا وأحكاما خاصة 

روط سواء للعضوية فيها، فال يحق ألي كان أن يكون عضوا بالبرملان إال إذا توفرت تلك الش

املتعلقة باملواطن املرشح، أو بتنظيم العملية الانتخابية تنظيما محكما يجسد مبدأ 

 .الشفافية والنزاهة، وذلك كله في إطار مبادئ النظام الديمقراطي

الذي يؤدي إلى حماية النظام السياس ي في الدولة وفي إطار حماية مؤسسة البرملان، 

ى تكريس مبدأ تأقيت العهدة البرملانية، حتى ال يقبع حتما، اتجهت دساتير دول العالم إل

أعضاء البرملان في مناصبهم النيابية ألطول مدة ممكنة، منعا لالستبداد وإلاساءة ملبدأ 
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وانحرافه عن أداء مهامه  التمثيل، وللحؤول دون الوقوع في فساد الجهاز التشريعي

. ب تجسيدا حقيقيا وواقعيا، وحماية ملبدأ تجسيد طموحات وتطلعات الشعالدستورية

سنوات في ( 4)ومفاد ذلك أن يتم تحديد العهدة البرملانية ملدة زمنية معينة تتراوح بين أربع 

بعض الدول، لتصل إلى خمس أو ست سنوات، وفي الجزائر مدة العهدة البرملانية في املجلس 

أن يجدد  سنوات على( 6)سنوات، وفي مجلس ألامة ست ( 5)الشعبي الوطني هي خمس 

 .النصف كل ثالث سنوات

إنما السبيل في هذا التحديد هو احترام النظام الديمقراطي النيابي القائم على 

أساس مبدأ تأقيت العهدة البرملانية، وحماية مؤسسة البرملان من التالعبات السياسية، ومن 

مربط الداء في البالد الحسابات املالية، فالبرملان هو عصب الحياة السياسية في البالد، وهو 

 .في حالة ما إذا مسه الفساد

فإنه لم يسلم من الحسابات  رغم تكريس مبدأ تأقيت العهدة البرملانية في الجزائرو 

مما زاد ذلك في ية الضيقة، ومن املمارسات الحزبية املسيئة للمؤسسة التشريعية، و السياس

ات الدولة، وشملت مختلف مناحي حّدة ألازمة السياسية التي ألقت بضاللها على كل مؤسس

الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ألامر الذي وّسع من ذلك الشرخ الكبير الذي نتج من قديم 

الشكوك والقنوط في نفوس أفراد الشعب،  تعميقالزمان بين السلطة والشعب، وزاد من 

سياس ي املزري، وأمام هذا الوضع ال. مما أدى ذلك إلى فقدان ثقة الشعب في مؤسسات دولته

انتفض الشعب ضد النظام السياس ي القائم في شكل ثورة شعبية سلمية، نتج عنها نظام 

، أرس ى قواعده تعديل 0222ديسمبر من عام  20سياس ي جديد بعد انتخابات رئاسية في 

 .0202نوفمبر  2دستوري جديد أقره الشعب في 

 2ى استفتاء شعبي يوم تم إقرار تعديل دستوري جديد في الجزائر بناء عللقد و 

كثورة سلمية بيضاء ضد النظام  0222فبراير  00، جاء في أعقاب حراك 0202نوفمبر 

البوتفليقي الذي أضحى نظام منبوذ بسبب الفساد الذي طال بعض مؤسسات الدولة، 

ونظرا للوضع السياس ي القائم املرفوض شعبيا، بسبب تدخل املال في السياسة، وما حمله 

لعمل السياس ي والحزبي، وتماثل للممارسات واملناورات السياسية ملختلف من تقويض ل

التشكيالت السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كانت تدور في فلك النظام، عكف 
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املؤسس الدستوري على مدار شهور على محاولة تعديل نسبة كبيرة من ألاحكام الدستورية، 

ووضعت ضوابط جديدة للعمل السياس ي  حيث مست مختلف املؤسسات الدستورية،

 .وللسلطة املمارسة، وأحكام خاصة هدفها ألاساس أخلقة الحياة العامة في البالد

لقد اهتدى املؤسس الدستوري الجزائري إلى وضع أحكام جديدة تخص العهدة و 

 البرملانية، فرغم أنها تخضع ملبدأ التأقيت 
ّ
دأ املبنه لم يحفظ أفي الدساتير السابقة إال

ملؤسسة البرملان قيمة دستورية عالية خفاقة، فتم إفراد حكم دستوري جديد في إطار 

كحل كفيل لرد تلك القيمة  0202 لعام من التعديل الدستوري 200من املادة  6الفقرة 

الدستورية والسياسية للمؤسسة التشريعية، تمثلت في تحديد العهدة البرملانية من حيث 

و البرملان بموجب هذا الحكم الحق في عضوية البرملان لعهدتين العدد، بمعنى أصبح لعض

 .فقط سواء كانت متتاليتين أو منفصلتين

فما هي دواعي وخلفيات تلك القاعدة الدستورية؟ وما هي ألاهداف املمكنة تحقيقها 

 عهدة البرملانية؟الخاص بال من جراء هذا التكريس الجديد

 :موضوع بحثنا بالشكل آلاتيقسمنا 
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 املبحث ألاول 

 مبررات تحديد العهدة البرملانية

والسياسيين، والفاعلين في املجتمع املدني حول مضمون تباينت آراء القانونيين 

، باعتبارها فقرة مكرسة لحكم جديد 0202من التعديل الدستوري  200من املادة  6الفقرة 

لم تعرفه الجزائر منذ الاستقالل، فاألمر هنا ينطوي على تحديد العهدة البرملانية بعهدتين 

معروف منذ صدور دستور لحكم ألاخير يد العهدة الرئاسية، هذا افقط على غرار تحد

كأول دستور قانون يؤسس الجمهورية الجزائرية الثانية في تاريخ الجزائر الدستوري  2292

 .0229، وإن كان قد تم هدمه من أساسه في ظل التعديل الدستوري الصادر عام والسياس ي

 عّينهالقد اختلفت هذه آلاراء فيما بينها، ففريق مؤيد ملا كرسته لجنة الخبراء التي 

رئيس الجمهورية لصياغة مقترحات تعديل الدستور، وفريق آخر رافض لها، ولكل منهما 

ننا تحليلها تحليال علميا محايدا، ونستهل هذه الدراسة بالفريق ألاول املؤيد حجج قوية يمك

 :في املطلبين التاليينهدة البرملانية، ومبررات ذلك ملبدأ تحديد الع

 حماية البرملان: املطلب ألاول  -

 حماية إلارادة الشعبية والتجسيد الفعلي ملبدأ التمثيل: املطلب الثاني -

 املطلب ألاول 

 حماية البرملان

غني عن البيان من أن مؤسسة البرملان ركن من أركان السلطة السياسية الثالث، إلى 

فهو ممثل إلرادة الشعب، وصاحب سلطة التشريع في جانب كل من الحكومة والقضاء، 

املجاالت املحددة دستوريا، يضع القواعد القانونية التي تحكم الدولة بأركانها الثالث، ويضع 

كما أن البرملان تحكم السياسيات العامة في البالد ويقيمها ويوافق عليها، القواعد العامة التي 

هو املختص بمراقبة عمل الحكومة ومراعاة مدى احترامها للبرنامج الحكومي، الذي تقدمت 

به أمامه ومدى قيامها بتنفيذ وتفعيل السياسات العمومية الواردة في صيغة قوانين، والتي 

 .عات الشعب وتحسين أوضاعه املادية واملعنويةمن شأنها الاستجابة لتطل
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وعلى أساس ألاهمية العظمى التي تنطوي عليها مؤسسة البرملان، يتوجب على 

املؤسس الدستوري في البلدان املختلفة وضع النصوص وألاحكام التي تؤدي إلى حماية 

ألامر الذي أكد عليه املؤسس  وهو. سلطته من الفساد وألاعمال التي تنال من إرادة الشعب

من  200من املادة  6الدستوري الجزائري من خالل تحديد العهدة البرملانية بحكم الفقرة 

ذلك ما نعالجه في فرعين، حيث يتعلق ألاول بتكريس مبدأ . 0202التعديل الدستوري 

حماية مبدأ تحديد العهدة البرملانية كأساس لحماية البرملان، أما الثاني فيتناول مسألة 

 .استقاللية البرملان بأعضائه كفائدة من تكريس مبدأ تحديد العهدة البرملانية

 وقاية البرملان من الفساد : الفرع ألاول 

يسمى بمبدأ أحادية السلطة يتكون البرملان في دول من غرفة واحدة في إطار ما 

وفي السلطة التشريعية،  يأخذ شكل نظام الغرفتين في إطار مبدأ ثنائيةالتشريعية، وفي دول 

تنتخب عن طريق الاقتراع العام  أولى -مجلس –هذه الحالة ألاخيرة غالبا ما توجد غرفة 

يتكون في الجزائر  و. املباشرغير تنتخب عن طريق الاقتراع العام  ثانيةوغرفة ، املباشر

 .في العملية التشريعية منهما دور ألامة، ولكل  من املجلس الشعبي الوطني ومجلس البرملان

والحديث عن أهمية املؤسسة البرملانية يجرنا للحديث عن أهمية عضو البرملان 

 يجمع جمعي كيان في يندمج الكل من جزء هو البرملان فعضو وألاداء،باعتباره محور العمل 

 ينبغي لذلك بهم، املنوطة مهامهم أداء في ألاعضاء هؤالء استقاللية مع جميعا، ألاعضاء بين

 العامة املبادئ ويقرر  ،العريضة الخطوط يرسم مالئم دستوري إطار في يعملوا أن هؤالء على

 التنفيذية السلطتين أعضاء بقية من تنوعا كثرألا البرملان أعضاء ويعد. شؤونهم تنظم التي

 تار والتيا النخب جميع تضم طيةاديمقر  فسيفساء عن عبارة البرملان والقضائية، ألن

 1.للمجتمع والتمثيلية والحزبية السياسية

ُينتخب عضو البرملان الجزائري عن طريق الاقتراع العام، املباشر بالنسبة لنواب 

املجلس الشعبي الوطني، وغير املباشر بالنسبة ألعضاء مجلس ألامة من طرف أعضاء 

بات هي آلالية املجالس املحلية املنتخبة بشكل مباشر من طرف الشعب، ومهما يكن فاالنتخا

بعد ترشح وطرح القانونية التي تسند سلطة التشريع ألعضاء توفرت فيهم شروط الانتخاب، 

لبرامج سياسية، وحملة انتخابية شارحة ترويجية لتلك البرامج، فعضو البرملان يهدف في 
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مستوى املقام ألاول إلى تمثيل إرادة الشعب من خالل الدائرة الانتخابية التي انتخبته على 

 له مهمة وطنية يُ  2البرملان أحسن تمثيل، وفي الجزائر وبحكم الدستور 
ّ
ل من خاللها إرادة مث

 فهل م  الشعب الجزائري برمته، 
 
إرادة الشعب  -خصوصا في الفترة ألاخيرة–ل أعضاء البرملان ث

 . أحسن تمثيل؟ وهل حافظوا من هذا املنطلق على مؤسسة البرملان؟

ينتخب : "على أنه 0222املعدل عام  0226نون الانتخابات من قا 94تنص املادة 

سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على ( 5)لعهدة مدتها خمس الوطني الشعبي أعضاء املجلس 

 3...".القائمة

يتبين من خالل هذا النص، تبني قانون الانتخابات الجزائري لنظام القائمة املغلقة، 

إحدى القوائم بكاملها، بمعنى اختيار يختار فقط بين  حيث يكون للناخب في هذا النظام أن

قائمة من بين القوائم الحزبية والقوائم الحرة بما ورد فيها من أسماء، دون أن تكون له 

إمكانية اختيار بعض ألاسماء املرشحة ضمن القائمة الواحدة، وإسقاط باقي ألاسماء، أو أن 

  .ائمة الواحدة، أو التفضيل فيما بينهاتكون له سلطة إعادة ترتيب ألاسماء داخل الق

فهذه إلامكانية معروفة في قوانين الانتخابات القائمة على أساس نظام القوائم 

املفتوحة؛ حيث يستطيع الناخب أن يغير في ترتيب بعض أسماء املرشحين في القائمة التي 

أو . املرشح املختاروقع اختياره عليها، بحيث يعبر عن ذلك بواسطة عالمات توضع أمام اسم 

له سواء من قائمة ينظام قوائم املزج؛ بحيث يتمكن الناخب من الاختيار بما يراه ألاجدر لتمث

 4.واحدة أو عّدة قوائم

كما يفهم من النص املذكور أعاله، اعتماد املشرع الجزائري نظام التمثيل النسبي 

القوائم بالتناسب حسب عدد على القائمة؛ بحيث يتم توزيع املقاعد املطلوب شغلها بين 

ألاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي ألاقوى، وال تؤخذ في الحسبان 

 5.على ألاقل من ألاصوات املعبر عنها %5في املائة  خمسةالقوائم التي لم تحصل على نسبة 

ة مثل يصلح هذا النظام الانتخابي في الدول التي تعرف تشكيالت حزبية متعدد

 2292املشاركة في الانتخابات بعدما أقر دستور الجزائر، حيث يسمح لعدة أحزاب سياسية 

قوائم )تشكيلة سياسية ( 62)بنظام التعددية الحزبية، وما يؤكد هذه التعددية هو وجود 

على مستوى املجلس الشعبي الوطني وفق نتائج الانتخابات التشريعية ألاخيرة ( حزبية وحرة
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حيث ميزها سيطرة حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي . 0227لعام 

الذين كانا يساهمان في تشكيل الحكومة، وكان هذا الوضع ممتدا منذ الانتخابات التشريعية 

 2227.6لعام 

ومن هذه التشكيالت السياسية نفسها يمكن انتخاب أعضاء املجالس املحلية، التي 

طرفهم يتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس ألامة، أما الثلث آلاخر فيكون  من بين أعضائها ومن

على  0202وفي هذا النطاق حافظ التعديل الدستوري . معينا من طرف رئيس الجمهورية

 202/0حيث جاء في املادة  0226،7من التعديل الدستوري السابق لعام  229حكم املادة 

أعضاء مجلس ألامة عن طريق الاقتراع غير املباشر والسري، ( 0/3)ينتخب ثلثا : "على أن

بمقعدين عن كل والية، من بين أعضاء املجالس الشعبية البلدية وأعضاء املجالس الشعبية 

 .".الوالئية

حديثنا عن طبيعة النظام الانتخابي الجزائري الذي يرتكز أساسا على نظام القوائم 

املغلقة في هذا إلاطار، إنما هدفه التأسيس لواقع فساد مؤسسة البرملان خاصة في آلاونة 

لألحزاب ألاخيرة في بالدنا، واملسألة هنا تتعلق بطريقة الترشيح على مستوى القوائم الحزبية 

 .على مقاليد الحكم في البالد املسيطرةالسياسية 

الصحف وبعض التشكيالت السياسية املعارضة، و  يصف الرأي العام،حيث 

يصدق على التشكيالت الحزبية وهو مصطلح  ،"برملان الشكارة"الجزائرية البرملان الحالي بـ

موال الحديث عن ألا  عند يبرزوالسياسية املعروفة في العهدات البرملانية السابقة كذلك، و 

مقابل احتالل املراكز ألاولى في قوائم في  بالستيكية حقائب غير املراقبة التي يتم تداولها في

الترشيح لالنتخابات التشريعية، بحيث تصبح الطريقة بمثابة مركز عبور آمن ومحقق نحو 

مقاعد البرملان وما يحمله هذا ألاخير من امتيازات تتعلق بالسلطة والتمتع بالحصانة 

إلى البرملان بمنطق  عشرات رجال ألاعمال وتسبب النظام الانتخابي في وصول  ،برملانيةال

 .على مستوى ألاحزاب للحصول على املرتبة ألاولى في قوائم الترشيحات" الشكارة"

نافية لقواعد وأخالق اللعبة السياسية في بالدنا هي من امل إن مثل هذه املمارسات

جعلت جموع املواطنين يحملون أسوأ ألافكار وآلاراء، وأحلك الذكريات واملواقف السوداء 

املزدرية لعدد كبير من املكونات الحزبية والسياسية للبرملان الجزائري، ما نتج عن ذلك حالة 
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ال التي يقوم بها هذا الجهاز؛ سواء تعلق ألامر استنكار شديدة ورفض مطلق ملجمل ألاعم

بالتشريع، فهو برملان املوافقة واملصادقة، أو أنه برملان رفع ألايدي تحت أي ظرف كان، وحتى 

على حساب آمال وطموحات الشعب، أو تعلق ألامر بمراقبة عمل الحكومة التي يصدق 

 .غرفتي البرملانالقول معه بأنها مجرد تمثيلية بطلها وزراء وأعضاء في 

في حقيقة ألامر، أن للنصوص الدستورية والقانونية مسؤولية اتجاه الوضع الكارثي 

مؤسسة البرملان، فهو لم يكن في مستوى الحيلولة دون الوقوع في مثل هكذا  هالذي تشهد

انزالق وفساد، حيث يكون لعضو البرملان البقاء طيلة حياته في هذا املنصب النيابي، وهو 

ر الذي يجعله رهن ممارسات فاسدة ومنافية ملبدأ تمثيل إلارادة الشعبية، فالشغل ألام

هو  0222فبراير  00الشاغل ملثل هؤالء الذين مّروا على املؤسسة التشريعية قبل حراك 

كيفية إرضاء لوبيات الفساد السياس ي واملالي حتى يقبعوا في املنصب النيابي ألطول مدة 

 .ممكنة

برملان في منصبه النيابي ملدة أطول، الشك في ذلك بأنه سوف يؤدي إن بقاء عضو ال

إلى نتائج سلبية على مؤسسة البرملان، السيما في ظل سيادة ممارسات حزبية منحرفة، فيفرغ 

مبدأ التمثيل وتمكن املؤسسة التشريعية من محتواه، وتصبح هذه ألاخيرة عاجزة اتجاه 

 .ه الحكومة من حيث سلطة املراقبةاملجتمع من حيث سلطة التشريع، واتجا

أمام هذا الوضع املزري، وبعد انتفاضة الشعب الجزائري الذي خرج في حراك شعبي 

، يطالب فيه بضرورة إحداث التغيير الجذري في البالد، فإن 0222فبراير  00سلمي يوم 

 آلالية املناسبة في ذلك من وجهة نظر قانونية محضة هو تغيير النصوص الدستورية

والقانونية استجابة ملطالب الشعب، ووضع النصوص وألاحكام التي تحارب الفساد على 

 .فيها في املستقبل القريب والبعيدمستوى البرملان، والتي تحول دون الوقوع 

السيد  عينهافكان تفكير لجنة الخبراء املكلفة بصياغة مقترحات تعديل الدستور التي 

املناسبة التي القانونية اس ي، هو ضرورة إيجاد آلالية رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئ

تحمي البرملان من سطو رجال املال وألاعمال الفاسدين، ومن الطامحين إلى الوفاة داخل قبة 

حكما  200من املادة  6فتم إقرار تعديل دستوري يحمل في الفقرة . إحدى غرفتي البرملان

 .مفاده تحديد العهدة البرملانية
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 تحقيق استقاللية عضو البرملان: الثاني الفرع

إن آلاليات الدستورية والقانونية التي عرفتها الدساتير والقوانين في السابق لم تكن 

املرشحين للوصول إلى مقاعد البرملان، أو كافية لردع التصرفات السلبية التي اتخذها بعض 

ي، ولم تقف كحائل دون وقوع أعضاء البرملان كأساس للبقاء في املنصب النيابيتخذها بعض 

فساد في طريق الوصول إلى هذه املؤسسة، ولم تسعف الشعب في سبيل تحقيق طموحاته 

لعمل التشريعي والرقابي الذي أسس من أجله وآماله، ولم تجدي نفعا في سبيل الارتقاء با

 .هذا الجهاز

فعال، يجدر بنا الاعتراف بأن بعض هذه آلاليات ال يمكن التخلي عنها ملجرد عدم 

التمكن من الارتقاء بمستوى البرملاني وبمستوى مؤسسة البرملان، فال يخف عّنا ما للحصانة 

تحقيق مبدأ استقاللية عضو البرملان اتجاه  هدفهاالبرملانية من قيمة دستورية وقانونية 

السلطات ألاخرى، واتجاه الفاعلين السياسيين واملجتمعيين ضد كل أنواع التهديد والانتقام، 

ويكون للبرملاني في هذا إلاطار العمل في جو تسوده الطمأنينة والثقة الكاملة تحقيقا للهدف 

ة تنظيما للسلطات وللشؤون العامة أحسن النصوص القانوني واملتثمل في سناملنشود، 

ة على أعمال الحكومة في سبيل الضغط ومباشرة وسائل الرقابة بكل شجاعة وهّم لألفراد، 

 .الذي قد ينخر بعض الوزارات املكونة لها القصور والخللعليها، وكشف 

 تمثل الحصانة البرملانية استثناء عن مبدأ املساواة بين ألافراد، وهذا ال يشكل إخالال

ليست مقررة ملصلحة عضو البرملان، بل ملصلحة سيادة  -حقيقة ألامر-باملبدأ نهائيا، فهي في 

تضييق قد يطالها من ألامة ككل ولحفظ التمثيل النيابي، ولصون مؤسسة البرملان من كل 

سلطة القانون، بل لهذا  عنوال يقصد من ذلك تحييد عضو البرملان . املؤسسات ألاخرى 

علو كل السلطات وألافراد حكاما ومحكومين، فالحصانة حينما قررت ألاخير سلطة ت

دستوريا وقانونيا كآلية لتحقيق استقاللية البرملان إنما هي ليست حرة طليقة من كل قيد أو 

لها القانون فصّ حد، بل يحاسب عضو البرملان بإتباع إجراءات خاصة يحددها الدستور ويُ 

 .تدعم مبدأ الاستقاللية هي ألاخرى 

لم يتمكن هو آلاخر من تحقيق هدف  -كما أسفلنا القول –إن مبدأ الانتخاب 

، هي تلك استقاللية عضو البرملان بعد انتخابه، والاستقاللية التي نبحث عنها في هذا إلاطار
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الاستقاللية التي قصدت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور تحقيقها من خالل الفقرة 

إبعاد عضو البرملان عن كل فعل أو عمل من شأنه أن يجعله تابع ، وهي 200من املادة  6

تحقيق  هو للتأثيرات السياسية الحزبية، ولرجال ألاعمال واملال الفاسد، فالهدف هنا

استقاللية فقط استقاللية النائب أو عضو مجلس ألامة في كيانه النفس ي والذهني، وليس 

 .رملان وبفعل آليات دستورية وقانونية أخرى التي تتحقق بفعل استقاللية عضو الب ةاملؤسس

يؤدي إلى تدافع الكثيرين من أجل الظفر  -كما حددناه–فنظام القوائم املغلقة 

باملراتب ألاولى ضمن القائمة الترشيحية الواحدة، ألامر الذي يؤدي إلى تدخل املال في 

ا ينطبق على القوائم التي ، وألامر هن"مقعد البرملان ملن يملك املال"السياسة، وتسود قاعدة 

 .تحددها ألاحزاب السياسية املسيطرة على مقاليد الحكم في البالد

، لن يحقق نتائج إال في ظل ذات مصداقية هامةإن مبدأ الانتخاب كقيمة ديمقراطية 

املبدأ إلى  ممارسات سياسية صادقة سوية وأخالقية، أما في الحالة العكسية فسوف ينقلب

إلاجراءات التي النصوص وألاحكام وضرورة التعديل وإفراد املزيد من ذلك نقمة، مما يلزم 

، وهو ، وتحقيق مبدأ استقاللية عضو البرملانمن شأنها أن تؤدي إلى أخلقة الحياة السياسية

ألامر الذي يجعلنا نراجع أفكارنا اتجاه مبدأ الانتخاب في مؤسسة البرملان، وفي بعض ألاحيان 

في مؤسسات دستورية وسياسية كثيرة، فهل يصلح ذلك املبدأ بأحكامه الحالية وبشكل 

نفي املبدأ من أساسه، ال  هذا التساءلمطلق في اختيار أعضاء البرملان؟؟ ليس املقصود من 

تحيل ذلك في مسألة اختيار أعضاء البرملان، إنما ألامر ينطوي على تحديد ضوابط بل يس

العهدة البرملانية  أحكامجديدة في النظام الانتخابي ألعضاء البرملان، وفي املمارسة، وفي 

ووقاية مؤسسة البرملان من  مجابهة آفة الفساد السياس يكمخرج أساس أولي في سبيل 

 .هينةاملمارسات الفاسدة وامل

صياغة مقترحات تعديل الدستور إلى ضرورة ب املكلفةاهتدت لجنة الخبراء حيث 

تحديد العهدة البرملانية، كهدف حال ومحقق ملا يسمى باستقاللية عضو البرملان، فال يمكن 

ممارسة أكثر من عهدتين برملانيتين منفصلتين أو  200من املادة  6ألحد بحكم الفقرة 

 .متتاليتين
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لدستوري الجديد عنوان ملبدأ استقاللية عضو البرملان، إذ ال يحق ألي كان فالحكم ا

، وهي سنوات( 22)ان ملدة أكثر من عشر أن يشغل منصب نيابي على مستوى غرفتي البرمل

مدة من شأنها تحقيق استقاللية عضو البرملان وخاصة في ظل العهدة البرملانية الثانية، 

بي الوطني، أو عضو مجلس ألامة في وعي وإدراك تامين فالنائب على مستوى املجلس الشع

بأنها العهدة ألاخيرة، ولن تكون له عودة مهما كان، وهو ألامر الذي يؤدي إلى القضاء على 

 .الفساد، وإلى أخلقة الحياة السياسية، وإلى فصل املال الفاسد عن املمارسة السياسية

هُم ذلك بالبرملاني إلى ممارسة ألاعمالكما  البرملانية الحقيقية واملتعلقة بالتشريع  ي 

بمراحله املختلفة، وبمراقبة الحكومة ومحاربة الفساد الذي قد تنتهجه أو ترتكبه املؤسسات 

الدستورية والسياسية في البالد، دون خوف أو مضايقة من أية سلطة كانت، أو طمع بالبقاء 

 .لسنوات طويلة داخل قبة البرملان

إضافة  0202من التعديل الدستوري  200من املادة  6فقرة مما تقدم، تشكل الو 

جديدة ملبدأ استقاللية البرملان في الجزائر، وذلك بتحييد عضو البرملان عن كل املمارسات 

السياسية التي تجعله رهن إرادة ألاحزاب السياسية املسيطرة على مقاليد الحكم في البالد، 

؛ بالتحكم في عملية الترشيح في قوائمها الحزبية واملتحكمة في تشكيلة البرملان بغرفتيه

 .بمناسبة إجراء انتخابات تشريعية في البالد

 املطلب الثاني

 حماية إلارادة الشعبية والتجسيد الفعلي ملبدأ التمثيل

في أنظمة الديمقراطية النيابية، ينتخب الناخبون نوابا على مستوى البرملان للعمل 

على حماية مصالحهم العامة، وعلى التعبير عن إرادتهم وتمثيلها كمشرعين، وبالتالي يعملون 

أحسن تمثيل، فاملشرعون عادة ما يتحدثون نيابة عن الدوائر السكانية التي قامت 

بانتخابهم، وقد يصل حد الفكر القانوني والسياس ي إلى تكييف الانتخابات على أنها تفويض 

 .هم يسعون لتحقيق ما يريده الناخبون لتحقيق رغبات الدوائر الانتخابية، بمعنى أن

وإذا كان الشعب صاحب السيادة، ويمارسها بواسطة ممثليه املنتخبين بحكم املادة 

، فإنه تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة أصدق آلية قانونية 8من التعديل الدستوري 9
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الشعب بنفسه، لتجسيد مبدأ التمثيل لإلرادة الشعبية على مستوى املؤسسات التي يختارها 

 .ومن بين تلك املؤسسات البرملان الذي يمثل النائب فيه إرادة الشعب مباشرة

فيحمل بذلك النائب أمانة الشعب الذي انتخبه في دائرته الانتخابية في عنقه، 

تستدعي ابتداء ترشحه لهذا املنصب النيابي بطرق قانونية وسياسية صحيحة وأخالقية، ثم 

حماية إلارادة مال الشعب، ليتمكن من ر عن طموحات وآله املنصب بشكل معبشغ

 .الحقيقي والفعلي ملبدأ التمثيلتجسيد الشعبية، ومن ال

في حالة ما إذا حاد ومال النائب عن مبادئ الديمقراطية الحقة القاضية بضرورة و

طرح مسألة عدم 
ُ
تمثيل الشعب أحسن تمثيل في سبيل تحقيق طموحاته ورغباته، فإنه ت

ؤسسة البرملان كأساس قوي للتغيير وإعادة بناء النظام الديمقراطي في الدولة، جدوى م

وفسادها يعني فساد النظام برمته، ال سيما وأن  ،فاألمر هنا يتعلق بأهم مؤسسة دستورية

الفساد الذي قد يطال هذه املؤسسة يتعلق في الغالب بتدخل مؤسسة الحكومة في أعمالها 

، وتضييق الخناق عليهم بقضايا فساد موجودة واقعا أو مفتعلة والتحكم في مصير أعضائها

 .في املمارسة السياسية الفاسدأو أنه فساد خفي يتعلق بتدخل املال 

هذه املسائل تثير هي ألاخرى مبدأ جوهري تقوم عليه دولة القانون والنظام و 

ه القضايا من فهل يمكن اعتبار هذ. الديمقراطي، وهو مبدأ التداول السلمي على السلطة

ذهاب املؤسس الدستوري إلى تعديل أحكام ، وبالتالي في الجزائرتغيير مواد الدستور  دوافع

ما نعالجه في فرعين، يتعلق ألاول بحماية إلارادة  ذلك. العهدة البرملانية بتحديد مدتها

الشعبية ومبدأ التمثيل، أما الثاني فيختص بمسألة تحقيق حكم تحديد العهدة البرملانية 

 .ملبدأ التداول السلمي على السلطة

 حماية حق الشعب في اختيار ممثليه طبقا ألحكام الدستور : الفرع ألاول 

 سواء السلطة إلى للوصول  هامة وسيلة املعاصرة ةيسالسيا النظم في الانتخابات تعد

 التي املنتخبة، املحلية املجالس من غيرها أو البرملان عضوية أو الحكومة، و الدولة رئاسة إلى

 للمشاركة آلية الانتخابات تعتبر كما مصالحهم، عن وتدافع املواطنين، تمثل أنها يفترض

 أن غير السلطات، مصدر الشعب يكون  أن الديمقراطية املبادئ تقتض ي حيث السياسية،

 السياسية، العملية تحكم وقواعد نظاما تتطلب بل الفراغ في تتم ال الديمقراطية املمارسة
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 العملية أطراف إليها تحتكم مناسبة وسياسية قانونية منظومة وجود ضوابطها من لعلو 

 قانون  السياسية، ألاحزاب قانون  الدستور، مثل واملعارضة الحاكمة النخبة أي السياسية

 9.غيرها و الانتخابات

 بصفة النيابية الديمقراطيةو  عامة بصفة الديمقراطية عماد الانتخابات عدوت

 لكل ألاساسية والركيزة السليم، الوجه على السلطة إلسناد املثلى الطريقة فهو خاصة،

 إفساد إلى حتما يؤدي ذلك فإن إفساده تم فإذا واجتماعي، وإداري س ي سيا إصالح

 أجل من به الاعتناء إلى السياسية النظم أغلبية سعت ولذلك انحطاطها، أو الديمقراطية

 الاقتراع، حق للناخب يضمن عادل انتخابي نظام على القائمة الديمقراطية قيم ترسيخ

 .الحر الترشح حق وللمرشح

ممثليه، فال كما تعد الانتخابات الوسيلة ألاساسية لتجسيد حق الشعب في اختيار 

يمكن تطبيق الديمقراطية املباشرة القائمة أساسا على فكرة حكم الشعب نفسه بنفسه 

طريقة مباشرة في عصرنا الحالي، بل البد من آلية التمثيل بانتخاب الشعب من ينوب عن وب

 .إرادته وهم من يمثلونها على مستوى املجالس املنتخبة عموما والبرملان على وجه الخصوص

 لحكامهم الناخبين اختيار يتم بموجبها التي الطريقة تلك الانتخابي بالنظام ويقصد

 أيضا الانتخابية العملية تعريف ويمكن املختلفة، النيابية املجالس مستوى  على ملمثليهم أو

 اختيار إلى عامة بصورة تؤدي التي واملادية القانونية ألاعمال و إلاجراءات من مجموعة بأنها

 10.الشعب قبل من والنواب الحكام

 غير دولة، لكل والاجتماعية السياسية فو الظر  حسب الانتخابية طرق ال تتنوع وقد

 أي يوجد فال مزاياه، من أقل عيوبه تكون  بأن يتميز لها وألاصلح ألانسب الانتخابي النظام أن

 .العيوب من خالي العالم في انتخابي نظام

الجزائري هذا ألاسلوب في تمثيل إرادة الشعب، ولقد انتهج املؤسس الدستوري 

من التعديل  9وكرسه وأكد عليه في الدساتير املتعاقبة التي تعرفها الجزائر، فقد نصت املادة 

السلطة التأسيسية ملك : "على أنه 0202الدستوري والتي لم يمسها التعديل في عام 

 .للشعب

 .التي يختارها يمارس الشعب سيادته بواسطة املؤسسات الدستورية
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يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه 

 ...".املنتخبين

ُينتخب أعضاء : "على أنه 0202من التعديل الدستوري  202كما نصت املادة 

 .املجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام املباشر والّسري 

قتراع غير املباشر والسّري، ن طريق الاأعضاء مجلس ألامة ع( 0/3)ُينتخب ثلثا 

أعضاء املجالس الشعبية البلدية وأعضاء املجالس الشعبية بمقعدين عن كل والية، من بين 

 ...".الوالئية

وعلى ضوء هذه النصوص الدستورية صدرت قوانين انتخابات متعاقبة هي ألاخرى 

 94بيق، فجاءت املادة لتجسيد النصوص الدستورية على أرض الواقع وجعلها موضع التط

 ينتخب أعضاء املجلس: "لتنص على أنه 0222املعدل عام  0226من قانون الانتخابات 

 ...".سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة( 5)الوطني لعهدة مدتها خمس  الشعبي

فيتضح من خالل هذه النصوص الدستورية والقانونية انتهاج املؤسس الدستوري 

ام الديمقراطية النيابية القائمة على أساس انتخاب ممثلين ينوبون عن الجزائري نظ

ومنه تظهر فكرة ضرورة احترام إلارادة . الشعب، ويجسدون إرادته على مستوى البرملان

احترام فما مدى . الشعبية كأساس للنظام الديمقراطي النيابي، وكذا قيام دولة القانون 

رادة الشعبية؟ وهل تكفي النصوص الدستورية والقانونية الجزائري ملبدأ إلا أعضاء البرملان 

 .الحالية لحماية املبدأ؟

إن حصيلة مجمل نشاطات البرملان خالل العهدة التشريعية السابقة في الفترة 

-0229و 0229-0227، وخالل الدورتين البرملانيتين العاديتين 0227و 0220املحددة ما بين 

 :البرملان، وهو ما نوضحه من خالل الجدول آلاتيتؤكد على ضعف أداء ، 0222
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 11(0227 – 0220الفترة التشريعية )وزارة العالقات مع البرملان، الجزائر  :املصدر

 12(0222-0229)العهدة البرملانية العادية /  (0229-0227)العهدة البرملانية العادية 

يتبين من خالل قراءتنا للجدول املحدد أعاله بأن أداء عضو البرملان في الجزائر 

التشريع كانت قاصرة على الحكومة في شكل مشاريع قوانين محدود جدا؛ فمسألة املبادرة ب

دون أعضاء البرملان، أما بالنسبة للدور الرقابي فلم يتم تفعيل سوى آلية توجيه ألاسئلة 

الشفوية والكتابية ألعضاء الحكومة، في حين لم نسجل أية مبادرة بتحريك آلاليات الرقابية 

ها أساسا، على شاكلة الاستجواب، أو التحقيق املؤثرة بحق في أعمال الحكومة وفي وجود

 .البرملاني، أو إيداع ملتمس رقابة

الحقيقة أن هذه ألارقام قد تصلح كدليل كاف وشاف حول مستوى التمثيل لإلرادة و 

الشعبية من قبل أعضاء البرملان، فال يمكن لهذا ألاخير التأثير في الحكومة من خالل رقابته 

مر ينبئ كذلك عن مستوى التنسيق ومهددة لكيان الحكومة، وهو أألعمالها بأدوات ثقيلة 

صل إلى حد تحكم الحكومة في زمام سلطة التشريع الانسجام بين الحكومة والبرملان الذي يو
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في بالدنا، دونما إعارة الاهتمام البالغ ملسألة تمثيل إلارادة الشعبية واحترامها، وتجسيد مبدأ 

 .0226من التعديل الدستوري  9و 7دة سيادة الشعب وفقا لنص املا

وهنا أمكننا أن ندحض الكالم الوارد في حصيلة متابعة أشغال البرملان في الدورة 

إّن : "املعد من قبل وزارة العالقات مع البرملان، حيث جاء فيه 0229-0227البرملانية العادية 

، سيتأكد من الدور الهام 0229-0227املتتبع لحصيلة عمل البرملان في مجال الرقابة لدورة 

الذي تلعبه آلية ألاسئلة الشفوية والكتابية، حيث تعتبر ألاكثر استعماال من بين آليات 

الرقابة ألاخرى، من قبل أعضاء البرملان، ملا لها من آثار إيجابية في حّل مشاكل املواطنين 

تناولت  ،ملطروحةوالتكفل بانشغاالتهم، باعتبار أن معظم ألاسئلة الكتابية والشفوية ا

حياة املواطن بصفة مباشرة، وذلك في إطار تأديتهم للدور بصفة عامة املشاكل التي تواجه 

 ... املنوط بهم، وكذا من أجل تحسين مستوى معيشة املواطنين

وعليه، فمن الطبيعي أن تكون هذه الدورة ثرية في مجال الرقابة، سواء من حيث 

إلاجابات عنها، وكذا عدد جلسات الّرد عن ألاسئلة عدد ألاسئلة املطروحة، أو عدد 

الشفوية، علما أن هذه ألاسئلة قد شملت مختلف القطاعات الوزارية، وتناوب على طرحها 

 13".نواب ألاّمة بمختلف انتماءاتهم السياسية

فهذا التقرير املعد مجانب للحقيقة والصواب؛ فبلغة القانون الدستوري ودولة 

لذهاب معه فيما ذهب إليه، إذ دستوريا نجد أن آلية طرح ألاسئلة على القانون ال يمكن ا

لنتائج التي جاءت في الية وتأثيرا، ولن تؤدي لوحدها إلى اأعضاء الحكومة غير مجدية فعّ 

وتحسين مستوى معيشته إذا كانت التقرير، فما عالقة هذه آلالية بحل مشاكل املواطن 

كومة وتلقي إجابة، وقد ال تقدم هذه إلاجابة في تقتصر فقط على توجيه سؤال لعضو الح

كثير من الحاالت علما أن الدستور ال يرتب أية مسؤولية سياسية في حالة عدم تقديم 

 .إجابات واضحة وشافية

بأن البرملان الجزائري هو برملان طرح أسئلة دون  -إذن وبصراحة-فالتقرير يعترف 

رادة الشعبية أحسن تمثيل، فالدورة ثرية في ذلك، وهو أمر ال يستقيم ومبدأ تمثيل إلا 

حقيقة ألامر بتوجيه ألاسئلة من طرف عضو البرملان، وليس ثرية من حيث الرقابة كما تم 

فالرقابة الحقيقية والتي يتمنى . إذ ال تحمل آلية السؤال أية قيمة رقابية ،التنويه إليه
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رملاني، وإيداع ملتمس الرقابة مثال، الشعب أن يمارسها البرملان هي تفعيل آلية التحقيق الب

دته ألارقام الخيالية  البالد من فساد كانت تشهدهخاصة في ظل ما 
ّ
لهدر املال العام، في أك

 .0222فبراير  00إطار محاكمات علنية على مستوى القضاء، بفضل حراك 

ات نؤكد من خالل هذا التحليل، بأنه لم يكن أعضاء البرملان خالل العهدات والدور و 

أعضاءه كبير من طموحات الشعب، ولم يمثل البرملان في عدد البرملانية في مستوى تطلعات و 

مبدأ تمثيل إرادة الشعب طبقا ألحكام الدستور، وهو أمر يعود بنا من جديد إلى  طريقة 

ترشيح هؤالء النواب، باستعمال الطرق السياسية واملالية امللتوية للظفر بمقعد برملاني، 

مسلسل الخضوع لألطياف السياسية املتحكمة في مقاليد الحكم في البالد قصد فينطلق 

إلى  امللحة من هنا تأتي الحاجة... البقاء في املنصب النيابي ملدة أطول ولعدد أكبر من العهدات

البحث من جديد عن آليات دستورية وقانونية تؤدي إلى القضاء على مثل هذه ألاعمال 

من املادة  6إلارادة الشعبية وفقا لتطلعات وآمال الشعب، فكانت الفقرة املنافية ملبدأ تمثيل 

 .كأحد الحلول املواتية 0202 لعام من التعديل الدستوري 200

 على السلطة السلمي تحقيق مبدأ التداول : الفرع الثاني

 في ظهرت التي الحديثة راطيةالديمق باملفاهيم السلطةعلى  تداول ال مفهوم ارتبط

 تعني الديمقراطية كون  من انطالقا والقانونية، والسياسية الفلسفية راساتالد من العديد

 الشعبي التأييد أصبح وبذلك الحاكمة، للسلطة الشرعية الصفة يعطي الذي الشعب حكم

 انتخاب تجديد فكرة جاءت هنا ومن فيه،مرار والاست السياس ي املنصب لشغل شرط أهم

 منه أجدر هو بمن استبداله أونفسه،  الحاكم اختيار إلعادة إما دورية فترات على الحاكم

 .املنصب لتولي

 املنصب شغل مدة تحديد إلى راطيةالديمق النظم اتجهت فقد ذلك من وأكثر

 الحاكم شخص في الازدواجية ومنع طويلة ملدة بالسلطة لالستبداد تجنبا وهذا السياس ي

 هذه سلطات يمارس مؤقتا وحاكما جهة، من ومستمرة دائمة حكم مؤسسة باعتباره

 تتناقض التي سلطةعلى ال السلمي التداول  فكرة جاءت هنا ومن أخرى، جهة من املؤسسة

 غير لصراع يؤسس ما تداولها ويمنع السلطة يحتكر الذي الاستبدادي الحكم مع تماما

 14.عليها الاستيالء أجل من ديمقراطي
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 تعتمد التي الحديثة للمجتمعات السياسية املطالب من السلطة على التداول  يعدو 

 مع السياسية الحياة في مشاركتهم وضرورة املواطنين بين املساواة على تقوم وحريات حقوقا

فّعله، وآليات عليها يقوم وأسس عناصر من له بد ال املبدأ هذا أن إال املشاركة، هذه تفعيل
ُ
 ت

 .متقاربة مرتكزات على قامت وإن آلخر نظام من آلاليات هذه تختلف وقد

 مقاربة على تعمل التي الحديثة الديمقراطية دعائم أحد يعد السلطة على التداول  إن

 وإتاحة تمكين وبالتالي ،الديمقراطي النيابي النظام طريق عن ممارستها من السيادة صاحب

 السبل على اعتمادا السلطة إلى وصول لل السعي من السياسية وللتيارات للمواطنين الفرصة

 السلطة ممارسة جعل على العمل مع والقانوني، الدستوري النظام يحددها التي القانونية

 جلهمن أ وجدت الذي الهدف عن الخروج عدم تضمن التي القواعد من بمجموعة مؤطرا

 15.السياسية السلطة

تناوب حزبين أو تحالفين على السلطة من : "ويعرف التداول على السلطة على أنه

املعارضة وفي إطار احترام النظام القائم من أجل تغيير الدور بين القوى السياسية املوجودة 

في املعارضة سلميا، باالنتخاب أو الاستفتاء العام للوصول إلى السلطة بين قوى سياسية 

وهو تعريف يتأثر بطبيعة النظم السياسية  16".تعترف مؤقتا بالسلطة والدخول في املعارضة

صر املنافسة السياسية فيها بين حزبين كبيرين، أو فريقين سياسيين مؤثرين في التي تنح

 .الساحة السياسية وفي الرأي العام من خالل نضاالتهم السياسية التاريخية

 أوسع وفي الحاكم، شخص تغيير إلى معانيه أضيق في السلطة تداول  مصطلح يشير"و

 من مجموعة تتضمن السلطة تداول  فإن وبذلك ككل، الحاكمة النخبة تغيير إلى معانيه

 أسلوب أو طريقة ثم ،املكانة هذه على صراع ثم ،السلطة وفراغ الحاكم رحيل: هي العناصر

 17".السلطة لهذه الجديد الشاغل تحديد

 من للسلطة والدوري السلمي الانتقال: "أنه على السلطة تداول  تعريف يمكننا كما

 طريق وعن مسبقا محددة قانونية لقواعد وفقا معينة والية فترة بعد آخر إلى شخص

 وليس للسلطة الحقيقي التداول  تحقيق من البد وبذلك". ونزيهة حرة تنافسية انتخابات

 18.تفعيلها دون  آلاليات توفير مجرد
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 من سياسية قوى  صعود يتم خاللها من التي آلالية السلطة على التداول  يعتبرو 

 ألاطر طريق عن وهذا ،املعارضة إلى السلطة من أخرى  نزول مقابل السلطة إلى املعارضة

 بذلك القائم، السياس ي للنظامالاحترام و الرضا من جو في الانتخابات في املتمثلة الدستورية

 هذا شاغل كان سواء آخر، إلى فرد من السياس ي املنصب النتقال آليات وجود يتطلب فهو

  السياس ي املنصب
 
  أو الرئاسية، النظم في للجمهورية رئيسا

 
 ،البرملانية النظم في للوزراء رئيسا

 حزب من أو مجموعة من أو شخص من السلطة تداول  فيتمأو نوابا على مستوى البرملان، 

 .آخر إلى

 السلطة إلى الوصول  طريقة يحدد الذي ألاسلوب ذلك هي السلطة تداول  فإن بذلك

 بطرق  الحكومات وانتهاء نشوء إلى يؤدي مما السلطة، هرم قمة يمس الذي الفراغ مأل أو

 .وانتقالها السلطة لتداول  ورسمية مقبولة شرعية، آليات إطار في وسلسة سلمية

ومسألة انتقال السلطة في دول العالم الثالث صعبة ومعقدة جدا، إلى حد نفي مبدأ 

التداول السلمي على السلطة من أساسه، وهو أمر راجع إلى غياب املمارسة السياسية 

سوية القائمة على أسس شرعية تلحقها مساندة شعبية،و إلى غياب ثقافة تقبل آلاخر ال

وتحّمل أفكار التغيير، وإلى غياب أطر قانونية منظمة للساحة واملمارسة السياسية، سواء ما 

تعلق بممارسة السلطة بطريقة قانونية، أو تنظيم أدوار املعارضة في جو من الشرعية يصلح 

 .لة القانون كأساس لقيام دو 

نتج جوا من ما يُ عالم الثالث من حاكم آلخر وتداولها غالبا إن انتقال السلطة في ال

الحلول غير متاحة وتحدث تصبح مات التي تتفاقم مع تثاقل الزمن فالصعوبات وألاز 

ألازمات، ومع تخلف مظاهر دولة املؤسسات بالكاد تكاد أن تزول الدول بزوال حكامها، وهو 

آسيا الشرقية، لذا البد من الرجوع دول نشهده في كثير من الدول إلافريقية و  الوضع الذي

لدولة القانون، فيتوجب  املؤسسةإلى املبادئ وألاسس التي تحكم السلطة السياسية 

الفصل بين شخص الحاكم والسلطة املمارسة، وسن القوانين التي تعمل على تأقيت مدة 

سلمي، وانتقال السلطة بشكل سلس، ولن يتأتي ذلك ار وإرساء مبادئ التغيير في إط ،الحكم

إال بتأسيس دستور قوي يدعم مبدأ التداول السلمي على السلطة، ويحمي إلارادة الشعبية 

 .من انتهاك الحكام
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إن منطق التداول على السلطة ينفي الجمود والديمومة فهو يحبذ التجديد في 

رسات السياسية، وهذا ما تمارسه الدول ألاشخاص وألاحزاب السياسية وألافكار واملما

الديمقراطية العريقة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة بشكل دوري ومنتظم بواسطة الاقتراع 

العام، فيتحقق التداول الفعلي على السلطة بتوفير آليات تكون ضمانة لعدم الانحراف على 

حصانة من انتهاك التداول  مبدأ التداول السلمي على السلطة، وتعطي املؤسسات السياسية

 19.عليها، حيث تكون آلالية هي ألاساس في التداول وليس إلارادة السياسية للحاكم

يتطلب مبدأ التداول السلمي على السلطة عدة ركائز؛ تعددية سياسية وحزبية و 

حقيقية قائمة على مبدأ التداول ومؤمنة به في حد ذاتها، سلطة سياسية شرعية تجسد 

ألاغلبية مع احترام حقوق ألاقلية، انتخابات حرة ونزيهة، نصوص دستورية مفهوم حكم 

 .وقانونية مكرسة ملبادئ وركائز قيام دولة القانون 

فالوضع عندنا في الجزائر وعلى وجه الخصوص في آلاونة ألاخيرة، تعارض ويتعارض 

تج عن ذلك مع ألاسس والعناصر التي يقوم عليها مبدأ التداول السلمي على السلطة، فن

انتهاك للمبدأ ولإلرادة الشعبية وللنصوص الدستورية التي غالبا ما تبقى حبيسة ألاسطر، 

الذي  0222فبراير  00وهو ما أسفر عن فساد عارم عصف بأركان الدولة إلى أن جاء حراك 

ننظر إليه من زاوية مخلص ألامة من إلانهيار، وتبقى مسيرة إلاصالح والتكريس ملظاهر دولة 

 .لقانون في ألاماني إلى أن تتحقق في املستقبل بحول هللا تعالىا

فال يمكن الحديث عن مبدأ التداول السلمي على السلطة في بالدنا، إذا ما ركزنا مع 

متطلبات املبدأ؛ فال تعددية حزبية تذكر في الجزائر؛ ما نملكه في حقيقة ألامر هو أحزاب 

ابقة في تصرفاتها السلبية اتجاه املجتمع، عملها سياسية متماثلة في النهج السياس ي، متط

ألاساس الدوران في فلك السلطة والتطبيل والتهليل ألعمالها الناقصة الشرعية القانونية في 

أكثرها، والفاقدة للمشروعية الشعبية، التلفيق والتلميع واملداهنة والنفاق السياس ي عنوان 

البارزة واملظهر الذي يميزها عن باقي ألاحزاب نضالها، وغياب مبدأ التداول داخلها السمة 

أحزاب سياسية ال تؤمن بمبدأ التداول على قيادة . والفرق السياسية املعروفة في دول العالم

وكيف لها أن تمتعض من وضع سياس ي مزري  !! الحزب فكيف لها تناضل من أجل التغيير
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لهم خلف ما حيينا، فهل باإلمكان أن رؤوساء أحزاب ال نعرف  !! وهي تلعب الدور الفاعل فيه

 .؟نشهد تداوال على املنصب النيابي داخل غرفتي البرملان

أما بخصوص نزاهة العملية الانتخابية ففي ذلك كالم أسال الحبر الكثير عند و 

السياسيين وألاساتذة واملتتبعين، إنما النزاهة مفقودة قبل البدء في العملية الانتخابية 

شرنا سابقا إلى الطرق امللتوية التي تم ترشيح بها أشخاصا ال يملكون حتى ابتداء، ولقد أ

 ! مستوى تعليمي مؤهل عند الكثير  منهم كي يصلح كعضو بالبرملان في دولة بحجم الجزائر؟

إنما املصلحة الشخصية وتدخل املال ورجال ألاعمال في السياسية وغيرها من ألاعمال 

عماد وركائز البرملان في بالدنا، ومنه نخلص في خضم هذا الوضع  هم... املنافية ملبدأ التمثيل

الكارثي إلى استحالة تطبيق مبدأ التداول على مقاعد البرملان أو املنصب النيابي، رغم تكريس 

الدستور تكريس  مراجعةذلك املبدأ دستوريا وقانونيا، لذا كان على لجنة صياغة مقترحات 

التي من شأنها حماية العهدة البرملانية وبالتالي حماية إلارادة املزيد من ألاحكام الدستورية 

 .الشعبية

إن أساس مبدأ تأقيت العهدة البرملانية هو التجديد ونفي الجمود والديمومة في 

تغيير في  إلىاملنصب، وهدفه هو التغيير في ألاشخاص وألاحزاب وألافكار واملمارسة للوصول 

رح البديل ألاصلح من الصالح في سبيل خدمة الشعب وبالتالي ط ،السياسات واملناهج

 .وتحقيق آماله وطموحاته وفقا للمبادئ والقيم وألافكار التي يؤمن بها

رملان هو احتكار املنصب وما نلحظه في هذا الشأن، بخصوص بعض أعضاء الب

ة، سن( 02)ملدة طويلة وصلت عند بعضهم إلى حد شغل املقعد ملدة تصل إلى عشرين النيابي 

فيتحول املفهوم من شغل املنصب إلى القبوع والفناء فيه، وهو أمر ال يستقيم ومبدأ 

، التداول على السلطة، لذا وبالنظر ملا تحمل الجزائر من طاقات شبانية إبداعية واستثنائية

وتجسيدا لتطلعاتهم وطموحاتهم، ارتأت لجنة صياغة مقترحات مراجعة الدستور ضرورة 

رملانية أسوة بمبدأ تحديد العهدة الرئاسية، ال سيما في ظل وضع أحكام تحديد العهدة الب

دستورية مؤكدة لدور الشباب في الحياة السياسية، مع ضرورة تنمية قدراتهم وطاقاتهم 

 20.إلابداعية
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 املبحث الثاني

 إلاتجاه الرافض ملبدأ تحديد العهدة البرملانية

مسألة تحديد العهدة البرملانية عمل غير يرى جانب من القانونيين والسياسيين أن 

 الشعب من ممثليمن هناك ديمقراطي، ويتعارض مع حق الشعب في اختيار ممثليه، ف

ينالون ثقة املواطن ألكثر من عهدتين، خاصة بعد املمارسة الطويلة التي تمنح للنائب الخبرة 

من املادة  6الفقرة ، كما أن هذا الحكم الذي تضمنته في مسايرة مطالب وتطلعات الشعب

والقاض ي بتحديد العهدة البرملانية يتعارض مع حق كل مواطن في تقلد الوظائف  200

النيابية، فهذا ألاخير يقتض ي كذلك احترام حق عضو البرملان في الاستمرار في وظيفته 

النيابية، طاملا أن ذلك يتطابق مع إرادة الشعب من وحي أن النائب قدم الكثير للوطن 

ونفصل هاتين املسألتين في مطلبين، يتعلق ألاول بمعارضة حكم . لحة دائرته الانتخابيةوملص

تحديد العهدة البرملانية مع الحق في تقلد الوظائف العامة والنيابية املكرسة دستوريا هي 

ألاخرى، أما الثاني فيختص بمخالفة قواعد الديمقراطية القائمة على أساس حرية الاختيار 

 .عبمن طرف الش

 املطلب ألاول 

 احترام الحق في تقلد الوظائف النيابية

يجد الحق في تقلد الوظائف النيابية مداه في الحق الدستوري املتعلق باملساواة في 

، حيث جاء 0202الدستوري  من التعديل 67تقلد املهام والوظائف في الدولة بحكم املادة 

والوظائف في الدولة، باستثناء املهام والوظائف يتساوى جميع املواطنين في تقلد املهام : "فيها

 .ذات الصلة بالسيادة وألامن الوطنيين

 ".يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم

فما مضمون هذا الحق؟ وهل يقتض ي تولي الوظائف النيابية على مستوى البرملان 

 .دون تحديد للمدة والعهدة؟ وهو ما نعالجه في الفرعين التاليين

 

 



 تحديد العهدة البرملانية في ظل التعديل الدستوري

 "الخلفيات وألاهداف"   0202 لعام 
 الطاهر ياكر. د/ عبد الرحمن بن جياللي . د. أ

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"جماعي موسوم  مؤلف 47

 

 الوظائف النيابيةتقلد  مضمون الحق في: ألاول الفرع 

يقصد بالوظائف النيابية كل منصب يتواله شخص نيابة عن مجموعة من 

واطنين، يتصرف باسمهم ولحسابهم في إطار ما ينص عليه القانون، على أن يتولى تلك امل

 .ل أحكامها القانون فصّ املناصب بموجب آليات قانونية يكفلها الدستور، ويُ 

البرملان بغرفتيه، املجلس  ةعضوي وتتمثل املناصب النيابية بحكم الدستور في

الشعبي الوطني، ومجلس ألامة، كما تتمثل في عضوية املجالس املحلية املنتخبة، املجلس 

 .الشعبي الوالئي، واملجلس الشعبي البلدي

ظائف النيابية، في مسألة تولي الو  وتعتبر آلية الترشيح الغالبة في دساتير دول العالم

أعضاء  2/3باإلضافة إلى آلية التعيين في بعض الدول مثل الجزائر، حيث يتم تعيين ثلث 

مجلس ألامة من طرف رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في املجاالت 

 21.العلمية واملهنية والاقتصادية والاجتماعية

ته في تقلد املنصب النيابي، متى والترشح هو عبارة عن إفصاح الشخص عن إراد

توفرت فيه شروط الترشح القانونية، أو هي إعالن صريح عن الرغبة في الترشح قصد 

هذا املعنى يجسد مبدأ بعضوية مجلس نيابي ومباشرة ألاعمال فيه نيابة على املواطنين، وهو 

تنطوي على آخر مضمون دستوريا وهو حق املشاركة في الحياة السياسية، فاملسألة هنا 

ترشح النتخابات، وطرح لبرامج سياسية، ومباشرة وظيفة سياسية في حالة الفوز 

 .االنتخاباتب

والترشح كحق وكعمل سياس ي ينطوي على حرية في ممارسته، فلكل شخص الحق في 

الترشح، كما وله الحق في عدم الترشح للمناصب النيابية، وهذا الحق يضمن حق إعادة 

وباستمرار طاملا أن املسألة متعلقة بحق أصيل ال يجوز تقييده إال في  عديدة اتالترشح مر 

 .إطار املبادئ العامة التي تحكم املجتمع الجزائري 

دارة شؤون إفي  من خالله، یساهم الفرد من الحقوق السیاسیةويعتبر هذا الحق 

إقامة نظام هيئة سياسية وشريكا في الدولة وحكمها، یكتسبها الشخص باعتباره عضوا في 

ممن يرتبطون بالجزائر برابطة الجماعة، وبهذا اقتصر هذا الحق على املواطنين دون غيرهم 

فممارسة هذا الحق له عالقة مباشرة  الجنسية الجزائرية، يستهدف الفرد خدمة الوطن،
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بحق  لیس ، وهوالصالح العام املرشح تحقيق ستهدفيتكلیف  بالواجبات العامة؛ إذ هو

مجموعة من الشروط واملؤهالت  إال من توفرت فيه تهإذ ال یحق ممارس ،ردلكل فمطلق 

ي ترعرع فيها وارتبط بها برابطة والء قوية تعطي لصاحبها حق املشاركة في بناء الدولة الت

 .ومتينة، وهي رابطة الجنسية

التعارض بين حكم تحديد العهدة البرملانية والحق في تقلد املناصب : الفرع الثاني

 يابيةالن

مفاد هذا الرأي أن حق الترشح للمناصب النيابية ال حدود له سوى ما يتعلق بشروط 

الترشح التي تخص املواطن الراغب في ممارسة هذا الحق، وما يتعلق بمدة العهدة البرملانية 

سنوات بالنسبة لعضوية املجلس الشعبي الوطني، ( 5)الواحدة، واملحددة دستوريا بخمس 

 .ات بالنسبة لعضوية مجلس ألامةسنو ( 6)وبستة 

أما ما زاد عن ذلك فيدخل في باب تقييد حق الترشح لتقلد املهام والوظائف العامة، 

ومنها املناصب النيابية، وهو أمر ال يستقيم في إطار دولة القانون القائمة على أساس ضمان 

 .ممارسة الحقوق والحريات دون تقييد سوى ما تعلق بالقيم الوطنية

، 0202من التعديل الدستوري لعام  34من املادة  3و 0ما تضمنته الفقرتين  وهو

 بموجب قانون، : "... حيث جاء فيها
ّ

ال يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إال

وألسباب مرتبطة بحفظ النظام العام وألامن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية 

 .ها الدستور لحماية حقوق وحريات أخرى يكرس

 ...".وفي كل ألاحوال، ال يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات

فيفهم من خالل هذا النص أن مسألة تقييد الحقوق والحريات مرتبطة أساسا 

بحماية الثوابت الوطنية ومن أهمها الدين إلاسالمي، وحماية النظام العام وألامن وحقوق 

آلاخرين، وعلى هذا ألاساس فإنه ال يمكن تقييد حق تقلد املهام والوظائف في الدولة، وحق 

تقييد  -إذن-املذكورة، فال يمكن  34يابية إال بما حددته املادة الترشح لتولي الوظائف الن

بتحديد عدد مرات الترشح وجعلها في حدود املرتين بما ال يزيد عهدة عضو البرملان النيابية 

فأسس ومقومات الدولة القانونية ترفض مثل هذه القيود التي . سنوات( 22)عن عشر 

 .لمناصب النيابيةتمس بأهم حرية سياسية وهي حق الترشح ل



 تحديد العهدة البرملانية في ظل التعديل الدستوري

 "الخلفيات وألاهداف"   0202 لعام 
 الطاهر ياكر. د/ عبد الرحمن بن جياللي . د. أ

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"جماعي موسوم  مؤلف 49

 

وعلى هذا ألاساس، وباالرتكاز على النص القانوني، وباالبتعاد عن الظروف السياسية 

مع  0202 لعام من التعديل الدستوري 200من املادة  6املحيطة، يتعارض حكم الفقرة 

التي حددت بشكل دقيق وصريح القيود الواردة على ممارسة الحقوق  34أحكام املادة 

التي ضمنت لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق  56مع أحكام املادة والحريات، و 

 .في الترشح بأن ُينتخب في املناصب النيابية

 املطلب الثاني

 احترام قواعد الديمقراطية

ويقوم  ،ته الشخصية الانسانيةنظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرام الديمقراطية

 ،وضاعا مختلفةأولي شؤونها، وتتخذ هذه املشاركة في تعضاء الجماعة أساس مشاركة أعلى 

قرر الحقوق لجميع ويكون الشعب فيها مصدر السلطة وت وقد تكون الديمقراطية سياسية

، الجنس، فراد بسبب ألاصلة واملساواة من دون تمييز بين ألا ساس من الحرياملواطنين على أ

طية للداللة على القيادة الجماعية التي دارة الديمقراالدين أو اللغة، ويستخدم اصطالح إلا 

 22.تتسم باملشورة واملشاركة مع املرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات

من قيم ملرات عديدة و ممارسة املواطن لحقه في الترشح للمناصب النيابية  وتعتبر

، ومرد ذلك احترام قواعد الديمقراطية القاضية باحترام إرادة الشعب النظام الديمقراطي

وحقه في الاختيار، وعلى هذا ألاساس نعالج في هذا املطلب مفهوم الديمقراطية كنظام 

سياس ي يحتكم إلرادة الشعب واختياره في الفرع ألاول، وحق الترشح لعضوية البرملان لُعهد 

 .متكررة غير محددة كقاعدة ديمقراطية في الفرع الثاني

 مفهوم الديمقراطية كنظام سياس ي: الفرع ألاول 

ومعناها  Kratosومعناها الشعب و  Demosالديمقراطية كلمة يونانية مركبة من

السلطة أو الحكم، كانت مطبقة في بعض املدن اليونانية القديمة وفي روما، وتعود بجذورها 

 أفالطون وأرسطو
 
 .إلى الفالسفة إلاغريق وخصوصا

قبل الشعب، ومن حكم الشعب، من "هي  "إبراهام لنكولن"والديمقراطية كما عرفها 

 ملفهوم الديمقراطية كنظام للحكم، يعنى بأن . ”أجل الشعب
 
هذا التعريف ألاكثر شيوعا
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 عندما يكون املحكومون هم الحكام، أو عندما يشترك أكبر عدد من 
 
الحكم يكون ديمقراطيا

بيد أن هذا التعريف ال يعبر بشكل دقيق عن ألانظمة . املحكومين في ممارسة السلطة

سية التي سادت عاملنا، واعتنقت مفاهيم مختلفة للديمقراطية، نتيجة تفسيرات السيا

 .مختلفة لهذا املفهوم السياس ي الذي يعتبر محور الفكر السياس ي في العالم

ها السيادة لجميع أفراد الشعب، فالحكومة الديمقراطية، هي الحكومة التي تكون في

 على فرد كما في الحكم الفردي،و 
 
. أو على فئة من الشعب كما في حكم ألاقلية ليست حكرا

 23.فالديمقراطية هي نظام حكم يتميز بمشاركة املواطنين في إدارة شؤون الدولة

؛ تمتع ألافراد ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية ومن بين أهم املبادئ التي 

الحكم والشؤون حق املواطنين في املشاركة في ك بمجموعة من الحقوق والحريات السياسية

والحريات السياسية التي تتضمن حق املشاركة الشعبية في الحكم أو  ،العامة للدولة

 حق الانتخاب والترش
 
 .حالسلطة وتشمل أيضا

تكون ممارسة الحكم  ؛نيابيةديمقراطية وأصبحت ديمقراطيات دول العالم اليوم 

ففي منطق النظام النيابي يقوم . ينتخبون في البرملان بطريقة غير مباشرة بواسطة نوابفيها 

. البرملان بالوكالة عن الشعب بممارسة مظاهر الحكم والسيادة كنائب عن الشعب ألاصيل

فالبرملان يعبر إذن عن إلارادة العامة للشعب صاحب السيادة، فكل ما يصدر عن النواب من 

القانون أو القرار الصادر يعتبر وكأنه صادر قوانين أو قرارات يستند إلى قرينة عامة هي أن 

، وهي بلد التقاليد . الشعبعن إرادة 
 
وقد نشأ النظام الديمقراطي النيابي في انجلترا أوال

النيابية البرملانية وقد مرت عدة قرون من التطور قبل أن يتكامل وتستقر أركانه 

 24.وخصائصه

نتخاب، فالنظام النيابي هو النظام تقوم الديمقراطية النيابية في جوهرها على الا و 

الذي ينيب فيه صاحب السلطان غيره في ممارسة سلطته، وال وسيلة إليجاد هيئة تمارس 

الحكم نيابة عن الشعب صاحب السلطان إال باالنتخاب، حتى يمكن اعتبار تلك الهيئة 

ممارسة  ممثلة للشعب معبرة عـن إرادته، فالفقه يبين أن الشعب يظل صاحب السلطة رغم

، وإن إرادة البرملان هي إرادة الشعب بحيث ال يكون ثمة تعارض بين النظام 
 
البرملان لها فعال

ومن ثم فإنه وحتى يتسم الدستور باملشروعية فإنه يجب أن  25النيابي واملبدأ الديمقراطي،
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با يضع أسس النظام النيابي الديمقراطي الصحيح وهو بأن ينص على أن يكون البرملان منتخ

 .بكامله أو أغلبية أعضائه بواسطة الشعب، وبذلك تكون الحكومة نيابية ديمقراطية

وإذا كان الفقه يجمع على أن الانتخاب هـو وسيلة إسناد السلطة في النظم  

الديمقراطية، فإن هذا النظام يقتض ي أن تكون نيابة البرملان عن الشعب موقوتة بمدة 

مثل الشعب ويعبر عن إرادته، ومن املؤكد أن هذه إلارادة محددة، وتبرير ذلك أن البرملان ي

مرتبطة بتغير وتطور متطلبات وطموحات هذا الشعب، إذ أن هذه الاحتياجات هي في ألاصل 

ومن ثم فإنه يجب الرجوع إلى الشعب من  –فهي ال تتصف بالجمود  –متطورة ومتجددة 

 –ممثل الشعب  –يبقى البرملان وقت إلى آخر بإجراء انتخابات جديدة من أجل ضمان أن 

 عن هذه إلارادة، أما جعل النيابة مدى الحياة فمن شأنه أن يبتعد 
 
 حقيقيا

 
 تعبيرا

 
معبرا

 من مزايا هذا 
 
النواب عن التعبير عن إرادة الشعب واتجاهاته وينهار النظام النيابي، أيضا

نتخابه مرة ثانية إن هو التأقيت تحقيق رقابة دائمة من الشعب على النواب بعدم إعادة ا

 26.قصر في واجباته النيابية

وتقتض ي الديمقراطية أن تكون نيابة البرملان عن الشعب موقوتة بمدة معينة، ألن  

املفترض أن البرملان يمثل الشعب ويعبر عن إرادته، وإرادة الشعب ورغباته ال تبقى ثابتة 

الشعب من وقت إلى آخر بإجراء  وإنما تتغير وتتطور مع الزمن، لذا يتعين الرجوع إلى

 بقدر 
 
 حقيقيا

 
 للشعب تمثيال

 
 ممثال

 
انتخابات جديـدة، حتى نضمن أن يبقى البرملان دائما

إلامكان، أما جعل النيابة ملدى الحياة فمن شأنه أن يبتعد النواب عن التعبير عن إرادة 

 .الشعب واتجاهاته، وتعتبر معول هدم للمبدأ الديمقراطي

دة نيابة البرملان تختلف من دولة إلى أخري فهي ليست باملدة الثابتة في وتحديد م 

الدساتير املختلفة، لكن من املهم عند تحديد هذه املدة هو أال تكون هذه املدة قصيرة بحيث 

ال يتمكن النائب من القيام بدوره التشريعي والرقابي على أتم وجه، إذ أن قصر مدة النيابة 

 ال يجب أن تكون هذه  تضع النائب تحت ضغط
 
مستمر من الناخبين إلعادة انتخابهم، أيضا

املدة من الطول الذي يؤدي إلى ضعف الرقابة الشعبية على النواب وحتى ال يضعف تمثيل 

البرملان للشعب، ومن ثم فإن مدة نيابة البرملان يجب أن تكون وسط ما بين القصر والطول، 



 تحديد العهدة البرملانية في ظل التعديل الدستوري

 "الخلفيات وألاهداف"   0202 لعام 
 الطاهر ياكر. د/ عبد الرحمن بن جياللي . د. أ

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"جماعي موسوم  مؤلف 52

 

ي إلى إضعاف الرقابة الشعبية على البرملان وال إلى فاملدة ينبغي أن تتحدد بحيث ال تؤد

 27.إلاسراف فيها

 تحديد العهدة البرملانية يتنافى مع قواعد الديمقراطية النيابية: الفرع الثاني

 6يرى جانب من النشطاء السياسيين، وفاعلي املجتمع املدني في الجزائر بأن الفقرة 

مع  متعارضةمن التعديل الدستوري والقاضية بتحديد العهدة البرملانية  200من املادة 

قواعد ومقتضيات الديمقراطية القائمة على أساس التمثيل والنيابة، فالشعب هو سّيد 

دة قانونية أن تحّد من هذه السيادة وتنتقص منها، وله أن يختار نفسه، وال يمكن ألية قاع

من ممثلي إرادته وممن ينوبون عنه كيف ما شاء، وال حدود لهذه إلارادة سوى ما تتضمنه 

بتنظيم هذا الاختيار بتحديد الوسائل وآلاليات، النصوص القانونية من شروط متعلقة 

سواء كانت شروط متعلقة بالناخب أو  ووضع الشروط الكفيلة لضمان حسن الاختيار،

أخرى خاصة باملنتخب، وكذا تنظيم العملية الانتخابية وتحديد الهيئة التي تشرف عليها 

وتنظيمها هي ألاخرى، أما ما عدا ذلك فللشعب الحرية الكاملة في التعبير عن إرادته واختيار 

 .ممثليه على مستوى البرملان

ي اختيار من يراه مناسبا من املرشحين في وعلى هذا ألاساس، للشعب الحق ف

الانتخابات التشريعية، ليعبر عن طموحاته ورغباته على مستوى البرملان، كما يتضمن هذا 

الحق حق إعادة انتخاب عضو البرملان مرات عديدة، فيكون له بذلك إمكانية شغل عضوية 

احترام مبدأ حرية إلارادة  -كما أسلفنا القول –البرملان لعهدات كثيرة ومتكررة، وأساس ذلك 

الشعبية، فمادام أن الشعب على مستوى دائرة انتخابية قد اقتنع بمستوى عضو البرملان 

من وحي أنه عّبر بحق عن طموحاته وآماله فيكون له الحق في إعادة انتخابه ألكثر من 

 200املادة من  6تجاه يرفض حكم الفقرة عهدتين برملانيتين، وهو ألامر الذي يجعل هذا إلا

 .0202 لعام من التعديل الدستوري

والحقيقة أن حجج هذا إلاتجاه مرجوحة مردود عليها، فاملسألة هنا تتعلق بمساوئ 

النظام الديمقراطي النيابي الذي قد يعاكس في كثير من ألاحيان قواعد الديمقراطية في حد 

ذاتها القائمة على أساس حكم ألاغلبية، ومبادئ دولة القانون القائمة على أساس احترام 

طية املباشرة التي ظر الى الديمقراطية النيابية التي هي بديل الديمقراينإرادة الشعب؛ إذ 
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ولهذا فهي ال تمثل  ،نها ديمقراطية ناقصة وغير كاملةأو ممارستها على أيصعب تطبيقها 

ن الشعب سيختار في الانتخابات عددا من املرشحين الذين أل  ،اماسلطة الشعب تم

الذي سيشكل و  ،انيةغلبية البرملمنه حزب ألا  ان الذي بدوره سيخرجسيتشكل منهم البرمل

ن كل أوهذا يعني  ،حزاب في املعارضةأو أكثر من أو باالتفاق مع حزب أالحكومة لوحده 

 من ولهذا فإنه  ولئك جزء من الشعب وليس الشعب كله،أ
 
 محدودا

 
بناء أا ال تمثل إال جزءا

نطلق فإن النظام الديمقراطي ومن هذا امل .الشعب الذين ذهبوا للمشاركة في الانتخابات

مقراطيا إال وبالتالي فهو ليس دي ،البرملاني نظام ناقص وغير كامل إال من الناحية النظرية

 28.ن يكون فيه مجسدا لإلرادة الشعبية ومعبرا عنهاأبالقدر الذي يستطيع 

ويصبح النظام الديمقراطي النيابي نقمة في الدول التي تشهد نصوصا قانونية 

ملقتضيات دولة القانون القائمة على أساس مبدأ احترام إلارادة الشعبية، فقد أكدنا  مجانبة

في بداية هذا البحث بأن النظام القانوني الانتخابي في بالدنا ال يؤدي إلى اختيار أحسن 

فيها  تمارسالنواب املمثلين إلرادة الشعب على مستوى البرملان، فهو يترك فراغات كبيرة 

صل إلى مبتغى ورضاء الشعب، فاملسألة تال أعماال القوى السياسية واملالية وألاحزاب 

تنطوي على تزوير لإلرادة الشعبية من خالل نظام القوائم الحزبية والسياسية املغلقة؛ 

بحيث ال يكون للشعب حق اختيار ألاحسن وألاجدر من بينها، وهو ما يعدا قيدا حقيقيا على 

ينتهي املطاف إلى القفز على إرادة الشعب، ومن ثم شغل املنصب النيابي بطرق ، لإرادته

لألسف –ملتوية، والقبوع فيه ألكبر مدة ممكنة بالطرق وألاساليب ذاتها، والتي تتيحها 

النصوص القانونية، فتصبح جبهة الصامتين العازفين عن املناسبات الانتخابية هي  -الشديد

 .بحق إرادة الشعب، والذي ال ممثل أو تمثيل لهاالغالبة، وهي التي تشكل 

زيادة على ما تقدم من تحليل ملساوئ النظام النيابي في بالدنا، سوء التقدير السياس ي 

من طرف الناخبين في الانتخابات التشريعية، وهذا مرده نقص الوعي السياس ي عند الكثير 

في  باالشتراطتقييد حق الاقتراع  منهم، ومن هذا املنطلق نذهب في إلاتجاه القائل بضرورة

 من املعرفة، عندئذ يصبح نظام التمثيل النيابي محققا ملبادئ النظام 
 
حق من يمارسه قدرا

الديمقراطي على أحسن وجه، وقصر حق الاقتراع على املتعلمين مثال، هو زيادة في كفاءة 

التي هي في صفوف الشعب للديمقراطية وهو تأكيد آخر وقوة تمثيله إلرادة الشعب، البرملان 
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فأصبح التعبير عن إرادة الشعب في بالدنا  .خارج البرملان اليوم وليس في صفوف البرملانيين

اليوم يتم بأساليب وطرق خارج عن إطار البرملان، من خالل حقوق وحريات يكفلها 

ه حراك الدستور، كحرية الرأي والتعبير في وسائل إلاعالم، والتظاهر السلمي، وهو ما ترجم

 .ما يؤكد بحق عن ضياع التمثيل الحقيقي إلرادة الشعب ذاوه. 0222فبراير  00

فإذا كان ذلك ه، ن يحكم الشعب نفسه بنفسأى لإن الديمقراطية تهدف أباعتبار و 

ك فهو ليس ديمقراطيا إال ن لم يكن كذلإللشعب وأداة بيده فهو ديمقراطي و النظام ممثال 

ن البرملان هو تعبير عملي عن أن الديمقراطية والبرملان ويعتبر بي  وهناك من يخلط، باالسم

ن البرملان قد جاء نتيجة انتخابات ديمقراطية حرة ولم يأت بالتعيين أالديمقراطية باعتبار 

يكون البرملان ممثال  مان ذلك سيكون صحيحا حينإ..فرض وبالتالي فإنه يمثل الشعب أو ال

ن البرملان الذي هو إ .به ووفيا لها وآلمالها وطموحاتهاوثقت حقيقيا للجماهير التي انتخبته و 

ملناقشة ( النواب)السلطة التشريعية ليس مجرد مؤسسة دستورية يجتمع بها البرملانيون 

نه بيت الشعب ولهذا فإن القوانين التي ال تأخذ طريقها الى التطبيق إ..القوانين وإصدارها

 ،مات ال معنى لها وال حياة فيهاإنها ستصبح مجرد كلالفعلي وال تعود بالفائدة على الشعب ف

فعال وأعمال يستفيد منها ألى إن تتحول أوانين التي يشرعها املشرعون يجب ن القأل 

املظلومون واملتعبون وإذا لم تتكفل بتوفير لقمة العيش لهم وملن يعولون وال تحفظ لهم 

هم وعلى الدولة واملجتمع ال فائدة ستكون عند ذاك عبئا ثقيال علي فإنهاكرامتهم وحقوقهم 

نه أعلى افتراض ن البرملاني إخر على الجانب آلا ..الجريدة الرسمية نها منشورة في أمنها سوى 

اقدا لشرعيته فيما لو تخلى قد حصل على عضويته بطريقة شرعية ال غبار عليها سيكون ف

يام كان أطلقها أى الجماهير التي د التي طرحها علفكار واملبادئ والبرامج والوعود والعهو عن ألا 

 قبل الانتخابات
 
و تخلى عن خدمة الشعب ألزم نفسه فيه أو لم يستطع الايفاء بما أ ،مرشحا

وكأنه صدى لصوت غيره من  ..و رقم ال تأثير لهأة صورة من الصور وأصبح مجرد عضو بأي

 29.إلرادتهحزاب وليس ممثال للشعب وخادما له ومنفذا و ألا أو الكتل أالنواب 

لهذه ألاسباب أو تلك، واحتراما إلرادة الشعب ومبدأ التمثيل، وتنظيما للعهدة 

سنوات في ظل الدساتير الجزائرية املتعاقبة، تم ( 5)البرملانية كحال تحديد مدتها بخمس 

من  200من املادة  6من الدستور بإضافة حكم جديد في إطار الفقرة  222تعديل املادة 
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، يقض ي بتحديد العهدة البرملانية لتصبح عهدتين في مدة 0202 لعام وريالتعديل الدست

 .سنوات( 22)أقصاها عشر 

 املبحث الثالث

 ألاساس الفكري والدستوري لتحديد العهدة البرملانية في الجزائر

: على أن 0202من التعديل الدستوري لعام ( 6)في فقرتها السادسة  200تنص املادة 

، ومنه نحدد ..."ارسة أكثر من عهدتين برملانيتين منفصلتين أو متتاليتينال يمكن ألحد مم"...

العهدة البرملانية في املطلب ألاول، ثم نتطرق بالدراسة ألحكام تحديد العهدة  مضمون 

 .في مطلب ثان النص الدستوري املذكور أعالهالبرملانية في 

 املطلب ألاول 

 العهدة البرملانية مضمون 

، واللتان تؤكدان بأن 0226من التعديل الدستوري  9و 7تين في إطار أحكام املاد

الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة، يمارسها بواسطة مؤسسات دستورية يختارها 

ينتخب الشعب أعضاء البرملان  30بنفسه عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه املنتخبين،

د أهم مظاهر سيادة ينوبون عنه، ويمثلون إرادته على مستوى أهم سلطة في البالد وأح

الشعب في النظام السياس ي، وهي السلطة التشريعية التي تضع القواعد والنصوص 

 .القانونية التي تعنى بالشأن العام للبالد والعباد واملؤسسات

أعضاء البرملان الوظيفة البرملانية ومهامهم في إطار ما يسمى بالعهدة  ويمارس

البرملانية، التي تنظمها أحكام قانونية هي ألاخرى سواء كان مصدرها الدستور أو القانون 

 .العهدة البرملانية؟مضمون ، فما وحتى النظام الداخلي لغرفتي البرملان

 ةالعهدة البرملانية إلالزامي: الفرع ألاول 

ينتخب الشعب ممثلين عنه يعهد إليهم ممارسة وظيفة نيابية تأهلهم للتصرف 

باسمه تدعى العهدة البرملانية، وهي تشبه عند غالبية فقهاء الثورة الفرنسية في مدلولها 

القانوني فكرة النيابة أو الوكالة القانونية املستمدة أحكامها من القانون الخاص، أي أن 

ن ألامة، وبما أن الوكيل في أحكام القانون الخاص يبرم التصرف باسم البرملان هو وكيال ع
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وكأنه تصرف بنفسه، فكذلك الوضع بالنسبة موكله، وتنصرف آثار التصرفات إلى املوكل 

للبرملان فإنه املعبر عن إرادة الشعب، ويضع القوانين باسمه، وكأن الشعب هو الذي وضعها 

 .واب هو ما يريده الشعببنفسه، ومعنى ذلك أن ما يريده الن

النظرية على أساس ازدواج الشخصية، أي شخصية النائب هذه بينما تقوم 

وشخصية املنيب، فلكل منهما إرادته الخاصة، فإنه تذهب نظرية العضو  في اتجاه وحدة 

الشخصية، أي شخصية ألافراد مجتمعين، فالنظرية تفترض وجود شخص واحد هو 

مجموع أفراد الشعب، وهو يعبر عن إرادته بواسطة أعضائه،  الشخص الجماعي املتكون من

 .ومنها البرملان

ويترتب على ذلك أن إرادة الشعب ال تنفصل عن إرادة أعضائه التي تعبر عن هذه 

إلارادة، ومعنى ذلك أن البرملان يعد بمثابة العين وألاذن واللسان بالنسبة لجسم إلانسان، 

فكما أنه ال يمكن القول بأن لعضو من هذه ألاعضاء إرادة مستقلة عن جسم إلانسان وإنما 

فحسب، كذلك الوضع بالنسبة للبرملان فما هو إال أداة إلانسان ادة هي أدوات لتنفيذ إر 

 31.يتصرف بإرادته ويسن القوانين باسمه ووفقا لرغباته" الشعب"للشخص الجماعي 

أنه للتوفيق بين النظام النيابي واملبدأ الديمقراطي ال يصح  "بارتلمي"ويرى ألاستاذ 

 .مر نظرة واقعية عمليةجب النظر إلى ألا الوقوف عند اعتبارات قانونية مجردة، وإنما ي

فلئن كان نظام الديمقراطية املباشرة هو النظام الديمقراطي املثالي، فتحقيقه 

مستحيل عمليا، ومن ثم ال مناص من ألاخذ بنظام الديمقراطية غير املباشرة أو 

ول يضع الديمقراطية النيابية، كما أن النظام النيابي يسمو على الحكم املباشر، ألن ألا 

الحكم في يد فئة مختارة من الشعب وبالتالي ال يكون ثمة حاجة إلى البحث في طبيعة العالقة 

بقدر إلامكان وبما ال يتنافى مع –بين البرملان والشعب، وإنما املهم هو إشراك الشعب 

في الحكم، فالديمقراطية هي مجرد اشتراك الشعب في الحكم سواء اشترك  -املصلحة العامة

وخالصة القول أن النظام النيابي ال . فسه أو بواسطة نوابه، فاملبدأ الديمقراطي مصون بن

 32.يفسر بالنظريات القانونية، وإنما يرتكز على الاعتبارات العملية

في نموذج العهدة ألامرية إلالزامية يرسم املنتخبون توجيهات مسبقة للمنتخب، 

يوكلونها له لتجسيدها أثناء ممارسته للعهدة، وتأخذ العهدة بهذا املفهوم معنى الوكالة في 
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القانون املدني، حيث يوجه املنتخبون أوامرهم للمنتخب حسب مصالحهم، ويلزمونه 

 .في حالة ما إذا تجاهلهم بالعمل لحسابهم، وإال عزلوه

يعود ألاساس إلايديولوجي للعهدة ألامرية لنظرية سيادة الشعب، أين يملك السيادة 

أفراد الشعب أنفسهم وتتوزع عليهم جميعا، ويحوز كل فرد منهم جزءا من السيادة مساويا 

ي للسيادة ألجزاء باقي ألافراد، من دون تفرقة بين حاكم ومحكوم، خالفا للمفهوم الديكتاتور 

راطية الذي يجعلها ملكا للحكام فقط، وتتوافق نظرية سيادة الشعب مع نموذجي الديمق

املباشرة وشبه املباشرة، فطاملا أن السيادة مجزأة ومقسمة بين أفراد الشعب، فإنه يحق لهم 

كلهم ممارسة السلطة بأنفسهم ومباشرة في النموذج املباشر للديمقراطية، وهو نموذج يكاد 

ون مستحيال في ألانظمة السياسية الحديثة، أما نموذجها الشبه املباشر املعروف لدى يك

ألانظمة املعاصرة فيعطي للشعب سلطة ملمارسة سيادته باملوازاة مع املجالس البرملانية عن 

 33.الاستفتاءطريق آلية 

دة يتبين مما تقدم كيف أن نظرية سيادة الشعب تعيد بناء الطبيعة إلالزامية للعه

البرملانية، التي ال يمثل فيها النائب ألامة كلها، بل هو وكيل عن دائرته الانتخابية فحسب، كما 

ال يجوز للنائب أن يتحلل من تبعيته لدائرته الانتخابية، ألنه تربطه بها عهدة أمرية إلزامية، 

عليمات محددة وطبقا لهذه الطبيعة يحق لناخبي الدائرة إمالء إرادتهم على النائب وإلزامه بت

في نشاطه البرملاني، إذا لم يحترمها جاز لهم أن يعزلوه عن نيابته، وهذا عيب في العهدة 

على مسار الحياة النيابية والصالح العام، ألنها تجعل  بالسلبالبرملانية إلالزامية، يعود 

ال قام النائب مضطرا من الناحية العملية إلى مراعاة املصالح الخاصة لناخبي دائرته، وإ

هؤالء الناخبون بعزله عن نيابته في البرملان، أو على ألاقل عدم تجديد انتخابهم له، وهكذا 

تضيع املصلحة العامة لألمة إذا ما تعارضت مع املصالح الخاصة لبعض الدوائر 

 34.الانتخابية

 العهدة البرملانية التمثيلية: الفرع الثاني

إن تعارض مبدأ عمل العهدة ألامرية مع مفهوم املصلحة الوطنية وكذا مع مبادئ 

الديمقراطية الحديثة، جعل العديد من ألانظمة الدستورية تصرح بأن هذه العهدة باطلة، 

وإلاعالن في الوقت نفسه عن تبنيها للعهدة التمثيلية الحرة التي تقتض ي استقاللية املنتخب 
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بمجرد تقلده ملهامه كنائب، وال يتلقى أية أوامر أو توجيهات من عن شخصية من انتخبه 

 .وإنما يمثل ألامة بأسرها 35حزبه وال من الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها،

ففكرة الوكالة إلالزامية بين النائب وناخبيه قد زالت في التنظيم الدستوري الحديث 

لترا منذ القرن الثامن عشر، وأصبح املبدأ للدول الديمقراطية، فقد انتهى العمل بها في انج

يه توكيله بش يء على سبيل إلالزام، ثم السائد هو أن النائب يمثل ألامة كلها، وليس لناخب

ما ( 7)عن فكرة الوكالة إلالزامية، وأقّر في مادته السابعة  2722تراجع دستور فرنسا لعام 

ينتخبون عنها، بل هم ممثلون لألمة جميعها، إن النواب ليسوا ممثلين لألقاليم التي : "يأتي

ثم سرى هذا املبدأ بعد ذلك وتقرر في جميع الدساتير ". وال يمكن إعطاءهم أي توكيل

 .الالحقة

ونتيجة ألاخذ بمبدأ تمثيل النائب لألمة كلها، له أن يبدي آراءه بالكيفية التي ترض ي 

فهو غير ملزم ( ال مصلحة دائرته فقط)ضميره، وال يستهدف في تصرفاته إال املصلحة العامة 

ولضمان . بإتباع رأي ناخبيه، وليس للناخبين سلطان على النواب بعد انتهاء عملية الانتخاب

استقالل النواب عن الناخبين تقرر الدساتير بإبطال كل وكالة إلزامية حتى ولو تمت بإرادة 

يسمونه باالستقالة على  وكذلك تنص الدساتير على عدم الاعتراف بما. النائب ورضائه

بياض أو الاستقالة بدون تاريخ، وكان يقصد بهذه الوسيلة وضع النائب تحت السيطرة 

تلك الاستقالة التي )الفعلية للناخبين، وذلك بتهديده بتقديم الاستقالة إلى املجلس النيابي 

دمونها عندما يكتبها النائب دون ذكر تاريخ لها ويسلمها للناخبين لتكون تحت تصرفهم يستخ

لفكرة الوكالة إلالزامية، ومن ثم فقد  ، وهذه الوسيلة تعتبر رجوعا بطريق ملتو(يريدون 

 36.أبطلتها الدساتير ولم تعترف بها املجالس النيابية كما حدث في فرنسا

وتقرر الدساتير ضمانات أخرى للنواب، ويقصد بها تحريرهم من ضغط وتأثير 

ا هي إال تطبيق للمبدأ ألاساس ي الذي استقرت أصوله وهو الناخبين، وكل هذه الضمانات م

 .أن النائب يمثل ألامة

تنطلق فلسفة العهدة التمثيلية من كون السيادة سلطة عليا آمرة ناهية، ال تعود إلى 

فرد أو أفراد محددين بذواتهم كالنواب والرؤساء، وال إلى هيئة معينة كالبرملان، بل ترجع 

إليهم تها باعتبارها وحدة مجردة عن ألافراد املكونين لها، مع أنها ترمز السيادة إلى ألامة ذا
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جميعا، وباعتبار ألامة وحدة ال تتجزأ فإن السيادة ذاتها وحدة غير قابلة للتجزئة على 

ألافراد، وال يقبل التصرف فيها وال التنازل عنها لنواب ألامة أو تملكهم إياها، فكل حاكم أو 

رس السلطة باعتباره وكيال فقط عن ألامة صاحبة السيادة، وإذا انتهت جهاز في الدولة يما

فتتجلى بذلك العالقة التي بين نظرية سيادة . عهدته لم يعد له أي حق في ممارسة السلطة

ألامة والطبيعة التمثيلية للعهدة البرملانية، إذ تقتض ي ألاولى ال محال ألاخذ بنظام 

شخصا معنويا مستقل عن ألافراد، لكنها تحتاج ألشخاص  الديمقراطية النيابية، ألن ألامة

طبيعيين يمارسون السيادة نيابة عنها في البرملان واملجالس النيابية، ويعتبرون وكالؤها 

 37.املعبرين عن إرادتها واملتحدثون باسمها

وهنا تتعارض فكرة العهدة التمثيلية مع مبادئ الديمقراطية املباشرة أو شبه 

ث يمارس الشعب السلطة بنفسه ولحسابه مباشرة ودون تمثيل، أو أن يمارس املباشرة؛ حي

الحكم بمقتض ى وكالة إلزامية يتقيد من خاللها ممثل عن الشعب بتوجيهات ناخبيه وإال 

تعرض للعزل، غير أن أفراد الشعب وفقا لنظرية سيادة ألامة ال يملكون ممارسة السلطة 

ملك  ةون أي جزء أو قدر من السيادة، بل هذه ألاخير واتخاذ القرارات بأنفسهم، وال يملك

للمجموعة الوطنية في إطار ما يسمى بإرادة ألامة، حينها يمثل النائب على مستوى البرملان 

إرادة ألامة في إطار مهمة وطنية وليس له أن يتكلم باسم دائرته وناخبيه أو يتقيد بتعليماتهم، 

في إطار هذه النظرية وظيفة وليس حقا يمارسه من تتوفر  الانتخابوعلى هذا ألاساس يصبح 

فيه شروط خاصة ملصلحة ألامة صاحبة السيادة، كما يشترط أن تتوفر في املرشحين 

 .مستوى تعليمي معين إضافة إلى شروط أخرى مقتضاها الاختيار ألامثل ملمثلي ألامة

بادئ الديمقراطية فيظهر بذلك نوع من التعارض بين مفهوم العهدة التمثيلية وم

ودولة القانون القائمة أساسا على فكرة احترام إلارادة الشعبية، فالنائب وفق هذه النظرية 

قد يس يء إلى مبدأ التمثيل التي تقتضيه دولة القانون، وقد يمض ي قدما بعد انتخابه إلى 

ثيل ومبدأ التمانتهاج سياسة تحقيق املصلحة الشخصية، ضاربا بذلك حق الشعب وآماله 

بعرض الحائط، فتطرح فكرة العودة إلى نظرية سيادة الشعب بقوة في هذه املسألة بالذات، 

 .أين يكون للشعب حق محاسبة النواب الذي أساؤوا إلى عهدتهم البرملانية
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والحقيقة أن ممارسات بعض النواب في بالدنا، سواء تعلق ألامر بطريقة الترشيح 

تعلق باملمارسة بعد الانتخاب تجعلنا نثمن أفكار نظرية والوصول إلى مقاعد البرملان، أو 

سيادة الشعب في مسألة حق الشعب في العدول عن عهدة النائب الذي يمارس الفساد أو 

غاية ما في ألامر أن ذلك يتطلب قدر كبير من الوعي واملسؤولية لدى . يس يء إلى مبدأ التمثيل

لطة محاسبة النواب وإمكانية إنهاء أفراد الشعب حتى ال يس يء هو آلاخر استعمال س

 .عهدتهم البرملانية

أمام هذه املخاطر التي تحملها كل من نظرية سيادة الشعب ونظرية سيادة ألامة 

قد أخذت اتجاه مبدأ التمثيل ومبادئ الديمقراطية النيابية، تجد أن دساتير كثير من الدول 

ما تقتضيه خصوصية كل مجتمع بالنظريتين معا وفق ما يخدم مصالح شعبها، وتماشيا مع 

وما يملكه من وعي سياس ي واجتماعي على درجة معينة من إلايمان بمبادئ دولة الحق 

فتأخذ في الغالب بفكرة العهدة التمثيلية القائمة على أساس أن النائب يمثل إرادة . والقانون 

رها، وتلك هي القاعدة ألاساس التي قامت عليها نظرية سيادة ألامة، في حين يقوم ألامة بأس

مبدأ اختيار النواب على أساس الاقتراع العام الذي هو حق لجميع املواطنين مهما اختلفت 

 .وتفاوتت درجات الوعي والتعلم بينهم، وهذا يدخل في مقومات نظرية سيادة الشعب

مهّمة الّنائب : "على أن 0226من التعديل الدستوري  200في الجزائر، نصت املادة 

بينها وبين مهام أو وظائف وعضو مجلس ألاّمة وطنّية، قابلة للّتجديد، وال يمكن الجمع 

فيتبين من خالل هذا النص أن الجزائر قد تبنت في دستورها فكرة العهدة  83".أخرى 

بمجرد انتخاب املرشح لالنتخابات تمخضت عن نظرية سيادة ألامة، بحيث التمثيلية التي 

التشريعية يصبح في مهمة وطنية ممثال إلرادة ألامة كنائب على مستوى املجلس الشعبي 

الوطني، في حين أن الانتخاب حق عام يمارسه كل مواطن جزائري في إطار نظرية سيادة 

 .الشعب

ري، نجد من خالل نظام العهدة التمثيلية الذي تبناه املؤسس الدستوري الجزائ

أنفسنا أمام معضلة حقيقية وبين حّدين نارين، فقد أبانت التجربة أن نظام العهدة 

التمثيلية قد تم انتهاكها وممارستها في غير وجهتها الحقيقية السليمة وهي تمثيل الشعب 
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أحسن تمثيل في إطار مبادئ الديمقراطية ومقومات دولة القانون، وقد أكدنا على ذلك فيما 

حملته تلك التجربة املريرة من مساوئ أهلكت الحياة السياسية والاجتماعية في سبق وما 

بالدنا، وهزت من كيان وأركان ثقة الشعب في حكامه وسلطاته، ومع ذلك ال يمكن للشعب 

من الدستور املذكورتين سابقا أن ينهي أو يعزل  9و 7صاحب السيادة والسلطة وفق املادتين 

البرملانية، دائما بسبب تبني املؤسس الدستوري ألفكار نظرية  واب املسيئين لعهدتهمالن

كما ال يمكن من جهة أخرى أن ننظر في أفكار . سيادة ألامة التي تنبذ طريقة الوكالة إلالزامية

نظرية سيادة الشعب الحل الشافي والكافي للمرض الذي أصاب العهدة البرملانية في بالدنا، 

على درجة كبيرة من الوعي السياس ي والاجتماعي  -فنا القول كما أسل–فاملسألة هنا تنطوي 

وعلى أساس من التعلم واملعرفة لدى املواطنين الجزائرين، وأمام هذا إلاشكال حاول 

أن يضع مزيدا من  0202املؤسس الدستوري الجزائري في إطار التعديل الدستوري لعام 

شدة وطأة الانحراف عن أهداف الشروط وألاحكام تخص العهدة البرملانية للتخفيف من 

فاهتدى ... ورغباتهالعهدة البرملانية املتعلقة بتمثيل الشعب أحسن تمثيل بتحقيق طموحاته 

 .وعددا( وهو حكم موجود في الدساتير السابقة)إلى ضرورة تحديد العهدة البرملانية مدة 

 املطلب الثاني

 تحديد العهدة البرملانية

على غرار دساتير الدول –الجزائر ومنذ أول دستور للبالد  تخضع العهدة البرملانية في

ملبدأ التأقيت؛ حيث ينتخب املجلس الشعبي الوطني  -التي تبنت النظام الديمقراطي النيابي

وهو مبدأ . سنوات( 6)سنوات، وتحدد عهدة مجلس ألامة بمدة ست ( 5)لعهدة مدتها خمس 

الديمقراطية النيابية للحؤول دون الوقوع في قد اهتدت إليه الدول التي طبقت نظام 

الاستبداد والطغيان الذي قد يمارسه أعضاء البرملان، ناهيك عن التحلل من الالتزامات 

 .النيابية والتنكر إلرادة الشعب

خاصا  اولم يتوقف ألامر عند هذا الحد، بل أفرد املؤسس الدستوري حكما جديد

من التعديل الدستوري لعام  200من املادة ( 6)السادسة بالعهدة البرملانية في إطار الفقرة 
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سنوات ( 22)، مقتضاه تحديد العهدة البرملانية من حيث املمارسة لتصل إلى حد عشر 0202

 .الحكم الدستوري من خالل الفرعين التاليينوفيما يلي نفصل . على ألاكثر

 املقصود من مصطلح التحديد دستوريا: الفرع ألاول 

 : تحديد العهدة البرملانية إلى معنيين أساسيينتنصرف فكرة 

 من حيث املدة: أوال

مقتض ى النظام الديمقراطي النيابي هو استقالل البرملان عن الناخبين كمبدأ من 

ومن ناحية أخرى يجب أن نؤكد على أن الغرض من هذا النظام هو أن مبادئه ألاساسية، 

، ويعملون على تحقيق مصالحها، ومن أجل يعبر أعضاء البرملان عن إرادة ألامة وشعورها

تحقيق هذه الغايات يجب أن تكون مدة نيابتهم محددة بأجل معلوم، ألنهم لو ظلوا نوابا عن 

الشعب مدى الحياة فإن ذلك قد يؤدي إلى الاستبداد، وتضعف بمرور الزمن فكرة تمثيل 

ام النيابي، ولذلك وجب البرملان لألمة والتعبير عن ميولها وشعورها، وينهار أساس النظ

 .تأقيت نيابة البرملان عن ألامة بمدة معينة تختلف باختالف الدساتير

ويالحظ أن معظم الدساتير الحديثة تجعل مدة نيابة البرملان فترة تتراوح بين أربع أو 

 39.خمس سنوات، وهذا هو الاتجاه الغالب

على مبدأ تأقيت  0202حافظ املؤسس الدستوري من خالل تعديل وفي الجزائر، 

سنوات كحد أقص ى ( 5)العهدة البرملانية، بحيث تكون محددة املدة لتصل إلى حد خمس 

سنوات بالنسبة ملدة ( 6)للعهدة الواحدة بالنسبة لعضوية املجلس الشعبي الوطني، و ست 

على  .سنوات( 3)تشكيلة مجلس ألاّمة بالّنصف كّل ثالث وتجدد  العضوية في مجلس ألامة،

 40.ار أن البرملان الجزائري متكون من غرفتين في إطار مبدأ ثنائية السلطة التشريعيةاعتب

 من حيث عدد العهدات املمارسة: ثانيا

إن الانتخابات التشريعية هي فرصة في كل مرة للتوفيق بين استغالل البرملان من 

جهة، والاحتفاظ بسلطة ألامة من جهة أخرى، فالبرملان في مدة نيابته يكون حرا في تصريف 

أمور الدولة، وإذا ما انتهت عهدته وحل وقت الانتخاب لتجديد البرملان فإن ألامة حينئذ 

وتبدي رأيها من جديد وكيفما تشاء، فإذا كانت سياسة البرملان سليمة  تسترد كامل سيادتها
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ومرضية ومتفقة مع إرادة ألامة وشعورها فإن الناخبين سيقدمون على إعادة تجديد انتخاب 

سيسقط ألاعضاء في ألاعضاء، وإن كان الشعب غير راض عن سياسة البرملان فإنه 

جديدة تتفق مع إرادة الشعب، وتحقيق أهدافه الانتخاب، ويختار آخرين كي يطبقوا سياسة 

 .وميوله

فمسألة تحديد مدة العهدة البرملانية وما لها من أهداف خاصة بضرورة احترام إرادة 

ألامة وسيادتها بشكل دوري، تصلح كأساس لتبرير مسألة أخرى في غاية ألاهمية في بالدنا 

حيث يكون على عضو البرملان هنا شغل اليوم تتعلق بفكرة تحديد عدد العهدات البرملانية؛ ب

املنصب النيابي ملدة محددة ولعدد محدد من العهدات، لتصل في أقصاها ملدة محددة في 

 .يشغله النائب من العهداتمجمل كل ما يمكن أن 

سنوات  5هي خمس  200من املادة  6فإذا كانت مّدة العهدة البرملانية بحكم الفقرة 

مجلس ألامة، عضوية بالنسبة ل سنوات  6شعبي الوطني، وست بالنسبة لنيابة املجلس ال

( 22)فإن املدة القصوى للعهدة البرملانية على مستوى املجلس الشعبي الوطني هي عشر 

( 22)بالجمع بينهما إحدى عشر و . سنة( 20)سنوات، وبالنسبة ملجلس ألامة هي اثنى عشر 

 .فقط ينتانية بعهدتين اثنسنة، علما أن النص الدستوري قد حدد العهدة البرمل

والحقيقة أن ظروف هذا الحكم الدستوري قد اقتضته ضرورات محاربة الفساد 

وأخلقة الحياة العامة على مستوى البرملان، مما يجعلنا نؤكد على أن النظريات وألافكار 

ؤسسة للنظام الديمقراطي النيابي هي في أغلب ألاحيان مجردة عن الواقع، ويكشف هذا 
ُ
امل

خير عن عدم جدواها، فمنطلقات املؤسس الدستوري في هذا النص كانت واقعية ألا 

مستندة إلى املطالب السياسية الخاصة بضرورة محاربة الفساد وأخلقة الحياة السياسية 

، وعلى أساس ذلك ونظرا لإلساءة التي طالت مبدأ تمثيل إلارادة الشعبية، والحزبية

ة الترشيح من قبل ألاحزاب السياسية الفاعلة في الحكم واستعمال الطرق امللتوية في عملي

واملمثلة له، مما يشكل ذلك خيانة ألمانة الشعب، اهتدى املؤسس الدستوري إلى إفراد حكم 

فمسألة إعادة تجديد انتخاب . جديد مفاده تحديد العهدة البرملانية من حيث املمارسة

بها الواقع السياس ي في أعضاء البرملان لعهدات متكررة غير محددة كعمل د
ّ
يمقراطي كذ

الجزائر، وجعل كالم الفالسفة واملنظرين في مهب الريح، ومجرد حبر على ورق، فالهدف 
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ألاساس هنا هو كيفية التخلص من املمارسات الفاسدة، وكيفية أخلقة الحياة السياسية في 

". لديمقراطية النيابيةا"بالدنا، وليس فقط التطبيق ألاعمى ألفكار ونظريات مجردة سميت بـــ

فكم من قابع في البرملان الجزائري بحجة تمثيل إلارادة الشعبية، وبأن الشعب هو من انتخب 

املطالب بضرورة إصالح البرملان والتأكيد على قيمة دور النائب التشريعي والرقابي واختار؟ و 

 ...ال تعد وال تحص ى

اتجاه هللا، واتجاه البالد والعباد، من منطلق كبيرة الحجم فلعضو البرملان مسؤولية 

الدور الكبير الذي يلعبه داخل قبة البرملان، فهو يعمل ويساهم في عملية سن القواعد 

القانونية التي تحكم الدولة بمؤسساتها العامة والخاصة، وسلوك ألافراد في املجتمع، كما 

مال الحكومة، فاملسألة هنا تنطوي يباشر مهمة في غاية الدقة وألاهمية تتعلق بمراقبة أع

على علم وكفاءة كبيرين بالشؤون الدستورية والقانونية والسياسية في البالد، ومنطلقات 

دي بنا إلى نتائج ومنزلقات خطيرة في القائمة على أساس مبدأ التمثيل تؤ العمل الديمقراطي 

اسية وشؤون الحياة في بعض ألاحيان لوال سلطة الدستور والقانون الضابطة للعملية السي

تي لها من ألادوات وآلاليات ما تضع حدا ملساوئ التطبيق ألاعرج للنظام البالد، ال

 .الديمقراطي

لقد شهدت الحياة السياسية في آلاونة ألاخيرة في بالدنا ضغط ويأس وعدم ثقة في 

الذي تبوأه السلطة، كان البرملان أحد املتسببين في ذلك، فبعض ألاعضاء فيه تملك املقعد 

بناء على انتخابات أقل ما يقال عنها تحمل في طياتها كثير من الشبهات تعلقت بنزاهتها، بل 

ومنهم من جعل نفسه في حالة ذهاب وإياب بين غرفتي البرملان، قد تولد عن كل ذلك انفجار 

مطالب سياسية ، وما حمله من غضب عارم ترجم في شكل 0222فبراير  00ترجمه حراك 

 .ا ضرورة إصالح جذري للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البالدمؤداه

، ال يمكن (200من املادة  6الفقرة )إذن، مما تقدم، ووفقا للنص الدستوري الجديد 

لعضو البرملان أن يشغل املنصب النيابي ألكثر من عهدتين برملانيتين في كل الظروف 

ادة الشعبية أساسا، وحماية سلطة البرملان في حد ذاتها، وألاحوال، وذلك في سبيل حماية إلار 

وتكريسا ملبدأ التداول السلمي على السلطة، وإحقاقا للطاقات الشبانية التي تفوق 

 ...التوقعات في كثير من الحاالت واملجاالت
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 كيفية تحديد العهدة عمليا: الفرع الثاني

املستفتى فيه الشعب،  الدستوري من التعديل 200من املادة  6لقد نصت الفقرة 

 . على أنه ال يمكن ألحد ممارسة أكثر من عهدتين برملانيتين منفصلتين أو متتاليتين

املرجو من هذا الحكم الدستوري أنه ال يمكن ألي كان أن يمارس أكثر من عهدتين 

إال انتخابه  يعادأن  فال يمكنعلى مستوى املجلس الشعبي الوطني،  كان نائبا فإذا ؛برملانيتين

أن ينتخب أو يعين كعضو على مستوى مجلس ألامة بعد ممارسته  واحدة، كما وال يمكنمرة 

 .لعهدتين كنائب في املجلس الشعبي الوطني

، إال مرة واحدةانتخابه  يعادأن  على مستوى مجلس ألامة، فال يمكن كان عضوا وإذا

الشعبي الوطني بعد ممارسته  وال يمكنه أن ينتخب بعد ذلك كنائب على مستوى املجلس

 .لعهدتين كعضو في مجلس ألامة

وري القانون العضوي املتعلق ل هذا الحكم الدستوفي كل ألاحوال، ينبغي أن يفصّ 

، بأن يحدد الحاالت التي ال يمكن أن (هو في إطار التعديل حاليا) بنظام الانتخابات املرتقب 

ال يمكن لعضو البرملان الذي  من الحاالت آلانيترشح فيها املواطن لالنتخابات التشريعية؛ 

استنفذ العهدتين البرملانيتين طبقا ألحكام الدستور أن يترشح مرة أخرى لالنتخابات 

 .التشريعية

السؤال الذي يطرحه نفسه آلان، هو هل النائب أو عضو مجلس ألامة الذي لم 

عهدته  يمكن اعتباركان، ُيكمل العهدة البرملانية لخمس سنوات بحكم الدستور ألي سبب 

 البرملانية عهدة كاملة؟

، يتبين بأن املؤسس الدستوري قد 200من املادة  6إذا ما ركزنا على نص الفقرة 

، مما يفهم معه أن "كاملتين"دون أن يضيف مصطلح " عهدتين برملانيتين"استعمل مصطلح 

سنوات، والتي ( 5)ي قبل مدة خمس الحاالت التي تؤدي إلى انتهاء العهدة البرملانية قبل أوانها أ

حددها النظام الداخلي لكل من غرفتي البرملان، ال تؤثر على اعتبار العهدة البرملانية املنتهية 

قبل املدة املحددة دستوريا كعهدة كاملة، وإال في الحالة العكسية كان بإمكان املؤسس 

ن العهدة البرملانية التي لم ليتضح بمفهوم املخالفة بأ" كاملتين"الدستوري إضافة مصطلح 
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ليست بعهدة كاملة، وال يعتد بها حسابيا في الحد ألاقص ى إلمكانية شغل منصب بعد تكتمل 

 .نيابي واملتمثل في عهدتين برملانيتين

ونشير في هذا إلاطار، أنه ال تتضمن أحكام إثبات العضوية املحددة في النظام 

إشارة تخص حساب العهدة البرملانية، وهو أمر طبيعي ما الداخلي لكل من غرفتي البرملان أية 

دام أن العهدة البرملانية مفتوحة في ظل الدساتير الجزائرية املتعاقبة، وأن حكم التحديد من 

 .حيث عدد العهدات جديد وفريد لم يسبق وأن تم إقراره من قبل

يكون بعد الفصل في سريان العهدة البرملانية بدء غير أنه، يجدر بنا إلاشارة إلى أن 

إلعالن املجلس الّدستورّي مع مراعاة ما قد مسألة إثبات العضوية في غرفتي البرملان وطبقا 

، وذلك وفقا خاب أو إعادة الّنظر في النّتائجمن قرارات إلغاء انت يّتخذه هذا ألاخير الحقا

 41.من غرفتي البرملان غرفة ألحكام النظام الداخلي لكل

إذا ما قررت املحكمة الدستورية إلغاء انتخاب نائب على مستوى  وعلى هذا ألاساس،

املجلس الشعبي الوطني أو عضوا على مستوى مجلس ألامة وفقا للقانون، فإنه ال يمكن 

اعتبار ذلك عهدة برملانية، فهي لم تسر بعد، ويبقى له الحق في أن يكون عضوا للبرملان 

 .نين الجزائريينلعهدتين برملانيتين على غرار باقي املواط

ولقد أكد الحكم الدستوري الجديد بخصوص العهدة البرملانية أنها محددة بعهدتين 

فعضو البرملان ال فقط، سواء كان شغل العهدتين بشكل متصل متتالي أو كانتا منفصلتين، 

يمكنه أن يشغل عهدة برملانية جديدة بعد شغله لعهدتين برملانيتين في كل الحاالت، سواء 

سنوات دون انقطاع على مستوى املجلس ( 22)شغل العهدتين بشكل متتالي لتصل إلى عشر 

الشعبي الوطني مثال، أو أنه شغل عهدة واحدة لخمس سنوات، بحيث ال يكون له الحق في 

ترشح مرة أخرى إال مرة واحدة ولو لم يمارس هذا الحق بعد عهدته ألاولى ليعود بعد خمس ال

لالنتخابات لشغل املنصب النيابي للمرة الثانية، فال يكون له بعد ذلك الترشح ( 5)

 .بحكم الدستور نهائيا مرة أخرى التشريعية 

 :الخاتمة

 مكافحةمما تقدم، إن مسألة تحديد العهدة البرملانية هي خطوة مهمة في اتجاه 

على مستوى مؤسسة البرملان، وخاصة في الظرف  وتعزيز قيم النزاهة التمثيلية الفساد
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الحالي الذي استيقظ فيه الشعب على وقع فساد كبير مس أغلب مؤسسات الدولة، ونظرا 

ي شغل املنصب النيابي لالنتخابات التشريعية، وف ترشيحاللتدخل املال الفاسد في عمليات 

ألطول مدة ممكنة إلى القبوع والفناء فيه، اهتدى املؤسس الدستوري من خالل التعديل 

في نظر بعض -إلى ضرورة تحديد العهدة البرملانية، وهو حكم  0202الدستوري عام 

بشكل أو بآخر بمبادئ  وإن كان يمس -التشكيالت السياسية وجمعيات املجتمع املدني

النظام الديمقراطي النيابي، فإنه ال مناص منه في سبيل وضع حدا للتالعبات والانحرافات 

 .التي مست البرملان باعتباره أهم مؤسسة دستورية في البالد

وعلى هذا ألاساس، فإن لهذا الحكم الدستوري ضرورات اقتضته املعطيات 

 :هداف التاليةالسياسية الحالية، في سبيل تحقيق ألا 

من  9و 7حماية مبدأ إلارادة الشعبية وسيادة الشعب طبقا ألحكام املادتين  -

الشعب سيد في اختياره وله الحق في أن يختار من ف، 0226التعديل الدستوري 

املمثلين إلرادته من يشاء، في إطار انتخابات حرة ونزيهة، وعلى اعتبار أن عملية 

رق ملتوية ماديا ومعنويا، التشريعية في بالدنا تتم بطالترشيح لالنتخابات 

ضاربين بإرادة الشعب بعرض الحائط، فإن مبدأ التمثيل أصبح منتهكا، وأضحى 

 .الشعب غير ممثال على مستوى البرملان

إن مبدأ تحديد العهدة البرملانية من شأنه القضاء على الفساد في الجهاز  -

أن يتخذ من الطرق وألاساليب غير املشروعة البرملاني، فعضو البرملان ليس له 

 .للبقاء في منصبه النيابي على ألاقل في ظل العهدة البرملانية الثانية

حماية قواعد الديمقراطية النيابية في حد ذاتها؛ وذلك بفتح املجال واسعا أمام  -

املوطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية إلمكانية شغلهم املنصب النيابي 

ى مستوى البرملان، مما يؤدي ذلك إلى تفعيل مبدأ التداول السلمي على عل

السلطة، وإلى حق الشعب في تجريب سياسات جديدة ملناضلين جدد من 

 .سياسيين ومجتمعيين، وأصحاب الكفاءات وذوي الرتب وحملة الشهادات
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عض منع احتكار املناصب في البرملان، فما هو واقع دوام العهدة البرملانية لب -

سنة، دون إنجازات ملصلحة الشعب تذكر، وذلك ( 02)النواب ألكثر من عشرين 

 .ما يعد اعتداء على مبدأ إلارادة الشعبية، وحق الشعب في التغيير

تحقيق مبدأ أساس ي وجوهري ملصلحة عضو البرملان في حد ذاته، وهو مبدأ  -

صوصا في ظل الاستقاللية وما يتيح له من حرية في مباشرة مهامه النيابية خ

العهدة النيابية الثانية؛ فالنائب هنا يتحرر من جميع القيود السياسية 

والضغوطات التي قد تمارسها عليه الحكومة، فقد يتمكن عندئذ من تمثيل 

 .إرادة الشعب أحسن تمثيل

في ألاخير نؤكد على مسألة في غاية ألاهمية، إن الدستور ليس بقرآن، وال يجوز شرعا 

محددة وبشكل من عمل البشر واجتهاده، وهو قد يكون صالحا ملدة زمنية  تقديسه، فهو

، فهو يعمل على ضبط العمل السياس ي واملؤسساتي في البالد في إطار خصوصية قد محدود

فإن حكم تحديد العهدة البرملانية تكون آنية ملرحلة معينة تعيشها البالد، وعلى هذا ألاساس 

القضاء على الوجوه املساهمة في تدمير إلارادة الشعبية يعد بحق ضرورة حتمية في سبيل 

وثقة الشعب، وضبط العمل السياس ي، وأخلقة الحياة العامة، فبعد تحقيق ألاهداف 

واملأمول خاصة ما يتعلق بإرساء ثقافة التغيير والتداول أمكن حينذاك تعديل النص 

وف السياسية والاجتماعية الدستوري القاض ي بتحديد العهدة البرملانية تماشيا مع الظر 

 .الجديدة

 :الهوامش
                                                           

الجزائر، تونس، مصر، أطروحة : نوال لصلج، مكانة عضو البرملان في الدساتير العربية، دراسة مقارنة. 2

، 0225/0226، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، في القانون العام دكتوراه

 .2ص
 ...".عهدة النائب وعضو مجلس ألامة وطنية: "على أنه 0202من التعديل الدستوري  205تنص املادة . 2
، يتعلق بنظام الانتخابات، ج ر 0226غشت  05املؤرخ في  22-26من قانون عضوي رقم  94راجع املادة . 3

سبتمبر  24املؤرخ في  29-22م املعدل بموجب قانون عضوي رق. 0226غشت  09، مؤرخة في 52عدد 

 .0222سبتمبر  25، مؤرخة في 55، ج ر عدد 0222
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4

، مجلة "أثر النظام الانتخابي على عمل البرملان الجزائري "البشير يلس شاوش، . د. سالم دمحم، أ. د. ط. 

وضياف، ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم ب

 .694، ص0229، جوان 22، العدد 0املسيلة، املجلد 
 .22-26من قانون عضوي رقم  96راجع املادة . 5
، مجلة "النظام الانتخابي وأثره على مشاركة ألاحزاب السياسية في الجزائر"ليلى دراغلة، رقية عواشرية، . 6

، 7، املجلد 2معة الحاج لخضر، باتنة الباحث للدراسات الاكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جا

 .35، ص0202، جانفي 2العدد 
، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 0226مارس  6املؤرخ في  22-26من القانون رقم  229راجع املادة . 7

 .03، ص0226مارس  7، املؤرخة في 24
 .من الدستور نفسه 9راجع املادة . 8
، دفاتر "22-20العملية الانتخابية من خالل ضمانات قانون الانتخابات رقم نحو نزاهة "مصطفى بلعور، . 9

، جوان 23السياسة والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد 

 .56، ص0225
10

 .694و 693، مرجع سابق، صالبشير يلس شاوشسالم دمحم، . 
-0220طات وزارة العالقات مع البرملان، الفترة التشريعية السابعة ملزيد من التفصيل انظر حصيلة نشا. 11

 .، الجزائر0227
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/pdf/hassila_mondat_2012_2017.pdf

12
-0227 الثامنةملزيد من التفصيل انظر حصيلة نشاطات وزارة العالقات مع البرملان، الفترة التشريعية . 

 .، الجزائر0229-0227البرملانية العادية  ، الدورة0200
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/hassila/HASSILA%20AR%20POUR%20SI

TE.pdf

،2018-2018الدورة البرملانية العادية

http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/hassila/hassilla2018-2019_legislative.pdf 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حصيلة نشاطات وزارة العالقات مع البرملان، الفترة . 13

 .62، الجزائر، ص0229-0227، الدورة البرملانية العادية 0200-0227التشريعية الثامنة 
14

، "التوجه نحو التداول أم تكريس آلليات الاحتكار: إشكالية تولي السلطة في الجزائر"وال بلحربي، ن. 

 .222، ص0226، جوان 22، العدد 3املجلة الجزائرية للسياسات العامة، جامعة الجزائر 
عاشور ، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، جامعة زيان "الديمقراطية التداولية"قوادرية بورحلة، . 15

 .62، ص0224، جوان 2الجلفة، العدد 

http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/hassila/HASSILA%20AR%20POUR%20SITE.pdf
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/hassila/HASSILA%20AR%20POUR%20SITE.pdf


 تحديد العهدة البرملانية في ظل التعديل الدستوري

 "الخلفيات وألاهداف"   0202 لعام 
 الطاهر ياكر. د/ عبد الرحمن بن جياللي . د. أ

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"جماعي موسوم  مؤلف 70

 

                                                                                                                                           
، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم 0222-2292مرزود حسين، ألاحزاب والتداول على السلطة في الجزائر . 16

التداول "نقال عن قوادرية بورحلة، . 22، ص0222، 3السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر 

، 2العدد ، 4املجلد ، جامعة زيان عاشور الجلفة، ياسية وإلاداريةالبحوث الس، مجلة "السلمي على السلطة

 .52ص، 0225جوان 
صفوت أحمد عبد الغني، التعددية السياسية وتداول السلطة بين النظام السياس ي إلاسالمي والنظام . 17

قال ن. 322و 329، ص0227الديمقراطي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 .022عن نوال بلحربي، مرجع سابق، ص
 .022نوال بلحربي، مرجع سابق، ص. 18
 .52قوادرية بورحلة، التداول السلمي على السلطة، مرجع سابق، ص. 19
التعديل ، يتعلق بإصدار 32/20/0202املؤرخ في  440-02مرسوم رئاس ي رقم من  73املادة  نص. 20

: 0202 ديسمبر 32، مؤرخة في 90ج ر عدد  .0202نوفمبر ، املصادق عليه في استفتاء أول الدستوري

تسهر الدولة على توفير الوسائل املؤسساتية واملادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم "

 .إلابداعية

 .تشجع الدولة الشباب على املشاركة في الحياة السياسية

 .تحمي الدولة الشباب من آلافات ا اجتماعية

 ".قانون شروط تطبيق هذه املادةيحدد ال
 .0202من التعديل الدستوري  202راجع املادة . 21
 http://www.siironline.org/alabwab/akhbar_aldimocrati(15)/686.htm: انظر املوقع. 22
، "ألاشكال التي ظهرت بها وألابعاد التي ذهبت إليها"شاهر اسماعيل الشاهر، الديمقراطية وتجلياتها . 23

: انظر املوقع. 0227أفريل  09املركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الاقتصادية والسياسية، 

https://www.democraticac.de/?p=45880.2020/22/90: بتاريخ، 
 .رجع نفسهامل. 24
25

، 2226 ، ”الحقوق العامة –السلطة  –لدولة ا“الوسيط في النظم السياسية  ،محمود عاطف البنا. 

 .054ص
شريف حسن البوش ي، ألادوات الدستورية لتعزيز التحول الديمقراطي، املعهد املصري للدراسات، . 26

 .5، ص0202يناير  2اسطنبول، تركيا، 
 .6املرجع نفسه، ص. 27
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، الزمان عربية يومية دولية مستقلة، على "الديمقراطية النيابية والبرملانيون "، حسن عاتي الطائيانظر . 28

 .https://www.azzaman.com: املوقع
 .املرجع نفسه. 29
 .0226من التعديل الدستوري  9و 7راجع املادتين . 30
31

مقارنة، دون دار النشر، القاهرة، ، دراسة (ونظرية الدولة والحكومة)دمحم السناري، القانون الدستوري . 

 .997، ص994، ص(د ت)مصر، 
 .992املرجع نفسه، ص. 32
، مجلة املفكر، كلية "طبيعة العهدة البرملانية في نظر إلاجتهاد الدستوري الجزائري "حساني دمحم منير، . 33

 .326، ص0224، جانفي 22الحقوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر بسكرة، العدد 
 .املرجع والصفحة نفسها. 34
 .327املرجع نفسه، ص. 35
 .923و 920دمحم السناري، مرجع سابق، ص. 36
 .329حساني دمحم منير، مرجع سابق، ص. 37
تعديل من حيث الدقة املصطلحاتية، حيث تم تبديل  0226من التعديل الدستوري  200مس املادة . 38

 .0202الدستوري في إطار التعديل " عهدة"بمصطلح " مهمة"مصطلح 
 .924دمحم السناري، مرجع سابق، ص. 39
، علما أن املادة بقيت على حالها ولم يمسها التعديل في 0226من التعديل الدستوري  222راجع املادة . 40

 .0202إطار التعديل الدستوري 
أوت  23املؤرخة في  53، ج ر عدد 2227من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لعام  4تنص املادة . 41

عبّي الوطنّي في الجلسة ألاولى للفترة 224طبقا للماّدة : "على أنه. 2227
ّ
ل املجلس الش

ّ
من الّدستور يشك

شريعّية لجنة إثبات العضوّية التي
ّ
 .عضوا حسب التمثيل النسبي( 02)تتكّون من عشريـن   الت

عبّي الوطنّي إثبات عضويّ 
ّ
ة أعضائه طبقا إلعالن املجلس الّدستورّي مع مراعاة ما قد يتولّى املجلس الش

 .من قرارات إلغاء انتخاب أو إعادة الّنظر في النّتائج يّتخذه هذا ألاخير الحقا

 .ال توقف عملّية إثبات العضوّية خالل سيرها الّصالحّيات املّتصلة بصفة الّنائب

عبيّ  يعرض تقرير لجنة إثبات العضوّية على املجلس
ّ
 ".الوطنّي للمصادقة عليه الش

عبّي الوطنّي في جلسة عاّمة حالة عدم إثبات عضوّية أحد : "على أنه 5كما نصت املادة 
ّ
يسّجل املجلس الش

أو أكثر وذلك بعد تبليغ قرارات املجلس الّدستورّي  أعضائه أو أكثر أو حالة إثبات عضوّية عضو جديد

شريعّية، إلى رئيس الفاصلة في املنازعات الخاّصة باالنتخابات
ّ
 .املجلس الشعبي الوطني الت
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 ملخص

التجوال السياس ي عمل ال يتوافق و املبادئ الدستورية و القانونية املؤطرة  

لالنتخابات والحياة الحزبية و السياسية، ففي الوقت الذي أقر فيه مبدأ حرية الانتماء إلى 

ألاحزاب السياسية، فانه باملقابل شدد على وجوب مراعاة الضوابط والقواعد التي تحكم 

كيفية إنهاء الانخراط فيها،حتى ال يتم تقليص دور ألاحزاب سير ألاحزاب السياسية و 

 . السياسية من طرف الدولة أو ألافراد أو الجماعات

من أهم املظاهر السلبية التي وسمت الحياة الحزبية والسياسية في الجزائر ،ظاهرة 

ورغم . 6102النجوال السياس ي قبل التقرير بمنعها وعدم جوازها بمقتض ى تعديل دستور 

تقرير منع الظاهرة، إال أن املمارسة السياسية ال زالت حبلى بالعديد من املظاهر السلبية 

التي ال تبعث على تأهيل ونضج بعض ألاحزاب السياسية، وخاصة تلك التي تأسست في 

بمشاركة ومساهمة شخصيات سياسية انشقت عن أحزاب أخرى  ظروف غير عادية، و

  .  يدة منبثقة في الغالب عن الحزب املنشق عنهمعلنة عن تأسيس أحزاب جد

وفي إطار العمل على مناهضة التجوال السياس ي و مظاهره السلبية، و تعزيز مكانة 

الالتزام الحزبي، لضمان أداء املؤسسات املنتخبة ألدوارها بشكل يبعث على الرشد 

 .ال السياس يالسياس ي، عمد املشرع الدستوري الجزائري إلى املنع الدستوري للتجو 

 التعددية الحزبية، الانشقاق الحزبي، التجوال السياس ي، :الكلمات املفتاحية

 .شخصنة السلطة

mailto:benbeghiladroit@gmail.com
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Summary  

    Political wandering is an act that does not conform to the 

constitutional and legal principles framed for elections and party and 

political life. At a time when the principle of freedom to belong to 

political parties was approved, he stressed, in turn, that the controls and 

rules governing the functioning of political parties and how to end their 

engagement should not be observed reducing the role of political 

parties by the state, individuals, or groups 

One of the most important negative phenomena that characterized the 

party and political life in Algeria is the phenomenon of political 

success, before the report, by preventing it and not allowing it 

according to the amendment of the 2016 constitution. Despite the 

Prevention of Phenomenon report, however, political practice is still 

pregnant with many negative manifestations that do not inspire the 

qualification and maturity of some political parties, especially those 

that were established in extraordinary circumstances, and with the 

participation and participation of political figures who split from other 

parties announced from the establishment of new parties emanating in 

Mostly defected from the party split from it. 

   In the context of working to combat political wandering and its 

negative manifestations, and to reinforce the position of partisan 

commitment, to ensure that elected institutions perform their roles in a 

political rational manner, the Algerian constitutional legislator has 

sought to prevent the constitutional wandering 

Key words: Political wandering, partisanship, multiparty, 

personalization of power 
 

 مقدمة 

طية والتعددية السياسية أفرز ظهور العوملة عاملا مختلفا منفتحا على الديمقرا

،وأساسا  بحيث أصبح هذا الانفتاح معيارا أساسيا لتصنيف ألانظمة السياسية ،والحزبية

لالعتراف بالدول وبمكانتها في املجتمع الدولي، فاألحزاب السياسية بهذا املعنى هي ركن من 

أركان النظام الديمقراطي ،مما يعني أن دورها في هذا النظام ينعكس بالسلب أو إلايجاب 

على سياسته ،وهي من أهم التنظيمات التي تؤثر على حركة سير النظام السياس ي 
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وقد امتد دور ألاحزاب السياسية اليوم من السعي إلى السلطة واملشاركة فيها إلى  واستمراره،

وبلورتها في قالب  ،في الاستجابة لحاجات ومطالب أفراد املجتمع ةساهماملو  الدور التنموي،

 .مدخالت 

ترتبط ألاحزاب السياسية ببعض مصطلحات التنظيم السياس ي ،وتلعب دورا مهما 

ن العام ،وتؤثر بشكل بارز في سياسات الحكومة لوضع هذه املطالب في املشاركة في الشأ

 .موضع تطبيق

اإلنسان وبفعل أسباب داخلية أو خارجية مطبوع على امليل إلى التغيير ،فيضطر إلى ف

تغيير رأيه ،فهو رأي معارض ملا اقتنع به وهذه غريزة ،كما أن حتمية املمارسة أدت إلى 

مجموعات يعتنق كل  الصراع هو الاختالف الذي يفرز تشكيلالصراع حولها ،والباعث على 

نافس و الصراع مع منها رأيا معينا ،فطبيعة إلانسان تميل إلى الارتباط بالجماعة والت

ولذلك ينشأ الحزب معبرا عن هذه امليول ،كما ينقسم تصور الناس إلى التعبير  ،آلاخرين

 . ةفأحدهما يسعى إليه بالقوة ،والثاني يقاومه بشد

مسألة تغيير الانتماء الحزبي عندما تستند إلى تغيير في القناعات الفكرية والسياسية 

لألفراد تكون مبررة ومنسجمة مع الحقوق ألاساسية لألفراد، خصوصا عندما نكون أمام 

حاالت محدودة، لكن عندما نصبح أمام حزب سياس ي قائم بأكمله على الاستقطاب من باقي 

التوجهات واملشارب إلايديولوجية فهنا نكون أمام مشكلة بنيوية خطيرة ألاحزاب من مختلف 

،هذا ما جعل املشرع الدستوري الجزائري واقتداء تتجاوز الجانب القانوني والدستوري 

 :بغيره من املشرعين النص على منع التجوال السياس ي ،هذا ما يستدعي طرح إلاشكال التالي

 من خالل تكريس منع التجوال البرملاني إلى هل وفق املشرع الدستوري الجزائري 

؟ وما مدى ترسيخ قيمة الالتزام السياس ي، واسترجاع ثقة املواطن في ألاحزاب السياسية

  انعكاس ذلك على عمل البرملان؟

نحاول إلاجابة عن هذا إلاشكال من خالل املحاور آلاتية ،معتمدين في ذلك بداية على 

املنهج التاريخي من خالل تناول الظاهرة الحزبية في الجزائر والوقوف على مختلف املحطات 

التي عرفتها ،وفي نفس الوقت الاستعانة باملنهج التحليلي ،من خالل عرض مختلف أسباب 

 .   جاع السياس ي ،كما يطلق عليه في الغالب ألاعمالتجوال أو الانت
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 ألاول  املحور 

 الظاهرة الحزبية في الجزائر

ة واحاااادة ماااان الرقااااي والااااوعي إن تنظيمااااات ألاحاااازاب السياسااااية قااااد ال تكااااون علااااى درجاااا  

يسااااااااايطر توجااااااااااه أو أغلبياااااااااة تحمااااااااال معتقاااااااااد واحااااااااااد علاااااااااى مقااااااااادرات الحاااااااااازب  وقاااااااااد ،السياسااااااااا ي

وإيديولوجيتااااه وطريقااااة عملااااه السياسااااية ،وعلااااى الاااارغم ماااان أن الدولااااة إلاسااااالمية والتااااي كاناااات 

تمثااال قماااة الديمقراطياااة عنااادما كاااان القائاااد الاااديني والسياسااا ي والعساااكري شاااخص واحاااد هاااو 

الذي كان يحكم مفاصال " وسالمه عليك  صلوات ربي"عناية الرسول ألاعظم دمحم بن عبد هللا 

جسااااااااااااااااااااااااااادت فاااااااااااااااااااااااااااي قولاااااااااااااااااااااااااااه اوية التاااااااااااااااااااااااااااي تالدولااااااااااااااااااااااااااة إلاساااااااااااااااااااااااااااالمية تحااااااااااااااااااااااااااات العناياااااااااااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااااااااام

ين  و ":تعاااااااااااااااااااااااالى اااااااااااااااااااااااذ 
َّ
وا ال اب  ج  ْم  اْسااااااااااااااااااااااات  ه   

ب  ااااااااااااااااااااااار  وا ل  اااااااااااااااااااااااام 
 
ق
 
أ   و 

 
ة
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أ ى   و  اااااااااااااااااااااااور 

 
ْم  ش ه  ْيااااااااااااااااااااااان   ب 

ااو  مَّ ْم  م  اااه  ن 
ْ
ق
ز    ر 

ااون  ق  ْنف 
ناات تمثال دعااائم الدولااة إلاسااالمية هااي التااي كا  0﴾83الشااورى، آلاياة ﴿ "ي 

،إال أن هذا الوازع الديني والخلقي لم يؤثر تأثيرا كبيرا في ألاحزاب السياسية في الوقات الاراهن 

 .و بقيت املصلحة وتحقيق املكاسب هو ما يهيمن على فلسفة الحزب

 السياس ي الحزب مفهوم :أوال

ارتبط املفهوم الحديث لألحزاب السياسية تاريخيا باملرجعية الليبرالية التي نجحت في 

القطع مع املفهوم القديم للسلطة باعتبارها إلهية مطلقة ،وفي املقابل أسست هذه املرجعية 

ملفهوم حديث يعد السلطة شأنا بشريا خالصا يمارسه الشعب عبر ممثليه الذين ينتخبهم 

 . ،وتقدمهم ألاحزاب السياسية ممثلين لبرامجها الانتخابيةمن بين مرشحين 

هذا املفهوم الليبرالي لألحزاب السياسية ال نجده مثال في ا ملرجعية الاشتراكية رغم 

طابعها الحداثي الغربي ،ألنها اعتمدت نموذج الحزب الوحيد الذي يحتكر السلطة ،باعتباره 

   . يمثل أيديولوجية الدولة ويحمي مصالحها

هذا ما جعل الفقه الدستوري ال يتفق على تعريف جامع لألحزاب السياسية نظرا 

الختالف ألافكار وألاهداف لكل حزب و تنوع ألادوار التي تقوم بها سواء في ألانظمة الليبرالية 

 ،زب السياس ي من العنصر الذي يرجحهوهذا ما جعل كل فقيه يعرف الح أو الاشتراكية،

طالقا من العنصر إلايديولوجي وآلاخر من العنصر التنظيمي، وهناك من فهناك من يعرفه ان

 .يعرفه من خالل وظائفه وأهدافه
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تنظيم يتشكل من مجموعة من ألافراد تتبنى رؤيا " فتعرف ألاحزاب السياسية بأنها

سياسية منسجمة و متكاملة تعمل في ظل نظام قائم على نشر أفكارها ووضعها موضع 

من وراء ذلك إلى كسب ثقة أكبر عدد ممكن من املواطنين على حساب التنفيذ، وتهدف 

 . غيرها وتولى السلطة أو على ألاقل املشاركة في قراراتها

جماعة منظمة من املواطنين لها أهداف مشتركة تأسست "وتعرف أيضا على أنها 

جل تنفيذ للدفاع عن مصالحهم واملشاركة في الحياة السياسية بهدف الوصول إلى السلطة أل 

 6"برامجه والتأثير على قراراتها

جماعة متحدة من ألافراد تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم "

قصد تنفيذ برنامج سياس ي معين ويشتمل هذا البرنامج على أغراض اجتماعية اقتصادية 

 8"باإلضافة إلى الفلسفة السياسية 

هو كل تجمع من ألاشخاص الذين "قوله الحزب ب "جورج بيردو"بينما يعرف الفقيه 

يؤمنون ببعض ألافكار السياسية و يعلمون على افتقارها وتحقيقها وذلك بجمع أكبر عدد 

ممكن من املواطنين حولها والسعي للوصول إلى السلطة أو على ألاقل التأثير على قرارات 

 4" السلطة الحاكمة

يعرف الحزب السياس ي باملعنى الحديث للكلمة، وذلك من  "لبالمبورا وفاينر" أما 

 :  تجمع أربعة خصائص لخال

والتي يسمح عندها التفريق بين الحزب باملعنى الحديث أو بكونه :استمرارية في التنظيم -

 .فقط حزب مجموعة زبائن، أو زمر تنتهي بانتهاء حياة مؤسسها

 إدارية، وبهذاعاصمة إلى أصغر وحدة من ال :املجتمعتنظيم واسع يشمل كافة أطراف -

 . تكون مجموعة من النواب أو غيرهم معينة، كأنيختلف الحزب عن كونه محصور بجماعة 

وبذلك يختلف من كون الحزب : رغبة الحزب في السلطة أو املشاركة فيها أو بالتأثير عليها-

 .مجموعة ضاغطة

لف الحزب من كونه نادي وبذلك يخت: بحث الحزب في الحصول على مساندة شعبية-

 .5سياس ي
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سابقا كان تحليل ألاحزاب منظور إليها من ناحية الانتخابات والبرملان، أما في الوقت   

الحاضر فيمكن الاعتماد على التحليل الوظيفي وذلك بدراسة وتحليل ألاحزاب على أساس 

صلة متعلقة أنها أجزاء ملجموعة واحدة تتعايش وتتفاعل مع محيطها وليست بظاهرة منف

 .فقط بالبرملان أو باالنتخاب

فالحزب يتمثل في مجموعة ألافراد يتحدون في شكل تنظيم معين يلتزمون به ،ويعمل 

الحزب على تحقيق أهداف معينة وتحقيق مصالحه ويراقب ويوجه الحكومة ،يختار الحزب 

سلطة عن املرشحين وينظم الحمالت لكسب أكبر تأييد سياس ي ،إذ يسعى للوصول إلى ال

يعمل على تحقيق  طريق الحصول على مقاعد في الحكم ، وإذا لم يصب يكون حزبا معارضا و

 .أهدافه خارج السلطة بالتأثير على الرأي العام

 :يتضح مما ذكر أن الحزب السياس ي يقوم على العناصر الثالثة التالية

فالتنظيم ضرورة ال غنى عنها في نجاح الحزب في  تنظيم سياس ي يحتوي على هيكل معين، – 0

 .الحياة السياسية

فكل حزب يسعى  .وجود أفراد من الشعب ينتمون إلى هذا التنظيم ويدافعون عن مبادئه2– 

إلى كسب ألاعضاء لحشد التأييد له واملحافظة عليه ،لذلك تجد الحزب يتكون من عدة 

وإن كان العامل  ،عته وميولهشرائح وفئات اجتماعية مختلفة انضمت إليه ،كل حسب قنا

البشري يشكل املعيار ألاول لنجاح الحزب إال أن ذلك يحتاج إلى تدعيمه خاصة ببعث الوفاء 

ص في أدهان الكثير من الجماهير ،و تثبيت دائم إلسهامهم في هذا النشاط ،وتقوية وإلاخال 

املسؤولية السياسية في نفوس الجماهير فيما يتعلق بالعملية السياسية وتأدية الحزب 

رسالته ،التخطيط الواضح لبرنامج الحزب في املجاالت املختلفة ،مع الاهتمام بوضع هذه 

ويسيرة تتقبلها الجماهير على جميع املستويات الثقافية ،إحكام البرامج في صياغة سهلة 

الرقابة و الدقة في اختيار مرشحي الحزب ملختلف املناصب واملقاعد البرملانية ،كل هذه 

يضاف لها مدى إحساس ألاعضاء بتحمل املسؤولية السياسية بأمانة ووضوح فيما يتعلق 

   2بالعملية السياسية

الوصول إلى السلطة لتحقيق مبادئ الحزب وتنفيذ برنامجه  له هدف يتمثل في -8 

 7.السياس ي



 ةلليلى بن بغي. د منع الانتجاع السياس ي وأثره على مردود العمل التشريعي
 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"جماعي موسوم  مؤلف 78

 

 التجربة الحزبية في الجزائر: ثانبا

وذلك ألنها  تعد الظاهرة الحزبية في الجزائر حديثة العهد ،مقارنة بمثيالتها في أوروبا،

ارتبطت في البداية بالنضال من أجل الاستقالل في مواجهة الاحتالل الفرنس ي ،ورغم أنها 

انتقلت بعد الاستقالل لترتبط بالسياق السياس ي الحديث ،عبر محاولة الانضمام إلى صف 

 .3املطالبة بالديمقراطية ،إال أنها ظلت مرتبطة بجذورها ألاولى

حزاب تنظيميا بالحركة الوطنية التي دخلت في مواجهة فارتبط التشكل الجنيني لأل 

 .0554قيام الثورة التحريرية عام  والتي نشطت إلى غاية مفتوحة مع الاستعمار،

كان الانتصار دوما لقيم الوفاء وألاصالة والوحدة وإلاجماع فغلبت بذلك لغة 

حديث كان من  ما عرقل بشكل كبير بروز فكر سياس ي االسياسة، وهذألاخالق على لغة 

 .الحديثاملحتمل أن يساهم في بناء تجربة حزبية باملعنى السياس ي الديمقراطي 

يمكن من املنظور التاريخي تصنيف التجربة الحزبية في الجزائر ضمن مسارين و 

 :أساسيين هما

ارتبطت خالله املمارسة الحزبية بمواجهة الاستعمار الفرنس ي، وقد  :املسار ألاول 

 :واجهة ضمن سياقين أساسيين هماتشكلت تلك امل

يقاوم املمارسات  5ارتبط بتنظيم سياس ي جنيني ذو طابع إصالحي: السياق إلاصالحي

الاستعمارية بوسائل عصرية منظمة تطالب بالتغيير وإدخال مجموعة من إلاصالحات 

 .الاجتماعية والاقتصادية واملطالبة باملساواة في املعاملة مع الفرنسيين

هرت حركة الشباب الجزائري من طرف مجموعة ذات تكوين ثقافي ظ 0506سنة 

ورغم  ،ملساواة في التوظيف مع الفرنسيينفرنس ي للمطالبة بحق املشاركة في الانتخابات وا

اتفاق ألاعضاء حول املطالب إال أنهم اختلفوا في ألاهداف فانقسموا إلى فريقين ،فريق 

مع  0505سنة " الحزب الليبرالي"والذي شكل " التهاميبن "يطالب باإلدماج يقوده الدكتور 

مجموعة من املثقفين ذوي التكوين الفرنس ي ،كانوا من املؤيدين لالندماج الكلي للجزائريين 

، حيث أسس أول منظمة سياسية 01مع فرنسا وفريق ينادي باملساواة، يقوده ألامير خالد

السلطات الفرنسية باملساواة أمام القانون طالب خاللها  00 "املسلمين النواب إتحاد"سماها 
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وإدماج الجزائريين دون شرط، و تحقيق التمثيل النيابي للجزائريين في البرملان الفرنس ي ،إال 

 .  0568أن ذلك قوبل بالرفض ونفي ألامير خالد إلى فرنسا سنة 

 باعتبارها"عبد الحميد بن باديس"لتظهر جمعية العلماء املسلمين بقيادة الشيخ

حركة إصالحية ذات طابع ديني متشبع بالروح و القيم إلاسالمية ،قاومت البدع والخرافات 

ودافعت عنها، لتلقى هي ألاخرى مقاومة " ألامة الجزائرية "وإلادماج والتجنس، وروجت لفكرة 

 . 06عنيفة من سلطات الاستعمار

 السياق الاستقاللي

عد الحرب العاملية ألاولى ،التي كان لها بدأت ألاحزاب السياسية في الظهور والتبلور ب

ألاثر الواضح في نضج الفكر السياس ي الجزائري بسبب احتكاك الجزائريين الذين شاركوا في 

هذه الحرب باملجتمع ألاوروبي ،باإلضافة إلى حركة النهضة في العالم العربي و ازدهار 

ارات سياسية مختلفة كان الصحافة السياسية خاصة ،فأفرزت مع بداية القرن العشرين تي

كجمعية هدفها الدفاع عن مصالح منطقة  0564أبرزها نجم شمال إفريقيا ،الذي ظهر عام 

هدفه ألاساس ي " مصالي الحاج"لحزب سياس ي برئاسة  0562املغرب العربي،  ليتحول عام 

على  الحرية والاستقالل ،وقد كانت لبرنامج الحزب أثر كبير في مواصلة املقاومة السياسية

أين أصدرت  0587أسس تسمح بإعادة إحياء الدولة الجزائرية ،استمر نضاله حتى سنة 

لكن مناضليه ظلوا على مبادئهم  بفرنسا قرارا بحل الحزب،"الجبهة الشعبية"حكومة 

حزب الشعب "ليؤسسوا .واستمروا في نشاطهم ونضالهم من أجل استقالل الجزائر وحريتها 

، ولم تكن أهدافه تختلف عن سابقه "مصالي الحاج "بقيادةفي نفس السنة " الجزائري 

 ،تى تم حله ،ليواصل نشاطه في سريةح.بحيث عارض إلادماج ونادى بتحرير الجزائر 

واملشاركة في الانتخابات  0542سنة "حركة انتصار الحريات الديمقراطية"ليؤسس حزب 

والتي حققت له نجاحا ملحوظا سمحت له بالعودة إلى العمل في  0547التشريعية لسنة 

الشرعية، ولم يختلف في أهدافه عن التنظيمين السابقين ،وهو إقامة مؤسسات سياسية 

 .جزائرية منتخبة

الذي ولد " ير الوطنيجبهة التحر "لتكون املحطة البارزة في هذه املرحلة مع حزب 

 نتيجة الصراعات التي كانت موجودة بين قادة التنظيمات السياسية والحركة إلاصالحية،
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حركة انتصار الحريات "وتباين ألاهداف وإلايديولوجيات ،باإلضافة إلى ألازمة التي عرفتها 

الي الحاج والتي كانت نتيجتها انقسام الحزب إلى تيارين تصارعين ،تيار مص" والديمقراطية

 66كان قرار تشكيل لجنة جبهة التحرير الوطني الذي اتخذته مجموعة  و 08وتيار املركزيين 

،معلنة بدء العمل الثوري وتدعيم ما هو عسكري على ما هو ثوري لذلك لم تعرف الجبهة أي 

 0552تنظيم أو هيكلة مؤسساتية محددة عند بدايتها، إلى غاية عقد مؤتمر الصومام سنة

وضع التنظيم السياس ي والعسكري للجبهة وفتح باب الانضمام أمام أحزاب الحركة  الذي

 04الوطنية وهو ما زودها بقيادة وطنية موحدة 

لقد كان الهدف من عقد مؤتمر الصومام هو تجهيز جبهة التحرير الوطني، بحكومة 

س الوطني للثورة وبرملان تعمل على تطويق نظام الاحتالل و تنظيم أبناء الشعب ،وكان املجل

إلى " ميشال كامو" ويذهب05يتمتع بكامل السلطات في الدولة ويعتبر أعلى هيئة في الجبهة

فكانت بذلك  02اعتبار جبهة التحرير الوطني أثناء الثورة بمثابة مقر لحزب وجيش ودولة

دولة حزب ،شكلت اتحاد مقدس للدفاع عن القضية الوطنية ،مشكلة بذلك التنظيم 

ملتمتع باملصداقية واملشروعية الشعبية، ودون التوغل أكثر فيما عرفته تلك الوحيد ا

الحقبة من صراعات أدت إلى إضعاف الجبهة وفي املقابل برز جيش التحرير الوطني كقوة 

تتمتع بوزن كبير ،فتشكلت أول حكومة ،وتم التخلي عن فكرة القيادة الجماعية والالتزام 

 ،سياسية ،عن الديمقراطية الحقيقيةفي ممارسة السلطة ال برأي ألاغلبية ،وتم الانحراف

ويتضح ذلك جليا من خالل عملية إلادماج تحت تأثير الحزب ،وبذلك كان التمهيد لتبني 

 . نظام وحدوية الحزب

 ل استقاللها، لتتحو لقد قادت جبهة التحرير الوطني الكفاح املسلح ونالت الجزائر 

ليأتي  .07بعد ذلك إلى حزب طالئعي وأصبحت الحزب الواحد والوحيد الشرعي في الجزائر 

 :بعدها املسار الثاني

 ارتبطت فيه املمارسة الحزبية برغبة النخبة السياسية التأسيس: املسار الثاني

في ملمارسة سياسية قائمة على الحزب الواحد مما دفع بالتيارات السياسية ألاخرى إلى العمل 

الحزب  والحزب الشيوعي، سرية ومعارضة النظام، منها خاصة جبهة القوى الاشتراكية،
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الثوري الاشتراكي ،التي كانت كلها تدعو لتبني التعددية الحزبية والسياسية هذا املسار 

 :تشكل من مجموعة من املراحل يمكن رصدا فيما يلي

 : سياق تبني الحزب الواحد

صاحب السلطة "قائم على ثالث ركائز هي الحزب  نظام03 0528 رسم دستور 

ورئيس الجمهورية رئيس السلطة " صاحب السلطة التشريعية"، املجلس الوطني "السياسية

التنفيذية، تضمنت وثيقة الدستور أول نص أعلن أن النظام التأسيس ي الجزائري قائم على 

،وأنها 05زب الوحيد في البالدأحادية الحزب ،ملخصا ذلك في أن جبهة التحرير الوطني هي الح

من تحدد سياسية ألامة وتوجه عمل الدولة وتراقب املجلس الوطني والحكومة ،وهي من 

 .61ترشح للعضوية في املجلس الشعبي الوطني

اندرج الدستور الثاني في تاريخ الجزائر املستقلة ضمن سياق الحزب الواحد، وأقام 

ساسية الثالث في الدستور السابق وهي الحزب الذي نظاما تأسيسيا استند إلى املؤسسات ألا 

ورئيس  احتفظ باالختصاصات ألاساسية التي كانت له في السابق ،املجلس الوطني،

الجمهورية ،وأهم ما ميز هذا الدستور عن سابقه أنه كان أكثر انسجاما منه مع واقع الحزب 

ى شخصنة السلطة بصورة كبيرة ،إن هذا الواقع الذي انتهى إل60الواحد واملمارسة السياسية

باسم الثورة ،ثم باسم الحزب ،لم يمنع من وجود معارضة للنظام القائم سواء داخل 

   66.الحزب أو خارجه

 :سياق التعددية الحزبية

تفاديا لإلسهاب في الظروف والعوامل التي أدت لتبني نظام التعددية الحزبية ،نشير 

خضم التخلي عن نظام الحزب الواحد ،وبمقتض ى  قد وضع في 0535مباشرة إلى أن دستور 

منه سمح بإنشاء الجمعيات ذات الطابع  السياس ي ،التي تناثرت على الساحة  41 املادة

السياسية كتناثر أوراق الخريف ،من دون أي مشاريع تعبر عن تجدر ألافكار السياسية 

 .68بقدر ما هي حركات مناهضة لسياسة الحزب الواحد

ويؤكد على التعددية الحزبية وينص صراحة على الحق في إنشاء  0552ليأتي تعديل 

ألاحزاب السياسية والتي دعمها بالقوانين العضوية املحددة لكيفية وشروط إنشائها، بالتالي 

التقليص من إنشاء أحزاب سياسية بالكيفية التي ظهرت بها عند إلاعالن عنها في دستور 
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تغير تام في تموقع أهم  0555ظومة الانتخابية بدءا من رئاسيات لتعرف املن. 64 0535

ألاحزاب املوجودة على الساحة السياسية ،بين من ظل محافظا على مكانه في صف املعارضة 

،و بين من اختار الانضمام إلى الائتالف الحكومي لدعم املرشح عبد العزيز 

 . 6104، 6115،  6114سيات والتحالف الحزبي لدعم نفس املرشح في رئا65بوتفليقة

هذا بعض الفيض مما عرفته ألاحزاب السياسية في الجزائر، التي ظهرت بتشكيالت 

سياسية من مختلف التيارات و هذا تجسيدا للتوجه إلاصالحي الرافض الحتكار السلطة من 

ة ،لترفع الحواجز من جديد أمام ألاحزاب السياسية في ممارسة العملي62 طرف أقلية مهيمنة

الديمقراطية ،وفتح الباب على مصراعيه لتأسيس ألاحزاب السياسية التي انبثقت معظمها 

من أحضان السلطة، ليس لها أي برنامج يقدم البديل أو يضيف الجديد ،مما يجعلها أرقام 

 .67حزبا 24تضاف إلى جدول ألاحزاب املعتمدة التي بلغ عددها إلاجمالي 

إن الدساتير املذكورة بمجرد نصها على حق إنشاء ألاحزاب السياسية أقرت  مبدأ 

دون تقييد لحرية الانتقال من حزب  حرية الانخراط وحرية الاختيار السياس ي و إلايديولوجي،

 ك، سواء كانت زجرية أو سياسية،إلى آخر، و دون ترتيب آلثار أو جزاءات على ذل سياس ي 

دساتير أعاله، أنها لم تتضمن ضمن فصولها أية مقتضيات سواء يؤخذ من مقتضيات الو 

مما ترك الباب  كانت ضمنية أو صريحة، تقض ي بعدم جواز الترحال السياس ي و منعه، 

نص  0552مفتوحا أمام منخرطي ألاحزاب السياسية الانتقال من حزب إلى آخر، ألن دستور 

وعلى حرية تأسيس الجمعيات،  ين،صراحة على ضمان الحرية لجميع املواطنات واملواطن

وعلى حرية الانخراط في أية منظمة سياسية أو نقابية، وأنه ال يمكن أن يوضع حد ملمارسة 

 .هذه الحريات إال بمقتض ى القانون 

من هنا كان ال بد من الوقوف على ظاهرة التعددية الحزبية ،وما يعترضها من 

ئها و استمراريتها ،والتي جعلت من املؤسس معوقات أثرت على أدائها وفعاليتها ورهان بقا

الدستوري ينص ويمنع ظاهرة التجول البرملاني باعتبارها أهم معوقات عمل واستمرارية 

 : ألاحزاب السياسية ، هذا ما نحاول الوقوف عليه في املحور التالي
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 الثاني املحور 

 التجوال السياس ي وأثره على الانتداب الانتخابي

ل على أساس , يفترض في ألاحزاب السياسية تكوين قاعدة شعبية ونضالية  
 
تشك

والئي وإيديولوجي تلتزم في ترقية وتنمية وتطوير مخرجات الحزب السياس ي وتثبيت مكانته في 

باعتبارها إحدى أهم مؤسسات ألانظمة السياسية الديمقراطية بحكم , الساحة السياسية

من خاللها في أدائها ،إال أن عوامل كثيرة حالت دون قيامها  الوظائف التي تقوم بها وتؤثر

بدورها على أكمل وجه في الجزائر وأهمها ظاهرة التجوال السياس ي التي أصبحت إحدى 

 . السمات ألاساسية للممارسة الحزبية في الجزائر

 تعريف التجوال السياس ي: أوال

التي تعني انتقال النائب من " الرحلالبرملانيين "التجوال السياس ي أو ما يسمى بظاهرة 

 63كتلة برملانية إلى أخرى داخل مؤسسة البرملان

  ou le nomadisme politique la transhumance: وفي الاصطالح ألاجنبي

الهجرة الدورية للقطعان بحثا عن أماكن أكثر مالءمة لرزقها و  أيالرعوية،  يعني

إلى موقف السياس ي الذي يهاجر من حزب سياس ي املجال السياس ي في إذ يشير و  .لتحقيقها

 .ينتمي إليه وقت دخوله السياسة أو انتخابه إلى حزب آخر

وهو تعبير صريح عن مغادرة طوعية وإرادية  والتجوال السياس ي عمل انفرادي،

فيه سبق أن ترشح باسمه في استحقاقات  لحزب سياس ي، من طرف شخص عضوا 

ل إلى حزب آخر، أو من فريق إلى آخر، أو من مجموعة إلى انتخابية، وأعلن الحقا الانتقا

عن الانتماء السياس ي للحزب الذي ترشح  التخلي إلارادي أخرى ،مما تتحقق معه واقعة

  .باسمه

وهناك من يصنفه ضمن الترحيل ألافقي، باعتباره آخر شكل تم تحديده، على أنه 

 ،ياسيين من عائلة سياسية إلى أخرى وضع من العمل السياس ي الذي يهاجر رواد ألاعمال الس

وسائل  لغرض وحيد هو تولي الوظائف التي من املحتمل أن تمكنهم من تجميع أو تركيز 

 .65البقاء أو لالستمتاع بوظائف سياسية تؤدي إلى التخصص و الطلب
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نظر إلى الخصوم على أنهم  أيضا الابتعاد خوفا من أن يفقدوا حقهم في التمتع بها، إذ ي 

مغتصبون، فيصبح من الواضح أن النخب السياسية تفضل أن تتجمع للبقاء في السلطة 

الترحيل ألافقي هو ألاكثر تكرارا يتم استخدامه في أغلب والسيطرة، وفي هذا يبين أن 

وفي الواقع ،يأخذ شكل الخيانة ،من خالل الانقسام بين أفراد من نفس العائلة . ألاحيان

  . 81كالعجز املثالي ، والانقالب من جهة ثانية السياسية من جهة، ويبدو

 السياس ي سباب التجوال أ: ثانيا

الانتجاع أو التجوال السياس ي، ممارسة سياسية وتعبير عن سلوك ينم على تغليب 

املصلحة الشخصية على املصلحة العامة و إخالل باملبادئ وباألطروحة السياسية للحزب 

 transhumant ou leالذي كان ينتمي إليه الشخص الرحالة وبضوابطه التنظيمية،

nomade   le  قبل أن يقرر الانتقال إلى حزب سياس ي آخر، فالتجوال السياس ي سلوك ،

سياس ي، ينتج إما بسبب غياب الديمقراطية الداخلية في ألاحزاب، وإما بسبب انحراف 

و ألاشخاص الذين مارسوا قياداتها أو عدم استقالليتها، وإما بسبب طبيعة الشخص أ

التجوال، أو أن السلطة أو ألاغلبية ترتض ي وتحبذ هذا السلوك، مما تترتب عنه مشاكل 

مع املبادئ والقواعد التي يجب أن تستند  وسياسية تتعارض   أخالقية، ومعنوية و قانونية،

لتي من ركائزها االسياسية لألحزاب،و   تحكم الحياةإليها الديمقراطية التمثيلية التي يجب أن 

 .الدفاع عن مصالح الكتلة الناخبة، و عن املصلحة العامة

الشخصية من أهم عوامل التجوال السياس ي ،والتي يمكن إرجاعها إلى  تعتبر الدوافع

عدة عوامل أساسية أهمها شخصنة السلطة والبحث عن النفوذ واملناصب، ضعف الوالء 

 .الحزبي

 شخصنة السلطة: العامل ألاول 

من أكبر املظاهر السلبية التي تميز ألاجهزة القيادية لألحزاب السياسية شخصنة 

،ويمثل الشخصية املحورية التي  80السلطة ،حيث تحول الحزب إلى زعيم يجسد الحزب

يدور حولها القائد امللهم ،هذه الصفة ورثتها ألاحزاب السياسية من الشعور املبني على 

سيس الحزب والنضال ألجله ،خصوصا في الحالة التي يكون الاعتراف للزعيم بفضله في تأ

الحزب مر فيها بالعمل السري والتضييق من طرف السلطة ،مما يمنحه أحقية البقاء على 
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رأس الحزب، وهو ما تشهده أغلبية ألاحزاب السياسية في الجزائر ،التي تطالب بالتغيير 

لوا عن رئاسة الحزب منذ تأسيسه ،كما والتداول على السلطة ،في حين أن مؤسسيها لم يتناز 

تولد اعتقاد أن القائد هو الشخص الوحيد القادر على جمع املناضلين حوله ،خصوصا مع 

  86.التجارب التي تظهر تشتت بعض ألاحزاب أو ضعفها بمجرد وفاة مؤسسيها

السياسة ،إذ لم تعد البرامج الحزبية وتصوراتها هي  كما ساهم هذا ألامر في شخصنة

ما يحدد عالقة الفاعل السياس ي بقواعده بقدر ما طفت روابط وقنوات تقليدية غابرة تعود 

إلى ما قبل الدولة ،فأصبحت تحل محل الحزب والقناعات إلايديولوجية ،وهو ما شجع على 

 . 88تنامي ظاهرة الترحال السياس ي لدى النخب السياسية

أدى إفراغ التنظيمات الحزبية من محتواها وتنامي الصراعات حول الزعامة الحزبية 

،كما ساهمت الح الفردية لدى النخبة السياسيةإلى بروز قنوات للزبونية السياسية واملص

هذه الحيثيات أيضا في تسريع بروز نخب ظرفية يتم استغاللها في غالب ألامر لترويج 

آنية ،وهو ما ينسجم عنه بروز أدوار تحت الطلب، تؤديها نخب  سياسات ومخططات ظرفية

يمكن وصفها بنخب الترميق ،نخب أدى إلاعالم دورا كبيرا في تنامي حضورها وتلميع صورتها 

لدى املواطن ،و املتأمل للمشهد الحزبي سيكتشف صراع الزعامات داخل الهيئات الحزبية 

 .وي أو الديماغوجيالذي نجم عنه بروز ما يسمى القائد الشعب

إن التحوالت التي عاشتها الجزائر من توافقات بين الفرقاء السياسيين في إدماج نخب 

لم يؤد إلى تغيير قواعد اللعب و ترسيخ ثقافة سياسية مبنية على التنافس حول  84املعارضة 

بروز ألامر إلى تهجين الحقل السياس ي و برامج مجتمعية ،بل على العكس من ذلك أدى 

لتعبئة والتأطير السياس ي انشقاقات حزبية ساهمت في إضعاف الحزب حال كونه إطارا ل

نجم عنه توتر العالقة بين النخبة وقواعدها، ونتج عنه حدة نفور أعضاءه من  ،للمواطن

الفعل السياس ي عموما، ودخول أحزاب كثيرة ونخبها في أزمة مرجعية وهوية ،ما انعكس على 

م في انحسار أدوارها الاجتماعية من جهة ،وفقدانها شرعيتها السلوك السياس ي ،وساه

 . الاجتماعية من جهة ثانية
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 البحث عن السلطة والنفوذ :لعامل الثانيا

 ،لبحث عن املناصب والسلطة والنفوذوهو العامل الراجح الذي يمكن إرجاعه إلى ا

في قوائمه الانتخابية ،والتعيين  إذ يعتبر السعي لشغل مناصب قيادية في الحزب والترشح

بواسطته في وظائف تنفيذية ،من أهم أهداف الانضمام للحزب ،وإن كان هذا ألامر يعد حق 

مشروع لكل مناضل طاملا ظل مواليا لحزبه، فالوالء يعبر عن درجة كبيرة لتماسك الجماعة، 

جوا من املنظمة التي يمكن تحدديها من خالل قياس النسبة املئوية لألفراد الذين خر 

والنسبة املئوية لألفراد الجدد الذين انضموا إلى املنظمة خالل مدة زمنية معينة، فاألفراد 

الخارجين من عضوية الجماعة يشيرون إلى الانقسام الحاصل داخلها ،ويظهر الوالء في 

استجابة العضو ملطالب الجماعة ،والسعي من أجل تحقيق أهدافها ،وكذلك في التعاطف 

ن أفرادها والتماسك خاصة أثناء التعرض لالزمات التي تعتبر فترة هامة الختيار قوة بي

 . 85وتماسك الجماعة

يضعف املعارضة التي يكون  السعي وراء بعض املزايا املادية والتقدم السياس ي ،إن 

ممثلوها املنتخبون تحت رحمة ألاغلبية في السلطة  ويضعف التوازنات والثقل املوازن 

 .الضروري لحسن سير الديمقراطية ، ويزرع الالأخالقية

هذا ما يجعل في املقابل ألاحزاب ألاخرى تسعى الستقطاب املنشقين إن صح التعبير، 

حصول على الامتيازات التي يتيحها زيادة عدد النواب للحزب، لتقوية فرقها البرملانية وال

ليكون الدافع ألاكبر لالنتجاع السياس ي الحصول على منصب في هياكل البرملان يمكن من 

الاستفادة من تعويضات مالية مغرية عن املنصب ،فهناك عضوية املكتب ورئاسة اللجنة، 

إحدى اللجان البرملانية، مما يفتح املجال  وكل حزب أو فريق يتمنى رئاسة املكتب أو رئاسة

 . 82النتقال عدد من البرملانيين من فريق آلخر

 .ضعف أو غياب الوالء الحزبي: العامل الثالث

إن الوالء الحزبي أمر مهم في حياة ألاحزاب السياسية ،فهو بمثابة املؤشر في عملية 

فاستمرار ألاعضاء داخل تنظيمهم خاصة فترة ألازمات يدل على قوة  التماسك الحزبي،

تماسكه، نتيجة لقوة الوالء الذي يجمع أعضاءه، حيث تكون العالقة الارتباطية قائمة على 

إلاخالص والخضوع، والذي يكون خضوعا معنويا وعقليا ،ألن هذا املوقف يملي على الفرد ما 
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ف ألاخر ،أما انشقاقهم أو استقالتهم فيدل على هشاشة يجب فعله ويثق ثقة عمياء في الطر 

 .جوهر املنافسة الديمقراطية 87التماسك داخل هذا التنظيم 

غالًبا ما ال تزال ألاحزاب تحمل العالمات النفسية وألايديولوجية لألنظمة املتجانسة 

الافتقار إلى القديمة ، والتي ال تزال مستمرة من خالل الضعف الهيكلي لألحزاب السياسية و

صياغة خيارات برنامجية محددة جيًدا ونقص الدعم، هذه تفضل تضخم ألاطراف الاسمية 

ذات الوظائف الشخصية واملالية بشكل أساس ي وتشكل باملقابل أرض خصبة أخرى 

 .لالنتقال السياس ي

ياب الخيارات البرامجية وعدم كفايتها، فيجب أن تترجم التجمعات املنظمة أو غ

مثل ألاحزاب السياسية والتي تهدف إلى الحصول على السلطة في الواقع الخيارات  املفترضة

أي " موريس هوريو"السياسية، هذه هي املؤسسات وفقا للصيغة الكالسيكية للعميد 

إنها تدور حول هذه الفكرة إلارشادية  مشروع سياس ي  على ". املنظمات في خدمة الفكرة"

ضوية والتنوير  ،إن لم يكن تثقيف الرأي ، تحديد الحزب أن يخلق، يطور، يثير الع

املرشحين في الانتخابات املختلفة ،إلاشراف على املسؤولين املنتخبين، وبالتالي تحقيق نمط 

ولكن لألسف  عضوية الحزب ال تتعلق بمشروع، بل ... الحياة وأخالق الحياة السياسية 

يكون الدافع الحصري أو الدافع الوصول إلى السلطة هو غاية في حد ذاته، عندما ال 

 .83الشخص ي هو املقصد قبل كل ش يء

إن غياب الديمقراطية الحزبية التي تتجلى في عدم أخذ اقتراحات النواب بعين 

الاعتبار ،سواء فيما يتعلق باقتراحات القوانين أو على مستوى الرقابة ،بسبب عدم تحمل 

ملسؤولياتهم ،كما أن وجود معايير موضوعية الختيار مرشحي ألاحزاب لالنتخابات  املسؤولين

تعتمد على التاريخ النضالي والوالء للحزب ،مما يجعل الرابطة بين الحزب والنواب الذين 

يمثلونه في البرملان ضعيفة ومبنية على املصلحة الشخصية ،مما يجعل النائب مستعد 

 .حيث تتحقق مصلحتهلتغيير انتمائه والتموقع 

السياس ي، أسباب التجوال  الحزب، منإن عدم قناعة بعض النواب باختيارات 

املعارضة أو الوالء مما  النظام، فيختارفي الحالة التي يغير فيها الحزب مواقفه من  خاصة

 والحصيلاة النهائياة لهاذه الاساتراتيجيات فاي املجتمعاات .يشجع على ظاهرة التجوال السياس ي



 ةلليلى بن بغي. د منع الانتجاع السياس ي وأثره على مردود العمل التشريعي
 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"جماعي موسوم  مؤلف 88

 

الديمقراطياة الحديثاة هاو إن القارار السياساي مان صناع املعارضاة بقادر ماا هاو مان صناع 

 تحات ضغاط املعارضاة مضطارة للتصارف 
ً
الفئاة الحاكماة، فهاذه ألاخيارة تجاد نفساها دائماا

الحالاة بأسالوب يسامح لهاا مان تخفياف هاذا الضغاط ولياس زيادتاه، وإال فأنهاا ستخسار فاي 

 .ألاخيارة وساتجد نفساها مجبارة علاي التخلي عان مواقعها

هذا ماا نالحظه فاي عمليات تبااادل الساالطة فااي املجتمعااات الديمقراطيااة، إذ عندمااا 

تعجااز الفئااة الحاكمااة عاان اسااتيعاب حاااالت الضغااط العااام التااي تسااببها لهااا املعارضة، فااإن 

جااة تكااون بقبولهااا اسااتبدال ألادوار واملواقااع مااع إلاطااراف املناهضااة لهااا، وعلياه فاأن النتي

 علاي 
ً
املعارضاة السياساية تعاد الركيازة ألاساساية و املهماة فاي النظام الديمقراطية، ومؤشارا

لتاداول السالمي رقاي النظاام السياساي وفعالياة مؤسسااته الدساتورية والحزبياة وعلاي ا

 85 .للسالطة ناهياك عان دورهاا الايجاباي و املهام فاي تقويام أداء مؤسساات الدولاة

  0212من تعديل دستور  111شكاالت تطبيق املادة إ  :ثالثا

يجرد املنتخب في املجلس الشعبي " : 6102من تعديل دستور  007املادة  بمقتض ى

الوطني أو في مجلس ألامة املنتمي إلى حزب سياس ي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب 

 .على أساسه ،من عهدته الانتخابية بقوة القانون 

ة ويحدد يعلن املجلس الدستوري شغور املقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة املعني

يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أبعد منه بعهدته  ،القانون كيفيات استخالفه

 ."بصفة نائب غير منتم

ملعالجة ظاهرة التجوال السياس ي، الذي  6102من تعديل دستور  007 جاءت املادة

حيث نصت على تجريد أي منتخب سواء في املجلس  6106شاع في الانتخابات التشريعية 

حال انتخابه تحت انتمائه لحزب سياس ي أن يقوم الشعبي الوطني أو في مجلس ألامة ،في 

 41.بتغيير حزبه السياس ي ،يعد فاقدا لعهدته الانتخابية بقوة القانون 

على تجريد النائب املغير النتمائه السياس ي من  007ورد في الفقرة ألاولى من املادة 

مقعده ،مما يوحي أن املقعد ملك للحزب وليس  عضويته بطريقة إرادية، ويعلن عن شغور 

 .للعضو املنتخب 
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يحتفظ  منه، فهوأما الفقرة الثانية فتخص النائب الذي استقال من حزبه أو أقيل 

هذه  البرملان، وفيبعهدته النيابية بصفته نائبا دون انتماء سياس ي وبالتالي يحتفظ بمقعده في 

هذه الحالة لم تغلق الباب أمام التجوال . للحزبالحالة يعتبر املقعد ملك للنائب وليس 

 .  اشترطت على النائب املتجول الاستقالة أو الطرد من الحزب نهائيا، ولكنالسياس ي 

لكن الباب ترك هنا مفتوحا أمام النائب، لتغيير حزبه دون الانخراط في حزب آخر 

ن سيلزمه بالتصويت حتى ولو لم يبد ذلك صراحة ،مما يثير تساؤل عميق عند التصويت م

لصالح حزبه السياس ي،هذا ما يستدعي ضرورة التشدد في صياغة النصوص القانونية 

املنضمة لكيفية تنفيذ هذه املادة ،بإجبار النائب التصويت لصالح حزبه ومنتخبيه الذين 

لى بوؤوه هذا املقعد في البرملان ،مهما كان خالفه مع كتلته البرملانية ،ألن هذا ليس مسوغا ع

 .تغيير التصويت لصالح حزب آخر

إن املقتض ى الدستوري حصر التجريد من العضوية على أعضاء مجلس ي البرملان 

الذين تثبت في حقهم واقعة التخلي عن انتماءهم السياس ي للحزب الذي ترشحوا باسمه، 

غير  بأن هذه ألاخيرة دون أن يشمل أو يتطرق إلى املنتخبين في الجماعات املحلية ما يعني 

مشمولة بترتيب نفس الجزاء املتعلق بأعضاء مجلس ي البرملان الرحل، وهو ما يمكننا وصفه 

  ليشمل سائر الحاالت  بأنه إغفال دستوري، ما كان على املشرع الدستوري أن يهمل دسترته

 .واملؤسسات السياسية والدستورية، دون أفضلية مؤسسة على أخرى 

رض التطبيق الحرفي لهذه املادة، هو عدم التطرق أما إلاشكال الثاني الذي قد يعت

للنواب ألاحرار في حال تغيير توجههم داخل البرملان، فكيف سيطبق القانون عليهم ،يضاف 

لذلك النائب الذي استقال أو ابعد من حزبه ،إذ القانون ينص على احتفاظه بعهدته 

ب أخرى في عمليات النيابية غير منتم ،وبالتالي فيمكن أن يستقطب من طرف أحزا

التصويت مما يؤدي إلى خلق وضع جديد خاصة في حال كثرة عددهم ،مما يجعل ألاحزاب 

 .  40الحاكمة السباقة الستمالتهم لصالحها

 الحاالت التي ترتب تجريد املنتخب من العضوية في املجلس/1

الحزب، أو التخلي عن الانتماء السياس ي قد يكون صريحا، كتقديم الاستقالة من إن 

ضمنيا كاالنتقال إلى حزب سياس ي آخر ولو دون تقديم الاستقالة، وتحقق دلك خالل الفترة 
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أو العهدة الانتخابية، مما يترتب عن الحالتين معا تجريد املنتخب من العضوية في مجلس 

 .من مجالس الانتخابية

من والاستقالة من الحزب سواء كانت صريحة أو ضمنية ترتب جزاء التجريد 

العضوية، خالفا لإلقالة من الحزب التي تعتبر بمثابة طرد مقنع ال يترتب عنها التجريد من 

أن الخروج من الحزب لم  العضوية لغياب عنصر إلارادة في التخلي عن الانتماء السياس ي،أي

طوعيا و إراديا، بل كان بمبادرة وبقرار تنظيمي من الحزب الذي ترشح باسمه، ألامر  يكن

 .غير املرتبة للتجريد من العضوية  نعدم معه حالة التخلي عن الانتماء السياس يالذي ت

مع ذلك قد يتخذ التخلي عن الانتماء السياس ي، الخروج عن البرنامج السياس ي الذي 

أو عدم الانضباط لقرارات ومواقف الحزب، وتبني مواقف مناهضة   ترشح باسمه النائب،

بالتصويت عليهم وفي غياب أي تحالفات سياسية أو  له، عن طريق مناصرة خصوم الحزب

انتخابية مسبقة وبناء على قرار حزبي، مما تعتبر معه هذه املمارسة السياسية خروجا عن 

توجهات الحزب، تنزل منزلة التخلي الفعلي بحكم الواقع عن الانتماء السياس ي، وهو ما يترتب 

 .عنه التجريد من العضوية

 :البرملاني نتيجة التجوال السياس ي إجراءات تجريد العضو/0

يمارس املجلس الدستوري  ،6102من تعديل دستور  007استنادا إلى املادة

الاختصاصات املسندة إليه فيما يتصل بإعمال رقابته الدستورية ملعاينة مدى قيام شروط 

و يرفع الطلب إلى املجلس . تجريد عضو من صفته كبرملاني في أحد املجلسين من عدمها

نية، ن أجل ترتيب آلاثار القانو الدستوري من طرف رئيس املجلس املعني وحده دون سواه، م

إما التصريح بإثبات التجريد و بشغور مقعد البرملاني املعني، أو رفض الطلب،  التي قد تكون و 

 .أو عدم قبوله حسب الحاالت

إن طلب التجريد من العضوية في أحد مجلس ي البرملان اختصاص مسند إلى رئيس 

كان أن يتقدم  املجلس بناء على قرار من مكتب املجلس الذي يعينه و بناء عليه ال يحق ألي

  بطلب التجريد من العضوية بسبب الترحال السياس ي بل انه من الصالحيات الحصرية

الة الطلب إلى املجلس الدستوري ، وما دونهما يعتبر ال صفة له إلحلرئيس ي مجلس ي البرملان

يترتب عنه عدم قبول الطلب فشرط التخلي عن الانتماء السياس ي هو العنصر الحاسم في و 



 ةلليلى بن بغي. د منع الانتجاع السياس ي وأثره على مردود العمل التشريعي
 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"جماعي موسوم  مؤلف 91

 

العضوية في الحزب   على خالف الطرد من ترتيب جزاء التجريد من العضوية ،

الذي سبق أن ترشح باسمه الشخص وصدر في حقه قرار الطرد، فانه في هده  السياس ي

الحالة ال يجرد الشخص املطرود من العضوية في احد مجلس ي البرملان، كما أن الشخص 

يح في انتخابات الحقة دون انتماء سياس ي، الذي ترشح باسم حزب سياس ي ثم اختار الترش

 . يعتبر هدا التصرف تخليا عن الانتماء السياس ي املرتب لتجريده من العضوية

في حين انه في حالة الترشح دون انتماء سياس ي ثم يقرر الشخص املذكور الترشح 

تب عنه النتخابات الحقة باسم حزب سياس ي ،ال يعتبر هدا السلوك مخالفا للقانون وال يتر 

 .التجريد من العضوية بسبب عدم تحقق واقعة التخلي عن الانتماء السياس ي 

من تعديل  007علما أن القوانين التنظيمية املحددة لكيفية تطبيق نص املادة 

لم تصدر بعد، على مستوى غرفتي البرملان أو حتى بالنسبة للمجلس  6102دستور 

لتجريد من العضوية بالنسبة لألشخاص الذين الدستوري، والتي تحدد كيفية ترتبت جزاء ا

 .ثبت في حقهم التخلي عن الانتماء للحزب السياس ي الذي ترشحوا باسمه

املتعلق بانتخاب أعضاء البرملان وأيضا  02/01باملقابل فإن من القانون العضوي 

ة ال يمكن أيا كان أن يترشيح في أكثر من قائمة أو دائر ” ، نص بأنه 46املجالس املحلية

يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدم تحت "منه  54وتضيف املادة " انتخابية

من حزب   أو تتضمن في نفس آلان ترشيحات مقدمة بتزكية.." رعاية حزب سياس ي أو أكثر 

 ". سياس ي و ترشيحات بدون انتماء سياس ي

ا وصحيحا يستخلص من مقتضيات املادة أعاله، أن الترشيح في الالئحة يبقى محكوم

بمبدأ الانتماء إلى حزب سياس ي واحد و ليس إلى حزبين أو أكثر، الن ترشح شخص باسم 

حزب سياس ي معين في الوقت الذي ثبت فيه عدم تقديم استقالته من الحزب الذي كان 

ينتمي إليه قبل الانتخابات، يترتب عنه إلغاء انتخابه و تجريده من العضوية، ألن الطعن في 

يح تكون بمناسبة الطعن في نتيجة الانتخابات وهي محكومة بآجال الطعون أهلية الترش

الانتخابية، يمارسها من ترشح وتنافس فيها ،لكونه صاحب الصفة و املصلحة للطعن في 

النتيجة الانتخابية، في حين أن طلب تجريد املنتخب من العضوية غير محكوم بأجل محدد، 
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املنتخبين أو أكثر، يوجد في وضعية مخالفة للضوابط  فكلما ثبت ملن يعنيه ألامر، أن أحد

 .املنصوص عليها قي القانون، يحق لهم تقديم طلب في املوضوع إلى املحكمة إلادارية املختصة

 تداعيات ظاهرة التجوال السياس ي على عمل البرملان والحزب/3

إن التجوال السياس ي ال يعد مضرا بالعهدة التشريعية فقط ،وإنما باألحزاب   

السياسية واملمارسة الديمقراطية عموما فما أنتجته هذه الظاهرة مع مرور السنوات أحزاب 

هجينة ،ال تملك أيدلوجية أو توجها واضحا وال تدافع عن أفكار وقناعات معينة تمكن من 

تملك برامج تعمل على تحقيقها عبر الصندوق ،هذا املستوى من تصنيفها ،بل هي تقريبا ال 

التعاطي مع السياسة جعل أمر التكوين والتأطير إلنتاج كفاءات وجيل يمكنه استكمال 

املشعل ،أمرا مستبعد ،إذ لم تعد هناك أرضيات يمكنها أن تشكل املنطق ملثل هذا املسعى 

 .48على التنقل ولكنه ال يغير حكم البلد يغذي قدرة النخبة السياسيةفالتجوال السياس ي 

من أهم نتائج الظاهرة تغير متواصل في تشكيلة البرملان التي وصلت إلى حد وجود 

نواب دون انتماء ألنهم انضموا إلى حزب جديد لم يدخل املعترك الانتخابي ،وهو ما شهده 

لبرملانية يكون لها العدد أن الكثير من الفرق ا البرملان الجزائري لفترات عديدة، يضاف لذلك

الكافي لتشكيل كتل داخل املجلس في بداية العهدة ،ولكن هجرة بعض أعضائها يفقدها 

الحق في تشكيل هذه الكتلة ،وما يترتب عن ذلك من فقدان حقها في التمثيل في هياكل 

أعضاء على مستوى  01املجلس حيث أن العدد املطلوب لتشكيل الكتل البرملانية هو 

 .44فتينالغر 

ليكون ألاثر ألاكبر لظاهرة التجوال السياس ي في اختالل القوة بين املعارضة وأحزاب 

السلطة ،وتأثيرها على الرقابة الفعالة للحكومة واقتراح القوانين ،فحتى وإن نص تعديل 

على حقوق املعارضة البرملانية إال أن هذه ألاخيرة  ،تجد صعوبة في تفعيل  6102دستور 

إن املبادرة باقتراح القوانين ال تكون قابلة للمناقشة إال إذا قدمها عشرون فمثال آلاليات ،

،وبالتالي فإن النصاب 45نائبا من املجلس الشعبي الوطني أو عشرون عضوا من مجلس ألامة 

املطلوب تشكيله من طرف املعارضة البرملانية القتراح القوانين يعد صعب التحقق ،نظرا 

أما  ،وجي للمعارضة إضافة ملا تم ذكره سابقا من عقبات قيام املعارضةلالختالف إلايديول

بالنسبة ملناقشة تعديالت النصوص القانونية والتي يشترط فيها تقديمها أمام اللجان 
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املختصة من طرف عشرة نواب ،وهو نفس العدد املطلوب لتشكيل املجوعات البرملانية، بما 

 ،اقتراحات تعديل النصوص القانونيةنواب من تقديم يوحي السماح للمعارضة وغيرها من ال

 .بينما يصعب عليها أن تتولى املبادرة باقتراح القوانين

تطوير ممارسة "أن ما ورد من تعديالت في فصل البرملان بصفة عامة يساهم في  كما

النواب  مما يحتم على، "الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وترقية بذلك العمل البرملاني

إعادة بعث العمل التشريعي وممارسة املهام املنوطة بهم والابتعاد عن التحالفات والتكتالت 

 .الحزبية الضيقة

وفيما يخص مجال التشريع وتقليص صالحيات الرئيس بعد إلغاء التشريع بأوامر 

و حالة خالل العطل البرملانية ماعدا في الحاالت الاستثنائية املنصوص عليها في الدستور أ

الشغور، عودة اختصاص التشريع في أغلب الحاالت للبرملان بعيدا عن إمكانية استغالل 

 ".صالحية التشريع باألوامر خالل العطل البرملانية لتمرير بعض القوانين كما تم سابقا

دور البرملان  تفعيل"ن ما تضمنته الوثيقة من إثراء بهذا الخصوص يساهم في إ

بتعزيز موقع "، بما يسمح في ألاخير "وممارسة سلطته الرقابية والتشريعية بكل استقاللية

السلطة التشريعية في النظام السياس ي وإحداث نوع من التوازن مع السلطة التنفيذية 

 ".بالخصوص

 ل الحصيلة البرملانية لسنةلقد كان للتعديالت املتتالية للدستور ألاثر من خال

سؤالا شفويا باعتباره ا آلية ألاكثر استخداما من قبل أعضاء  054تم إيداع  ، حيث6161

 0105منها في جلسات علنية أما عدد ألاسئلة الكتابية فقد بلغ  35برمجة  البرملان، تمت

 .سؤالا

 80جلسة منها  5 1عقد جلسفيما يخص نشاط املجلس في جلساته العامة فقد و 

جلسات  2جلسات ملناقشة مخطط الحكومة و 3ملناقشة مشاريع القوانين والتصويت عليها و

 . 42لطرح ألاسئلة الشفوية وألول مرة تخصيص جلستين للفصل في طلبات رفع الحصانة

وإن جاء بنفس الصالحيات الرقابية للبرملان في  6161لسنة ن التعديل الدستوري إ

أعطى للمعارضة دورا فعاال يضمن لها مشاركة في كافة ألاعمال "بقة إال أنه ساالدساتير ال

 ".وترقية العمل الدبلوماس ي
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وبخصوص النشاط الدولي فقد حرص املجلس على تعزيز التعاون الثنائي وهي تشكل 

دعامة للدبلوماسية الوطنية في التفاعالت متعددة ألاطراف ،فعلى مستوى اللقاءات الثنائية 

التي تم تأسيسها على مستوى املجلس  017لعمل عن طريق املجموعات البرملانية يتم ا

الشعبي الوطني وتبادل الزيارات واملشاركة العالية في الاجتماعات والدورات واملؤتمرات 

تفاعال على الرغم من إلغاء أو  30البرملانية إلاقليمية والدولية ،حيث بلغ مستوى النشاط 

جتماعات البرملانية بسبب جائحة كورونا ،وتم تحويل البعض منها إلى تأجيل عدد كبير من الا 

اجتماعات افتراضية شارك املجلس الشعبي الوطني في سبعة منها بما في ذلك ثالثة على 

 .رؤساء البرملانات الوطنية  ةمستوى اللجنة التحضيرية لقم

،ألاثر الواضح  على التقليص من ظاهرة  6102لقد كان للتعديل الدستوري لسنة 

التجوال السياس ي بين أعضاء البرملان بحكم العقوبة املقررة عن التخلي عن الانتماء 

السياس ي ،وإن كان ألامر لم يمنع من وجود  تخلي مع عدم الانضواء تحت أي حزب، فقد 

وكان من بين نقاط جدول أعماله  6105لشهر  أفريل  عقد املجلس الشعبي الوطني جلسته

من تعديل دستور  007النظر في طلبات تغيير الانتماء السياس ي ،بما يوحي أن صياغة املادة 

تحتاج إلى دقة الصياغة وأن يكون منع تغيير  6161من تعديل دستور  061واملادة  6102

يرغب في ذلك أن يتخذ القرار قبل الانتماء مطلق خالل العهدة البرملانية ،ليكون ملن 

 .الاستحقاق الانتخابي 

، على خطورتها، ليست سوى أحد أعراض مرض «إلانتجاع السياس ي»إن ظاهرة 

طبقة سياسية بال هوية وبرامج واضحة بعضها مرتبط بشخص الرئيس املؤسس والدائم، 

عم الديمقراطية في البالد دون أن يحترمها داخل ألا  ها يتمتع بن 
 
طر الحزبية، ومصادر وجل

 . تمويلها وتفتقر للحد ألادنى من الشفافية

فعالج هذه الظاهرة ال يكون ناجعا ودائما إال إذا طال جذورها، مثلما تثبته تجارب 

ظل يشكو منها في كل انتخابات  6102دستور تعديل ي منعها في تال جزائرفحتى ال .عديدة دول 

حيث تشهد الفترة السابقة لالنتخابات موجة كبيرة من الاستقاالت من أحزاب  تشريعية،

، أي أن املنع ال يحل املشكل بل يؤجله فقط إلى نهاية والترشح على قائمات أحزاب منافسة

  .العهدة البرملانية

https://leseco.ma/transhumance-politique-liberte-ou-atteinte-a-la-credibilite-des-partis/
https://leseco.ma/transhumance-politique-liberte-ou-atteinte-a-la-credibilite-des-partis/
https://leseco.ma/transhumance-politique-liberte-ou-atteinte-a-la-credibilite-des-partis/
https://leseco.ma/transhumance-politique-liberte-ou-atteinte-a-la-credibilite-des-partis/


 ةلليلى بن بغي. د منع الانتجاع السياس ي وأثره على مردود العمل التشريعي
 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"جماعي موسوم  مؤلف 95

 

ال يمكن ألحد اليوم إنكار أن مبادئ حقوق إلانسان والحريات العامة قد أضحت 

اشد ومعاييره، وفي هذا  ة، تمثل أبرز عناصر ومحددات الحكم الر  ذات صبغة دستوري 

ة لحقوق إلانسان على أن تضمن  ساتير والصكوك الدولي  الاتجاه، حرصت مختلف الد 

اللمواطنين حق الانتخاب؛ باعتباره حق   ا مقدس   .ا دستوري 

 في الفقرة ألاولى من املادة 
ً
س الدستوري الجزائري صراحة : على أن 83وقد نص  املؤس 

لكل »: منه 26، وجاء في املادة «الحريات ألاساسية وحقوق إلانسان واملواطن مضمونة»

ب
 
نتخ ب وي  خ 

نت  ستوري ، والثابت أن املؤسس ال«مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ي  د 

رع يضع شروط تنظيمها
 
 .هو الذي يرس ي الحقوق والحريات العامة، واملش

إن التمتع بهذا الحق أي حق الانتخاب أو الترشح وتولي العهدة النيابية في حالة تزكية 

قابله جملة من الواجبات تقع على عاتق عضو البرملان، ومن بين أهم هذه  الناخبين، ي 

ة، والعمل على تحقيق الوعود التي قطعها أمام الواجبات، الالتزام بخدمة  الوطن وألام 

الشعب أثناء الحملة الانتخابية، غير أنه من املالحظ، بأن هناك ميزة سلبية في أغلب برملانات 

 .، وهذا ما يؤثر سلًبا على مخرجات العملية السياسيةالوعودالعالم، تتمثل في إلاخالل ب

إن من بين الشوائب التي تعترض العالقة القائمة بين الناخب واملنتخب، عملًيا،   

ظاهرتي العزوف الشعبي عن الاستحقاقات الانتخابية، وعزوف الناخبين عن اللجوء إلى 

املنتخبين لطرح مطالبهم وانشغاالتهم، مما تتحول أساليب التعبير إلى الشارع أو اللجوء إلى 

، تغيير الانتماء السياس يل الاتصال املؤسساتي، مع بروز ظاهرة جهات أخرى خارج وسائ

 .وكذلك ظاهرة العزوف البرملاني إلى غير ذلك، مما يعبر عن عدم جودة هذه العالقة عموًما

عديد  لتأكيد بأن هناك مسألة مهمة جًدا، اهتمت واعتنت بتنظيمها،لدفع يهذا ما   

مسألة الحضور في أشغال  ا في دساتيرها السابقة ،منهابعد أن أغفلته  الجزائربما فيها  الدول 

البرملان واملجازاة في حالة التغيب بالخصم من التعويضات البرملانية بالقدر املتناسب مع 

 .وكذا التجوال البرملانيعدد الجلسات في اللجان وفي املجلس،

مل البرملان فما من حل سوى استمرارية عكما أنه ولتفعيل دور أعضاء البرملان ،    

شهر جويلية ومن ألاحد إلى يوم  أواخرملدة إحدى عشرة شهرا، من الفاتح سبتمبر إلى 

الخميس مادام البرملانيون موظفون يتقاضون أجرة شهرية وبالتالي فإن البرملانيين يعملون 
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يوميا داخل قبة البرملان وطيلة السنة،كذلك ضرورة تقديم كل برملاني تقريرا نصف سنوي 

نشر هذا التقرير ،مما  مع ساهماته الشخصية في املجاالت التي يختص بها البرملانعن م

يسمح معه من معرفة وتقييم أداء كل برملاني،ومن شأن هذا الاقتراح إقناع الكثيرين ممن 

يودون الترشح إلى البرملان بأن مهام البرملاني هي مهام تكليف وليس تشريف،مما يسمح 

طامع واملصالح من العدول عن الترشح إلى مهام البرملاني إما بسبب بالكثيرين من أصحاب امل

 مستواهم وإما النشغاالتهم املستمرة خارج البرملان ذلك أن ألاحزاب السياسية أصبحت ال

إلى مستوى جيوبهم  الاهتمامكبيرا ملستوى املترشحين الذين تقترحهم ،بل أصبح  اهتماماتعير 

وهذا من أهم أسباب تغيير الانتماء السياس ي  نتمون إليها كلياولو كانوا شبه أميين أو ال ي

 ..ألعضاء البرملان

 خاتمة

إن الربط بين تغيير الانتماء السياس ي للمنتخب أو تغيير فريقه أو مجموعته   

البرملانية وبين التجريد من صفة العضوية في أحد املجلسين سيسهم بشكل واضح في القضاء 

على ظاهرة الترحال السياس ي التي تنشط بعد كل استحقاق انتخابي لتفرغ العملية 

 .مع املواطن الانتخابية من قيمتها التعاقدية

إن الحظر املفروض على البرملانيين لتغيير حزبهم السياس ي هو مثال آخر على حقيقة  

. أن الحياة السياسية في الجزائر تميل آلان إلى أن تكون منظمة وتحركها ألاحزاب السياسية

أين يتم إلاشراف على املسؤولين املنتخبين مما يؤدي إلى الدفع إلى أقص ى حد مع مصادرة 

 . لتفويض البرملاني بعد تغيير الحزبا

إذا كانت هذه املقتضيات الدستورية والقانونية تعتبر كافية للقضاء النهائي على 

ظاهرة الترحال السياس ي الذي ينتعش بعد كل استحقاق انتخابي، التي من املفروض أن 

ما يالحظ  تشكل امتدادا ملشاريع مجتمعية وبرامج سياسية تتنافس فيما بينها، خصوصا مع

من حركية ملفتة للترحال السياس ي القبلي أو نوعا من إعادة انتشار ألاعيان و أصحاب 

ألاموال نحو أحزاب سياسية معينة بغرض الترشح لالنتخابات القادمة، والغريب أن هذه 

الحركية تطال بشكل مركز أحزابا معروفة بقربها من إلادارة، كما تشمل بعض ألاحزاب 
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الصغيرة، التي تبحث على املقاعد أوال في محاولة لتعزيز موقعها " قدميةالت"السياسية 

 .التفاوض ي خالل املرحلة القادمة

خطورة مثل هذه التحركات هو أنها تعمل على إعادة إنتاج نفس املظاهر السلبية 

التي أنتجت مؤسسات دون مصداقية، و انتخابات دون طعم سياس ي تنافس ي، في ظروف 

ارتفاع الطلب على سياسة لها معنى و على تمثيليات سياسية تتوفر على سياسية تتميز ب

 ..الحد ألادنى من املقبولية الاجتماعية

أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على مصداقية العمل السياس ي وتكرس العزوف 

السياس ي لدى املواطن إذ أن املواطنين الذين يصوتون تصويتا سياسيا أي بناء على برامج 

ة، عندما يجدون الفاعل في كل انتخابات بلون سياس ي جديد، هذا سيخلق نوعا من حزبي

فالترحال آفة سياسية  .النفور في العملية السياسية، وبالتالي ستهجر صناديق الاقتراع

السياسية، بفقدان " اللعبة"وأخالقية حقيقية لكونها تميع املشهد السياس ي وتفسد قواعد 

ية وفي املؤسسات املنتخبة؛ مما يزيد من النفور من العمل الثقة في املؤسسات الحزب

 .السياس ي ويعزز عوامل استفحال ظاهرة العزوف وهو ما يهدد البناء الديمقراطي

 :الاقتراحات

أمام هذا الوضع، فالحل الوحيد للحد من هجرة السياسيين مع كل فترة انتخابية  -

وامتالك ثقافة تخليق الحياة السياسة عند هذا  هو تنمية الثقافة الحزبية لدى السياس ي،

 .يمنع الترحال السياس ي خالل الفترة البرملانية فقط ألاخير، في ظل أن القانون 

املطالبة إذا اقتض ى ألامر اشتراط إثبات الانتماء للحزب املترشح باسمه ملدة زمنية  -

دير خطورة إعادة نفس معقولة ال تقل عن العهدة الانتخابية، وهو اقتراح نابع من تق

 .ألاساليب القديمة في سياق مختلف تماما عن املرحلة السابقة

البد من إصدار تعديالت على القوانين الداخلية للبرملان من جهة وقانون ألاحزاب  -

من جهة ثانية ،بالتنصيص على عقوبات ردعية صارمة من شأنها الحد من ظاهرة التجوال 

 .السياس ي 

 رحلةتعرف هذه املال بد وأن  6161و،6102املراجعة الدستورية لعام وعلى ضوء  -

تحيين وتعديالت جوهرية، من بين أهم هذه التعديالت الشق املتعلق بدسترة نظام التفرغ 
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ملهام وواجبات العهدة البرملانية، وكذلك دسترة ضوابط انضباط أعضاء البرملان في عملية 

لقضاء الكلي على ظاهرة الترحال السياس ي بما يعزز الثقة من االاضطالع باملهام املوكلة لهم، و 

 جديد بين الناخب واملنتخبين

النص على منع التجوال السياس ي ليمتد إلى املجالس املحلية، باعتبار الظاهرة  -

مستفحلة في القاعدة ،يضاف لذلك العالقة املوجودة بين أعضاء املجلس الشعبي الوالئي 

هذا الترابط من  مستوى مجلس ألامة ،وما يمكن أن يؤديه،وترشحهم كأعضاء على 

.أكثر من القضاء عليها ،استفحال الظاهرة

 الهوامش
 83سورة الشورى ،آلاية 1
مزياني فريدة، املجالس الشعبية املحلية في ظل التعددية السياسية في التشريع الجزائري،رسالة :انظر /6

  35-78،ص  6115 دكتوراه في القانون، جامعة قسنطينة
 657،ص 0533سليمان الطماوي ،النظم السياسية والقانون الدستوري،دار املعارف املصرية ،القاهرة /8
،ناشر وسياس ي فرنس ي عمل كاستاذ بكلية الحقوق  Georges burdeau  0515/0533جورج بيردو  /4

السلطة "خالل نظريته للدولة ،قام باثراء الدراسات السياسية ببحوثه حول السلطة من 0551بباريس سنة

،كما له العديد من املؤلفات في القانون  0548املؤسساتية وكتابة حول السلطة السياسية والدولة سنة 

 .الدستوري والسياسة

 652حسان محمود شفيق العاني ،مرجع سابق ،ص 
ة الحزبية ،بحث مقدم دمحم الصالح بن شعبان، نظام ألاحزاب السياسية والتجربة الجزائرية في التعددي /5

 07،ص 6108/6104،سنة الجامعية  0لنيل شهادة الدكتوراه ،كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة 
 ،اطية املعاصرة ،دار الفكر العربيبالل أمين زين الدين ،ألاحزاب السياسية من منظور الديمقر  /2

 05،ص 6100إلاسكندرية ،الطبعة ألاولى
ة في املغرب ،غموض التصور وإعاقة املمارسة ،تقييم حالة ،املركز إدريس جنداري، التجربة الحزبي /7

 00العربي لألبحاث والدراسة السياسات ،معهد الدوحة ، ص
 ،ت والنوادي الثقافية والاجتماعيةسبق ظهور الحركات إلاصالحية في الجزائر ظهور العديد من الجمعيا /3

الجزائري ومحاربة التخلق والجهل ،وتطوير الفكر كانت تهدف لنشر الوعي والثقافة في أوساط املجتمع 

،الجمعية التوفيقية  0354العلمي ،ونشر الثقافة إلاسالمية منها خاصة ،جمعية الراشدية تأسست سنة 

 0517،ونادي صالح باي  سنة  0513سنة 
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الد أحد تجمع مختلف الدراسات التي تطرقت ملوضوع الحركة الوطنية الجزائرية إلى اعتبار ألامير خ /5

املساهمين في ظهور حركة حزبية في الجزائر خالل العهد الاستعماري، انظر ألامين شريط ،التعددية الحزبية 

 3، ص 0553الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية  0505/0526في تجربة الحركة الوطنية الجزائرية 

  37مزياني فريدة، مرجع سابق ،ص/01
 006مرجع سابق ،صدمحم الصالح بن شعبان ، /00
 ،،كلية الحقوق  6114-0535الجزائري،ناجي عبد النور ،تأثير التعددية الحزبية في النظام السياس ي  /06

 71، ص  6115جامعة إلاخوة متنوري قسنطينة ،

 005دمحم الصالح بن شعبان ،مرجع سابق ،ص /08
 77ناجي عبد النور ،مرجع سابق،ص/04
05/Michel camau.pouvoirs et institution au maghreb.alger.opu.1983.p117  

  003دمحم الصالح بن شعبان، مرجع سابق،ص/02

 .01/15/0528يوموصدر في الجريدة الرسمية  0528سبتمبر 3تم الاستفتاء الشعبي عليه في /07

جبهة التحرير الوطني هي حزب الطليعة الوحيد في "منه 68وفي املادة  0528ورد في مقدمة دستور /03

 "الجزائر

 .الهيمنة الدستور، أيمن  64 دةاامل/05

صالح بلحاج، أبحاث وآراء في مسألة التحول الديمقراطي بالجزائر،مخبر دراسات وتحليل السياسات /61

 61،الطبعة ألاولى  ، ص 6106العامة في الجزائر،الجزائر

 058،ص  6104مولود ديدان ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية،دار بلقيس ،الجزائر /60

في اعتماد ألاحزاب السياسية الذي ال يخول  35/00يرجع ذلك إلى نظام إلاخطار الذي اعتمده قانون /66

نفس النظام املتبنى في لإلدارة أي قرار ،بقدر ما يقتصر دورها على العلم بالنشاط املزمع القيام به ،وهو 

 . املتعلق باألحزاب السياسية 06/10/6106املؤرخ في  06/14القانون العضوي 

شهدت هذه املرحلة من تاريخ التعددية إعادة تشكيل خارطة جديدة لألحزاب السياسية ،بعد تكييفها /68

الترخيص الذي يقوم الذي اعتمد على نظام  12/18/0557الصادر في  57/17مع قانون ألاحزاب الجديد 

 على املوافقة املسبقة لإلدارة لقيام الحزب قصد تفادي التجاوزات والانزالق في املمارسة الحزبية

قام كل من حزب جبهة التحرير الوطني ،التجمع الوطني الديمقراطي ،حركة النهضة ،حركة مجتمع /64

صالح تنفيذ برنامج الرئيس بالرغم من السلم ،بتشكيل ائتالف حكومي ،هذه ألاحزاب تنازلت عن برامجها ل

الاختالف الواضح والبين في إيديولوجياتها ،مما خلف صراعات داخلية بينها كانت من مسببات الانشقاق 

 .الحزبي لها خاصة بالنسبة لحركة مجتمع السلم وحركة النهضة

 .887ناجي عبد النور، مرجع سابق ،ص/65

 . 043صدمحم الصالح بن شعبان، مرجع سابق ،/62
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67 . Benjamin Boumakani ,la prohibition de la « transhumance politique » des parlementaires , 

étude de cas Africaines, Revue Française de Droit constitutionnel ,N.75 ,2008/3 ,p.499                 
                                         

نائبا انتماءاتهم الحزبية حيث بلغ عدد النواب الذين  25غير  6117/6106لعهدة البرملانية خالل ا/63  

نائبا ،عدد النواب الذين  05نائبا ،الذين التحقوا بالتجمع الوطني الديمقراطي  86التحقوا بجبهة التحرير 

انشق عن  10ا باألحرار نواب، عدد النواب ألاحرار الذين التحقو  5التحقوا بالجبهة الوطنية الجزائرية 

. نائبا 06الحركة الوطنية لألمل ،عدد النواب الذين انسحبوا من مجموعاتهم ولم يلتحقوا بأية مجموعة 

نائبا إلى  43بلغ عددهم  6106/6107بينما بلغ عدد النواب الذين غيروا انتماءاتهم خالل العهدة التشريعية 

 618ع سابق ص نقال عن ألامين سويقات ،مرج10/10/6102غاية 

65. Matthieu Mamiki Ke’Bongo-Bongo. La transhumance politique, un mode d’action 

politique et un virus dans le processus démocratique en Province Orientale (RDC)p27  

81. Matthieu Mamiki Ke’Bongo-Bongo.op .cit. p49 

 ،ألاحزاب السياسية بأسماء مؤسسيهاالحزبية في الجزائر ،حيث ارتبطت يتجلى ذلك من خالل املمارسة /80

 ... حزب نحناح ،حزب جاب هللا،حزب لويزة حنون، حزب سعيد سعدي ، حزب أويحي

ألامين سويقات،الانشقاقات في الجزائر واملغرب ،دراسة في ألاسباب والتجليات ،دفاتر السياسة /86

 055ص، 6102جوان  05والقانون ،العدد 

مجموعة مؤلفين ،النخب والانتقال الديمقراطي ،والشكل واملهمات املركز العربي لألبحاث ودراسة /88

 . pdfالطبعة ألاولى ،صيغة  6105 السياسات ،بيروت

 حزب العمال ،حركة مجتمع السلم  /84

 .056ولى ،صالطبعة ألا  0555عز الدين جميل عطية ،تفسير للسلوك واملواقف ،عالم الكتب القاهرة ،/85

 613ألامين سويقات ،مرجع سابق ،ص/82

 056، صمرجع سابق عطية،عز الدين جميل /87

83. Benjamin Boumakani.op cit .p509 

 ،6113ديثة للكتاب ،طرابلس ، لبنانخضر الخضر ، مفاهيم اساسية في علم السياسة،املؤسسة الح/85

   640،،ص6ط 

للبرملانيين بنوابهم يتماش ى مع الهدف الذي يسعى إليه الحظر على تغيير ألاحزاب  إن الاستبدال التلقائي/41

أي نائب يستقيل أو يستبعد : "هذه هي الصيغة التي يحتفظ بها في دستور النيجر. خالل الفترة التشريعية

مطابق وهو ( ج 25املادة ")من الحزب السياس ي خالل السلطة التشريعية حل محله في الجمعية الوطنية 

 الذي 6100وأيضا الدستور املغربي سنة (.ج 001املادة )تقريبا في جمهورية الكونغو الديمقراطية الكونغو 

يجرد من صفة عضو في أحد املجلسين، كل من تخلى عن : " على ما يلي 6100من دستور  20الفصل نص في 

. جموعة البرملانية التي ينتمي إليهاانتمائه السياس ي الذي ترشح باسمه لالنتخابات، أو عن الفريق أو امل
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وتصرح املحكمة الدستورية بشغور املقعد، بناء على إحالة من رئيس املجلس الذي يعنيه ألامر، وذلك وفق 

 ".أحكام النظام الداخلي للمجلس املعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة إلاحالة على املحكمة الدستورية

إصالح واقعي أم " 6102مارس  2مقارنة في التعديل الدستوري الجزائري لاابرادشة فريد ،قراءة تحليلية /40

 ،6103ديسمبر 3ات املقارنة ،العدد تكييف استراتيجي مع التغيرات الدولية املعاصرة ،مجلة جيل الدراس

 . 48،44ص

 02/01من القانون  72،57، 76املواد /46

48. Matthieu Mamiki Ke’Bongo-Bongo.op cit.p28 

مين سويقات ،ألاحزاب السياسية وألاداء البرملاني في الدول املغاربية ،دراسة مقارنة بين الجزائر ألا /44

واملغرب،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم كلية العلوم السياسية ،جامعة دمحم خيضر، بسكرة 

 811،ص 6102/6107

يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني  65/13/6102املؤرخ في  02/06من القانون العضوي  66املادة   /45

املؤرخة في  51ومجلس ألامة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،الجريدة الرسمية عدد

63/13/6102. 

 665،ص 6161سنة  03مجلة أخبار  املجلس عدد 

 قائمة املراجع

 باللغة العربية
 لقرآن الكريما

 دساتير وقوانين 

 7املؤرخ في  04،عدد الجريدة الرسمية،6102مارس 2، املعدل في  61102تعديل دستور /0

 6102مارس 

يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني  65/13/6102املؤرخ في  02/06القانون العضوي /6

ومجلس ألامة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،الجريدة الرسمية 

 .63/13/6102في  املؤرخة 51عدد

 املتعلق باألحزاب السياسية 06/10/6106املؤرخ في  06/14القانون العضوي /8

 كتب

غموض التصور وإعاقة املمارسة ،تقييم  ،داري، التجربة الحزبية في املغربإدريس جن/ 0

 حالة ،املركز العربي لألبحاث والدراسة السياسات ،معهد الدوحة 
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بالل أمين زين الدين ،ألاحزاب السياسية من منظور الديمقراطية املعاصرة ،دار الفكر /6
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Province Orientale (RDC)p27  
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 لعام يلدستور عديل االت لظفراد في دور البرملان في حماية حقوق وحريات ألا 

 ديوالتقيبين التعزيز  0202

 فاطمة الزهراء رمضاني: الدكتورة

 (السياسية املقارنة ستاذة القانون الدستوري والنظمأ) -أ  -أستاذة محاضرة

 مخبر الحقوق والحريات ألاساسية

 تلمسان جامعة أبي بكر بلقايد، ةكلية الحقوق والعلوم السياسي

 :امللخص

التعرف على الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه املؤسسة  يطرح هذا البحث مشكلة

التشريعية من خالل املقترحات التي قدمتها اللجنة املكلفة بتعديل الدستور الجزائري لسنة 

، فرغم عزيز ضمانات حقوق وحريات ألافرادقد تساهم في تها بعض وقد كشفت أن.  0202

البرملان إال أن أغلب إلاضافات املقترحة جاءت  إلابقاء على الكثير من القواعد املتعلقة بمركز

وهو ، في إطار تحسين مضمون القواعد الدستورية املتعلقة بالحقوق والحريات وضماناتها

تقييدا دقة صياغة البعض آلاخر، ، بينما قد يشكل عدم تهادعما وتعزيزا ملمارس ما يشكل

إلى القول بضرورة العناية وانتهت   .من قيمتهاينقص البرملان في هذه العملية، وهو ما  لدور 

 .، وتقديم توصيات إلثرائهاان يلعبه البرملان في هذا الخصوصوالدور الذي يمكن تها بصياغ

Résumé 

Cette recherche pose la problématique de l’identification du 

nouveau rôle qui peut être jouer par l’institution législative, à travers 

les propositions soumises par la commission chargée de la modification 

de la constitution algérienne de 2020. Elle a révélé que certaines 

propositions de cette commission peuvent contribuer au renforcement 

des garanties des droits et libertés des individus, qui est la 

caractéristique la plus importante de l’Etat de droit, malgré quelques 

préservations sur  de nombreuses règles liées au statut du Parlement, 

qui n’ont pas été touchés par cette réforme , la plupart des ajouts 

proposés s'inscrivaient dans le cadre de l'amélioration du contenu des 

règles constitutionnelles relatives aux droits et libertés et à leurs 
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garanties. Par conte les inexactitudes et le manque de clarté dans le 

libellé de certaines autres règles, restreignant le rôle du Parlement dans 

ce processus, ce qui peut réduire sa valeur. Et a conclue, la nécessité de 

la prise en considération la rédaction des règles constitutionnelles liées 

aux droits et libertés des individus et le renforcement du rôle que peut 

jouer le Parlement à cet égard, qui est également lié à la réalité 

politique pratique, et de faire des recommandations pour les enrichir. 

 مقدمة
حقوق من مختلفة تقيد انتشار تصرفات  ،القديمةوالحضارات عرفت ألانظمة           

يث ظهر من حين ح... ، القتلمن قبيل نظام العبودية، إلاتجار بالبشر ،وحريات ألافراد

آلخر، جماعات مطالبة بالتمتع بالحقوق والحريات على اعتبار أنها هبات فطرية من 

املجتمعات البشرية نضالها في سبيل نيل الحقوق ألاساسية والتطلع  الطبيعة، وتابعت

 الحريات والحقوق في الفكر يرجع تناول قضاياو . حرية، في ظل الحضارات املتعاقبةلل

ا بالقانون .( م.ق 400– 483)الدستوري القديم، لكتابات أرسطو 
ً
مؤسس ما ُيعرف حديث

  (. 1)دستور مدينة أثينا لالدستوري وألانظمة السياسية، أثناء تحليله 

حصل على ضمانة كبيرة بتثبيت حقوقه  قدالقديم،  إذا كان إلانسانغير أنه 

، فإن ذلك لم يشكل نهاية ى مر العصور علوحرياته في الدستور وفي القوانين الداخلية 

املطاف له، ألن النص على الحقوق والحريات العامة في الدستور غير كاف، فال بد من وجود 

ضمانات فعلية تكفل التطبيق الفعلي والحماية الواقعية لتلك الحقوق والحريات املقررة 

في القديم ف . العملي فيه، أي إيجاد آليات تضمن وتكرس تلك النصوص النظرية في الواقع

إذ  ألاباطرة وألامراء يسيرون شؤون الدولة بواسطة املراسيم امللكية أو ألاميريةكان امللوك و

، غير أن ألاوضاع لم تبقى على (2)سبقت في الظهور البرملان -نفيذيةالت–أن مؤسسة امللك 

ذلك إلى الوعي  يعود الفضل فيو ، بعد هذا البرملانات عصرا مزدهرا هذا الحال، إذ شهدت

البرملان صاحب السيادة الرائدة في صنع  غدا، فقد السياس يجتماعي وخاصة الثقافي وإلا 

حتكر عملية صنع القواعد القانونية احيث  عتباره ممثال إلرادة ألامة،إالقواعد القانونية ب

ذاك أن إقرار عتقاد السائد آنفاال ، قليدي املتمثل في تنفيذ القوانينلتكتفي إلادارة بدورها الت



 0202التعديل الدستوري لعام  لظدور البرملان في حماية حقوق وحريات ألافراد في 

 قييدبين التعزيز والت

فاطمة . د

 الزهراء رمضاني
 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  106

 

درة عن حقوق املواطنين و كفالة حمايتها لن يتأتى بقواعد إدارية بل من خالل تشريعات صا

 العامة الحريات تنظيم ألاصل أن يتم  أن على إلاداري  الفقه آراء استقرت، وهكذا البرملان

 موضع وضعها يتعذر التي العامة حرياتبالنسبة لللكن و النصوص الدستورية،  طريق عن

 منح إلى من الدساتير العديد عمدت فقد ، فقط الدستورية النصوص التنفيذ بموجب

 .  (3)تنظيمها صالحية املشرع

 :أهمية الدراسة وأهدافها

انطالقا من الاهتمام بموضوع التعديالت الدستورية وتزامنا مع طرح املشروع 

من طرف رئيس الجمهورية  التمهيدي للتعديل الدستوري املعد من اللجنة املعينة

ورغبة في تقديم ألافكار إلثرائها، وبغية تسليط الضوء على عالقة البرملان ( 4)،الجزائري 

التي تهدف للتعرف على جاءت فكرة هذه املساهمة، ، بتنظيم موضوع حقوق وحريات ألافراد

فراد وحريات ألا قة بالبرملان أو بحقوق نقاط القوة التي تضمنتها القواعد الدستورية املتعل

والتي جاءت في إطار دعم التكريس الفعلي لها والتمتع بها على أرض الواقع، والتي يلعب فيها 

البرملان دور الداعم والضامن، ومن جهة أخرى الوقوف على مكامن الخلل املتعلقة بعمل 

يبرز أهمية هذه  وما  .هذه املؤسسة أو غيرها والتي من شأنها املساس بحقوق وحريات ألافراد

الدراسة الحديثة هو معاصرتها لفترة املناقشات املفتوحة املتعلقة بشرح وتفسير مضمون 

املسودة، مما قد يساهم بتقديم املقترحات والتوصيات إلثراء النسخة النهائية لها، وذلك من 

 :خالل طرح

 : إشكالية أساسية

في حماية حقوق وحريات  0202 التعديل الدستوري لعامأي دور للبرملان ضمن 

 ؟ ألافراد

 :سئلة الفرعية أهمهايتفرع عنها جملة من ألا 

هل مقترحات اللجنة املكلفة بتعديل الدستور املتعلقة بهذا املوضوع كانت في إطار 

 دعم مركزه أم على العكس قيدت منه؟
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ما مدى تكريس القواعد الدستورية ككل للتحسين النوعي املتعلق بالحقوق 

 :وفي محاولة لإلجابة عنها نقترح  والحريات بتجسيدها في أرض الواقع؟

 :فرضيات الدراسة

ان في مجال حماية املقترحة في إطار دعم وتعزيز دور البرملربما جاءت القواعد الدستورية -1

فراد، فرغم بعض الهفوات التي ال تخلو منها أعمال البشر،  إال أن أغلب حقوق وحريات ألا 

املقترحة جاءت في إطار تحسين دور البرملان خاصة في مجال حماية الحقوق  إلاضافات

، فمن املقترحات  ما حسنت املكاسب املحققة في هذا املجال، ومنها ما كان جديدا والحريات

التي تعد من أهم مكاسب الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه  ،الجديدة 43كاملادة 

نسان وفي بموضوع حقوق إلا يتضح جليا تجاوب اللجنة واهتمامهاشهر نوفمبر املقبل، حيث 

 .طار ذهب عملهاهذا إلا 

تكن املزيد من الدعم، بحيث لم ربما تفتقر التعديالت املتعلقة باملؤسسة التشريعية إلى -0

فيما يخص دور املؤسسة في العمل التشريعي في مجال املبادرات مثال أو التدخل  عميقة

الصالحيات من قبيل  نم، فرغم استرجاع البرملان للعديد التشريعاتالحكومي في صنع 

و تدخل أال أن ما يتعلق بمهمته الرقابية اختصاصه بتنظيم موضوع الصفقات العمومية، إ

 .هذا املجال رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر قد يكون مقيدا لدوره في

 :منهج الدراسة

 ،املنهج الوصفي لوصف ألاحداث: اعتمدناللتأكد من صحة أو دحض الفرضيتين، 

مع  ،التحليلي النقدي الستخراج الاستنتاجات املتعلقة بمشكلة البحث بكل موضوعيةثم 

القتراح البدائل  هج املقارن كما اعتمدنا على املن  .إعطاء رأينا الشخص ي كلما تطلب ألامر ذلك

 :وذلك بتبني الخطة التالية من ألانظمة املقارنة،

دور البرملان في حماية حقوق ألافراد من خالل مهمته في سن التشريع في : ول ألا  املبحث

 .0202 لعاماملشروع التمهيدي 

مهمة البرملان في حماية حقوق وحريات الافراد من خالل عالقته : املبحث الثاني

 .املسودةباملؤسسات الدستورية ألاخرى ضمن 
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 و  املبحث ألا 

البرملان في حماية حقوق ألافراد من خال  مهمته في سن التشريع في  دور 

 0202 لعاماملشروع التمهيدي 

كانت الوظيفة التشريعية في مختلف ألانظمة السياسية من أهّم الوظائف  إن 

الدستورية في الدولة، ألّنها تعّد إلاطار العام للتعبير عن إلارادة الشعبية، فاكتساب 

البرملانات في العالم لهذه الوظيفة الهامة كان وليد تطورات تاريخية أمكنتها من أن تصبح 

    .املشرع باسم الشعب

تعني املشاورة ظهرت في القرن الثالث (Parlement)لبرملان كلمة فرنسية ألاصلوا

وهي من املفردات الشائعة التي تعني  ،استعارتها أغلب الدول وأطلقتها على مجالسها ،عشر

  ومن املفترض أن تكون منتخبة( السلطة التشريعية)
ً
 نزيها

ً
 حرا

ً
فقد (  5) من الشعب انتخابا

ال سيما –سية الحديثة التي صاحبت الثورات الديمقراطية في دول أوروبا كانت ألافكار السيا

القديم، ولهذا كانت تنفر من تعزيز  "الاستبداد الحكومي "تحتفظ في ذاكرتها ببقايا -فرنسا

وباملقابل توسيع مظاهر  –خوفا من عودة الاستبداد –اختصاصات السلطة التنفيذية

ذلك عن طريق املمثلين املنتخبين الذين يشاركون في مشاركة الشعب في السلطة، فكان لها 

ولهذا فحتى التصنيف القديم   ،التي تهم حياة مجتمعاتهم"ساسية القرارات ألا  "صنع

، هذا ألاخير ع الاختصاص بين الدستور والتشريعللمعايير القانونية، كان يتناول فقط توزي

 ، الحديثةالفصل بين السلطات في الدولة القانونية  أهم مظهر من مظاهر تطبيق الذي يعد 

ما هي البرملان، و  اختصاصيتحدد من خالله ما هو من طبيعة العمل التشريعي الداخل في  إذ

السلطة  صاختصاألاعمال ذات الطبيعة إلادارية التنظيمية، ليتم إدخالها في نطاق 

ه املهمة التي ال تتوقف على أهواء ذهفالدول،  أول ما يعترض واضعي دساتير، وهو التنفيذية

إذ تتفاعل مجموعة من العوامل تؤثر  وإرادة السلطة التأسيسية املنشئة أو حتى املنشأة،

، إذ   l'importance du sujet"أهمية املوضوع :وأهمها ،على إرادات ألاشخاص املكونين لها

على تصنيف املواضيع إلى مواضيع ذات أهمية بالغة و ذات الدستوري  املؤسسيعتمد  

تصالها بحياة ألافراد وحقوقهم وحرياتهم وكذا املؤسسات الدستورية الدرجة خطورة عالية 
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ومواضيع ( بمعنى أن يتولى هو تنظيمها )البرملان  صاختصاإفي الدولة فيجعلها من صلب 

البرملانات بمهمة  تحظي، وهكذا نفيذية تأخرى أقل أهمية يجعلها تدخل في مجال السلطة ال

تنظيم ممارسة تنظيم شؤون ألافراد داخل املجتمع، ال سيما موضوع حقوهم، فأصبح 

ال يمكن للسلطة التنفيذية اقتحامه  أصيال اللبرملان، وحق االحريات والحقوق محجوز 

عرف الذي - الجزائري البرملان ولم يشدو . (6) كان عملها مشوبا بعدم الدستورية ابتداء، وإال

 وألاحداثنتيجة الظروف ،  (7)1991التعديل الدستوري لسنة من ابتداء  الازدواج الهيكلي

 انهياروما نجم عنها من فراغ دستوري كاد أن يؤدي إلى ، التي طرأت في بداية التسعينات 

املتضمنة من املسودة 133يفهم من نص املادة ذ ا التوجه، إذعن ه -الجمهورية الجزائرية 

اختصاص البرملان ، (8) 0202 ماي 7املشروع التمهيدي للتعديل الدستوري الصادر في 

يشرع البرملان في امليادين " :حيث نصت على  في تنظيم موضوع الحقوق والحريات الجزائري 

 :التاليةلك في املجاالت التي يخصصها له الدستور وكذ

السيما نظام الحريات العمومية وحماية  ألاساسية،حقوق ألاشخاص وواجباتهم -

 .بتنظيم هذه املسألة اختصاصاإذ منحت للمشرع . " .املوطنينالحريات الفردية وواجبات 

 ،إلانسانولية لحماية حقوق يطرح دور البرملان كآلية من آلاليات ألا  ،من هذا املنطلقو     

من خالل  ،نه يلعب دورا متقدما في هذه الحماية على بقية آلاليات املحلية أو الدوليةأحيث 

تقوم باملهمة التشريعية، حيث نحاول في هذا املبحث التعرض مكانته كمؤسسة دستورية 

للجديد فيما يخص الدور التشريعي للبرملان، والذي يمكن من خالله حماية حقوق وحريات 

 .دألافرا

 املطلب ألاو  

وأثرة على  سلطة التنفيذيةسن التشريعات بين سيادة البرملان وتدخل ال

 حقوق وحريات ألافراد

التذكير بشكل موجز بدور البرملانات في أي  ،من املهّم في إطار تقديم هذا البحث 

شعب الذي أعطاهم من الهو مجموعة املمثلين املنتخبين  فالبرملان ؛حكم ديمقراطي

خاذ القرارات حول مسائل ذات أهمية  ،العمل باسمه صالحية
ّ
من خالل وضع السياسات وات
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ل إلى البرملانات مسؤولية سّن القوانين التي تحكم املجتمع، وإلاشراف . وطنية
َ
وبالتالي، يوك

ل مصالح الشعب بشكل عامذ ي، إومة بهدف تأمين نظام حكم مسؤولعلى الحك
ّ
عتبر . مث

ُ
وت

 .رملانات جسرا بين الشعب والحكومةتبعا لذلك الب

ن جنبا إلى جنب مع السلطة التشريعية في س ،السلطة التنفيذية وتشتركهذا    

في إطار عالقات التعاون بين السلطات التي تنتج عن تطبيق مبدأ الفصل املرن بين  ،القوانين

أكثر من ذلك فقد قتسام املبادرة بالتشريع، بل و ا ؛وذلك بما خولت من حقالسلطات، 

التشريع من عملية والتحكم في في بعض ألاحيان، ألاولوية عملية تمنحها  امتيازاتمنحت 

الغرفة الثانية على النص املصادق  اعتراضاللجنة املتساوية ألاعضاء في حال  استدعاءقبيل 

 .عليه من طرف ألاولى

عي بطرق ضمنية من تتمتع أيضا بآليات تسمح لها بالتدخل في العمل التشريكما   

وبإمكانها املشاركة أيضا من ، قانون املصادق عليه من البرملانالرئيس على ال اعتراضخالل 

  .خالل سلطته في إصدار القوانين

التعديل الدستوري ه الفقرات فقط على ما جاء به ذوسنحاول التركيز في ه

وحريات ألافراد، دون ألاخذ في بخصوص العمل التشريعي، والذي ينعكس على حماية حقوق 

الاعتبار الصالحيات ألاخرى التي قد تنص عليها ألانظمة الداخلية لغرفتي البرملان أو القانون 

 .املنظم لعالقة البرملان بالحكومة كإعداد جدول ألاعمال مثال

هي في حاجة إلى تنظيم وتنظير ، (حقوق وحريات ألافراد)فهذه العينة من املواضيع 

وذلك من خالل الوقوف على رغباتهم   ،تمسهم  شخصيا ااعتبارهب ،بناء مع ألافرادوحوار 

وهموم  انشغاالتعن  -نظريا  -وآراءهم بشأن تنظيمها من خالل ممثليهم داخل البرملان املعبر 

، وهذا لن كيفية إنشاء وتنظيم مجتمع بكاملهلة هنا متعلقة بأفاملس ،وطموحات املواطنين

 -لن يتم سوى عن طريق القانون  هو ما وائية وسريعة بل بروية وتأن، و شبطريقة ع يتأتى

الذي يحتاج من أجل إصداره إلى دراسات  ،بنوعيه العضوي والعادي  -بمعناه الضيق

قوانين )معمقة ومداوالت إلى جانب بعض إلاجراءات التي قد تكون مشددة في بعض ألاحيان 

هذه املوضوعات تدخل في نطاق سلطة  كل هذا إذن من شأنه أن يجعل مثل .(عضوية

بالنظر لكونها تساعد على إيجاد الحلول السريعة  ،أما املواضيع ألاقل أهمية. ووالية املشرع



 0202التعديل الدستوري لعام  لظدور البرملان في حماية حقوق وحريات ألافراد في 

 قييدبين التعزيز والت

فاطمة . د

 الزهراء رمضاني
 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  111

 

تتمتع به من سلطة  نظرا ملاللمسائل العالقة فتترك مسألة تنظيمها إلى السلطة التنفيذية 

  .تقريرية

تعديل الفي ي للبرملان عالقة الحكومة باالختصاص التشريع: الفرع ألاو  

 0202لعام  يالدستور 

تشارك الحكومة في العملية التشريعية، بل وتلعب دورا أكثر أهمية من البرملان 

إذا كان مبدأ ف .بعض الدول  صاحب الاختصاص ألاصيل في مجال صنع التشريعات في

به، إال أن كيفية ممارسته كحق وتوزيعه  الشراكة في املبادرة التشريعية قد غدا مبدأ مسلما

طة يختلف من نظام دستوري حتى داخل نفس السلو  ،لتنفيذيةابين السلطتين التشريعية و 

لعل النظام الجزائري واحد من بين ألانظمة التي كرست أولوية السلطة التنفيذية في آلخر، و 

 منجليا لك ذتتالية، ويتضح الت الدستورية املكافة مراحل إعداد القوانين من خالل التعدي

خالف بين الوإعداد جدول أعمال البرملان وصوال إلى دورها في حالة  املبادرة،خالل مرحلة 

  .غرفتي البرملان حول إمرار نص ما

 ؟0202 عامفي  الجزائري املقدم يالدستور  التعديلفما جديد 

تؤدي إلى ميالد القانون، فهي أول  الوسيلة ألاساسية التي؛ التشريعيةاملبادرة تعد 

محدد من حيث موضوعه  ،إجراء تشريعي يؤدي اكتماله إلى وجود قانون بمعنى الكلمة

يحدد لذي يرسم ألاسس ألاولى للتشريع و ذلك العمل ا:"أنها  لذا يعرفها البعض.  وأساسه

هو العمل الذي  الاقتراحإلى أن حق " Moreau"ذهب الفقيه و  (.9")موضوعه ومضمونه

عفى من البث فيه نفيا أو يجبر السلطة التشريعية على التصرف، فال يمكن أن ت"

على هذا ألاساس و القوانين إجراء تشريعي ضروري لخلق القانون،  فاقتراح ،(10)"تأكيدا

 .القوانين اقتراحالطبيعة التشريعية على  -غالبيته مصري –يضفي هذا الجانب من الفقه 

قل حق املبادرة بالقوانين إلى القطب الثاني في الجهاز التنفيذي مند في الجزائر ن

لكن  (12)0211ةيهو  و هو ما سارت عليه التعديالت الجزئية له إلى غاو  ،(11)1989 دستور 

لة، سلطة الوزير ألاول باتخاذ مشاريع القوانين مشروطة و تتوقف على أخذ رأي مجلس الدو 

،  وهو ما يبين يترأسه رئيس الجمهورية هذا ألاخير الذي، قبل عرضها على مجلس الوزراء

 . رغبة املؤسس الدستوري في إشراك هذا ألاخير في املبادرة التشريعية
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آلاخر لم  ، فهو(املسودة ألاولى الصادرة في شهر مايو) لتمهيديوفيما يخص املشروع ا

ين تعرض على مجلس ن مشاريع القوانأ 137/4جاء في املادة  ذإ ،القاعدةه ذيشدو على ه

أعطى 0211لك أن التعديل الدستوري لسنة ذ)الدولة قبل إيداعها بإحدى غرفتي البرملان 

 (.ملجلس ألامة الحق في تنظيم موضوعي التنظيم املحلي وتهيئة إلاقليم والتقسيم إلاقليمي

   :، وفقا للمقترحات الواردة في املسودة كما يلياملبادرات البرملانية وقد تم تقييد

يتمثل في مجموعة من الشروط لها عالقة بالقبول ابتداء على مستوى : القيد الشكلي*

مكتب املجلس، حيث أن عدم توافرها يؤدي إلى رفض املقترح دون النظر في موضوعه، 

 :تتمثل في

نائبا حسب املادة   11توفر عدد معين من نواب البرملان لتوقيع املقترح، وحدد هذا العدد بـ-

هذا ويرى البعض على ( 13)املسودة املتضمنة مشروع التمهيدي لتعديل الدستور من .137

الفردية، ( الاقتراحات)إثر عدم تبني التعديالت املتتالية للدستور الجزائري ملبدأ املبادرات 

غرض املؤسس الدستوري من إلغاء املبادرات الفردية عرقلة الاقتراحات البرملانية،  أن 

يصعب الحصول على قد معين من النواب سيما في ظل التعددية،   خاصة أن استلزام عدد

النصاب املطلوب من الدستور مما يسقط هذا الحق بالنسبة للبرملان، غير أننا ال نذهب 

وفقا لهذا الاتجاه، خاصة أن النصاب املطلوب  يتناقص من تعديل آلخر، فقد كان النصاب 

وتعديالته املتتالية ، 119/0حسب املادة 1991توري لسنة نائب مند التعديل الدس 2Oهو 

نه بالرجوع إلى املمارسة العملية في ظل الفترة أ، غير 0211من تعديل  141ة منها املاد

، ال نجد 0211املنطوية تحت التعديل الدستوري لسنة ( 0200-0217)التشريعية الحالية 

ب من أجل تقديم نائ 02، فهل كان من الصعب جمع توقيع (14)أي أثر ألي مقترح برملاني 

 مقترح قانون؟ 

اقترحت اللجنة املكلفة بتعديل  ،املجالا ذومن أجل تفعيل دور البرملان في ها ذوله      

رد نائب حسب ما و  11تخفيضها إلى  0202مايو  7الدستور في نسخة املشروع التمهيدي ل 

حيث نصت  ،0202التعديل الدستوريا الشرط نهائيا في ذ، ليتم إلغاء ه137/0في املادة

ب الحالة والنواب وأعضاء و رئيس الحكومة حسألكل من الوزير ألاول " : منه  134/1املادة 

ي قد يترتب ذالن نتصور الجانب إلايجابي أويمكننا   15."...مة حق املبادرة بالقوانينمجلس ألا 
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ريات حم مقترحات تشريعات تتعلق بحقوق و فيما يخص تقدي، ه املادةذه على تطبيق

 (16). ا املقترحذالل هقد تدعم وعزز من خ البرملانفراد، وهوما يدفعنا إلى القول بأن دور ألا 

في مسودة عليه بشكل صريح هناك شروطا أخرى منها ما هو منصوص : القيد املوضوعي*

 :وهيستنتاجه اومنها ما يمكن ، لدستور ا

ي الدستور التعديل ن م137استنادا إلى املادة  ،إمكانية اعتراض الحكومة على أي اقتراح-

يقدمه أعضاء البرملان مضمونه  أو تعديل لقانون ال يقبل اقتراح أي قانون »: 0202 لعام

أو نتيجته تخفيض املوارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إال إذا كان مرفقا 

بير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من بتدا

 ".النفقات العمومية تساوي على ألاقل املبالغ املقترح فيها

وحصر هذا الاختصاص في يد الحكومة حسب ( 17)فمنع البرملان من املبادرة في املجال املالي  

ممارسة شرط يقلل بشكل كبير من حظوظ البرملان في هو " عقيلة خرباش ي"ألاستاذة 

فهذه املادة حسب رأينا تجمد نهائيا املبادرة البرملانية، حيث ( 18.)في املجال املالي سيادته

خاصة إذا ما تعلق بالدولة ، نعكاسات ماليةوضع قانون ال تكون له ا -تقريبا–يستحيل 

رة إال في الحدود التي تريدها الحكومة، فال وتسييرها، وعليه فإن النواب ال يستطيعون املباد

غضت "إال إذا ( السيما إذا كان في مجال الحقوق والحريات)يمكن ألي اقتراح قانون أن يمر 

 ". الحكومة النظر عنه

، 149الخضوع للمبدأ العام حول مجال القانون واملبين في مواد الدستور السيما املاديتين -

خصوص نثمن استرجاع البرملان الختصاص ، وفي هذا ال0202التعديل الدستوري من  132

، طبعا وهذا املوضوع 149من املادة  12تنظيم موضوع الصفقات العمومية حسب الفقرة 

 .له عالقة بحقوق وحريات ألافراد

تمنح كل غرفة من البرملان  0202التعديل الدستوري من  113هذا وإن كانت املادة  

أقصت أعضاء  133/1املادة  السيادة في صنع القانون، وهو اختصاص أصيل له، فإن

وتهيئة  مجلس ألامة من ممارسة حق املبادرة التشريعية في غير موضوعي التنظيم املحلي

 .قليميإلاقليم وكذا التقسيم إلا
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دع أي مجال ت ال التعديل الدستوري،من  113إن وضوح ودقة صياغة املادة      

للشك في أحقية كل غرفة من البرملان في ممارسة الوظيفة التشريعية بكامل صورها 

من الدستور جاءت بلفظ  133ن املادة أاستقالليتها في هذه املهمة، كما ومكوناتها، أي 

فالبرملان هو الغرفتين، والتشريع هو العملية منذ بدايتها أي املبادرة تم " يشرع البرملان"

مة الحق في املبادرات في ستناد لهذا للقول ملنح مجلس ألا قشة فالتصويت، فهل يمكننا الا املنا

 كل املواضيع؟ 

قرارا لش يء لم يأت به الدستور، وعليه فإن الثابت إطبعا ال ألن القول بذلك يكون   

. اهو إقصاء مجلس ألامة من حق املبادرة بالقوانين فيما عدا املواضيع السابق إلاشارة إليه

   .غياب التوازن لصالح الغرفة ألاولى من البرملانوهو ما يدعم فكرة 

ننتقل إلى املرحلة  ،عد ما تعرضنا للمرحلة ألاولى من العمل التشريعي و هي املبادرةوب

املصادقة على النص و يتعلق ألامر بمرحلة املناقشة و الثانية من مراحل العمل التشريعي 

حل إلادارية املتعلقة بإعداد مشروع القانون من خالل الدوائر القانوني، فلما تنتهي املرا

 يتم إيداعه على مستوى املجلس الشعبي الوطني، ءالوزارية ثم مجلس الدولة ومجلس الوزرا

و رئيس الحكومة، وتثبت التجربة أحسب الحالة من قبل الوزير ألاول  ،مةأو مجلس ألا 

يداع نسخة منه لدى مكتب إنه يتم أبالبرملان،  لعالقة الحكومة مالقانون الناظالقا من طان

( 19)عليه، ثم يقوم رئيس املجلس بإحالته على اللجنة البرملانية املختصة لالطالعمجلس ألامة 

يتم ذلك على مستوى املجلس  بعدماو  .التصويت عليهعد تقريرها بشأنه لتتم مناقشته و لت

 من 131/1وقد تطرقت املادة . الشعبي الوطني، يبعث النص إلى مجلس ألامة لنفس الغرض

في حالة حدوث "...جاء فيها  ذبين الغرفتين، إ لحالة الخالف 0202 يدستور تعديل الال

 خالف بين الغرفتين، يطلب رئيس الحكومة اجتماع لجنة متساوية ألاعضاء تتكون من

قتراح نص يتعلق باألحكام محل الخالف، يوما ال 51كلتا الغرفتين في اجل  أعضاء من

 .يوما 51وتنهي اللجنة نقاشها في أجل 

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، وال يمكن إدخا  أي 

 .تعديل عليه إال بموافقة الحكومة
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من املجلس الشعبي الوطني  في حالة استمرار الخالف يمكن الحكومة ان تطلب

وفي هده الحالة يأخد املجلس الشعبي الوطني بالنص الدي اعدته اللجنة . الفصل نهائيا

 ...."املتساوية الاعضاء او ادا تعدر دلك بالنص الاخير الدي صوت عليه

 :املادةعلى هذه  وما يالحظ

من التعديل  102املكلفة بتعديل الدستور بالنص ألاصلي للمادة  احتفظت اللجنةلقد *

ورد فيها  ذ، إ(148املادة )بضبط آجال عملها  0211التي عدلت في  1991الدستوري لسنة 

واملقصود  «un désaccord»املستخدم في الفرنسية " فاختال إ"بدل " خالف"مصطلح 

كما يعبر عنه ألاستاذ .  متباينة في إطار تكامليتبادل آلاراء من خالل وجهات نظر : باالختالف

النزاع أما الخالف فيعبر عن ( 20.)تفاق فقطعدم التفاهم و عدم إلا" عبد الرحمان عزاوي "

 .التصادم في الرأي مما يؤدي إلى العرقلة  الجهود في مجال إمرار النصو 

ي ذبتحديد عدد أعضاء اللجنة، وال قامت اللجنة بضبط الصياغة في العبارة املتعلقة*

 102صلية ء في املادة ألا جا ذإ، (21)قدمنا بخصوصه مالحظات وتوصيات في عدة مناسبات

 التي كانت" أعضاء كلتا الغرفتينلجنة متساوية ألاعضاء تتكون من  :"....1991من تعديل 

ورغم  ير مقصود املؤسس الدستوري،غوهو  (133+310)الغرفتين توحي بأعضاء كلتا 

ي استعمل لم يكن ذن حرف الجر الأ، إال 0211 الدستوري لسنة تعديلالتصحيح الخطأ في 

يطلب الوزير ألاول اجتماع لجنة  :" 0211من تعديل  148ليفي باملقصود، حيث جاء في املادة 

لذا تم تصحيح الصياغة في املادة   ..."نالغرفتي كلتاأعضاء في متساوية ألاعضاء تتكون من 

علما ..." الغرفتين من أعضاء من كلتاتتكون : "...0202التعديل الدستوري لسنة من  131

          .          منها139مايو لم تتضمن تصحيح هذا الخطأ الصياغي، في املادة  7في ن املسودة الصادرة أ

هو أنها تمنح مهمة طلب  ،التعديل الدستوريمن 131غير أن ما يثير الانتباه في املادة *

التعديل اجتماع اللجنة في حالة الخالف لرئيس الحكومة، دون الوزير ألاول، وقد جاء 

من  ،"الحكومة"الواردة في الفصل الثاني الجديد  124من خالل املادة  0202الدستوري 

بالنص على تسميتين ملن يحوز منصب القطب " تنظيم وفصل السلطات"الباب الثالث عن 

لثاني في السلطة التنفيذية، وزير أول إذا كانت نتيجة الانتخابات التشريعية هي فوز الحزب ا
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وهنا نتساءل . كانت النتائج عكس ذلك إذاالذي ينتمي له رئيس الجمهورية، أو رئيس حكومة 

غرفتي غلبية رئاسية وكان لدينا وزير أول ووقع خالف بين أحالة نه إذا كنا في أل هذا يعني ه

ه ذاء؟ من يستدعيها في هن يستدعي اللجنة املتساوية ألاعضأليس له  ،ان حول نص ماملر الب

  ن املسألة تتعلق بسهو يمكن استدراكه في النسخة النهائية؟أم أالحالة؟ 

لسبتمبر  13في الجريدة الرسمية رقم  اولحسن الحظ أن هذه النسخة تم ضبطه

 .املتضمن استدعاء الهيئة الناخبة 011-02، والتي ورد فيها املرسوم الرئاس ي 0202

 تدخل رئيس الجمهورية إلتمام العمل التشريعي: الفرع الثاني

إلى رسالها إيتم  ،مةعلى التشريعات على مستوى مجلس ألا بعد مناقشة والتصويت 

ة، ليكتمل وجودها املادي بعد نشرها في الجريدة الرسمي، رئيس الجمهورية بغرض إصدارها

قابل لإلصدار  غيرعلى النصوص، إذ يبقى التشريع  عتراضالا غير أن الدستور يمنحه سلطة 

 .سوى بعد إعادة النظر في مضمونه مجددا بسبب اعتراض الرئيس

ذي سلطة تمكن رئيس الدولة من إيقاف القانون ال" أنه ويعرف الفقه الاعتراض

، وإما أن تكون موافقة الرئيس شرطا نفادهكتماله فيعرقل اوافق عليه البرملان، إما بعد 

وقد ( 22) ".إلمكانية وجود هذا القانون، مما يحول دون وجوده في حال اعتراض الرئيس

لرئيس الجمهورية هذه السلطة، إذ يتضح  0202 التعديل الدستوريمن  139منحت املادة 

أو ما "  le droit de veto qualifié :املوصوف ضعتراالا "جليا أن نوع الاعتراض املقصود فيها 

يستلزم للتغلب عليه إعادة موافقة السلطة التشريعية على (23)" فيتو توقيفي"يسمى 

الذي مر القانون وفقه مقارنة بذلك  ،القانون املعترض عليه من قبل الرئيس بنصاب مشدد

، حيث اشترطت الفقرة الثانية من هذه املادة، التصويت على القانون على في أول مرة

الذي يمارسه  تراضعالا حق  هذا وقد يختلط. مستوى غرفتي البرملان بنصاب ثلتي أعضاءهما

فاملصادقة تقتض ي ضرورة . مع حق املصادقة املقرر له على القوانين، رئيس الجمهورية

قوانين التي أقرها البرملان، بحيث إذا رفض الرئيس موافقة رئيس الدولة على مشاريع ال

، فإذا رفض الرئيس املوافقة على قانون ما، الاعتراضأما  .التصديق أعدم املشروع نهائيا

املطلق  الاعتراضويجمع الفقه على طبيعة   .(24)فيمكن صدوره إذا ما أقره البرملان مرة أخرى 

فالرأي الراجح في   .عتراض النسبين الا التشريعية غير أنه يختلف بشأ( رفض التصديق)
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الفقه يؤيد الطبيعة التنفيذية لهذا الحق، إذ ال يمكن وصف عمل تشريعي إال ذلك الذي 

الرئيس على  فاعتراضيدخل في تكوين القرار آلامر الذي تصنعه السلطة التشريعية، 

ضع عقبة تحول وتمامه، ويقتصر دور الرئيس على و  واكتمالهالقانون يفترض وجوده أوال 

على القوانين بموجب طلب املداولة  الاعتراضإن حق رئيس الجمهورية في .   (25)نفادهدون 

يوم التي تلي تاريخ  30الثانية للبرملان، مشروط بقيد زمني، إذ ينبغي أن يقع خالل أجل 

 .املصادقة عليه من طرف البرملان

طبيعة النص  باحترامالناحية العملية يكون املجلس الشعبي الوطني مقيدا،  ومن

أي )دواعي إلارسال  احتراموكذا املرسوم املتعلق بإرساله إليه، كما عليه  التشريعي،

ويكون . بشأن املسائل املعترض عليها واقتراحاته ،ورغبات ووجهات نظر الرئيس( الاعتراض

 :ينللبرملان في هذه الحالة حالت

 .إما رفض دواعي إلارسال وإقرار النص كما هو-

 .الامتثال لرغبات الرئيس وإلاذعان له، وإرساله له إلصداره -

طبعا إذا كان النص املعترض عليه يخص حقوق وحريات ألافراد، تفترض هذه الحالة وجود 

وقهم برملان قوي يقوم بمهمته التمثيلية على أحسن حال من أجل دعم تمتع ألافراد بحق

 ات، ما ينقص البرملان" Pierre Avril"وكما يقول ألاستاذ  ألنهوحرياتهم، عوض التصفيق، 

 (26.)و الصالحيات فهي مضمونة بنصوص الدستور، بل النواب ملمارستهاأليس السلطات 

ان الفقه وإذا كصدار، من خالل تقنية إلا  تنتهي العملية التشريعيةباإلضافة إلى ما ذكر،     

القانون –على تسمية القانون في مراحله ألاولى، مبادرة ومناقشة وتصديق الغرفتين  صطلحي

يخرج للواقع ففي هذه الحالة وعند مرحلة إلاصدار يكون قد اكتمل وجوده وسوف  -جنينا

أنه شهادة تصدر عن رئيس الدولة يعلن : يمكن تعريفهو بالتالي نفاده،  العملي ليرى النور و 

أي إعالن إتمام إجراءات إقرار القانون من طرف ( 27)القانون الجديد  بمقتضاها على نفاذ

، أي إعمال آثاره بتطبيقه على نفادهولم يبقى سوى ( 28)البرملان وأنه أصبح قانونا نهائيا 

   . ألافراد املخاطبين به

يصدر رئيس الجمهورية القانون في -5"  :0202 التعديل الدستوريمن  138 ادةاملجاء في     

 .من تاريخ تسلمه إياه ابتداء( 02)أجل ثالثين يوما 
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أدناه  (29) 591غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات املنصوص عليها في املادة-0

 حكمة فصل في ذلك املتيوقف هذا ألاجل حتى  ،قبل صدور القانون  ةالدستوري املحكمة 

 (30) "022واملادة  599املادة وفق الشروط التي تحددها  ة الدستوري

 ، أن رئيس الجمهورية يتولى أمر إلاصدار بصفة شخصية ،الثابت من هذه املادة 

 باستقراءعليه يمكننا و ( 31) ..."انون يصدر رئيس الجمهورية الق"رة وفقا ملا قضت به عبا

 :هيكامها أن نصل إلى شروط إلاصدار و أح

لقد أبرز التطور الدستوري في هذه : الزمنية املفروضة إلصدار القوانين املدة-

يوما ممنوحة لرئيس الجمهورية إلصدار  42املؤسس الدستوري على أجل  استقرارالنقطة 

ان الحال عليه في كما ك الاستعجالالنص، دون إلاقرار بإمكانية تخفيض هذه املدة في حالة 

يوما املمنوحة له إلصدار القانون  42شارة إلى أن أجل ينبغي إلا هذا و  .1914ظل دستور 

فبالنسبة . ضمنها، ال تحسب بنفس الطريقة بالنظر إلى طبيعة القانون الصادر عن البرملان

للقوانين العادية فإن هذا ألاجل يبدأ من تاريخ إحالتها إلى رئيس الجمهورية، أما القوانين 

أما  ،لالستفتاءن املجلس الدستوري للنتائج النهائية فيبدأ حسابه من تاريخ إعال  الاستفتائية

بالنسبة للقوانين العضوية، فمن تاريخ صدور رأي املجلس الدستوري بمطابقة القانون 

 .للدستور ألن إلاخطار في هذه الحالة إجباري 

رئيس أما إذا تم إعمال الرقابة الدستورية السابقة بالنسبة لقوانين العادية، أي أن 

بعدم دستورية نص ما قبل صدوره، فإن أجل  ةالدستوريحكمة قام بإخطار امل الجمهوري

في مدى دستورية النص املعروض  االثالثين يوما املمنوح له إلصداره، يوقف إلى حين فصله

حسب  اإلبداء رأيها يوما من تاريخ إخطاره 42مدة  الهملحكمة الدستورية ا يخفى أنوال  اعليه

في جلسة  ةالدستوري حكمةتداو  املت" :0202 التعديل الدستوريمن  193ادة جاء في املما 

 "....تصدر قرارها في ظرف ثالثين يوما من تاريخ الاخطار مغلقة، و 

يوما إذا ما  42 +يوما املمنوحة له  42للرئيس هي عليه ستكون املدة املمنوحة و 

 .ةالدستورياملحكمة  هاتاستنفذ

مصطلح  1914املؤسس الدستوري لسنة  استخدم: الجهة املكلفة باإلصدار-

هذا املصطلح  استبدللكن املؤسس الدستوري في ظل التعديالت املتتالية له " تكلف"
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لشخص الرئيس و عدم " إلاصدار" الاختصاصهذا ما يؤكد أنه أراد تقرير هذا " يصدر"ب

ى النشاط ، مما يكرس مرة أخرى هيمنة السلطة التنفيذية علالاختصاصرغبته في نقل 

يصدر رئيس "و عليه تفسير عبارة   (32.)التشريعي الذي قد يظل عالقا أو يصدر جد متأخرا

يفيد من ناحية إلزام الرئيس بهذه املهمة، ومن ناحية أخرى يفيد عقد " الجمهورية القوانين

 .املطلق له الاختصاص

كان الدستور خول للرئيس حق إلاصدار لوحده بصريح النص، في إطار   نإهذا و 

مبدأ الفصل بين السلطات املرن الذي يفترض إقامة نوع من التوازن في عالقة السلطتين 

التشريعية والتنفيذية، إال أنه لم يحدد الجزاء املترتب على عدم إصدار النصوص خالل 

 .ألاجل املحدد

وجود عدة قوانين صدرت متأخرة عن موعدها،   و ترى  تثبت التجربة الجزائريةو 

جسيما من رئيس  اعتداءء القانون دون إصدار يشكل أن بقا "عقيلة خرباش ي"ألاستاذة 

 (33.)الجمهورية على البرملان، تعتبره بعض ألانظمة خيانة عظمى

هو ما نؤيده خصوصا إذا ما علمنا تكليف املؤسس الدستوري للرئيس بواجب و 

ناهيك عن القسم  0202التعديل الدستوري من  83/0لدستور من خالل املادة حماية ا

، وعليه فيجب عليه في إطار 92املادة ه بالدفاع عن الدستور حسب الدستورية التي تلزم

 .138منها مادته و يخالف مواده  أالالتزاماته الدستورية 

أن نتساءل عن إمكانية تحريك املسألة الدستورية في هذه الحالة من طرف  لناو 

املحكمة الدستورية، خاصة إذا كان القانون يتعلق ة دستورية أمام البرملان بوجود مخالف

 .بحقوق وحريات ألافراد

أنه يمكن معالجة هذا الوضع الناجم عن " سعيد بو الشعير"وفي هذا يقترح ألاستاذ 

مواعيد إلاصدار  احتراملنصوص ببعض الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى عدم إصدار ا

حكومة، إذا لم نقل وضعها محل لل استجواباملقررة في الدستور، حيث يمكن أن يجري 

كما يمكن تدخل النواب أو ألاحزاب أو حتى تنظيمات املجتمع املدني للضغط عليه ( 34)ثقة

اس بمركز طاملا أنه يصعب املس( وي ضغط معن)قصد إجباره على إصدار النصوص، 

 .الرئيس
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 املطلب الثاني

التعديل برملان ضمن إلى ال إلاحالةحماية حقوق وحريات ألافراد من خال  

 الدستوري

استطاعت اللجنة املكلفة بإعداد املشروع التمهيدي لتعديل الدستور الجزائري 

الحّريات سيتم خالله تنظيم الذي  مجالللطار العام  إلى حّد ما، رسم إلا  0202لسنة 

 ألاساسية وحقوق إلانسان، إذ يتراوح التطّور الدستوري امللحوظ ملنظومة الحقوق 

من حيث عدد املواد املؤطرة لها والتي أحالت في العديد من  ثاني،والحّريات ضمن الباب ال

إال :"...38، املادة "إال ضمن الشروط املحددة بالقانون :"...33املرات على التشريع،  كاملادة 

، 14، 31،31،10، 41،30: ، أما املواد "في إطار القانون :"74، املادة "بمقتض ى القانون 

 ". يحددها القانون "فقد استعملت عبارة ....11،18

التي أصبحت في حقيقة ألامر، طريقة وشكال قانونيا يتكرر استعماله  إلاحالةإن هذه 

إلقاء نظرة على الدساتير املقارنة يوضح أن حيث أن  في معظم النصوص الدستورية،

 (35(والحريات بالحقوق  الخاصة الدستورية املؤسسين يستخدمون صيغ مختلفة للنصوص

 والتي تفيد منح املشرع الصالحية والاختصاص بتنظيم موضوع الحقوق والحريات، والتي 

فإذا كانت عبارات النص قطعية  يتم من خاللها تقييد سلطة املشرع عند التدخل لتنظيمها،

يستفاد من ذلك ضرورة تنظيم هذا املوضوع بقانون تنظيما شامال، ويمنع حينها على املشرع 

إال بناء على : " التفويض بشأنه للسلطة التنفيذية، أما إذا كانت عبارات النص من قبيل

. للسلطة التنفيذيةفيجوز هنا للمشرع تفويض سلطته " إال في حدود القانون " أو " قانون 

فاستعمال مثل هذه العبارات فيه قيد للسلطة التنفيذية، من التدخل بإصدار لوائح من 

 (36) .تلقاء نفسها في هذه املسائل

 ه املسألة؟ذفما مضمون إلاحالة، وكيف تعاملت اللجنة مع ه

 مضمون وأهمية إلاحالة على التنظيم التشريعي للحقوق والحريات: الفرع ألاو  

 بتنظيميقوم  ن املؤسس الدستوريليا، أجيتضح  ،خالل الدراسات املقارنة من

، فقد بطريقتينموضوع الحقوق والحريات إما في ديباجة الدستور أو في متنه، ويتم ذلك 
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 أو ألاساسية للحقوق والحرياتبالنسبة  بذلكم ويقو يمنع تنظيمها بموجب تشريعات، 

 على الدستور  في النص يرد ، أو أناملساواة في لحقا املثال سبيل على ذلك املطلقة، ومن

، (يحيل املوضوع للمشرع) للمشرع تنظيمها أمر ويوكل العامة، والحريات الحقوق  بعض

في  ورد ما ذلك الدستور، ومن يقوم بذلك وفق أحكام أن الحالة هذه مثل الذي يجب عليه في

أي أن املؤسس الدستوري يحيل ". يحدد القانون كيفية ممارسة هذا الحق-0 .ملادةا

 .او هذه الحرية للقانون   مسألة تنظيم هذا الحق

يمكننا تعريف إلاحالة على التنظيم التشريعي، على أنها طريقة يلزم املؤسس و 

. يقرهاالدستوري من خاللها املشرع، بإعداد النصوص املنظمة للمواضيع الدستورية التي 

والهدف ألاساس ي من وجود آليات إلاحالة، هو التأكيد على اختصاص السلطة التشريعية، 

في تنظيم موضوع من املوضوعات الواردة في أحد مواد الدستور، وتهدف هذه املادة إلى 

 . تحديد وضبط املجال املمنوح للسلطة التشريعية عند إعدادها لهذا التنظيم

 والحريات، للحقوق  تنظيم عملية في السائد املبدأ أن لىع إلاداري  الفقه يتفقإذ 

  كان والذي الدستورية، النصوص في عليها ورد النص والتي
ً
 املؤسس ذهن في حاضرا

( 37).لوحده العملية بتلك املشرع بانفراد يتمثل املذكورة، للنصوص عند صياغته الدستوري

 الفنية من جهة ولكون النصوص الصياغة بحسن يتعلقويرجع ذلك لعدة أسباب  منها ما 

يمكن للمشرع  ال ، ومن جهة أخرى (38) مواضيعها تفاصيل كافة لبيان ال تتسع الدستورية

ويحرص عادة في ، (39)ألامة إرادة عن املعبر كونه العامة، الحريات من يضيق العادي أن

ضافة إسة حرياتهم العامة بسهولة ويسر، القوانين الصادرة عنه ان يضمن للمواطنين ممار 

رية، وذلك من ن يعضد الحأنه أللحريات العامة من ش ن تنظيم املشرع العاديإلى ذلك فإ

ليه بغية الدفاع إن ساس قانوني لها يفسح املجال للمواطنين من الركو ألى إخالل الاستناد 

سباب العملية التي تقتض ي انفراد املشرع ن هنالك من ألا إخرى فأعنها، من جهة، ومن جهة 

جراءات من ع يقتض ي عادة اتخاذ العديد من إلا ن سن التشريأالحريات العامة، ذلك بتنظيم 

تقييد الحريات العامة فمناقشة وعالنية، تمثل بطبيعتها ضمانات فعالة للحريات العامة، 

 من جإن قبل سلطة محددة بعد اتباع عدة م
ً
نما يقلل من إالدستور، راءات موضوعة سلفا

ى ما يتصف به التشريع من إلضافة إ(40.)فراط من فرض القيود على الحريات العامةإلا 
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ن ما يتصف به التشريع إكذلك ف. ي احتمال للتعسفأر الذي ينفي م، ألا وتجريدعمومية، 

من عدم الرجعية، لغرض احترام الحقوق املكتسبة التي نشأت في ظل التشريع السابق 

 دون حصول الاضطراب صحيحة ومشروعة، يقف حائ بصورة
ً
 . و الفوض ىأال

وفي هذا إلاطار اتجه عمل اللجنة، حيث ال يجوز تقييد الحقوق والحريات حسب 

إّن تنظيم الحقوق . والكثير من املواد املتعلقة بالحقوق والحريات، إال بقانون ، 43املادة 

 بمقتض ى نّص تش
ّ
ريعي بوصفه يعّبر عن إلارادة العاّمة ناهيك والحّريات ال يمكن أن يكون إال

أّن هذه النصوص تكون صادرة، عن البرملان الذي يتكّون من نّواب وقع اختيارهم بمقتض ى 

، وفي هذا ضمانة لحقوق وحريات انتخابات من املفترض أن تكون حّرة، شّفافة وتنافسية

 .ألافراد

آلية البرملان  0202لسنة من التعديل الدستوري  03نص املادة : الفرع الثاني

 لبسط حمايته لحقوق وحريات ألافراد

 التنظيم وجوب على وكفالتها، يقوم والحريات، بالحقوق  الدستوري إلاقرار كان إذا

وبما يحقق التوازن مع   العملية الناحية من بممارستها يسمح الذي التشريعي لها، بالشكل

 والحريات، بالشكل تنظيمه للحقوق  في يغالي ، ولكبح املشرع الذي قدحفظ النظام العام

منها، ال بد من ضبط تدخل املشرع، وقد وقع جدال  الانتقاص أو تقييدها إلى يؤدي الذي

 فقهي حول املعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للتمييز بين تنظيم الحريات أو تقييدها، وقد

 كيفية على يرد التنظيم أن في هذا الخصوص إلى "السنهوري عبد الرزاق الدكتور  "ذهب

في حين (41) املساس بجوهرها أو الانتقاص منها إلى الحرية تقييد يؤدي بينما الحرية، ممارسة

  تختلف التي القيود بعض بوضع يتمثل أن التنظيم إلى آخر فريق يتجه
ً
  ضيقا

ً
 من واتساعا

 أمرا بها التمتع بجعل الحرية، يتمثل ممارسة تقييد أن حين الحرية، في بممارسة التمتع أجل

 
ً
  أو شاقا

ً
 يعد ذلك فإن مطلق بشكل املشرع الحرية صادر إذا ما حالة وفي ألافراد، على مرهقا

 (42).دستوري غير تدخله يكون  بحيث دستورية، مخالفة

، هو إضافة املادة 0202وما استحدثته اللجنة في مسودة التعديل الدستوري لسنة 

 :التي تعتبر جامعة التي تنص على 43
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تلزم ألاحكام الدستورية ذات الصلة بحقوق وحريات ألاساسية وضماناتها جميع  -1"

 السلطات والهيئات العمومية،

ال يمكن تقييد الحقوق والحريات العامة والضمانات إال بموجب قانون وألسباب مرتبطة  -0

 الدستور،بحفظ النظام العام وألامن وكذا الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها 

 وفي كل ألاحوال ال يمكن أن تمس تلك القيود بجوهر الحقوق والحريات -4

تحقيقا لألمن القانوني تسهر الدولة عند وضع التشريع املتعلق بالحقوق والحريات على 

 ."ضمان وضوخ والاستقرار وسهولة الوصول إليه

ضمانة هامة لتنظيم موضوع الحقوق والحريات، فقد أحالت هذا  43تعتبر املادة            

املوضوع للمشرع من جهة، كما فرضت عليه مجموعة من الالتزامات عند اتخاذ هذه 

 التشريع في توافرها الواجب الشروط إيجاز ويمكنالتشريعات التي تحد من التمتع بها، 

 :، باآلتي43ستمدة من املادة العامة والحقوق، وامل للحريات املنظم

إال ألسباب مرتبطة والحريات  للحقوق  املنظم عدم جواز تقييد التشريع -5

 فحسب : بالنظام العام وألامن

ال يمكن للقوانين املتعلقة بالحقوق الحريات الصادرة من البرملان أن تقيد  ،43 ةاملاد

ال يمكن لهذا املفهوم املرن أن ألكن . منها إال إذا كان الحفاظ على النظام العام يتطلب ذلك

يشكل بذاته عامال تتستر به الحكومة لتقييد حقوق وحريات ألافراد عند تقديم مشاريع 

  القوانين؟

عدم جواز التقييد إال ألسباب ضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى مكرسة  -0

 يشترط أن تكون هناك ، دستوريا

ويمكننا قياس ضرورة ألاسباب أسباب ضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى، 

الدافعة إلى التقييد إذا كان اتخاذ القيد ضروري لتحقيق الغرض من القانون املنظم لهذا 

 الحقوق  بصدد تقديرية بسلطة يتمتع املشرع أن إلى "السنهوري "أكد  الحق أو الحرية، وقد

 أوجبه الذي قصدال عن الانحراف وعليه عدم الدستور  في عليها املنصوص العامة والحريات

  الدستور،
ً
 (43)التشريعية  السلطة في استعمال باالنحراف وإال كان التشريع مشوبا
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 : والحرياتعدم مساس التقييد بجوهر الحقوق  -4

العناصر ب أي أن املشرع في تنظيمه ملوضوع الحقوق والحريات عليه عدم املساس

الذي قد يتمسك به الفقه، ” جوهر الحّق “مفهوم  غموضغير أن  (44) الضرورية ملمارسته

ل فقه القضاء الدستوري الذي سيلعب دورا هاّما في توضيح معالم هذا 
ّ
سيحّتم تدخ

رط 
ّ
من  191الدور الجديد املمنوح للمحكمة الدستورية بمقتض ى املادة  خاصة معالش

 .في تفسير أحكام الدستور   0202 التعديل الدستوري

تم تجويد صياغتها في النسخة املتضمنة مشروع ن هذه املادة ونشير هنا إلى أ

 02الذي صدر في  0202لتعديل الدستوري وفي ا، 0202التعديل الدستوري لسبتمبر 

للفقرة الثانية "  الثوابت الوطنية"حيث تم ضبط صياغتها بإضافة عبارة ، 0202ديسمبر 

لمشرع عند تنظيمه موضوع قيدا إضافيا لاملذكورة أعاله، بحيث تصبح هذه ألاخيرة 

يمكن ملشروع قانون مقدم من الحكومة أو مقترحات ، بحيث ال حقوق وحريات ألافراد

قوانين مقدمة من النواب واملتعلقة بتنظيم موضوع من مواضيع حقوق وحريات ألافراد، أن 

، بل بالعكس يمكن تقييد الحقوق ينال أو ينقص أو يمس من موضوع الثوابت الوطنية

 .الحريات وضماناتها حماية لهذه الثوابت الوطنيةو 

مجموع املبادئ، أو ألاسس، أو املرتكزات املترسخة  : الوطنية( 45)بالثوابت واملقصود 

 دئاملبا فهي  واملستقرة في ضمير املجتمع الجزائري،  والتي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية،

 الشعب هوية تحدد التي الرموز و  وطنية موروثات هي أو ،املتوارثة فرادألا  لدى الثابتة والقيم

الثوابت الوطنية هي من تجمع الناس على اختالف آراءهم وأفكارهم ف ،للوطن وانتمائه

كبر ضامن أوانتماءاتهم وأصولهم، وهي التي تحمي الشعب من الانجراف وراء املكائد، وهي 

 (46) .ئريينالجزا لوحدة وتضامن

املكفولة شرعا واملعتقد وثمة فرق بين الثوابت الوطنية وبين حرية الرأي والتعبير 

وقانون، فالثوابت كالدين، ووحدة التراب الوطني، واللغة والتاريخ، ال تقبل التغيير والتبديل؛ 

، فإذا كان مثال كان والزمانبتغير ألاشخاص واملالاختالف التي تبيح بخالف حرية الفكر 

حرية  في املواضيع املختلفة، ويتيح تنظيم موضوع حق وحرية التعبير يسمح بإبداء آلاراء

 . مساسه بهذه الثوابتعند تنظيمه في حال  وتقييده عتقاد، لكن يمكن الانتقاص منهالا 

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


 0202التعديل الدستوري لعام  لظدور البرملان في حماية حقوق وحريات ألافراد في 

 قييدبين التعزيز والت

فاطمة . د

 الزهراء رمضاني
 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  125

 

تتعلق بممارسة الحرية (  مقترح أو مشروع قانون )تقديم مبادرةوفي هذا إلاطار يمكن 

التعديل، ومن خاللها يسمح لغير املسلمين بممارسة من  11ينية املضمونة بموجب املادة الد

شعائرهم الدينية، غير أن ذلك وفقا لهذه املادة يكون وفقا ملا يحدده القانون، وبالرجوع 

املشار إليها والتي تمنح تنظيم هذا املوضوع للبرملان بموجب قانون، فإنه ينبغي  43للمادة 

ترام الشروط املذكورة أعاله، بحيث ال يمكن تقييد ممارسة هذا الحق أو الحرية إال في اح

متعلقة إلاطار املذكور أعاله، ومنه ال يمكن تقييد هذه الحرية أو ضماناتها، إال ألسباب 

، ومنها إلاسالم ، وعليه لحمايته يمكن ....بالنظام العام وألامن العام وحماية للثوابت الوطنية

يد الحق و الحرية الدينية لغير املسلمين، وقد يبدو ذلك للبعض أنه انتهاك للحرية تقي

الدينية للغير، غير أن ذلك ليس صحيح، فحرية الشخص تنتهي عند املساس بحرية غيره، 

وحتى املواثيق الدولية، تسمح للدول الانتقاص من ممارسة بعض الحقوق والحريات بما 

من إلاعالن العالمي  09من املادة  0قانونا، فقد جاء في الفقرة  يتماش ى مع القيود املوضوعة

ال يخضـع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إ ال للقيود / 0:".....لحقوق الانسان ما يلي

، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات 
ً
التي يقررها القـانون مستهدفا منها، حصرا

من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في آلاخرين واحترامها، والوفاء بالعادل 

 (47." )مجتمع ديمقراطي

 املبحث الثاني

حماية حقوق وحريات ألافراد من خال  عالقة البرملان باملؤسسات الدستورية 

 ألاخرى 

وفقا للديمقراطيات الحديثة، تقوم العالقة بين املؤسسات الدستورية على مبدأ 

أحد أبرز املنظرين لنظرية " مونتيسكيو" الفيلسوف الفرنس ييعد الفصل بين السلطات، و 

، فقد أشار إلى ضرورة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)الفصل بين سلطات الدولة الثالث 

عدم الجمع بين السلطات في يد نفس الشخص، أو نفس الهيئة، ولكن رغم ذلك، فقد ظلت 

لذلك نجدها تعرضت . خيال املفكرينفكرة الفصل املطلق بين سلطات الدولة ضربا من 

 .قية فهي تختلف من دولة إلى أخرى للنقد من كافة املدارس الفكرية، ومن الناحية التطبي
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ألانظمة البرملانّية، بحكم اعتمادها فصال  اختياروكثيرا ما يميل واضعي الدساتير إلى 

شريعّية ات، الذي يللّسلطمرنا 
ّ
آلّيات و تيح صيغا للتعاون بين الّسلطتين الّتنفيذّية والت

التنفيذّية في الّنظام البرملاني، لها حّق اقتراح مشاريع  أّن الّسلطةللّرقابة املتبادلة، من بينها 

ة، وحّق مخاطبة القوانين، وحق رّد املشاريع املصادق عليها من قبل البرملان لتالوة ثاني

ه، وهي آلّية ح ، وحّق البرملان
ّ
لكّنها مقّيدة بشروط اسمة متاحة للّسلطة التنفيذّية و حل

شريعّية  . وإجراءات فيها حماية للبرملان ضد التعّسف في استعمالها
ّ
وتمتلك الّسلطة الت

باملقابل وسائل فاعلة في مواجهة السلطة الّتنفيذّية كاستفسار الحكومة واستجوابها، 

قة منهاوالّتحقيق في أعمالها، وتو 
ّ
ورغم تقييد ذلك . جيه الئحة لوم ضّدها، وسحب الث

شريعّية ذاتها
ّ
وهو ما . بشروط وإجراءات محّددة، فإّن تلبيتها يظّل دائما بيد الّسلطة الت

يعطي تفّوقا لهذه الّسلطة قد يتحّول إلى تعّسف ال تقدر الحكومة، باعتبارها مسؤولة أمام 

ل الّسلطة املقابلة إلى سلطة مطواعة ومنصاعة لكسب وهكذا تتحوّ . البرملان، على مواجهته

لقد أثبتت عديد التجارب، تغّول البرملان على حساب الّسلطة و  . رضاء البرملان عليها

ّمى بالّدكتاتورّية ما يسعبارة تختزل مآل هذه العالقة في الّتنفيذّية وظهرت تبعا لذلك

 .البرملانّية

روف وموازين القوى، وقد أخذت معالجة هذه املسألة أشكاال متعّددة 
ّ
بحسب الظ

فبرز مفهوم عقلنة العمل البرملاني الذي تجّسم في استنباط آليات للحّد من هيمنة البرملان 

كدعم الدور الّتحكيمي والاعتراض ي لرئيس الجمهورّية في مجاالت محّددة، أو إحداث غرفة 

نة أو مراجعة صالحياتها، إن وجدت، لتفعيل دورها في الّتقليص من ثانية بصالحّيات معيّ 

كما أثبتت بعض . تغّول الغرفة ألاولى، وما إلى ذلك من تقنّيات للصّد والّرقابة املتبادلة

التجارب املقارنة أن أجهزة الّرقابة الّدستورّية لعبت أحيانا دورا تعديلّيا، من خالل بّتها في 

 أّنها تبقى إمكانّية محدودة جّدا، ذلك أّن نزاعات الاختصاص بي
ّ

ن الّسلطات الّدستورّية، إال

هذه الّرقابة ال يمكن لها مراجعة الّتوزيع والّتوازنات القائمة، طاملا عّبرت عنها الّسلطة 

إّن موضوع  . ر، وفي صيغة ال تحتمل أّي تأويلالتأسيسية بشكل واضح وصريح بالّدستو 

 أّن املزج بين الّتوازن بمفهومه الّتق
ّ

ليدي، ال يطرح عادة داخل كّل سلطة في حّد ذاتها، إال

وهو - من سلبّيات هذا الّنظام أو ذاك آليات الّنظام الّرئاس ي والّنظام البرملاني كوسيلة للحّد 
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من شأنه ، -0202الاتجاه الذي سارت عليه اللجنة املكلفة بتعديل الدستور الجزائري لسنة 

التنفيذّية أو بين  قطبي الّسلطةالة مسألة الّتوازن، سواء كان ذلك بين أن يثير في هذه الح

غرفتي البرملان، بحسب ما يتّم إقراره من تنظيم للّسلطات الّدستورّية وتوزيع لالختصاص 

 .بينها

إن وفاء البرملان بدوره الدستوري، من الناحية النظرية سيتطلب منه أن يكون 

السياس ي بين املؤسسات، في إطار التعاون، فعليه استغالل عنصرا أساسيا في الحوار 

الفرص املخولة له دستوريا من خالل جلساته املتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين مثال في أن 

يكون معبرا عن إرادة الشعب ورفض أي مشروع قانون من شأنه الانتقاص من ممارسة 

املحكمة الدستورية في حال أي اعتداء  الحقوق والحريات، والقيام بواجبه املتعلق بإخطار

على صالحياته املتعلقة بتنظيم حقوق وحريات ألافراد، كما ال ينبغي لعمله أن يتعارض مع 

ومن الناحية العملية بجب عليه السعي إلى تأسيس عالقة .  استقاللية السلطة القضائية

من خالل تبني قواعد عمل إيجابية، للمساعدة في تأمين مركزه املمنوح له من الدستور 

إجرائية ضمن نظامه الداخلي لتفعيل عالقات التعاون املنصوص عليها فيه، ألنه من 

الضروري أن تتعاون املؤسسات وتتواصل فيما بينها لحماية حقوق ألافراد على نحو يساهم 

 (48. )في تجويد ممارسة السلطات ألدوارها، ويساعده في هذا الدور 

الذي جاء في مضمون التعديل الدستوري في هذا  ا سنحاول كشف الجديدذول

 :الخصوص من خالل املطلبين التاليين

 املطلب ألاو  

 وأثره على ضمان الحقوق والحريات عالقة البرملان بالسلطة التنفيذية

يقع على عاتق السلطة التنفيذية تنفيذ ما تقرره  ،السلطات بين الفصل ملبدأ وفقا

. السلطتان التشريعية والقضائية، ويختلف تشكيل السلطة التنفيذية من نظام إلى آخر

فالنظام الرئاس ي يتم فيه انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الشعب، وبعد ذلك يقوم الرئيس 

لرئيس أو امللك منصب فخري، أما في النظام البرملاني فقد يكون منصب ا. بتعين الوزراء

عندها يتولى رئيس الوزراء قيادة البالد، ويتم تشكيل الحكومة من قبل ألاغلبية البرملانية، أو 
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، وقد حاولت اللجنة املكلفة بتعديل من خالل ائتالف ملجموعة من ألاحزاب السياسية

 .اس ياملزج بين خصائص النظام البرملاني والرئ 0202الدستور الجزائري لسنة 

وإذا كانت الحقوق والحرّيات من املضامين الهاّمة التي تتناولها الّدساتير، فإّن 

الّتوازنات التي يؤّسس لها الّنص الّدستوري من خالل تنظيم الّسلطات العمومّية وضبط 

صالحّياتها وتحديد العالقة بينها، لها آثار بالغة، بشكل مباشر أو غير مباشر، على ضمان 

 . رّيات املكّرسة في الّدستور وعلى تفعيلهاالحقوق والح

يؤثر التمثيل السياس ي عبر البرملانات على واقع العالقة بين ، ومن الناحية العملية

السلطات، فهذا التمثيل يفرز في النظم البرملانية السلطة الحاكمة، وفي النظم الرئاسية تؤثر 

عبر تحكمها في املوازنة  التنفيذيةالسلطة التشريعية بشكل غير مباشر في أعمال السلطة 

وفي الوطن العربي، يتباين تأثير سلطات الدولة في واقع التمثيل السياس ي في   .العامة للدولة

فمن حيث الشكل . البرملان من دولة إلى أخرى، وإن كان الاتجاه العام هو ضعف التأثير

، والتعيين (لبنان مثال)تخاب ترتبط العضوية في البرملانات العربية بثالثة أشكال، هي الان

 .، أو الانتخاب والتعيين كما هو الحال في بالدنا(السعودية مثال)

وبطبيعة الحال، كلما كان البرملان منتخبا بحرية كانت سلطة التشريع مستقلة عن 

وضوع، تتباين سلطات البرملانات ومن حيث امل. سلطة التنفيذ، وكانت سلطة القضاء فاعلة

واجهة السلطة التنفيذية، وإن كان معظمها تغلب عليه هيمنة السلطة في مالعربية 

في الدساتير السابقة، البرملان الجزائري  ة، وهذه كانت ميز التنفيذية مع الخالف في الدرجة

 مفارقة بها الخصوص؟ 0202لعام التعديل الدستوري فهل أحدث 

ب إملاما إّن املزج بين الّنظام البرملاني والّنظام الّرئا
ّ
ة، يتطل

ّ
س ي أمر في منتهى الّدق

بة عن كل آلّية يعتمدها هذا الّنظام أو 
ّ
بمختلف العناصر التي تمّيز كّل نظام وآلاثار املترت

ذاك، بغرض الّتنسيق وتحقيق الاندماج بين آلاليات، لتكّون في مجملها منظومة متكاملة 

أو مناورات دستورّية لتمرير خيار معّين ال أّما إذا كان املزج مجّرد ترضيات سياسّية . مترابطة

، فإّن هذه الّصيغة في تركيب الّنظام الّسياس ي من شأنها أن اتيحّقق توازنا فعلّيا بين الّسلط

ثير إشكاالت عملّية وتكون لها انعكاسات سلبّية على 
ُ
توازنها، حية، وعلى ، من ناالسلطاتت

املزج بين النظامين على حقوق وحريات للتعرض إلى آثار  .وعلى حقوق وحريات ألافراد
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رض أوال لعالقة نتع، 0202 لعامالتعديل الدستوري الجزائري ألافراد، وفقا ملا جاء به 

 .ول ثم عالقته برئيس الجمهورية في الفرع الثانيأمة في فرع و البرملان مع الحك

 مع الحكومة في املجا  الرقابيالبرملان عالقة : الفرع ألاو  

نها الرقابة املتخصصة التي تضطلع بها الهيئات البرملانية أ: تعرف الرقابة البرملانية

بواسطة الوسائل ( حكومة وإدارة عامة)على أعمال السلطة التنفيذية  ،املختصة دستوريا

الرقابية املقررة في الدستور واملنظمة بموجب قوانين عضوية وفي حدود الشروط 

قانونية املقررة وذلك لحماية املصالح العليا والحيوية للمجتمع وإلاجراءات الدستورية وال

والدولة وحقوق وحريات املواطن من كافة أسباب ومظاهر البيروقراطية والفساد السياس ي 

إن الرقابة البرملانية تنطلق من السياسات ؛ في هذا" إيهاب زكي"يقول ألاستاذ . (49)وإلاداري 

والبرامج الحكومية التي يصوت ويصادق عليها البرملان، حيث تحرص على مدى مطابقة 

ألاعمال وألانشطة التي تقوم بها الحكومة مع هذه السياسة والبرامج، وعليه فهي رقابة 

جزائري ملعرفة تبنيه سنحاول في هذه الفرع تتبع مسار املؤسس الدستوري ال.  (50)سياسية 

ومعرفة  وأدواتها، لهذا املبدأ أم ال وذلك للوقوف على طبيعة املسؤولية في حال إقرارها

، وأثره على حماية حقوق وحريات 0202 لعامالتعديل الدستوري الجديد بخصوصها في 

 .ألافراد

 أو رئيس الحكومة طرح مسألة الثقة من طرف الوزير ألاو   :أوال

طلب الحكومة من البرملان قبول وتأييد ما صدر عنها من : بطلب الثقة املقصود

 :قائالMahdjoubتصرفات بشأن الصالح العام وفي هذا عبر ألاستاذ 
"L'exécutif peut mettre le législatif devant ses responsabilités; il pose 

alors une question de confiance et tient au parlement le langage suivant: 

"ou bien vous acceptez la politique qu'il convient d'entreprendre et nous 

resteront en place ou bien vous refusez et nous partiront tous les 

deux".
(51)
 

أنه بإمكان الوزير ألاول أو  0202 لعامالتعديل الدستوري من  111/1جاء في املادة 

رئيس الحكومة أن يطلب من املجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، ويكون ذلك إما 

 .بمناسبة عرض مخطط الوزير ألاول أو عند طرح البيان السياس ي لحصيلة السنة
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 :حالة عرض مخطط الوزير ألاو  أو برنامج رئيس الحكومة-أ

فيما يتعلق بمخطط ، ول أو رئيس الحكومة أمام النوابإن فكرة مسؤولية الوزير ألا 

و رئيس الحكومة أن يستلم أأساسها في أنه ال يمكن للوزير ألاول  البرنامج، تستمدعمله أو 

 وترى   .لم يمنحوه ثقتهم -النواب-السلطة أو يستمر في ممارستها طاملا أن ممثلي الشعب

 لبرنامج الكالسيكي العرض خالل من البرملان أمام يتم ما أن ":خرباش ي عقيلة" ألاستاذة

 الالمشروطة  باملوافقة لينتهي أمامه بالعرض يبتدئ روتينيا شكليا إجراء إال ليس الحكومة،

 نوابه طرف من
 0202 مايو في الصادرة املسودة خالل من املقترح التعديل أكده ما هذا.(52)

 املجلس إلى له مخطط ألاو   الوزير يقدم :" 121 املادة خالل من سبتمبر أو (123 املادة)

 إلى يؤدي الحكومة مخطط على املجلس موافقة وعدم..."عليه للموافقة الوطني الشعبي

 .استقالتها

 ألاول  الوزير يكتفي الجمهورية، رئيس لبرنامج املنفذ ألاول  الوزير بمخطط يتعلق فيما

 الكبرى، ومحاوره املخطط ألهداف قراءة مجرد أي :ألامة مجلس مستوى  على فقط هبعرض

-19 لقانون ا من  7 املادة في الدستوري التعديل أن ولو(53) .والجزئيات للتفاصيل التطرق  دون 

 "لوطني ا الشعبي املجلس عليه وافق مثلما " عبارة خالل من مناقشته إمكانية إلى تشير 08

 . املوافقة بغرض عامة مناقشة يجري  ألاخير هذا أن علما

 تنتقد أو تؤيد والتي ألامة مجلس طرف من الالئحة إصدار إلمكانية بالنسبة وحتى

 توقيع 20 نصاب شتراطا ألن .التحقيق صعبة العملية الناحية فمن ألاول، الوزير مخطط

 معناه ذلك ألن جراءإلا  لهذا املعين الثلث لجوء يعقل ال ألنه .املنال صعب قتراحهاا لقبول 

 ما غالبا املنتخبين 2/3لـ بالنسبة أما برنامجه، خالل من الجمهورية رئيس لسياسة نتقادا

 .الحكومة مع توافق على هو والذي ألاولى الغرفة على املسيطر الحزب نفس إلى ينتمون 

 :حالة تقديم البيان السنوي -ب

أو  وأخذ موافقته على برنامج الرئيس ،بعد عرض مخطط الوزير ألاول على البرملان

، يبتدئ الوزير ألاول أو رئيس الحكومة 0202 التعديل الدستوريرنامج الحكومة حسب ب

بتنفيذه وتنسيقه في إطار ما يتمتع به من صالحيات دستورية، وفي إطار ما يمتلكه من 

تحصنت من  إمكانيات بشرية ومادية ومعيارية، غير أن هذه املوافقة ال تعني أن الحكومة
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إذ يقع على عاتقها التزام بتقديم بيان أمام . إمكانية بسط رقابة املجلس الشعبي الوطني عليها

التعديل الدستوري من  111املجلس الشعبي الوطني وذلك سنويا، حسب ما جاء في املادة 

لحالة أن يقدم   سنويا إلى يجب على الوزير ألاو  أو رئيس الحكومة حسب ا: "0202 لعام

 ".املجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة

 فإن العامة، للسياسة السنوي  البيان بمناسبة ألامة مجلس تدخل عند أما  -

 ألامة، مجلس أمام العامة السياسة بيان بتقديم الحكومة إلزام من فارغة جاءت النصوص

 السياسة عن بيانا ألامة مجلس إلى تقدم أن حكومةلل يمكن" أخيرة/83 املادة في جاء حيث

 عدمه من البيان عرض في للحكومة التقديرية السلطة املادة هذه من جليا فيتضح "العامة

 إتخاذ إمكانية من مجرد فإنه ألامة مجلس أما البيان تقديم إمكانية ترجيح حال في وحتى

 سياستها على الحكومة طرف من طفق إعالم بمثابة البيان تقديم وبالتالي .بشأنه موقف

 .ألامة مجلس أمام السنة خالل املتبعة

فبيان السياسة العامة السنوي هو وسيلة إبالغ مهمة جدا من الحكومة ألعضاء 

البرملان، إلحاطتهم علما بما تم تنفيذه أثناء سنة من تقديم املخطط  أو البرنامج وبما هو في 

ة التي تنوي الحكومة القيام بها وكذا الصعوبات التي طور إلانجاز وكذا آلافاق املستقبلي

املناقشة التي تعقب تقديمه إما  تامتخاوقد خول هذا البيان النواب إمكانية . (54) اعترضتها

يتم  بالثقة لصالح الحكومة، كما بإمكان النواب التصويت بتقديم ملتمس رقابةأو  بالئحة

تقديم بيان السياسة العامة تقريبا بنفس إلاجراءات وحسب نفس املراحل التي تمر بها 

بة على تقديم بيان وسوف نقوم بتوضيح معنى آلاثار الثالثة املترت. عملية تقديم املخطط

 :    فيما يلي، وعالقته بحقوق وحريات ألافراد الساسة العامة

 القانونية الناحية من .لعملها انتقادالعكس  أوتأييد لتصرفات الحكومة إما تمثل  :الالئحة-5

 خالل من الوطني الشعبي املجلس يصدرها التي لالئحة إلالزامية القيمة إلى يشير ما يوجد ال

 عديمة أي ميتة لوائح الدستوري القانون  شراح أحد يرى  كما فهي ،املقترحة التعديالت

 ألنه ،بها الالمباالة أو كتراثإلا عدم للحكومة يمكن ال العملية الناحية من لكن  .(55)ألاثر

 منها) الحكومة قبل من املعروضة القوانين مشاريع معارضة الوطني الشعبي املجلس بإمكان

 وبالتالي اإياه منحها عدمو  أمامه، الثقة طلب إلى دفعها بغرض (والحريات بالحقوق  املتعلقة
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 رقابة ملتمس إقامة على للمصادقة 2/3 املطلوب النصاب بتجميع يقم لم إن هذا إسقاطها،

 وجود نتيجة مستعبدة مسألة العملية الناحية من الالئحة هذه إصدار إمكانية وتبقى   .ضدها

   .البرملان حل إمكانية من النواب خوف جانب إلى للحكومة مساندة انيةبرمل أغلبية

هو آلاخر الئحة تتضمن انتقادا ملسعى الحكومة، يوقع من عدد من : مس الرقابةملت-0

ربما تكون تصرفاتها مرتبطة  للحكومة حول تصرفاتها ونشاطاتها (56)النواب ويتضمن لوما 

بقمع ممارسة بعض الحقوق والحريات، وعليه تكون هذه آلالية في هذه الحالة مهمة للبرملان 

بمجموعة من الشروط، والتي  ستوري املؤسس الد اوقد أحاطه ،لدعم دوره في هذا املجال

 شبه ةمهم الرقابة ملتمس طريق عن الحكومة مسؤولية تحديد على ما يبدو تجعل من 

 آلية إلى اللجوء أن نرى  ،0202 الدستوري التعديل من 110و 111 املادة فاستقراء ،مستحيلة

 النواب 1/7) باتخاذها، املناطة الكثيرة للشروط نظرا سهال أمرا ليس الرقابة ملتمس

 4 مدة ، املقصود بالنواب املسجلين أم الحاضرين، التعديل يبين ولم للتصويت 0/4للتوقيع،

مهلة كافية  (57)"عقيلة خرباش ي"فهذه املدة كما ترى ألاستاذة  إلايداع، بعد للتصويت أيام

إلقناع مقترحي امللتمس بالتراجع عن موقفهم،  اتصاالتتمكن مساندي الحكومة من إجراء 

 شبه العملية هذه تجعل قد ،...(.وكذا تهدئة ألاعصاب ومنه زوال دواعي إثارة امللتمس

 املسموحة املدة أو ادقةللمص أو عليها للتوقيع املطلوب النصاب بفعل إما ةمستحيل

 .للتصويت

 .توجيه ألاسئلة لطاقم الحكومة :ثانيا

تقص ي عضو البرملان من : "بالسؤال كآلية واسعة الانتشار في مجال الرقابة يقصد

وزير مختص أو من الوزير ألاول، عن حقيقة أمر معين خاص بأعمال الوزارة أو الحكومة 

وقد شغل السؤال فكر املؤسس الدستوري الجزائري منذ أول دستور عرفته .(58)ككل 

 ألسئلة :السؤال بنوعي ألاخذ على الجزائري  توريالدس التعديل ستقرا وقد(59)1963الجزائر 

 حماية مجال في البرملان دور  تفعيل أساس آلالية هذه وتمثل ،الشفوية وألاسئلة املكتوبة،

 .والحريات الحقوق 

 في عضو بكل مناط الحق هذا 0202 الدستوري التعديل من 118 املادة إلى وبالرجوع

 من ألاسئلة هذه طرح ويمكن ألامة، مجلس وأعضاء الوطني الشعبي املجلس نواب أي البرملان،
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 بين مباشرة عالقة ينشأ الالسؤ  كان إذا .الحكومة أعضاء على البرملانية املجموعات أو الكتل

 سيما .الحكومة لدى املفضلة هي الطريقة هذه فإن املسؤول، الحكومة وعضو السائل النائب

 وقت خالل عنها ألاجوبة تحضير فرصة لوجود نظرا تحبذها إذ املكتوبة لألسئلة بالنسبة

 على التأثيرب تسمح التي القانونية للقوة فقدانها لنا يتبين ه أنه غير (.يوم 30) معقول 

 أو رقابة ملتمس إيداع إلى يؤدي ال الحكومة بجواب النواب اقتناع عدم وأن خاصة الحكومة،

 .بالحكومة تطيح آلية

 البرملان يد في إعالمية وسيلة مجرد منه يجعل جزاء على السؤال انطواء عدم إذن
(60)

 

 .118 املادة في عليها املنصوص املناقشة إثارة حال حتى

 .الحكومة أعضاء وابستجا :ثالثا

 البرملان عضو به يكلف الذي العمل أنه البرملانية للرقابة كآلية ستجوابباال  يقصد

 معينة نقطة توضيح أو للحكومة العامة السياسة لتوضيح وزيرا رسميا
(61). 

 ستجوابالا  موضوع ربط أنه الجزائري  الدستوري للمؤسس بالنسبة يالحظ وما

 قضايا من عتبارها يمكن الذي املوضوع ىإن بها؟ املقصود فما الساعة، قضايا من بقضية

 آنية نشغاالتا موضوع تكون  قضية كل هو الساعة
(62)"toute question qui fait ….l'objet 

de préoccupation présentes " 

باالستجواب حتى عن حالة  0202التعديل الدستوري من  112وقد سمحت املادة 

تنفيذ القوانين، وتم إقران الاستجواب بإمكانية إلاطاحة بالحكومة إذا ما صوت النواب على 

 وبعد الدستوري، املؤسس أنإذ يتضح جليا . 111ملتمس رقابة املنصوص عليه في املادة 

 التجربة أن خاصة إحياءها أراد أنه املتتالية، التعديالت خالل من آلالية لهذه طويل إهمال

 ال الحكومة مسؤولية إلى يؤدي يكن لم أنه بما محتشما كان آلالية لهذه اللجوء أن أثبتت

 .البرملانية ألاغلبية نتيجة التضامنية وال الفردية

 .التحقيق لجان :رابعا

 على النيابي املجلس يمارسها التي الرقابة أشكال من شكل هو البرملاني التحقيق

 العناصر كشف بهدف البرملان ينتخبهم أعضاء من مؤلفة لجنة بالتحقيق تقوم الحكومة
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 العامة باملصلحة عالقة ذات قضية في واملعنوية املادية
 وبذلك مؤقتة هي اللجان هذه .(63)

 .البرملان مستوى  على ةاملوجود الدائمة الجان عن تختلف

 قيود يوجد ال أنه عامة مصلحة ذات بقضية التحقيق مسألة ربط من يستفاد كما 

 املتعلقة الفساد قضايا في يرد أن يمكن إذ بشأنه التحقيق يرد أن يمكن الذي املجال على

 وقد الوزراء ألحد املنسوبة التصرفات بعض بشأن يرد قد كما القطاعات، أو إلادارات ببعض

 على سلبية نتائج إلى أدت الحكومة طرف من معينة سياسة نتهاجاب تتعلق مسألة على يرد

 املواطن
(64)... 

 الوقائع كانت إذا تحقيق لجان إنشاء أي إلاجراء هذا إلى اللجوء البرملان على ويمتع هذا-

  ادةامل حسب القضائية الجهات أمام متابعات محل فيها التحقيق يراد التي

 في السائدة القانونية للقواعد مخالفة التحقيق موضوع في يكون  أن ينبغي ال كما-

 .الدولة

 من تعتبر والتي السري  الطابع ذات املواضيع أحد التحقيق يمس ال أن ينبغيو -

 6 أجل خالل ألاكثر على أو املحددة، املدة خالل تقريرها عوإيدا ،للدولة الحيوية املجاالت

 .إنشائها تاريخ من للتمديد قابلة أشهر

 تحاط أن وهي البرملانية التحقيقات خصائص من هامة خاصية إلى إلاشارة وتجدر

 ألانظمة أكدته ما وهو منه املرجوة النتائج لتحقيق سيرها لحسن ضمانا التامة بالسرية

 .الغرفتين لعمل الداخلية

 إال التحقيق انلج بإنشاء البرملان في الغرفتين لكال اعترف الدستوري املؤسس كان إذا

 .الحكومة مسؤولية تحريك على عقبة تبقى إلنجاحها ضمانات غياب أن

 تم لو التي املهمة، هذه من البرملان في الدائمة اللجان بحرمان املؤسس قام جهة فمن

 دائمة وبصفة قرب عن واطالعها تخصصها بحكم أفضل الوضع لكان لها املهمة هذه إسناد

 فقط التحقيق درجة إلى يرقى ال الرقابة مجال في دورها أن حيث الحكومية، ألاعمال مختلف

 .1996 دستور  من 2/133 املادة الحكومة أعضاء إلى الاستماع
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 على حقوق وحريات ألافراد رئيس الجمهوريةأثر عالقة البرملان بالفرع الثاني 

جمهورية في صنع القانون عن طريق ألاوامر نظمت املسودة مساهمة رئيس ال

فقيد التشريع بأوامر املمنوح لرئيس الجمهورية عند شغور ( سابقا130) 131بمقتض ى املادة 

البرملان، واملقصود بالشغور الخلو أي عدم الوجود، والذي قد يكون بسبب انتهاء واليته، أو 

ملجلس الشعبي الوطني على بسبب الحل الذي قد يكون وجوبيا في حالة عدم مصادقة ا

 111، أو إراديا وهو املنصوص عليه في املادة (121املادة )برنامج عمل الحكومة للمرة الثانية 

الش يء الجديد واملثمن والذي سبق وقدمنا (. 129املادة )املذكورة أو املرتبط بطلب الثقة 

هو إقرار جزاء لعدم عرض ألاوامر على البرملان وهو افقادها ألاثر ( 65)توصيات بخصوصه 

لكنه لم يضبط ولم يدقق أثر إلالغاء ( 4الفقرة . )القانوني، إذا مر أجل شهر دون العرض

أثر )، أو من اليوم الذي اتخذت فيه ألاوامر (أثر مباشر)هل من يوم انتهاء أجل الشهر 

على البرملان وليس له الحق في مناقشتها بل املوافقة عليها ، كما أن هذه ألاوامر تعرض (رجعي

وفيما يخص ألاوامر املتخذة في . أو رفضها، وهنا تكمن الخطورة على حقوق وحريات ألافراد

 12عن  قيدت اتخادها ألجل ال يزيدمن املسودة  113فرغم أن املادة ظل الحالة الاستثنائية، 

الدستورية، وفي هذا مكسب لصالح حقوق ألافراد، يوم مع إمكانية عرضها على املحكمة 

وكل ما   .البرملان ال يملك صالحية إبداء رأيه فيهاأن  لكن ال بد من إعادة النظر فيها خاصة

رئيس الحكومة حسب التسمية الجديدة في )تملكه السلطة التنفيذية ممثلة في قطبها الثاني 

التقريرية التابعة التي يحوزها رئيس في هذا الخصوص هو إعمال السلطة ( هذه املسودة

 . الحكومة واملتعلقة بتنفيذ النصوص القانونية

 0202 لعامالتعديل الدستوري ثارتها هذه املادة في أهذا ونشير هنا إلى البلبلة التي 

ن رئيس الجمهورية يشرع بأوامر خالل العهدة فيها أورد  ث، حي130 ت الرقمحالتي ظهرت ت

 البرملانية بعد رأي مجلس الدولة، 

ولحسن الحظ تم تدارك هذا الخلل في النسخة الصادرة في الجريدة الرسمية املتضمنة 

 .استدعاء الهيئة الناخبة
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 املطلب الثاني

 عالقة البرملان بالهيئات القضائية

املكلفة بالفصل في املنازعات والخصومات  تعرف السلطة القضائية على أنها الجهة

بين أشخاص املجتمع، طبيعيين ومعنويين، بينهم وبين بعضهم أو بينهم وبين الدولة 

يؤدي القضاء دورا كبيرا في تحقيق و. ومؤسساتها، وذلك من خالل تطبيق القوانين السارية

الل سلطة تمارسها الدولة العدالة بين أفراد املجتمع واستقرار املعامالت بينهم، وذلك من خ

التي تشكل ركيزة دولة القانون وضامن " السلطة القضائية" وتباشر كل ما يخصها تسمى

 .الحماية للحقوق والحريات

اهتمت الجزائر بسلطتها القضائية اهتماما كبيرا وذلك من خالل تنظيمها دستوريا 

بر الدساتير املتعاقبة وقانونيا، سواء التنظيم الهيكلي أو التنظيم البشري، وذلك ع

 أمبد :ترتكز السلطة القضائية على عدة مبادئ أهمها .والنصوص القانونية املنظمة لها

مفهوم متعلق بالقضاة كأفراد ومفهوم  التي تركز على ،القضائيةاستقاللية السلطة 

فهو توفير ألاول فأما التعريف  . موضوعي مرتبط بالقضاء كسلطة من سلطات الدولة

لية تامة للقضاة من خالل إبعادهم عن أي رهبة أو سلطة وجعلهم خاضعين لسلطة استقال

السلطة  "على هذا املبدأ  0211التعديل الدستوري  من 111ة ونصت املاد . القانون فقط

كما أضيفت فقرة جديدة بموجب هذا ...". القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون 

رئيس الجمهورية ضامن  "التعديل الدستوري لم تكن في الدساتير السابقة وهي أن

ونشير هنا إلى أن النسخة املتضمنة املشروع التمهيدي  ".استقال  السلطة القضائية

، وهو ما تم تداركه في النسخة 111النص على املادة  مايو قد خلت من7للدستور الصادر في

    (66.)املعروضة على البرملان

السلطة التنفيذية لحقوق  انتهاكات فيكان دور القضاء بداية يقتصر على النظر وقد 

ألن سيادة القانون  ،ون مكانية النظر في مدى دستورية القانإفراد وحرياتهم العامة دون ألا 

 السلطة املنبثقة من الشعب ألنهصل والبرملان هو الهيئة العليا التي تقرر الحقوق كانت هي ألا 

لى تجاوزات من إحيان دت في العديد من ألا ألنظرة لسيادة القانون وللبرملان هذه اأن غير 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=27490
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ن تجعل من القضاء أفكان ال بد للدولة من  .نسانسلطة التشريعية على حساب حقوق إلاال

 على القوان
ً
كما هو الحال بالنسبة للرقابة على  ،ين الصادرة عن السلطة التشريعيةرقيبا

وذلك من خالل تحديد الحقوق والحريات في متن الدستور  ،قرارات السلطة التنفيذية

و أس دستوري تحصر طرق املراجعة فيه ما مجلإرقابة دستورية عليها من خالل  ئفتنش 

 .ميع املواطنينمامها لجأحكمة دستورية تبيح طرق املراجعة م

وعادة ما ينظر إلى السلطة القضائية في الدول العربية باعتبارها الحلقة ألاضعف في 

العالقة بين سلطات الدولة الثالث، ولذلك كثيرا ما تجهض حقوق القضاة بشأن تبعيتهم 

 . خلإ.. ورواتبهم وانتداباهم، كما تنتهك حقوق املواطنين في املحاكمات والدفاع وتنفيذ ألاحكام

إن كفالة احترام السلطات حقوق وحريات ألافراد من خالل أجهزة لها القدرة على التصدي 

لخروج السلطة عن القواعد القانونية، من خالل الرقابة القضائية له أهميته ومن أهم 

من استقاللية مظاهر الانتقال للدولة الجديدة، نظرا ملا يتمتع به الجهاز القضائي 

وفي مقابل رقابة القضاء العام نجد القضاء الخاص املتعلق ( ول الفرع ألا )وموضوعية 

سيلعب القضاء دور الحارس للحريات ذ غ (.الفرع الثاني)بالرقابة على دستورية القوانين 

والحقوق بشكل يومي كون القضاء الدستوري ال يتدخل إال بشكل استثنائي، حسب 

 .مقتضيات التعديل الدستوري الجديد

 القضاء العاديعالقة البرملان مع : ع ألاو  الفر 

وذلك بتكريسه  ألافراداملؤهلة لحماية حقوق وحريات  ألاجهزةمن بين القضاء يعد 

إليها من طرف الدستور  وتم إلاشارةلجملة من املبادئ التي تعد ضمانة لحماية هذه الحقوق، 

على قدم املساواة الحق في اللجوء إلى  ألافرادالجزائري املعمول به حاليا، والتي تمنح لجميع 

حقوقهم بطريقة قانونية دون أن يستثنى أي فرد  استيفاءالقضاء، وذلك قصد تمكينهم من 

يقر الدستور حق اللجوء إلى القضاء بدون أي مقابل وفي ، ّإلاطارفي هذا  .من هذا الحق

عفة من الضياع تضمتناول كل شرائح املجتمع، وذلك قصد حماية حقوق بعض الفئات املس

من  رادفألا ئري مبدأ أساس ي لحماية از مثل طبقة الفقراء، كما يتضمن النظام القضائي الج

فرصة ثانية  ألافرادأي خطأ قد يقع فيه القاض ي أثناء الفصل في دعوى ما، وذلك بمنح 

ول أل للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم في حالة ما إذا لم يقتنع بالحكم الصادر من املحكمة 
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وجعلهم مقتنعين  ألافرادرة، وهذا دليل على أن القضاء يحقق الطمأنينة في نفوس م

قد رأى ضرورة أن تكون ؤسس ولكي تتحقق املساواة نجد أن املإضافة إلى ذلك،  .بالعدالة

ليضمن و ، العالنيةجلسات املحاكمة بحضور الجمهور، وهذا ما دفع به إلى تكريس مبدأ 

القضاء والذي هو  استقالليةالقضاء أعماله من أي تدخل خارجي نجد أنه كرس مبدأ 

مضمون دستوريا له، فالقاض ي يكون حر في إصدار أحكامه وقراره وبالتالي ال يمكن التدخل 

نجد أن القضاء  الاستقالليةفي أعماله أو أعمال القضاء من طرف أي سلطة، ولضمان هذه 

 .رية وأخرى تشريعيةتحقق ذلك، فمن بينها نجد ضمانات دستو  بعدة ضمانات يحظى

املشروعية الذي يكرس دولة القانون، حيث يقصد به النص على مبدأ باإلضافة إلى 

أن تخضع الدولة بهيئاتها وأفرادها جميعهم ألحكام القانون، وأن ال تخرج عن حدوده، ومن 

انون، وإال عدت أعمالها غير مشروعة مقتضيات هذا املبدأ أن تحترم تصرفاتها أحكام الق

( 67)وتعرضت للبطالن، ومن صوره إخضاع أعمال السلطة التنفيذية لرقابة القضاء إلاداري 

من مسودة التعديل الدستوري، التي لم يدخل عليها أي   173وهو ما ورد في نص املادة 

على الحياد وعدم من املسودة إلادارة  01تعديل، والجديد في هذا الخصوص إلزام املادة 

صلة بممارستهم لحقوقهم  التماطل في إصدار القرارات إلادارية والتي قد تكون ذات

 .، إلى جانب إلزامها باحترام مبدأ الشرعية عند اتخاذ هذه القرارات(68)وحرياتهم

وإلى جانب إخضاع تصرفات إلادارة لرقابة القضاء إلاداري، تبقى رقابة  القضاء 

من الضمانات الداخلية التي تؤدي إلى حماية حقوق إلانسان وحرياته العام العادي 

ألاساسية، من خالل قيام القضاء بفض املنازعات الخاصة بين ألافراد وإرجاع الحقوق إلى 

، 119خصصت اللجنة الفصل الرابع من الباب الثالث، للقضاء بدءا باملادة وقد  أصحابها،

مان استقاللية السلطة القضائية ، عن ض(0202التعديل الدستوري من  114)من املسودة 

من طرف رئيس الجمهورية، الذي يمكنه ممارسة اختصاصاته املختلفة لدعم املركز 

القانوني للقضاء من خالل مثال التشريع بأوامر، كما يمكنه توظيف صالحيته في الاعتراض 

سلطة الف. على القوانين املاسة بالقضاء أو من خالل إخطار املجلس الدستوري بخصوصها

ويتمتع القضاة باالستقاللية أثناء أداء وظيفتهم القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون، 

من  171املادة )وأساس القضاء مبدأ الشرعية واملساواة وهو في متناول الجميع، القضائية، 
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ه يجّسد احترام القانون، وأنه يحمي (0202التعديل الدستوري من  111املسودة و
ّ
، كما أن

، 172حسب املادة )ت ويضمن للجميع املحافظة على حقوقهم ألاساسية املجتمع والحريا

، ويمكننا أن نتساءل عن مدى استقاللية السلطة (0202التعديل الدستوري من  113

 187ملادة ا حسب)يتولى مهمة رئاسة املجلس ألاعلى للقضاء  القضائية ورئيس الجمهورية

ادتين كما تساءلنا  عن إلغاء نص ي امل( 0202التعديل الدستوري من  182من املسودة، 

، التين تعدان دعامتين لتكريس استقاللية 0211من التعديل الدستوري لسنة  111و111

 .0202 التعديل الدستوريالقاض ي، وهو ما تم استدراكه في 

يبقى من الثابت في الدساتير املتعددة التي عرفها الجزائر، أنها لم تعطي أي نفوذ و 

ريع في ألامور املتعلقة طة القضائية، باستثناء سلطة التشللسلطة التشريعية على السل

 .، مما يكفل لها رقابة قبلية ملدى مطابقتها للدستور عضويةقوانين بموجب  بالقضاء

يمنع تكوين لجان برملانية  0202ي لدستور تعديل االمن  119ملادة يالحظ أن ا

ت هذه متابعة قضائية ما داملتقص ي الحقائق من طرف البرملان، في وقائع تكون موضوع 

مهمة كل لجنة لتقص ي الحقائق سبق تكوينها تنتهي فور فتح تحقيق فاملتابعات جارية، 

  ..قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها

لكن في املقابل ال يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل في اختصاصات السلطة 

اثناء نظر النزاعات املعروضة  تأويلهاين و التشريعية، إذ يبقى دورها محدودا في تفسير القوان

  .عليها

لكن قد تتدخل السلطة القضائية في أعمال السلطة التشريعية، وذلك بوضعها 

للقانون بذل تفسيره بمناسبة عرض النزاعات عليها في إطار اجتهاداتها القضائية، لكن هناك 

غ قانوني أو تنظيمي، بقصد شاسعا بين خلق وإبداع وابتكار قواعد اجتهادية لسد فرا افرق

و على حدة، وبين وضع قانون أواقعة الوصول إلى حل النزاع املعروض على املحاكم في كل 

أيا كان موضوعها، ففي الحالة ألاولى يكون القضاء محقا  وقائعقاعدة عامة تطبق على كل ال

ى خاصة في خلق وابتكار قواعد جديدة لسد الفراغ دون معارضة من باقي السلط ألاخر 

السلطة التشريعية، أما في الحالة الثانية يعتبر القضاء قد سلب بعض اختصاصات 

كما ال يجوز أيضا ،  السلطة التشريعية والتي ال يسمح له بممارستها إال بناء على نص خاص
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ذلك من اختصاص املحكمة للسلطة القضائية أن تبت في دستورية القوانين، ألن 

 .ةالدستوري

 الدستوري عالقة املؤسسة التشريعية بالقضاء :الثانيالفرع 

قة بين القضاء الدستوري والبرملان دقيقة ومعرضة للتوتر، بسبب تطور مفهوم اللعا

نصت املسودة على مجموعة من الضمانات   .مة في إطار الدستور عبر عن إرادة ألا املالقانون 

م بالحديث على الحماية القضائية ملمارسة حقوق وحريات ألافراد ، ونكتفي في هذا املقا

فاالنتقال من نظام الرقابة السياسية ، ريات من خالل املحكمة الدستورية للحقوق والح

، إلى الرقابة القضائية 1989عن طريق املجلس الدستوري الذي كان سائدا منذ دستور 

مجال مكسبا كبيرا في ذا التعديل الدستوري ، من خالل ه(69)بواسطة محكمة دستورية 

الدستوري  التعديلمن  192املادة  وقد تم من خالل هذا، (70)حماية حقوق وحريات ألافراد 

وهي ضمانة هامة لحماية  (4 فقرة)ابة الدستورية إلى ألاوامر ، توسيع مجال الرق0202

الصياغة فيما يخص ( 0الفقرة )كما ضبطت (. 71)الحقوق والحريات املنظمة بموجب أوامر 

 قبل)نوع الرقابة الذي تخضع له املعاهدات والقوانين وهي الرقابة السابقة الاختيارية، 

، وحبذا لو يتم اخضاع املعاهدات للرقابة (املصادقة للمعاهدات وقبل إلاصدار للقوانين

 .الوجوبیة

لى اعتبار املعاهدات من نشير هنا إلى أن مسودة التعديل الدستوري نصت ع

سيتم الاستناد إليها في كان من املسودة، وبالتالي 177مرجعية للقاض ي العادي حسب املادة 

من الدفع  وأنها مستبعدةالفصل بين منازعات ألافراد املتعلقة بالحقوق والحريات، خاصة 

 . وريلتعديل الدستلوهو ما استبعد في النسخة النهائية  بعدم الدستورية،

، 3كما تم اعتماد مبدأ موافقة القوانين والتنظيمات للمعاهدات حسب الفقرة  

؛ أي تكون رقابة املوافقة أو املالئمة قبلية للقوانين، وبعدية 4و0ضمن شروط الفقرتين 

املراقبة بشكل خاص إلى ضمان وتهدف  .لألوامر والتنظيمات خالل أجل شهر من نشرها

التي صادقت عليها الجزائر باملقارنة مع القوانين والتنظيمات، وفي  تفوق الالتزامات الدولية

 (.  72)هذا حماية للحقوق والحريات 
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مهمة جديدة للمحكمة الدستورية؛ الفصل بين السلطات  590املادة كما أضافت 

بناء على إخطار  (73) مهمة تفسير قواعد الدستور  دسترةالدستورية في حا  تنازعها، وتم 

وفي هذا ضمانة للحقوق والحريات خاصة وأن املجلس الدستوري  الجهات املعنية،

باإلضافة لذلك  (.74) الجزائري له عدة اجتهادات في إطار توسيع التمتع بالحقوق والحريات

ضمانا  0211يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين املستحدث في التعديل الدستوري لسنة 

اية الحقوق والحريات، إذ يحق ألي شخص أن يوجه نظر املحكمة إلى عدم هاما لحم

  الحكمالسيما بإضافة  دستورية القانون املراد تطبيقه، بمناسبة نظر نزاعه أمام القضاء،

، وهذا كله يدعم حقوق وحريات (75) الذي يوسع الدفع إلى التنظيمات(  191بمقتض ى املادة 

 .ألافراد

 :الخاتمة

الذي سلطنا من خالله الضوء على عالقة  ،هذا التحليل املتواضع تمكنا خالل

يمكن ي ذمن الوقوف على ألاهمية والدور ال، البرملان بتنظيم موضوع حقوق وحريات ألافراد

ن يلعبه البرملان في دعمها وتعزيز التمتع بها وممارستها، حيث تطرقنا ملضمون التعديل أ

بالبرملان أو بحقوق وحريات ألافراد والتي جاءت الكثير منها  في املتعلق الدستوري الجديد  

إطار دعم التكريس الفعلي لها والتمتع بها على أرض الواقع، والتي يلعب فيها البرملان دور 

الداعم والضامن، ومن جهة أخرى  تمكنا من الوقوف على مكامن الخلل املتعلقة بعمل هذه 

جانب  إلى أن وتوصلنا  .ا املساس بحقوق وحريات ألافراداملؤسسة أو غيرها والتي من شأنه

ويمكن تلخيص ذلك املمارسة، كبير من نجاح هذه القواعد الدستورية سيتوقف على 

 :كالتالي

 النتائج: أوال

القواعد  جهة، جاءت بعضانطلقنا منهما، فمن  اللتينصحة الفرضيتين  -1

دور البرملان في مجال حماية حقوق  وتعزيز إطار دعمالدستورية املقترحة في 

وحريات الافراد، فرغم بعض الهفوات التي ال تخلو منها أعمال البشر،  إال أن 

أغلب إلاضافات املقترحة جاءت في إطار تحسين دور البرملان خاصة في مجال 

، فمن املقترحات  ما حسنت املكاسب املحققة في هذا حماية الحقوق والحريات
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الجديدة التي تعد من أهم مكاسب الدستور  43ا كان جديدا كاملادة املجال، ومنها م

الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه شهر نوفمبر املقبل، حيث يتضح جليا تجاوب 

اللجنة واهتمامها بموضوع حقوق الانسان ، غير أنه تبقى املؤسسة التشريعية 

مل التشريعي في مجال إلى املزيد من الدعم، فيما يخص دور املؤسسة في العبحاجة 

املبادرات مثال أو التدخل الحكومي في صنع التشريعات، التي قد تشكل تقييدا 

 .لدوره في هذا الخصوص

، يوضح 0202 لعامالتعديل الدستوري كما أن التمعن في الدساتير املقارنة، وفي  -0

حقوق تكون ال أن الإما : اللجنة، عالجت موضوع الحقوق الحريات بطريقتينأن 

للمشرع  تنظيمها التشريعي، أو بإسناد أمر التقييد للتنظيم أو قابلةوالحريات 

 على التنظيم ذلك مسايرة بذلك الدساتير املقارنة و الذي يبقى عليه مسألة إقامة

خالل ، فقد حاولت اللجنة مسايرة التوجهات العاملية من الدستور  ضوء أحكام

على حدود وشروط ممارسة الحقوق والحريات في مادة واحدة جامعة هي  النص

الحقوق  تجاهالتي تعد ضمانة ضد تعسف السلطة التشريعية  ،43املادة 

 .والحريات

 :التوصيات-ثانيا

فمن خالل هذه الدراسة وانطالقا من النتائج املتوصل إليها، نقدم التوصيات  وعليه

ألاساسية التالية، والتي يمكن أن تكون مقترحات إلثراء املسودة املتضمنة التعديل 

 :الدستوري

ضرورة العناية بالصياغة القانونية للمواد الدستورية املتضمنة الحقوق  -1

ستعانة بالخبراء في مختلف املجاالت، الا  يستحبهذا والحريات، إلى جانب 

وفقا ، صياغات مختلفةوالاعتماد على الدراسات والدساتير املقارنة بما توفره من 

يخدم مصالح املجتمع الجزائري وروح ووحدة الدولة، لصياغة قواعد دستورية  ملا

 .ضامنة لتمتع ألافراد بحقوقهم وحرياتهم والتزام الدولة حيالها

ى تفادي النقص املتعلق بفعالية هذه القواعد الدستورية ضرورة العمل عل -0

من  ،ة املاضية بتفادي سلبياتهاباملترتبة على التجر  دراسة النقائص باالعتماد على
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كفاء يعتمد عليهم في الدور أقبيل اهتمام ألاحزاب السياسية بتقديم مرشحين 

 .التشريعي والرقابي للبرملان

 :املراجع باللغة العربية

الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، )الجنائي الدستوري  أحمد فتحي سرور، القانون  -

، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الشروق، (الشرعية الدستورية في قانون إلاجراءات الجنائية

0220. 

 إيهاب زكي سالم، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرملاني، عالم-

 .1984الكتب، القاهرة، 

سعيد بو الشعير، النظام السياس ي الجزائري، دار الهدى، الطبعة ألاولى، عين مليلة، -

 1992الجزائر، 

الهيئة املصرية العامة داري وحدوده، القاهرة، عادل السعيد دمحم أبو الخير، الضبط إلا -

 . 1995للكتاب، 

أساليب ممارسة السلطة في النظام السياس ي  عبد هللا بوقفة، أساليب ممارسة السلطة،-

 .2002الجزائري، دار هومة، الجزائر، 

عزاوي عبد الرحمان، آليات تنظيم العملية التشريعية طبقا ألحكام الدستور والقانون -

املتعلق بتنظيم العالقة البينية لغرفتي البرملان والحكومة،  1999لسنة  20-99العضوي 

 0221والسياسية، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان  مجلة العلوم الاقتصادية

 .0227عقيلة خرباش ي، العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرملان، دار الخلدونية، الجزائر ،-

عمار عوابدي، دور الرقابة البرملانية في ترقية حقوق املواطن وإلانسان، مجلة الفكر -

 .0220ديسمبر العدد ألاول، الجزائر  البرملاني،

عمر حلمي فهمي الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاس ي والبرملاني، دار -

 .1980الفكر العربي، القاهرة، 

والديمقراطية، القاهرة،  الحرية قضايا من الرزاق السنهوري عبد البر، موقف عبد فاروق-

 .0221، للطباعة الذهبي النشر دار

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%8C
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، دار 0202رمضاني، قراءة في املشروع التمهيدي للتعديل الدستوري لسنة فاطمة الزهراء   -

 .0202معي الجديد، الجزائر، جوان النشر الجا

قائد دمحم طربوش، السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري، تحليل -

 والتوزيع، بيروت،، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ، الطبعة ألاولى"قانوني مقارن 

1995 . 

 .دار الجامعة الجديدة :إلاسكندريةمحسن خليل، القانون الدستوري والدساتير املصرية، -

 .1991للنشر، 

دمحم محمود ربيع، الفكر السياس ي الغربي، فلسفاته ومناهجه من أفالطون إلى ماركس، -

 .1993الكويت، مطبوعات جامعة الكويت،

، دار املطبوعات الجامعية، نون الدستوري والنظم السياسيةمصطفى أبو زيد فهمي، القا-

 .0221إلاسكندرية، 

  .(ن.س. د)دار القومية للطباعة والنشر،  القاهرة، العامة للحريات، النظرية نعيم عطية، في

 :املرجع باللغة ألاجنبية

-Ahmed Mahdjoub.L’ Etat ; origine et fonctionnement, O.P.U, Alger 

1989. 

-George Vedel, Droit administratif, 34 éme édition, presses 

universitaires de France,( 1976). 

-Pierre Avril, De l’introuvable contrôle parlementaire (suite), revu 

Juspoliticum (autour de la notion constitution) N° 3 décembre 2009, p1. 

http://www. l-introuvable-contrôle.html 

-Raymond Carré de Malberg, La loi expression de la volonté générale 

(étude sur le concept de la loi dans la constitution de 1875)، librairie de 

Recueil Sirey 1931. 

-Yelles Chaouch Bachir, la rationalisation du contrôle parlementataire 

en Algérie, l'apport du conseil constitutionnel, thèse, Oran, 1994.  
 

 

 



 0202التعديل الدستوري لعام  لظدور البرملان في حماية حقوق وحريات ألافراد في 

 قييدبين التعزيز والت

فاطمة . د

 الزهراء رمضاني
 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  145

 

 :النصوص القانونية

 دستور  نص نشر املتضمن إلاعالن، الصادر بموجب 1914الدستور الجزائري لسنة -

 13، الجريدة الرسمية رقم 1914 سبتمبر 12 ل الديمقراطية الشعبية الجزائرية الجمهورية

  ،(1914سبتمبر12ل 

، 1971نوفمبر00في  املؤرخ 97-71باألمر رقم ، الصادر 1971 الدستور الجزائري لسنة-

 .1971نوفمبر  03ل  93الجريدة الرسمية رقم 

فبراير  08املؤرخ في  18-89باملرسوم الرئاس ي رقم  ، الصادر1989الدستور الجزائري لسنة  -

 .1989مارس  21ل9رقم  ، الجريدة الرسمية1989

 7املؤرخ في348-91صادر باملرسوم الرئاس ي ، ال1991 التعديل الدستوري الجزائري لسنة-

 24-20القانون ، املعدل جزئيا ب1991ديسمبر  8ل  71، الجريدة الرسمية رقم 1991ديسمبر 

، املتضمن التعديل الدستوري الجزئي للدستور، الجريدة الرسمية 0220مارس 13املؤرخ في 

املتضمن ، 0228نوفمبر  11املؤرخ في  19-28بالقانون رقم ، ثم املعدل 0220أبريل  13ل01

، 0228نوفمبر  11ل  14الرسمية رقم  الجريدةللدستور، التعديل الدستوري الجزئي 

ل  13الجريدة الرسمية رقم  ،0211مارس  21املؤرخ في  21-11واملتمم بالقانون رقم  واملعدل

 .0211مارس  7

، وتم 0202مايو  7 الغرض، فيسودة التعديل الدستوري املقترحة من اللجنة املكلفة بهذا م-

 :ويمكن الاطالع عليها من الرابط.  عبر موقع الوزارة ألاولى نشرها رسميا
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/texts-

fondamentaux /revision% 20 constitutionnelle%202020-ar.pdf 

املتضمن استدعاء الهيئة  011-02باملرسوم الرئاس ي  التعديل الدستوري املرفق شروعم -

 سبتمبر 11 ل 13الناخبة املنشور في الجريدة الرسمية 

                                                 

-
1
مطبوعات جامعة  فلسفاته ومناهجه من أفالطون إلى ماركس،، الفكر السياس ي الغربي محمود ربيع،دمحم  

 .8، ص1993الكويت،الكويت،

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/texts-fondamentaux%20/revision%25%2020%20constitutionnelle%202020-ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/texts-fondamentaux%20/revision%25%2020%20constitutionnelle%202020-ar.pdf
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املؤسسات عبر الحضارات هي البرملان مستدلين في ذلك بالتنظيم  إن أقدمناك دراسات تقول ولو أن ه- 2

كمؤسسة  غير أننا قصدنا البرملان. واملحاكمالجمعية، املجلس : الذي عرفته الحضارة اليونانية القديمة

 .وما بعدها 37املرجع، صنفس  دمحم محمود ربيع،. دستورية منتخبة ممثلة لإلدارة العامة
الشرعية الدستورية في قانون العقوبات، الشرعية )الجنائي الدستوري  أحمد فتحي سرور، القانون  - 3

 .34، ص 0220 ، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الشروق،(الدستورية في قانون إلاجراءات الجنائية
، وخالل 0202انصب البدء في هذا العمل على املشروع التمهيدي املتعلق بتعديل الدستور لشهر مايو  - 4

العمل انتهت اللجنة املكلفة بتعديل الدستور الجزائري بعملها بعد املقترحات املقدمة إلثرائه،  فصدرت 

للبرملان، لذا قمنا باملقارنة خالل هذا العمل بين سبتمبر  1النسخة الثانية للمشروع وقدمت بتاريخ 

إلاشارة  في متن هذا العمل إلى املشروع التمهيدي للتعديل الدستوري  وعلى هذا ألاساس قد تم  النسختين

، أما اذا تم إلاشارة إلى مشروع التعديل الدستوري 0202مايو 7نكون نشير إلى املسودة الصادرة في و 

 .0202سبتمبر  1نكون نقصد  املشروع الصادر في ( ترحاتالنسخة الثانية للمق)
 .10املرجع السابق، ص  دمحم محمود ربيع، - 5
 .31-32أحمد فتحي سرور، املرجع السابق، ص - 6
ديسمبر  7املؤرخ في348-91صادر باملرسوم الرئاس ي ، ال1991 التعديل الدستوري الجزائري لسنة  -7

مارس 13املؤرخ في  24-20القانون ، املعدل جزئيا ب1991ديسمبر  8ل  71، الجريدة الرسمية رقم 1991

، ثم املعدل 0220أبريل  13ل01، املتضمن التعديل الدستوري الجزئي للدستور، الجريدة الرسمية 0220

 الجريدةللدستور، املتضمن التعديل الدستوري الجزئي ، 0228نوفمبر  11املؤرخ في  19-28بالقانون رقم 

 ،0211مارس  21املؤرخ في  21-11، واملعدل واملتمم بالقانون رقم 0228نوفمبر  11ل  14 الرسمية رقم

 .0211مارس  7ل  13الجريدة الرسمية رقم 
8
 نشرها رسميا، وتم 0202مايو  7 الغرض، فيسودة التعديل الدستوري املقترحة من اللجنة املكلفة بهذا م- 

 :عليها من الرابطويمكن الاطالع .  عبر موقع الوزارة ألاولى
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/texts-fondamentaux 

/revision% 20 constitutionnelle%202020-ar.pdf 
، دار املطبوعات الجامعية، إلاسكندرية، مصطفى أبو زيد فهمي، القانون الدستوري والنظم السياسية-9

 .377، ص0221
حلمي فهمي الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاس ي والبرملاني، دار الفكر العربي،  عمر. د-10

 : عن 12، ص1980القاهرة، 

Moreau (L), l’initiative parlementaire, R.D.P,1906, p 251  

http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/texts-fondamentaux%20/revision%25%2020%20constitutionnelle%202020-ar.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/ressources/front/files/pdf/texts-fondamentaux%20/revision%25%2020%20constitutionnelle%202020-ar.pdf
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، 1989راير فب 08املؤرخ في  18-89باملرسوم الرئاس ي رقم  ، الصادر1989الدستور الجزائري لسنة  - 11

 .1989مارس  21ل9رقم  الجريدة الرسمية
قتسم املبادرة التشريعية كل من نواب املجلس إعلى مبدأ الشراكة حيث ( 1914)نص أول دستور  -12

، الصادر بموجب 1914الدستور الجزائري لسنة )، 41/1الوطني ورئيس الجمهورية حسب ما ورد في مادته 

، 1914 سبتمبر 12 ل الديمقراطية الشعبية الجزائرية الجمهورية دستور  نص نشر املتضمن إلاعالن

من خالل مادته  1971كما أكده أيضا دستور  ،(1914سبتمبر12ل  13الجريدة الرسمية رقم 

، الجريدة 1971نوفمبر00في  املؤرخ 97-71باألمر رقم ، الصادر 1971الدستور الجزائري لسنة)38/1

 ,( 1971نوفمبر  03ل  93الرسمية رقم 
قائد دمحم طربوش، السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام : للمزيد حول املبادرات الفردية -13

 بيروت، والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية املؤسسة ألاولى، الطبعة ،"مقارن  قانوني الجمهوري، تحليل

 . 011، ص1995
خالل ( ش و م)بالرجوع إلى حوصلة أعمال خالل تفحص املوقع الرسمي للبرملان الجزائري، كما أنه  من -14

تم تقديم  0227-0220نالحظ أن نوابه لم يقدموا أي اقتراح قانون، وخالل العهدة  0210-0227عهدة 

لدورة التشريعية ارجع إلى حصيلة ا. اقتراح قانون واحد هو املتعلق باالنتخابات وقدمته كتلة إلاصالح

 . 11نشرية تصدر عن وزارة العالقات مع البرملان، ص0227-0220الخامسة 
التعديل ، يتعلق بإصدار 42/10/0202املؤرخ في  330-02مرسوم رئاس ي رقم من  134راجع املادة  - 15

 0202 ديسمبر 42، مؤرخة في 80ج ر عدد  .0202نوفمبر ، املصادق عليه في استفتاء أول الدستوري
يشترط في كل  ذإ: صياغة املبادرات التشريعيةالحالي ان يشترط القانون املنظم لعالقة الحكومة بالبرمل- 16

، فظاهر النص ..."مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبوال أن يرفق بعرض ألاسباب، وأن يحرر في شكل مواد

يوحي باملساواة في املعاملة بين املؤسستين التشريعية والحكومة لكن هذا الشرط يعد قيدا على النواب 

بالنظر لكفاءة الجهاز التنفيذي، وهياكله التي تمتاز بدقة أعمالها وجودتها بالنظر للمعطيات التي في يدها، 

نواب، او أعضاء ) ر املترشحين ملثل هذه املناصبوهو ما يدفعنا لتقديم توصيات تتعلق بحسن اختيا

على مستوى ألاحزاب السياسية، والعمل على تكوينهم في املجال القانوني السيما موضوع ( مة مجلس ألا 

 .الصياغة التشريعية
قصر البرملانية في املجال املالي، و  املقترحات باستبعاديرجع الفضل في ظهور العرف الدستوري القاض ي -17

 Bodanفقد جاء في مقولة له ردا على النائب "  Léon Say":الفرنس يهذا الحق على الحكومة إلى وزير املالية 

الحكومة  اختصاصيجب أن يكون من  الاعتمادإن طلب فتح :" ما يلي 11/21/1877في جلسة  اعتمادلفتح 

 اقتراح، ألن مشاركة النواب في املسائل املالية عموما يجب قصرها على الحكومة اقتراحوحدها، بل إن 
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عمر حلمي فهمي، املرجع سابق، : أنظر بهذا الشأن" قوانين املالية من شأنه أن يهدد مبدأ توازن امليزانية

 .44ص
 .09ص ، 0227الجزائر ، دار الخلدونية، عقيلة خرباش ي، العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرملان،-18

19
 .0222لسنة31الجريدة الرسمية رقم  الوطني،من النظام الداخلي للمجلس الشعبي 11و 48املادة  - 

 20-99 والقانون العضوي عزاوي عبد الرحمان، آليات تنظيم العملية التشريعية طبقا ألحكام الدستور -20

 الاقتصادية ، مجلة العلوموالحكومةاملتعلق بتنظيم العالقة البينية لغرفتي البرملان  1999لسنة 

لذا كان من ألاجدر  .11و 13ص، 0221لسياسية، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان او 

 ".الدال على تباين وجهات النظر والرؤى بين الغرفتين حول موضوع معين" ختالفإ"استخدام مصطلح 
الدستوري الجزائري  انعكاس مبادئ الصياغة الجيدة على قواعد التعديل رمضاني فاطمة الزهراء،- 21

آليات حماية الدستور لبناء دولة "عبارة عن أبحاث ملتقى )، منشور في مجلة ذات ترقيم خاص "0211لسنة 

بالتعاون مع "دولة القانون وآفاق التنمية الشاملة في الجزائر "PRFUاملنظم من طرف فرقة البحث " القانون 

نون الخاص، جامعة الجياللي بونعامة، خميس مليانة، مخبر النظام القانوني للعقود والتصرفات في القا

 .91، ص0219جامعة خميس مليانة، ديسمبر  ، منشورات(0219أبريل 01املنعقد في 
22

 .013املرجع السابق، ص حلمي،فهمي عمر . د- 
23

 . 011املرجع السابق، ص حلمي،فهمي عمر . د-
 ،للنشر .الجديدة الجامعة دار :إلاسكندريةمحسن خليل، القانون الدستوري والدساتير املصرية، . د-24

 .320ص ، 1991
 .011عمر حلمي فهمي، املرجع السابق، ص  .د-25

26
 -«…ce qui manque à l’assemblée nationale ce ne sont pas les pouvoir, mais les 

débutés pour l ‘exercer”. Pierre Avril, De l’introuvable contrôle parlementaire (suite), 

revu Juspoliticum (autour de la notion constitution) N° 3 décembre 2009, p1. 

http://www. l-introuvable-contrôle.html 
دار  الجزائري،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياس ي  السلطة،عبد هللا بوقفة، أساليب ممارسة -27

 .098ص ،2002 الجزائر، هومة،
 .13املرجع السابق، ص خرباش ي،عقيلة -28
ملتعلقة ادستورية، أما املادة املقصودة و من هذه النسخة تتعلق بالجزاء املترتب عن الرقابة ال 198املادة -29

 .من هذه النسخة 194بالهيئات املكلفة بتحريك املسألة الدستورية من خالل الاخطار فهي املادة 
بأرقام املواد املحال إليها،  املتعلقةالصادرة في سبتمبر،  هذه النسخة نشير هنا إلى كثرة ألاخطاء الواردة في- 30

، وهي في هذه النسخة تتعلق بمجلس املحاسبة، وهو ما تم 199حيث أن هذه املادة تحيل إلى املادة 



 0202التعديل الدستوري لعام  لظدور البرملان في حماية حقوق وحريات ألافراد في 

 قييدبين التعزيز والت

فاطمة . د

 الزهراء رمضاني
 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  149

 

                                                                                                                     

الرسمية املتضمنة املرسوم الرئاس ي املتعلق باستدعاء  13تصحيحه في النسخة الواردة كملحق في الجريدة 

 .الهيئة الناخبة
يوكل مهمة إلاصدار إلى رئيس الجمهورية  1914ومن خالل التجربة الدستورية الجزائرية، كان دستور  - 31

يكلف رئيس :" منه 39بصفة أساسية وإلى رئيس املجلس الشعبي الوطني بصفة احتياطية، إذ جاء في املادة 

ألايام العشرة املوالية إلحالتها عليه من طرف  يصدر القوانين خالل. الجمهورية بإصدار القوانين ونشرها

املجلس الوطني، ويوقع مراسيم التطبيق، ويمكن التخفيض من أجل ألايام العشرة عندما يطلب املجلس 

كما أكد أنه في حالة عدم التزام الرئيس باإلصدار سينقل الاختصاص تلقائيا إلى رئيس ."  الوطني الاستعجال

إذا لم يصدر رئيس الجمهورية القوانين في آلاجال املنصوص :" 11اء في املادة املجلس الوطني حسب ما ج

 "عليها فإن رئيس املجلس الوطني يتولى إصدارها
 .هناك عدة قوانين تأخر صدورها -32
 .13ص عقيلة خرباش ي، املرجع السابق،-33
، 1992سعيد بو الشعير، النظام السياس ي الجزائري، دار الهدى، الطبعة ألاولى، عين مليلة، الجزائر، -34

    008ص
35

 .91 ص العال، عبد ثروت ، عن املرجع السابق حلمي،فهمي عمر  - 
36

 - Raymond Carré de Malberg, La loi expression de la volonté générale (étude sur le 

concept de la loi dans la constitution de 1875)، librairie de Recueil Sirey, 1931 , P5. 
 النشر والديمقراطية، القاهرة، دار الحرية قضايا من الرزاق السنهوري عبد موقفالبر،  عبد فاروق - 37

 .11ص، (0221)، للطباعة الذهبي
 11ص ، (ن. س. د)دار القومية للطباعة والنشر،  القاهرة، العامة للحريات، النظرية نعيم عطية، في - 38

39
 - Raymond Carré de Malberg,1931,P5 

40
صرية العامة للكتاب، الهيئة امل عادل السعيد دمحم أبو الخير، الضبط إلاداري وحدوده، القاهرة، - 

 .441، ص( 1995)
 .17البر، املرجع السابق، ص عبد فاروق - 41

42
 - George Vedel, Droit administratif, 34 éme édition, presses universitaires de 

France,( 1976), p 216. 
 .10 ص السابق، املرجعالبر،  عبد فاروق - 43
 .11نعيم عطية، املرجع السابق، ص  - 44
ُبُت  َما َيُدوُم َوَيْرَسُخ : الثوابت - 45

ْ
راِت  َوَيث ّيِ

َ
َتغ

ُ ْ
َس امل

ْ
ِر َعك يُّ

َ
غ ِل أو التَّ َحوُّ ْيُر قاِبٍل ِللتَّ

َ
 .غ

https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%8C
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وبخالف ما تم الترويج له من أنه تم املساس والانتقاص من هذه املكتسبات في التعديل الدستوري  - 46

الدستور الجزائري املتعلق باملبادئ التي تحكم املجتمع يتم إطالقا املساس بالباب ألاول من ، لم 0202لسنة 

الجزائري من قبيل عناصر الهوية الوطنية، بل على العكس يعتبر التعديل الدستوري موضوع الدراسة من 

وتثبيتها، فبالرغم من تحفظنا على بعض مواده، غير أن  أفضل املقترحات تكريسا لعناصر الهوية وحمايتها

 .قيم الوطنية تم تعزيزها في عدة مواقع من مواد الدستور الجديد، منها ديباجتهمكانة الثوابت وال

كانون  12املعتمد من  الجمعية العامة لألمم املتحدة في باريس في  إلاعالن العالمي لحقوق الانسان،-47 

، منشور عبر موقع ألامم املتحدة، يمكن الاطالع عليه من ألف 017القرار  بموجب 1938ديسمبر / ألاول 

 :الرابط

rights/index.html-human-declaration-https://www.un.org/ar/universal  (تاريخ الاطالع :

 (10:31، على 29/10/0202
صالحية التصرف للقيام منح البرملان أننا قدمنا توصية تتعلق بضرورة تبني مادة تتعلق ب نشير هنا إلى- 48

غير العادية التي قد تعيشها البالد، كانتشار بمهامه وتوضح كيفية مواصلة اجتماعاته في ظل الظروف 

اع، إلانابات، مناقشة كيفية الاجتم)ألاوبئة، مع ضرورة إلاحالة فيها لنظامه الداخلي للتفصيل فيها 

، لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار وعليه يكون من املفيد بل من الضروري ....(النصوص واملصادقة عليها

والقانون العضوي املتعلق بضبط العالقة بينهما و بين  ،علق بغرفتي البرملانتضمين النظام الداخلي املت

طرق عرض النصوص و ديد كيفيات الاجتماعات، حلتفعيل دوره وقت الازمات بت ةإجرائيالحكومة على مواد 

و املصادقة عليها، حتى ال يعاد تكرار ما تعرض له البرملان بعد انتشار تفش ي  بمناقشتهاوإلاجراءات املتعلقة 

، دار 0202رمضاني فاطمة الزهراء، قراءة في املشروع التمهيدي للتعديل الدستوري لسنة : انظر. كروناوباء 

 .130، ص0202النشر الجامعي الجديد، الجزائر، جوان 
العدد  البرملاني،في ترقية حقوق املواطن وإلانسان، مجلة الفكر  دور الرقابة البرملانية عمار عوابدي،-49

 .10ص  ،0220بر ألاول، الجزائر ديسم
الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرملاني، عالم الكتب، 50

 198491القاهرة، 
51

-Ahmed Mahdjoub.L’ Etat ; origine et fonctionnement, O.P.U, Alger 1989, p 90. 
 .104-107رجع السابق، صاملخرباش ي،  عقيلة –52
 .112ص  عقلية خرباش ي، املرجع السابق، –53
54

علي بن فليس " جاء في عرض بيان السياسة العامة لحكومة . 120رجع السابق، صاملعقيلة خرباش ي،  –

، على أنه سيعرض أما النواب الوضع العام للبالد موضحا فحوى املسعى الذي انتهجته "2002لسنة 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html
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، أنظر الجريدة "الحكومة وآلافاق التي ترمي إليها ألاعمال التي باشرتها في شتى مجاالت الحياة الوطنية

 .04، ص2001/12/03 لـ 318الرسمية رقم 
 .123عقيلة خرباش ي، املرجع السابق، ص -55
هذا إلاجراء الئحة اللوم نسبة إلى اللوم أي الانتقاد الذي يقدمه النواب للحكومة وتعود تسمية  يسمى–56

 .إلى ألانظمة امللكية حيث كان البرملان يلتمس من امللك إسقاط الحكومة" ملتمس"
 .130عقيلة خرباش ي، املرجع السابق، ص –57
 .07و 26إيهاب زكي سالم، املرجع السابق، ص -58
-:".... يمارس املجلس الوطني مراقبته للنشاط الحكومي بواسطة" 63من دستور  38إذ جاء في املادة  -59

ستغناء عن ، فقد تم الا 1976أما في ظل دستور ". السؤال الشفوي مع املناقشة أو بدونه-. السؤال الكتابي

ليتم ألاخذ به مرة أخرى في ، 162ألاسئلة الشفوية ليكتفي بذكر ألاسئلة الكتابية حسب ما ورد في مادة 

 من التعديل الدستوري لـ 1/134ليتم تكريس نفس النص بمقتض ى املادة  125حسب مادته  1989دستور 

 .0211، ولسنة 2008 وهو ما أبقى عليه التعديل الجزئي لـ 1996
  .140عقيلة خرباش ي، املرجع السابق، ص –60
 .81إيهاب زكي سالم، املرجع السابق، ص-61
 :نقال عن.167ص املرجع السابق،وابدي، ععمار –62

Yelles Chaouch Bachir, la rationalisation du contrôle parlementataire en Algérie, 

l'apport du conseil constitutionnel, thèse, Oran, 1994. 
 .177املرجع السابق، ص ساليب ممارسة السلطة،أعبد هللا بوقفة،  –63
ما الحظناه أثناء قيامنا ببحثنا أن البرملان الجزائري عبر فترات .2011قضية السكر والزيت لسنة  :مثل –64

غرداية  تاعتداءاإنشاء لجان تحقيق برملانية كلجنة التحقيق في قضية الخليفة،إتشريعية مختلفة ،قام ب

 أسعار وإرتفاع ندزة حول  البرملانية التحقيق لجنة تقريرفقط فيما يخص  لكن نتائجها بقيت طي الكتمان،

 0211السادسة، أكتوبر  التشريعية للفترة الوطنية، السوق  في الواسع إلاستهالك ذات الغدائية املواد بعض

.نترنيتفهو منشور على شبكة إلا 
، النشر الجامعي 0211جزائرالرمضاني فاطمة الزهراء، دراسة حول جديد التعديالت الدستورية في  - 65

 008ص، 0211الجزائر، الجديد، 
66

ولتحقيق هذه الاستقاللية أدرجت الدساتير عدة ضمانات منها أن القضاة مستقلين وال يخضعون إال  - 

كما ". ال يخضع القاض ي إال للقانون  "0211التعديل الدستوري  من 11للقانون، ومن ذلك ما ورد في املادة 

أخرى وهي أنه ال يجوز ألي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة، وهو ما أضافت الدساتير ضمانة 

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/resource/view.php?id=27490
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القاض ي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخالت  "من التعديل الدستوري نفسه 111صت عليه املادة ن

وأضيفت فقرة جديدة في هذا التعديل ...". واملناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه

. العدالة يحظر أي تدخل في سير "الدستوري تأكيدا للمبدأ وحرصا من املؤسس الدستوري على ضمانه

    ...".يجب على القاض ي أن يتفادى أي موقف من شأنه املساس بنزاهته
لعب القضاء إلاداري الجزائري دورا مهما في مجال حماية حقوق وحريات ألافراد ، وفي هذا نجد القرار  - 67

دولة حيث أن القاض ي مثله مثل كل موظف لل": ، الذي جاء في إحدى حيثياته1998/  27/ 07املؤرخ في 

 قرار" )يستفيد وجوبا بحقوق مضمونة دستوريا وأن القاض ي إلاداري ملزم بمراقبة احترام هذه الضمانات

 21/0220،مجلة مجلس الدولة، عدد  07/27/1998قرار بتاريخ  170993مجلس الدولة ملف رقم ،

، قرار بتاريخ  221032مجلة مجلس الدولة، ملف رقم ) 17/21/0222، و قرار الحق مؤرخ في (81،  83،ص

 (111، ص  0/0220مجلة مجلس الدولة، عدد  08/21/0220

يجب أن تتضمن :" ؛ التي جاءت بصياغة ركيكة01من املادة  4صياغة الفقرة وقد اقترحنا إعادة  -68 

القوانين، بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري، النص على إلزام إلادارة برد معلل في أجل 

يجب أن تتضمن القوانين املتعلقة بطلبات ألافراد : "مع إضافة الجملة املسطر تحتها كما يلي." معقول 

دمة أمام السلطات إلادارية والتي تستوجب الفصل فيها بقرارات إدارية، النص على ما يلزم هذه املق

مع ضرورة إشارتها الى جزاء عدم رد إلادارة على هذه الطلبات السلطات بالرد املعلل خالل أجل معقول، 

لتعديل الدستوري لسنة رمضاني فاطمة الزهراء، قراءة في املشروع التمهيدي ل ".خالل هذه آلاجال املحددة

 .، املرجع السابق0202

تلتزم إلادارة بر معلل ": ، حيث وردت بالصياغة التالية0202وهو ما تم فعال في النسخة الصادرة في سبتمبر 

 ."في اجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري 
من املسودة، والحكم الجديد 194حسب املادة  املحكمة الدستورية باالستقاللية إلادارية واملاليةتتمتع  - 69

يتمثل في الانتقال من الانتخاب بالنسبة ألعضاء املحكمة الدستورية املنتمين للبرملان إلى  193جاء في املادة 

التعيين من طرف رئيس ي غرفتي البرملان، وذلك ربما تفاديا ملا كنا نعيشه من شراء للذمم، والتداول في هذه 

، بحثا عن الامتيازات وحتى الحصانة التي يحظى بها عضو لحزبين الكبيرين في غرفتي البرملاناملناصب بين ا

 .وألكثر شفافية ينبغي أال يكون العضوين دوا انتماءات سياسية أو برملانيون  .هذه الهيئة
 فيما يتعلق ، خاصة191املادة قاض ي دستوري حسب  فرض شروط صعبة لتولي منصبكما تم  - 70

 من عناصر فهذا يشكلبعنصر الكفاءة والخبرة والتخصص، 
ً
استقاللية للقاض ي الدستوري، ألنه  عنصرا

رمضاني فاطمة الزهراء، قراءة في املشروع : للمزيد أنظر. ةويحصرها في نخبة مختار  يقلص فرص التعيين

 .، املرجع السابق0202التمهيدي للتعديل الدستوري لسنة 
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إلاخطار بالنسبة للتنظيمات وألاوامر بأجل شهر من نشرها، وربما تحتاج هذه املادة : 4قيدت الفقرة  - 71

الى إعادة النظر في ألاجل املمنوح للهيئات الحائزة على صالحية إلاخطار ألنه إذا لم تتفطن أحد هذه الهيئات 

إذا كانت تمس بحقوق خالل هذا ألاجل بوجود مخالفة دستورية قد تتحصن هذه النصوص خاصة 

 .وحريات ألافراد من الرقابة بعد هذا ألاجل
سبق للمجلس الدستوري الجزائري أن ابتدع دورا جديدا له  يتمثل في مراقبة مدى مطابقة القوانين  - 72

من  500املقابلة للمادة   1989من دستور  500للمعاهدات، وقد اعتمد املجلس الدستوري على املادة 

،  ليجعل املعاهدة نصا مرجعيا، و يقحمها فيما أسماه الفقه 0211من تعديل  112واملادة  1991دستور 

وبالتالي أصبحت هذه ألاخيرة في نظر املجلس الدستوري تتكون من الدستور  (الكتلة الدستورية)

واملعاهدات التي صادقت عليها الجزائر، و لكن هذا ليس معناه إعادة النظر في سمو الدستور، لكون 

من الدستور، وإنما ابتدع  140املجلس الدستوري بموقفه ذلك لم يغير الترتيب املنصوص عليه في املادة 

را لبسط رقابته على مدى مطابقة القانون للمعاهدات الدولية، فمادام هو يختص بمراقبة الدستورية، تبري

فإنه يجب عليه للتمسك باختصاص املطابقة بين القانون و املعاهدات أن يمنح الصفة الدستورية لهذه 

 .ألاخيرة
73

 - Michel Troper, L’interprétation constitutionnelle, in L’interprétation 

constitutionnelle, (direc; Ferdinand Mélin-Soucramanien), Dalloz, Paris, 2005, p. 15. 
عن  (من املشروع النهائي 190) من املسودة 199املهمة الجديدة الواردة في املادة  نشير هنا بخصوص-74

إمكانية إخطار املحكمة عند خالفات بين املؤسسات الدستورية وبخصوص تفسير الدستور، ال بد من 

وهي  وال بد من النص على طبيعة هذه الخالفاتفسح مجال إلاخطار للسلطة القضائية في هذا الخصوص، 

من  0الفقرة وص وبخص. للنظر في هذه املسائل ضبط أجل للمحكمةتتعلق بحدود الصالحيات، كما يتعين 

تضبط املحكمة الدستورية سير املؤسسات '' لى أنه الواردة في املسودة التي كانت تنص ع ع 194 املادة 

قد يتسبب في التأويالت الخاطئة والتفسيرات  ، كان ، وهو حكم عام جدا''ونشاط السلطات العمومية 

، وتفاديا ألي غموض، ولذا اقترحنا ، ية الواسعة، مما يستوجب، سعيا لتحقيق الدقة في الصياغة الدستور 

هذه الفقرة، السيما وأن املواد التي تليها تبين بدقة ووضوح كل املهام والوظائف املنوطة باملحكمة  حذف

الدستورية، السيما أيضا وأنه يستوجب على املؤسس الدستوري أن يترك للفقه الدستوري تعريف طبيعة 

 La Cour... )كمة الدستورية تعتبر مؤسسة تضبط سير املؤسساتمثل هذه املؤسسة، فالقول أن املح

constitutionnelle est un organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité 

des pouvoirs publics  فاطمة الزهراء، قراءة في  رمضاني: للمزيد أنظر .تعريفا يستوجب تجنبهليس سوى

 .123، املرجع السابق، ص...املشروع التمهيدي
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املحكمة  فإذا قررت4:من املشروع، أنه  198من املسودة والتي يقابلها املادة  027نصت املادة  - 75

الدستورية عدم دستورية قانون ال يصدر، أما إذا قررت عدم دستورية تنظيم أو أمر، فيفقد أثره من 

، أما عن عدم دستورية قانون أو تنظيم بناء على الدفع بعدم الدستورية (أثر مباشر)ر املحكمة صدور قرا

لكن هذه املادة أغفلت تبيين أثر القانون أو .   يفقد أثره من التاريخ الذي يحدده قرار املحكمة الدستورية

الدستورية من خالل الفقرة  الاختصاص الجديد املمنوح للمحكمة؛ التنظيم املحكوم بعدم مالئمته ملعاهدة

رمضاني فاطمة الزهراء، قراءة في املشروع التمهيدي للتعديل : للمزيد أنظر. من املشروع 192 من املادة3

 .، املرجع السابق0202الدستوري لسنة 
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التعديالت الواردة على الوظيفة التشريعية للبرملان في التعديل الدستوري 

 -دراسة تحليلية– 0202 لعام

 

 

 

 

 

 

 

 امللخص

مكانة البرملان في أي نظام سياس ي متوقف على مدى قدرة هذا ألاخير  في  تقييمإن 

 تفعيل وظائفه، وتطوير أدوات عمله، وتعزيز مكانته ضمن املؤسسات الدستورية القائمة،

ويستشف ذلك من خالل الصالحيات والاختصاصات التي يمنحه إياها الدستور سواء في 

أو في  مجال وظيفته التشريعية التي تمثل اختصاصه  مجال الرقابة على السلطة التنفيذية 

 .الدستوري ألاصيل

نحو إعادة الاعتبار  0202وقد اتجه املؤسس الدستوري من خالل التعديل ألاخير 

ن خالل محاولة تعزيز وظيفته التشريعية، بتعزيز حقه في املبادرة بالقوانين، للبرملان م

وتوسيع مجاالت القانون، إخضاع ألاوامر للرقابة الدستورية، كذا اشتراط حضور أغلبية 

 .ألاعضاء للتصويت على القوانين واللوائح

املبادرة  ، الوظيفة التشريعية،0202التعديل الدستوري  :الكلمات املفتاحية

 .بالقوانين، توسيع مجال التشريع، التصويت

 

 

 

 خديجة نجماوي : ألاستاذة

 أستاذة مساعدة قسم أ

 كلية الحقوق والعلوم السياسية 

 بونعامة خميس مليانةجامعة الجياللي 
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Summary 

The evaluation of the parliament’s position in any political 

system depends on the extent of the latter’s ability to activate its 

functions, develop its work tools, and enhance its position within the 

existing constitutional institutions, and this is seen through the powers 

and competencies that the constitution grants it, whether in the field of 

oversight over the executive authority or in the field of his function 

Legislative, which represents its inherent constitutional jurisdiction. 

The constitutional founder, through the last amendment 2020, has 

moved towards restoring the dignity of Parliament by trying to 

strengthen its legislative function, by strengthening its right to initiate 

laws, expanding areas of law, subjecting orders to constitutional 

control, as well as requiring the attendance of the majority of members 

to vote on laws and regulations. 

Key words: Constitutional amendment 2020, legislative function, 

initiating laws, expanding the field of legislation, voting. 
 

 : مقدمة

عرفت الجزائر تعديالت دستورية عديدة الغاية منها تحسين املمارسة  

الديمقراطية، وتحديد أدوار سلطاتها الثالث بما يسمح بإقامة دولة الحق والقانون، السيما 

اليئة املؤسسة التشريعية التي يشكل تفعيل أدائها في الحياة السياسية أهم مطالب 

السياسية، حيث يحتل البرملان مكانة هامة في تكريس املمارسة الديمقراطية باعتباره 

 .مستودع إلارادة الشعبية ومستقرها

مكانة البرملان في أي نظام سياس ي متوقف على مدى قدرة هذا ألاخير  في  تقييمإن 

تورية القائمة، تفعيل وظائفه، وتطوير أدوات عمله، وتعزيز مكانته ضمن املؤسسات الدس

ويستشف ذلك من خالل الصالحيات والاختصاصات التي يمنحه إياها الدستور سواء في 

أو في  مجال وظيفته التشريعية التي تمثل اختصاصه  مجال الرقابة على السلطة التنفيذية 

 .الدستوري ألاصيل
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ف، وسنحاول من خالل هذه الورقة البحثية املساهمة في إثراء موضوع هذا املؤل

، وذلك من 0202واملوسوم بعنوان مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل دستوري لسنة 

خالل دراسة وتحليل أهم التعديالت التي جاء بها هذا ألاخير  في مجال الوظيفة التشريعية 

 .للبرملان

وألجل ذلك يسمى  ال شك أن لوظيفة التشريع ألاولوية ضمن وظائف البرملان،ف

البرملان باملؤسسة التشريعية، حيث يعد موضوع الاختصاصات التشريعية للبرملان من 

وأعضاءه إزاء الاختصاصات  هذا ألاخيراملواضيع املهمة من أجل بيان السلطة التي يتمتع بها 

التشريعية املمنوحة له، وتبرز أهمية البحث في تلك الاختصاصات في الوقوف على حقيقة 

، وفي ذلك نصت 0202في ظل التعديل الدستوري  البرملان في مجال إنتاج القوانينمهمة 

يمارس السلطة التشريعية برملان يتكون من غرفتين وهما ": منه على أن 111املادة 

كل غرفة من غرفتي البرملان لها السيادة في إعداد . املجلس الشعبي الوطني ومجلس ألامة

 ".القانون والتصويت عليه

فما  إذا كانت إلاصالحات الدستورية الجديدة تتجه نحو إعادة الاعتبار للبرملان،ف  

ل أن ذلك كان كافيا وه السابقة،  111مدى مساهمة تجسيد هذه التعديالت ملفهوم املادة 

، وإعادة التوازن املفقود بينهما في مجال السلطتين التنفيذية والتشريعيةبين  لخلق تكافؤ

 ؟ط التشريعيممارسة النشا

وفي محاولة لإلجابة على هذه إلاشكالية حاولنا إبراز مختلف التعديالت الواردة على  

، وتحليلها وإبراز مدى تعزيزها لإلنتاج التشريعي 0202الوظيفة التشريعية بموجب تعديل 

 :البرملاني من عدمه وذلك من خالل النقاط املستجدة واملتمثلة فيما يلي

 "السلطة التشريعية"بدال من " البرملان"مصطلح  -1

 تعزيز دور البرملان في اقتراح القوانين -0

 إخضاع ألاوامر التشريعية للرقابة الدستورية ومحاولة تبيان نوعها -3

 توسيع مجال التشريع ومدى مساهمته تطوير أداء البرملان  -1

 اشتراط حضور أغلبية ألاعضاء للتصويت على القوانين واللوائح -5
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 ى مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجالإمكانية املصادقة عل -6

 "السلطة التشريعية"بدال من " البرملان"مصطلح   -أوال

في مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر ال تقتصر ممارسة الوظيفة التشريعية، 

 إذ تشارك فيها إلى جانب هذا ألاخير كال من الحكومة ورئيس الجمهورية، ،على البرملان وحده

لهذا تجب إلاشارة هنا إلى كون الوظيفة التشريعية وظيفة مركبة تمارسها هيئات متعددة في 

الدولة، يعني  هذا أن مفهوم السلطة التشريعية ومفهوم البرملان ليسا مفهومين  متطابقين 

، ولعل هذه الفكرة تصلح لتبرير أولى املالحظات الواردة بالرغم من أنهما غير متناقضين أيضا

، إذ أن املؤسس 0202التعديالت الدستورية املتعلقة بمؤسسة البرملان في تعديل  على

الدستوري أورد ألاحكام املتعلقة بتنظيم مؤسسة البرملان ضمن الفصل الثالث من الباب 

، أين أدرجت هذه ألاحكام ضمن 0212على خالف تعديل  ،"البرملان"الثاني تحت عنوان 

 ".السلطة التشريعية"ي املعنون بالفصل الثاني من الباب الثان

، والتي ال تدع مجاال 0216من تعديل  110ولطاملا ثار  جدل فقهي حول نص املادة 

للشك في أن البرملان هو السيد آلامر الناهي واملتحكم في عملية إنتاج القوانين، والتي حافظ 

يمارس السلطة التشريعية  : "بقولها 111بموجب املادة  0202عليها التعديل الدستوري 

كل غرفة من . برملان يتكون من غرفتين وهما املجلس الشعبي الوطني ومجلس ألامة

، غير أنه ال الواقع العملي ."غرفتي البرملان لها السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه

ن حرية وال النصوص الدستورية الالحقة لهذه املادة توحي بانفراد وسيادة وحرية البرملا

 املؤسس الدستوريان يجب إذن أن يستعمل ، لذا كمطلقة في أداء الوظيفة التشريعية

تعبيرا يوحي بحقيقة وظيفة مركبة ال يحتل فيها البرملان إال مركزا محدودا في مواجهة 

 .الحكومة ورئيس الجمهورية

 تعزيز دور البرملان في اقتراح القوانين -ثانيا

من  110من املادة  الفقرة الثانيةقد أعاد صياغة  نالحظ أن املؤسس الدستوري

وله السيادة في إعداد القانون والتصويت "، حيث استبدل عبارة 0216تعديل 

كل غرفة من غرفتي البرملان لها السيادة في إعداد القانون "بعبارة " عليه
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وكأنه يريد أن يوضح جليا ويؤكد على تقاسم الوظيفة التشريعية  "عليه والتصويت

وممارستها بالتساوي من قبل غرفتي البرملان، مع أن الصياغة السابقة لم تكن تثير أدنى جدل 

حول ذلك، إال أن نصوص أخرى من نفس الدستور كانت تناقض هذا التصور، حيث كانت 

مستوى املجلس الشعبي الوطني في ظل  الوظيفة التشريعية محصورة بشكل أساس ي على

، فهو الذي يملك حق املبادرة بالقوانين وكذا حق تعديلها، بخالف مجلس ألامة 1996دستور 

الذي ال يملك شيئا من هذه الصالحيات، وبقي دوره التشريعي محصورا في الاختالف وفي 

عديل الدستوري لسنة ابداء الرأي على مستوى اللجنة املتساوية ألاعضاء، وحتى في ظل الت

، ومنح مجلس ألامة حق املبادرة بالقوانين، إال أنه لم يجسد املساواة بين غرفتي 0216

البرملان، حيث حصر املجاالت التي يمكن ألعضاء مجلس ألامة إلاقتراح في مواضيعها  في ثالث 

 .غير مجاالت ال

بالرجوع ، ف0202وقد حاول املؤسس الدستوري استدراك ألامر من خالل تعديل 

نجدها أسندت مهمة املبادرة بالقوانين لكل من الوزير ألاول أو  منه  111/1إلى نص املادة 

: بقولهاعلى قدم املساواة رئيس الحكومة حسب الحالة، وإلى النواب وأعضاء املجلس ألامة 

لكل من الوزير ألاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، والنواب وأعضاء "

وبهذا يكون املؤسس الدستوري الجزائري قد  ."حق املبادرة بالقوانين مجلس ألامة،

املبادرة الفردية في ظل الثنائية البرملانية ألول مرة، حيث لم يشترط نصاب قانوني  اعتمد

 .معين ملبادرة النواب أو أعضاء مجلس ألامة، بل اكتفى بالنص على هذا الحق لصالحهم

حدد أيضا املجاالت التي يحق ألعضاء مجلس ألامة املبادرة كما أن املادة سالفة الذكر لم ت

 0212من التعديل الدستوري لسنة  112/0بالقوانين فيها أيضا عكس ما نصت عليه املادة 

( 02)تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة ، إذا قدمها عشرون : "بقولها

نصوص عليها في عضوا في مجلس ألامة في املسائل امل( 02)نائبا أو عشرون 

 .أدناه 111املادة 
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من التعديل الدستوري  112باملادة  0202من التعديل الدستوري لسنة  111بمقارنة املادة 

، املتعلقتين بتنظيم حق املبادرة بالقوانين نالحظ تعديلين مهمين في هذا املجال 0216لسنة 

 :يتمثالن في

 حق املبادرة بالقوانين لكل نائب ولكل عضو من أعضاء مجلس ألامة بصفة فردية منح 

  فتح مجال املبادرة ألعضاء مجلس ألامة ليشمل كل مجاالت القانون 

تعتبر املبادرة بالقوانين أولى إلاجراءات التشريعية التي يتم اكتمالها إلى ميالد قانون 

وتعرف بأنها العمل الذي يضع ألاسس ألاولى للتشريع ويحدد مضمونه وموضوعه،  جديد،

وتمثل املبادرة بالتشريع . فاملبادرة وفقا لذلك هي العمل الذي يقدم للتشريع مادته ألاولية

منطلق الصناعة القانونية، والنظام الدستوري الجزائري على غرار بعض ألانظمة املقارنة 

 .وانين ليست وقفا على البرملان بل تشاركه فيها الحكومةيجعل املبادرة بالق

قد أقرت الكثير من الدساتير التي تعتمد مبدأ الفصل املرن بين السلطات حق املبادرة ف

بالقوانين املشتركة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، حيث أصبحت املبادرة املشتركة أمر 

لتي يمكن أن تترتب إزاء انفراد أي من السلطتين ال غنى عنه ألنه يعمل على تفادي العيوب ا

بهذا الحق، والذي يؤدي إلى تعسفها في ذلك هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن املبادرة 

تمثل أحد الوسائل التي تستخدمها السلطة التنفيذية لتحقيق السياسة العامة التي ترسمها 

 .وتنفذها

ية التشريع، فإن املتتبع يرى بأن الغالبية ونظرا للطابع الفني الذي أصبحت تتسم به عمل

ان في هذا املقام أصبح يقتصر العظمى من التشريعات هي ذات مصدر حكومي، وأن دور البرمل

عمليا على إقرار املشروعات التي تعدها الحكومة بعد أن تقتنع باألسس التي تقوم عليها تلك 

لسلطة لاملناداة بتعزيز هذا الدور  إلى التشريعات، وهذا ما أدى بالبعض من رجال القانون 

وذلك بإزالة العقبات التي كانت تحد من صالحياتها في املبادرة بالقوانين، وهذا ما  التشريعية،

 .سالفة الذكر 113يتضح جليا في نص املادة 
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 منح حق املبادرة بالقوانين لكل نائب ولكل عضو من أعضاء مجلس ألامة بصفة فردية -1

، كان دورها في املجال التشريعي 1996ثر التعديل الدستوري إفة الثانية بعد استحداث الغر 

منحصرا في املناقشة والتصويت على مشاريع واقتراحات القوانين املودعة لديه من املجلس 

إضافة إلى دوره في اللجنة  الشعبي الوطني كمرحلة من مراحل املصادقة على القوانين،

أما حق اقتراح القوانين فقد اقتصر املتساوية ألاعضاء عند وجود خالف حول قانون ما،

، واشترط لقبول الاقتراح توقيعه من طرف عشرين نائبا نواب املجلس الشعبي الوطنيى لع

من تبني  ولعل سبب ذلك يعود إلى حداثة نظام املجلسين في الجزائر، والتخوف، على ألاقل

نظام الذهاب وإلاياب بين غرفتي البرملان الذي يؤدي إلى تعقد إلاجراءات، لذلك كان ولو 

مرحليا توفير شروط لنجاح التجربة من خالل تبسيط إلاجراءات، واكتساب حد أدنى في 

 1.التعامل مع نظام الغرفتين

، وذلك 1996ر وبقي الحال على مال هو عليه في ظل التعديالت التي طرأت على دستو  

إن كان ، ففي املبادرة بالتشريع غرفتي البرملان، ولم يطرأ أي تغيير على حق 0222و 0220سنة 

اشترط لقبول الاقتراح من طرف نواب املجلس خالل هذه التعديالت قد املؤسس الدستوري 

 .نهائيا نائب فقد أقص ى أعضاء مجلس ألامة 02الشعبي الوطني توقيعه من طرف 

بالجديد كما هو واضح، ويتعلق بتمكين أعضاء  0216ديل الدستوري لسنة وجاء التع

مجلس ألامة من حق املبادرة بمشاريع القوانين على غرار نظرائهم نواب الشعب، فبعد عشر 

سنوات من تبني الثنائية البرملانية أصبح بإمكان أعضاء مجلس ألامة املبادرة باقتراح القوانين 

من الدستور  136الوطني، إذ أصبحت الفقرة ألاولى من املادة  مثل نواب املجلس الشعبي

 ".لكل من الوزير ألاول والنواب وأعضاء مجلس ألامة حق املبادرة بالقوانين"تنص على أنه 

تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة إذا قدمها : "وتضيف الفقرة الثانية من ذات املادة

 ، ....."عضوا في مجلس ألامة (02)نائبا أو عشرون ( 02)عشرون 

من دور البرملان في املبادرة بالقوانين من خالل منح أعضاء مجلس  0216لئن عزز تعديل 

من أي وجوب تقديم الاقتراح  ألامة هذا الحق، إال أنه بقي محتفظا بشرط النصاب القانوني،

شكل العقبة ألاولى طاملا  ، هذا الشرط الذي عضوا في مجلس ألامة 02قبل عشرون نائبا، أو 
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يرى أنه أهل للمساهمة في  أو عضو بمجلس ألامة أي نائب طرف التي ال يمكن تجاوزها من

النشاط التشريعي للبرملان، وهو ما يمثل كبحا حقيقيا لدور أعضاء البرملان في هذا إلاطار، 

انين التي تبادر بها تتمثل أولى انعكاساته في قلة الاقتراحات البرملانية باملقارنة مع مشاريع القو 

 .السلطة التنفيذية

 وذلك باعتماد، 0202هذا ألامر الذي راعاه املؤسس الدستوري من خالل تعديل  

، حيث لم يشترط كما أشرنا إليه سابقا املبادرة الفردية في ظل الثنائية البرملانية ألول مرة

ى بالنص على هذا الحق نصاب قانوني معين ملبادرة النواب أو أعضاء مجلس ألامة، بل اكتف

 .لصالحهم

 فتح مجال املبادرة ألعضاء مجلس ألامة ليشمل كل مجاالت القانون  -0

من بين املبررات القانونية التي قيلت في تبني نظام املجلسين في الجزائر نجد تحسين 

التمثيل بضمان تمثيل الجماعات املحلية، فهو وسيلة للكشف عن الحقائق املحلية 

على مصادر القرار وكذلك إلاجادة في صياغة القوانين، ذلك أن هذا النظام وتوصيلها إلى أ

يعتبر بمثابة مصفاة ألنه ال يسمح بمرور النص إال بعد ضبطه، فهناك من يرى بأن انتقاء 

ألاعضاء املعينين في مجلس ألامة من جملة الكفاءات في مختلف القطاعات سوف يسمح 

، غير أن منع 2تقليص من احتماالت نصوص غير صائبةبترقية وتحسين النص التشريعي، وال

هؤالء الكفاءات وممثلي الجماعات املحلية من الحق في املبادرة بالقوانين، أو اقتصار هذا 

الحق على مجاالت ثالثة فقط ال يتماش ى وهذه املبررات، ويمكن القول أن املؤسس 

اقتراح القوانين مثلهم مثل  الدستوري قد تفادى هذا القصور بمنح أعضاء مجلس ألامة حق

 .النواب في املجلس الشعبي الوطني على قدم املساواة

، فإن سلطة املبادرة 0216من التعديل الدستوري لسنة  136/0حسب نص املادة ف

باإلضافة إلى اشتراط أن يقدم ف ،بالقوانين التي منحت ألعضاء مجلس ألامة لم تكن مطلقة

عضوا في مجلس ألامة، البد أن يكون إلاقتراح ضمن ( 02) املقترح القانوني من طرف عشرون

على سبيل الحصر،  0216من التعديل الدستوري  131مجاالت ثالث فقط، ذكرتها املادة 

 .واملتمثلة في التنظيم املحلي وتهيئة إلاقليم والتقسيم إلاقليمي



التعديالت الواردة على الوظيفة التشريعية للبرملان في التعديل الدستوري لعام 

0202 
    خديجة نجماوي . أ

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"مؤلف جماعي موسوم  163

 

قسيم، وهو ما يبدو أن املسائل الثالث املذكورة مرتبطة باإلقليم من تنظيم وتهيئة وت

يمكن ربطه بالطابع املميز لتشكيلة مجلس ألامة، حيث يتشكل ثلثي أعضائه من قبل أعضاء 

املجالس املحلية بانتخاب على درجتين مما يؤهل أعضاء مجلس ألامة ألولوية النظر في 

 .تخصهااملسائل املذكورة، واملبادرة باقتراح قوانين 

عن شرط النصاب  0202بموجب تعديل  إن استغناء املؤسس الدستوري الجزائري 

، وفتح الباب على لقبول اقتراحات القوانين( عضوا ملجلس ألامة 02نائبا أو  02)القانوني 

يعتبر خطوة  مصراعيه أمام أعضاء مجلس ألامة للمبادرة في كل املجاالت املخصصة للقانون 

 .كاختصاص أصيل هامة من شأنها النهوض بالدور التشريعي الذي يمارسه البرملانيون 

على نفس الشرط  ، نجدها قد حافظت 0202من تعديل  111املادة  لكن وبالرجوع إلى

، والذي من شأنه أن يقلل 0216من التعديل الدستوري لسنة  111الوارد بموجب املادة 

بشكل كبير حظوظ النواب وكذا أعضاء مجلس ألامة في ممارستهم سيادتهم التشريعية في 

: يتطلب تنظيمها انعكاسات مالية، سواء بتقديم اقتراح أو تعديل قانون بقولهااملجاالت التي 

ال يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرملان، يكون مضمونه أو "

نتيجته تخفيض املوارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إال إذا كان مرفوقا 

دات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من بتدابير تستهدف الزيادة في ايرا

 " .النفقات العمومية تساوي  على ألاقل املبالغ املقترح انفاقها

قد ذكرت ال يقبل اقتراح أي قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء  111الحظ أن املادة ي

رة من طرف البرملان مما يوحي بأن إرادة املؤسس الدستوري موجهة إلى تقييد املباد.." البرملان

رط هو الحفاظ على مالية الدولة وجب أن ، فلو كان الهدف من وراء هذا الشدون الحكومة

كما أن اقتراحات القوانين نادرا ما  ،تقدمة باملبادرةيكون عاما بغض النظر عن الجهة امل

من  غير أن هناك من يرى أن الهدف .تتضمن تنظيم مسائل بدون أن تكون لها جوانب مالية

هذا القيد في الكثير من الدول الديمقراطية هو الحفاظ على امليزانية باعتبارها الترجمة 

الرقمية لعمل الحكومة، وتجنب إعادة النظر فيها عن طريق مبادرات قد تكون ذات طابع 

 . 3فوضوي أو ديماغوجي
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 إخضاع ألاوامر التشريعية للرقابة الدستورية ومحاولة تبيان نوعها -ثالثا

إلى جانب التشريع بحرية مطلقة خارج إطار املجال املخصص للبرملان بموجب 

على سلطة رئيس الجمهورية في  0202املراسيم الرئاسية، حافظ التعديل الدستوري لسنة 

بموجب ألاوامر، وهذا ما نصت عليه املادة  -املجال املحجوز للبرملان–التشريع في هذا املجال 

هذا الصدد هو نص املادة على الرقابة إلاجبارية على دستورية  ، والجديد املالحظ في110

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة وفي حالة شغور ": ألاوامر بقولها

يخطر رئيس . املجلس الشعبي الوطني أو خالل العطلة البرملانية بعد رأي مجلس الدولة

رية هذه ألاوامر، على أن تفصل فيها الجمهورية وجوبا املحكمة الدستورية بشأن دستو 

يعرض رئيس الجمهورية ألاوامر التي اتخذها على كل غرفة من . أيام( 12)في أجل عشرة 

 "...لتوافق عليها بداية الدورة القادمةالبرملان في 

ال يمكن التسرع في  ،ممارسة هذا الاختصاص من قبل رئيس الجمهورية غير أن

انتقاده بالقول أنه يمثل اعتداء على الوظيفة التشريعية للبرملان، طاملا أن الاستعانة بهذا 

الحل كان كنتيجة الستعجال الظروف الواقعية التي تفرض إصدار تشريعات معينة في 

ه مجال اختصاص البرملان، وطاملا اقترن ذلك بغيبة هذا ألاخير، ولعل ضرورة تقديم هذ

من أجل تحديد مصيرها يمثل إجراء  بداية الدورة املقبلةالنصوص ملوافقة البرملان في 

، ونالحظ في هذا خير على مجاله التشريعي ألاصيليكشف من وراءه على عودة سيطرة هذا ألا 

الواردة في نص " في أول دورة له لتوافق عليها"...الصدد استبدال املؤسس الدستوري لعبارة 

، والتي كانت في غير محلها بعد أن أصبح البرملان يجتمع في 0216من تعديل  110/0املادة 

" لتوافق عليها بداية الدورة القادمةفي "...دورة واحدة فقط في ظل هذا التعديل،  بعبارة 

، وهذا ما يتماش ى مع نظام الدورة الواحدة، 0202من تعديل  110/3الواردة في نص املادة 

بداية الدورة كأجل لعرض ألاوامر املتخذة على البرملان من أجل املوافقة باإلضافة إلى تحديد 

غير محدد بدقة، كون البرملان يجتمع بموجب  "بداية"أو عدم املوافقة عليها، لكن مصطلح 

وهذا ما يؤدي بنا للتساؤل حول  أشهر ،( 12)في دورة واحدة كل سنة مدتها عشرة  132املادة 

 ".بداية"املدة التي يمكن إعطاؤها ملصطلح 
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، وهي 0202الجديدة في هذا املجال بموجب تعديل بعد القراءة املتأنية للفقرة و   

يخطر رئيس الجمهورية وجوبا املحكمة : "والتي تنص على 110الثانية من املادة الفقرة 

، " أيام( 12)مر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه هذه ألاوا ةالدستورية بشأن دستوري

إذا قررت املحكمة : "والتي تنص على 192وبمقارنتها بنص الفقرة الثالثة من املادة 

الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من يوم صدور 

 :نسجل املالحظات التالية" قرار املحكمة الدستورية

سس الدستوري بصفة صريحة على خضوع ألاوامر للرقابة الدستورية، وهذا ما لم نص املؤ  -1

، فلم يكن ينص هذا ألاخير على الرقابة على دستورية ألاوامر، ال 0216يكن مدرجا في تعديل 

املنظمة لعملية التشريع بأوامر وال  110بصفة إجبارية وال بصفة اختيارية، ال ضمن املادة 

حددة للوظائف ألاساسية للمجلس الدستوري، ومع ذلك فإن هذه امل 126ضمن املادة 

املسألة لم تثر أي إشكال بالنسبة إلمكانية تمديد الرقابة الدستورية عليها، طاملا أن املوافقة 

البرملانية عليها تمنحها قوة تشريعية كاملة مماثلة لقوة القوانين العادية، وهذا التكييف 

 .4قابة الدستورية املوجهة لتأطير التشريعات العاديةيسمح بإدراجها ضمن نطاق الر 

يدل على أن ألاوامر تخضع للرقابة إلاجبارية  110/0الوارد في نص املادة  "وجوبا"مصطلح   -0

–للمحكمة الدستورية، وفي هذا الصنف من الرقابة يكون تدخل املحكمة الدستورية 

مسبقا ولهذا يطلق عليها اسم الرقابة الوقائية، ألنها تستهدف  -املجلس الدستوري سابقا

الحيلولة دون صدور النص إذا ثبت مخالفته للدستور، وإلاخطار بشأنها يكون إلزاميا من 

على كل  0216طرف رئيس الجمهورية، ويتم توقيع هذا الصنف من الرقابة في ظل تعديل 

املادة )ية وألانظمة الداخلية لغرفتي البرملان والقوانين العضو ( 192املادة )من املعاهدات 

126/0.) 

بموجب  أيام للفصل في دستورية ألامر من عدمها (12)عشرة منح املحكمة الدستورية مدة  -3

، وهي مدة قصيرة نوعا ما، تدل على الاستعجال، وهذا مايعزز 5وإصدار قرارها 110/0املادة 



التعديالت الواردة على الوظيفة التشريعية للبرملان في التعديل الدستوري لعام 

0202 
    خديجة نجماوي . أ

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"مؤلف جماعي موسوم  166

 

صودة هنا هي رقابة وقائية أي قبلية، بمعنى أنها الفكرة السابقة والقاضية بكون الرقابة املق

تمارس قبل إصدار ألامر ودخوله حيز التطبيق، والاستعجال في إصدار قرار املحكمة 

الدستورية يتماش ى وطبيعة التشريع باألوامر الذي يجب أن يكون في مسائل عاجلة حسب 

الدستوري يستعجل ، وكأن املؤسس 0202من تعديل  110نص الفقرة ألاولى من املادة 

املحكمة الدستورية في إصدار قرارها من أجل السرعة في إصدار ألامر، والذي يتوقف 

 .إصداره على النظر في مدى دستوريته

عدم إلزام رئيس الجمهورية بمدة معينة يخطر خاللها املحكمة الدستورية ملمارسة الرقابة   -1

ى أن الرقابة املقصودة هنا هي رقابة قبلية يدل علدائما،  110في املادة على دستورية ألاوامر 

وقائية، فلو كان املقصود أنها رقابة الحقة فال معنى إللزام رئيس الجمهورية بتحريك الرقابة 

بما أنه هو الذي يعد نص ألامر، وهو الذي يصدره )الدستورية دون تحديد مدة معينة، 

على دستوريته بعد مدة غير  ويدخله حيز التطبيق، ثم أنه مجبر على أن يحرك الرقابة

 (! محددة قد تمتد لسنوات

إذا :" والتي تنص على 0202من تعديل  192لكن بالرجوع إلى نص الفقرة الثالثة من املادة  -5

قررت املحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره 

ف من هذا النص أن الرقابة حيث يستش." ابتداء من يوم صدور قرار املحكمة الدستورية

على ألاوامر هي رقابة الحقة، أي بعدية، بمعنى أنها تمارس بعد دخول ألامر حيز التطبيق، 

تدل على أن ألامر قد دخل حيز التطبيق وأنتج آثارا بالفعل، " يفقد أثره"حيث أن عبارة 

هذه آلاثار من  يؤدي إلى فقدان -ألامر–ته ة الدستورية القاض ي بعدم دستوريوقرار املحكم

الرقابة املمارسة  نوعوهذا ما يجعلنا نتساءل عن . -قرار املحكمة الدستورية– يوم صدوره

، وهذا متناقضينتوحيان بمفهومين  192/3واملادة  110/0فاملادة  على دستورية ألاوامر؟

 . ما يعرف بعدم الانسجام القانوني في ظل النص القانوني الواحد
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أن الرقابة على دستورية ألاوامر قد تكون سابقة على  "التناقض"ال يمكن أن يفهم من هذا  -2

صدورها وقد تكون الحقة لذلك، حسب تاريخ إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة 

، وهذا يتماش ى مع 110بموجب نص املادة  وجوبي الدستورية، ألن إلاخطار هنا هو أمر

الجمهورية مدة محددة بين إعداد ألامر وبين إصداره الرقابة السابقة، حيث يملك رئيس 

يتوجب عليه خاللها القيام بإخطار املحكمة الدستورية ملراقبة ألامر، أي أنه شرط يجب 

توفره قبل إصدار هذا ألاخير،  أما إذا كان بإمكانه أن يحرك الرقابة على دستورية ألاوامر 

معنى لوجوبية إلاخطار طاملا أنه غير محدد  بعد دخولها حيز التطبيق، أي بعد إصدارها، فال

وما هو الجزاء املترتب على ؟  يعقل ترك املجال مفتوحا ألمر وجوبيبمدة معينة، فهل 

 مخالفة هذا ألامر الوجوبي؟ 

وخالصة القول في هذا الصدد، أن املؤسس الدستوري يكون قد أحسن صنعا بإخضاع 

ابة إلاجبارية على دستورية القوانين،كعامل ألاوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية للرق

لضمان جودة املنتج القانوني من جهة وتحقيق فكرة ألامن القانوني املستجدة أيضا بموجب 

 .هذا التعديل،  ولكن عليه إجالء الغموض السالف بيانه واملتعلق بهذا ألامر

 تطوير أداء البرملانفي توسيع مجال التشريع ومدى مساهمته  -رابعا

أعطى املؤسس الدستوري الجزائري حق اقتراح القوانين للنواب وأعضاء مجلس ألامة 

، لكنه لم يترك مجال املبادرة 0202على حد سواء بموجب التعديل الدستوري لسنة 

حدد مجالهما على سبيل الحصر، إذ حددت  مفتوحا، بل أبقاه مرتبطا بمعيارين قانونيين

املجاالت  112رملان بموجب قوانين عادية، وعددت املادة مجاالت يشرع فيها الب 139املادة 

 .التي يمكن للبرملان أن يشرع فيها بموجب القوانين العضوية

 مجاالت التشريع بموجب قوانين عادية -1

يعرف التشريع العادي على أنه مجموعة القواعد القانونية العامة واملجردة وامللزمة 

حدود اختصاصها الدستوري وفقا لإلجراءات املوضوعة من قبل السلطة التشريعية في 
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ميدانا يشرع فيها البرملان بقوانين ( 32)ثالثون  139، وقد عددت املادة 6التشريعية  املألوفة

 :عادية يمكن تصنيفها إلى مايلي

ألاحوال الشخصية وألاسرة، وضعية ألاجانب، الهيئات ) ميادين تتعلق بالقواعد العامة ل -

وبات وإلاجراءات الجزائية، إلاجراءات املدنية وإلادارية وطرق القضائية، قانون العق

التعليم والبحث العلمي، الصحة العمومية والسكان، قانون ، الصفقات العموميةالتنفيذ، 

العمل والضمان الاجتماعي وممارسة الحق النقابي، البيئة وإطار املعيشة والتهيئة العمرانية، 

والنباتية، الدفاع الوطني واستعمال السلطات املدنية للقوات حماية الثروة الحيوانية 

 .(املسلحة

الغابات وألاراض ي الرعوية، املياه، املناجم واملحروقات ) ميادين تتعلق بالنظام العام ل -

 (والطاقات املتجددة

الالتزامات املدنية والتجارية، امللكية، الجمارك، إصدار النقود، ) ميادين تتعلق بنظام  -

 (، العقاروك والقرض والتأميناتالبن

حقوق ألاشخاص وواجباتهم ألاساسية، شروط استقرار ألاشخاص، )ميادين أخرى مختلفة  -

قوانين التشريع ألاساس ي املتعلق بالجنسية، التقسيم إلاقليمي للبالد، التصويت على 

والرسوم والحقوق املختلفة وتحيد أسسها ونسبها  إحداث الضرائب والجباياتاملالية، 

حماية التراث الثقافي والتاريخي واملحافظة عليه، الضمانات ألاساسية  تحصيلها،و

للموظفين والقانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، قواعد نقل امللكية من القطاع العام 

الدولة  ونياشينها وألقابها إلى  القطاع الخاص، إنشاء فئات املؤسسات، إنشاء أوسمة 

 (.التشريفية

قد حددت  0202من تعديل  139تتمثل في أن املادة  وجديد التعديالت  في هذا الصدد

 0216من تعديل  112مجال، في حين اقتصرت املادة ( 32)مجاالت القوانين العادية بثالثين 

العامة املتعلقة القواعد مجال، ويتعلق ألامر بإدراج مجال ( 09)على تسعة وعشرون 
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ضمن املجاالت املحجوزة للبرملان، علما أن مجال الصفقات العمومية  بالصفقات العمومية

، ألنه يخرج من مجال التشريع 7وهو ينظم بموجب مراسيم رئاسية 1996منذ صدور دستور 

 .ويندرج ضمن السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

إلاطار القانوني الذي يحكم كيفية إنفاق امليزانية  العمومية هوإن نظام الصفقات 

العامة للدولة املخصصة للتجهيز، وبالتالي البد أن يكون محكما ودقيقا ومضبوطا ليضمن 

وتحصينه من الفساد، وبإضافة هذه الجزئية الهامة ضمن . العامعملية الرقابة على املال 

لتشريعية لهذا ألاخير، وإمكانية مكافحة فذلك يعزز بشكل كبير الوظيفة ا صالحيات البرملان

الفساد املالي بموجب قانون صادر عن البرملان تعتبر قفزة نوعية في الصالحيات التشريعية 

 .لهذا ألاخير

ما يالحظ من تصنيف امليادين املذكورة سابقا، أن املؤسس الدستوري قد احتفظ 

قرار القواعد العامة أو النظام باقتصار دور البرملان في بعضها على التشريع عن طريق إ

العام، أي تحديد املبادئ وألاطر العامة فقط، تاركا الجزئيات والتفاصيل للسلطة 

التنفيذية، إما بالتكملة أو التنفيذ، وهذا ما يفسر على أنه إجازة ضمنية من املؤسس 

ن اعتباره ،  وهو ما يمك 8الدستوري للسلطة التنفيذية بأن تقتحم هذه املسائل التفصيلية

تقليصا لدور القانون وتوسيعا ملجال الالئحة،  وقد أدرجت إلاضافة الجديدة املتعلقة بنظام 

الصفقات العمومية ضمن هذه امليادين، أي أن دور البرملان يقتصر على إقرار القواعد 

 .العامة للصفقات العمومية فقط، أما املسائل التفصيلية فتعود للسلطة التنفيذية

، يتضح أن الاختصاص التشريعي للبرملان في مجال القانون 139إلى نص املادة  وبالرجوع

:" العادي غير مقصور على املجاالت املحدد بموجب هذه املادة فقط، وذلك بنصها على أن 

، ويدعم ..."، وكذلك في املجاالت آلاتيةامليادين التي يخصصها له الدستور يشرع البرملان في 

من مواد الدستور التي أحالت إلى القانون تنظيم مسائل غير واردة في ذلك ما ورد في كثير 

 -، "يحدد القانون ختم الدولة" التي تنص على أن  26املاد   -: ، وأمثلة ذلك139نص املادة 

يمكن أن يخص القانون بعض البلديات ألاقل "املتعلقة بالجماعات إلاقليمية  11املادة 

، "وأمالكا أخرى يحددها القانون "املتعلقة بامللكية العامة  32ة املاد -، "تنمية بتدابير خاصة
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يحدد القانون شروط ممارسة "  03املادة  -يحدد القانون ألامالك الوطنية، " 00املادة  -

 ".التجارة الخارجية ومراقبتها

 مجاالت التشريع بموجب قوانين عضوية -0

فإلى جانب مجاالت القوانين العادية، يستطيع البرملان بأن يشرع  ال جديد يذكر بهذا الصدد،

 111، وهي ذاتها املادة 0202من تعديل  112بموجب قوانين عضوية في مجاالت عددتها املادة 

إضافة إلى املجاالت : "، فال يوجد أي اختالف بين املادتين، وذلك بقولها0216من تعديل 

الدستور، يشرع البرملان بقوانين عضوية في املجاالت املخصصة للقوانين العضوية بموجب 

 :آلاتية

 تنظيم السلطات العمومية وعملها -

 تنظيم الانتخابات -

 القانون املتعلق باألحزاب السياسية -

 القانون املتعلق باإلعالم -

 القانون ألاساس ي للقضاء والتنظيم القضائي -

  ....."القانون املتعلق بقوانين املالية -

 حضور أغلبية ألاعضاء للتصويت على القوانين واللوائحاشتراط  -خامسا

حكما جديدا بموجب الفقرة الثالثة من املادة  0202استحدث التعديل الدستوري 

تصوت كل غرفة من غرفتي البرملان على القوانين واللوائح بحضور أغلبية : "بقولها 112

 ."أعضائها

 :بعد القراءة املتأنية لهذه املادة نسجل املالحظات التالية

ألول مرة يحدد الدستور نصابا قانونيا لصحة مداوالت غرفتي البرملان، واملتمثل في حضور  -1

، فإذا كان عدد النواب باملجلس الشعبي الوطني (عضو واحد+  %52) أغلبية أعضائه، أي 

، أي (1+031)القوانين واللوائح وجب حضور نائبا، فلكي تصح عملية التصويت على  160
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نائبا، ونفس الش يء بالنسبة ألعضاء مجلس ألامة، فلكي تصح عملية التصويت على  030

 .عضوا13، أي (1+10)القوانين واللوائح فيه وجب حضور 

بمفهوم املخالفة ال تصح عملية التصويت على القوانين في كال الغرفتين إذا لم يحضر  -0

وكذا أغلبية أعضاء مجلس ألامة، غير أن املادة لم توضح ما مصير ذلك، هل  أغلبية النواب،

تؤجل إلى جلسة أخرى؟ وماذا لو لم يتحقق النصب في الجلسة الثانية؟، يبقى ألامر متروكا 

للتنظيم من طرف القانون العضوي الناظم لغرفتي البرملان وعالقاتهما مع الحكومة، وكذا 

 .البرملانألانظمة الداخلية لغرفتي 

هذا الشرط خاص فقط بالقوانين واللوائح، وال يطبق على النصوص القانونية ألاخرى،  -3

تتم : "كيفية املصادقة عليه بقولها 112فبالنسبة للقوانين العضوية قد حددت املادة 

، والتي "املصادقة على القانون العضوي باألغلبية املطلقة للنواب وألعضاء مجلس ألامة

من مجمل أعضاء املجلس، وليس فقط ألاعضاء الحاضرين، وبالتالي هو  (1+%52)تمثل 

نصاب أشد من سابقه، وهو ما تبرره طبيعة القوانين العضوية ومكانتها ضمن املعايير 

 .القانونية ألاخرى 

يستبعد هذا الشرط من التطبيق على مصادقة غرفتي البرملان على ألاوامر، بالرغم من أن  -1

حضور عدد معين للنواب أو ألعضاء مجلس ألامة لصحة املوافقة،  لم تشترط 110املادة 

وبالتالي املفترض أنها أغلبية الحاضرين، فكان من ألافضل لو قيدت املادة املوافقة على 

 .ألاوامر بنفس هذا الشرط تفعيال للدور التشريعي للبرملان في مجاله ألاصيل 

على مشاريع القوانين  إمكانية لجوء الحكومة إلى طلب املصادقة -سادسا

 حسب إجراء الاستعجال

: " منه بقولها 119حكما جديدا بموجب املادة  0202استحدث التعديل الدستوري 

يمكن للحكومة أن تطلب من البرملان املصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء 

  ."يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم. الاستعجال
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 :نسجل من خالل هذه املادة املالحظات التالية

تستطيع الحكومة أن تعمل على تسريع عملية املصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء  -1

الاستعجال، فمثال يمكنها تقديم مشروع على آخر في جدول ألاعمال، أو إعطاء مدة محدد 

دراستها، أو من خالل قصيرة للتصويت على بعض املشاريع ألامر الذي يؤثر على جدية 

الاستغناء عن شرط حضور أغلبية أعضاء غرفتي البرملان في  الجلسة ألاولى لصحة التصويت 

 إلى غاية ضبط الحكم بموجب قانون عضوي  مجرد أمثلة، تبقى ....على القوانين والتنظيمات

ة مناسبة هذا الحكم من شأنه الحد من الدور التشريعي لغرفتي البرملان إذا لم يضبط بطريق -0

 .  بموجب القانون العضوي 

 خاتمة

من خالل ما سبق يتضح  أن املؤسس الدستوري من خالل التعديالت الدستورية املتعلقة 

، قد حاول إعادة الاعتبار للبرملان 0202بالوظيفة التشريعية للبرملان التي أتى بها في تعديل 

 :بمحاولة تفعيل  دوره التشريعي، وذلك من خالل مايلي

زيز حق البرملان في املبادرة بالقوانين من خالل التخلي عن شرط النصاب القانوني واملتمثل تع -

عضوا من (02)نائبا، أو عشرون ( 02)في ضرورة تقديم اقتراح القانون من طرف عشرون 

مجلس ألامة تحت طائلة عدم قبوله، باإلضافة إلى تمكين أعضاء مجلس ألامة من املبادرة 

فة املجاالت املحددة للبرملان، العادية العضوية، وعدم اقتصارها على املجاالت بالقوانين في كا

 .املتعلقة باإلقليم فقط

محاولة تحقيق جودة املنتج التشريعي بإخضاع ألاوامر إلى الرقابة إلاجبارية على دستورية  -

للتصويت على القوانين  ألامةالقوانين، واشتراط حضور أغلبية النواب وأعضاء مجلس 

 .واللوائح

تعزيز الوظيفة التشريعية للبرملان بتوسع مجاالت القوانين العادية، وإدراج مجال جديد ذو  -

 .أهمية بالغة، واملتعلق بالصفقات العمومية



التعديالت الواردة على الوظيفة التشريعية للبرملان في التعديل الدستوري لعام 

0202 
    خديجة نجماوي . أ

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"مؤلف جماعي موسوم  173

 

فيما يخص تعزيز مكانة البرملان  0202التعديالت التي جاء بها دستور  غير أن هذه

سات السياسية املستقبلية، وبإرادة بتعزيز الوظيفة التشريعية له، تظل رهينة باملمار 

الرهان الحقيقي لهذه التجربة الدستورية هو إلاعمال السليم للدستور،  كما أن .الفاعلين

ر جزءا وذلك بتأويله ديمقراطيا في املمارسة وفي النصوص التنظيمية املكملة له، والتي تعتب

 :، وفي هذا الصدد نقترح ما يليال يتجزأ من الدستور ذاته

ضبط القانون العضوي الناظم للعالقات بين غرفتي البرملان وبين الحكومة، وكذا ألانظمة  -

الداخلية لغرفتي البرملان بما يتماش ى وتطلعات هذا التعديل، خاصة في مجال الحكم الذي 

، واملتعلق بإمكانية طلب الحكومة من البرملان املصادقة على مشاريع 119جاءت به املادة 

 .إجراء الاستعجال القوانين حسب

كان من ألاجدر لو حد املؤسس الدستوري من سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر  -

 .خالل العطلة البرملانية، وأقصر العملية على حالة الشغور فقط

حبذا لو وسع املؤسس الدستوري من مجاالت التشريع للبرملان، ولذلك بعدم تقييده بوضع  -

 .ثير منهاالقواعد العامة فقط في ك

 :الهوامش
                                                 

ألامين شريط، واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها، مجلة الفكر البرملاني، مجلس  - 1

 .33، 30، ص 0220ألامة، العدد ألاول، الجزائر، 
، كلية الحقوق أطروحة دكتوراه في القانون  رابحي أحسن، مبدأ تدرج املعايير القانونية في الجزائر، - 2

 .322و  322، ص 0225/0226، 1جامعة الجزائرسية، والعلوم السيا
مسعود شيهوب، املبادرة بالقوانين بين املجلس الشعبي الوطني والحكومة، مجلة النائب، املجلس الشعبي  - 3

 .99، ص 0220الوطني، العدد الثاني، 
 .310ص  املرجع السابق، ،أحسن رابحي - 4

لم يفرق املؤسس الدستوري عما يصدر عن املحكمة الدستورية بين رأي و قرار كما فعل بالنسبة  - 5

، وإنما تصدر املحكمة (الرأي يتعلق بالرقابة القبلية، والقرار يخص الرقابة البعدية)للمجلس الدستوري 
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املادة . تطبيق أو بعدهالدستورية قرارا فقط سواء كانت الرقابة ممارسة قبل دخول النص القانوني حيز ال

 ..."تتخذ قرارات املحكمة الدستورية: "191، املادة ..."وتصدر قرارها:"...191املادة ، 192
فاطمة الزهراء رمضاني، سلطة التقرير في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة في القانون العام، كلية  - 6

 .352، ص 0211الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 
، املتضمن الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية 0220جويلية  01املؤرخ في  20/052املرسوم الرئاس ي  - 7

 .0222و 0223، املعدل سنة 50عدد 

، املتضمن الصفقات العمومية، املعدل في سنة 0212أكتوبر  21املؤرخ في  12/036املرسوم الرئاس ي  -

 .21، الجريدة الرسمية عدد10/03بموجب املرسوم الرئاس ي  0210

، املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات 0215سبتمبر  16، املؤرخ في 15/011املرسوم الرئاس ي -

 .52املرفق العام، الجريدة الرسمية عدد 
 بوزيد بن محمود، أثر اجتهادات املجلس الدستوري على الوظيفة التشريعية للبرملان في الجزائر، -   8

أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 

 . 01، ص 0211/0212لخضر، باتنة، 
 

 :قائمة املراجع

 : القوانين

، املاضمن التعديل الدستوري، 0216مارس  26، املؤرخ في 21-16القانون رقم  -

 .21الجريدة الرسمية عدد 

، يتعلق بإصدار التعديل 0202ديسمبر  32املؤرخ في  110-02رئاس ي رقم  مرسوم -

 32مؤرخة في  20، ج ر عدد 0202الدستوري، املصادق عليه باستفتاء أول نوفمبر 

 .0202ديسمبر 

 :ألاطروحات

أحسن رابحي، مبدأ تدرج املعايير القانونية في النظام القانونيالجزائري، أطروحة  -

 .  0226-0225، 1جامعة الجزائر  دكتوراه في القانون،
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بوزيد بن محمود، أثر اجتهادات املجلس الدستوري على الوظيفة التشريعية  -

للبرملان في الجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون دستوري، كلية 

 ،0211/0212الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ة التقرير في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة فاطمة الزهراء رمضاني، سلط -

 .0211في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 

 :املقاالت

ألامين شريط، واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها، مجلة  -

 .0220ائر، الفكر البرملاني، مجلس ألامة، العدد ألاول، الجز 

مسعود شيهوب، املبادرة بالقوانين بين املجلس الشعبي الوطني والحكومة، مجلة  -

 0220النائب، املجلس الشعبي الوطني، العدد الثاني، 
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دستوري التعديل الالاختصاص التشريعي للبرملان بين املبادرة واملصادقة على ضوء 

0202 

 رمال أمين

 طالب دكتوراه 

 عضو في مخبر حقوق إلانسان والحرّيات ألاساسية

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 بكر بلقايد تلمسانجامعة أبي 

   :ملخص

إطار السيادة ختصاص أصيل للبرملان يمارسها في تعتبر الوظيفة التشريعية ا

لية الدستورية من أعضاء البرملان،والتي تعد آلا ، عن طريق املبادرة الصادرةالبرملانية

تحكمها غير أن املبادرة البرملانية ملان في ممارسة العمل التشريعي، الوحيدة للسلطة البر 

ه جملة من الضوابط والشروط التي تحد من ممارسة البرملان لحقه في التشريع، رغم أن

ينفرد البرملان لوحده في العملية التشريعية بل  ، كما أنه الصاحب السيادة التشريعية

يشاركه في ذلك السلطة التنفيذية عن طريق مشاريع القوانين وألاوامر التشريعية، حيث 

املصادقة على القوانين، ذلك أن العقلنة  إلىملية التشريعية من املبادرة تهيمن على الع

أثرت على العمل التشريع لبرملان  6791البرملانية التي كرستها الدساتير الجزائرية منذ دستور 

بالشكل الذي أدى إلى فتح  ،من خالل الحد من مجاالت تدخل البرملان في العمل التشريعي

مما أدى إلى ضعف  ،لتنفيذية من خالل الهيمنة على العمل التشريعيالباب أمام السلطة ا

 .داء التشريعيمما انعكس ذلك على ألا  ،نيةاملبادرات البرملا

، املعارضة داء البرملانيالسلطة التنفيذية، التشريع، ألا  ،البرملان: الكلمات املفتاحية

 .البرملانية
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Abstract: 

The legislative function is an inherent jurisdiction of the 

Parliament, which exercises it within the framework of parliamentary 

sovereignty, through The initiative of the members of Parliament, 

which is the only constitutional mechanism of power Parliament in 

practice However, the parliamentary initiative is governed by a set of 

controls and conditions Limits the exercise of the right of Parliament in 

the legislating, Although he has legislative sovereignty, Nor is it unique 

to Parliament in the legislative process It is shared by the executive 

through Draft laws and legislative orders, It dominates the legislative 

process from initiative to ratification Laws, The parliamentary knot of 

Algeria’s constitutions, Since the 1976 Constitution, the legislation of 

Parliament has been affected by the Act Reduce areas of parliamentary 

intervention, In the form that opened the door to the executive branch 

of During the domination of legislative work, This has weakened 

parliamentary initiatives, reflected in legislative performance. 

Key words: Parliament, executive branch, legislation, act 

parliamentary, opposition of parliment. 

 مقدمة

والذي يعد ضمانة ،نظمة الدستورية املعاصرة بمبدأ الفصل بين السلطاتتأخذ ألا 

 الدساتير اعتمدت ساسألا  ا، وعلى هذسة كل سلطة لصالحياتها الدستوريةدستورية للممار 

ثالث سلطات في الدولة بدال من الوظائف التي كانت سائدة قديما، حيث يوجد  املعاصرة 

فالسلطة التشريعية تتولى سن  ، ة سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائيةلدى دستور كل دول

القوانين أما السلطة التنفيذية تسهر على تنفيذ القوانين في حين تنفرد السلطة القضائية 

والذي يترتب عنه  الفصل  ساس التقسيم الثالثي للسلطات وعلى أ،بالفصل في املنازعات

 أفرزت لنا  املرن أو الجامد ملبدأ الفصل بين السلطات الذي جاء به الفيلسوف مونسيكيو، 

  الجامد بين السلطاتالتام و النظام الرئاس ي الذي يعتمد على الفصل تطبيقات هذا املبدأ 

النظام شبه رئاس ي بالفصل املرن  احتفظ، في حين الذي تأخذ به الواليات املتحدة الامريكية

الذي تبناه السائد في فرنسا، و  القائم على التعاون بين السلطات وهو النظام الدستوري
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، 6791و دستور 6711ذلك أن دستور  ،6797منذ دستور الجزائري  املؤسس الدستوري 

ث، نظرا لوحدة الحزب تبنى املؤسس الدستوري وحدة السلطة، القائمة على الوظائف الثال 

 . وتغلغله في مفاصل الدولة

جوهر العملية  تمثل السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري ف 

، وإذا كان بغرفته لتشكيل البرملان كآليةعلى الانتخاب  اعتمادهاالديمقراطية من خالل 

الاخيرة والتي تعد من أهم الدستور منح للبرملان  سلطة التمثيل والرقابة والتشريع فإن هذه 

من خاللها يعبر البرملان عن السيادة التشريعية  السلطات والصالحيات الدستورية للبرملان

نظرا ألهمية التشريع في رسم السياسية العامة لدولة في مختلف جوانبها الاقتصادية 

 ،يعية بمفردهوالاجتماعية والثقافية و والسياسية غير أن البرملان  اليمارس السلطة التشر 

، السلطة التنفيذية في 0202 دستوري ال تعديلال فيها حيث أشركت الدساتير الجزائرية بما

ممارسة العمل التشريعي، بالشكل الذي أدى إلى املساس باالختصاص التشريعي الاصيل 

الذي يحد من البرملان في مجال التدخل في  الامر للبرملان من خالل عقلنة العمل البرملاني 

العمل التشريعي، مما أضعف البرملان في الاداء التشريعي وسمح بشكل مفرط للسلطة 

امر و سواء عن طريق مشاريع القوانين أو ألا  التنفيذية للتدخل في العملية التشريعية

 واعتبارالبرملان  في املجال التشريعي هو الاستثناء  اختصاصالحد الذي جعل  إلى التشريعية

ختصاص الاصيل من خالل الاتجاه املزدوف في ممارسة العمل الا احبة السلطة التنفيذية ص

ذلك أن  ، ل أو رئيس الحكومة حسب الحالةو الوزير ألا  التشريعي رئيس الجمهورية و

النصوص الدستورية والقانونية  سمحت للسلطة التنفيذية  لالقتحام العمل التشريعي 

للبرملان معللة ذلك بإمكانية الحكومة املادية والبشرية في صناعة التشريع ممايظهر تفوقها 

للمؤهالت  امتالكهالبرملان من خالل عدم  فذلك بضعلة معلومن جهة أخرى  ،من جهة

والقيود الدستورية والقانونية  ناحيةالتشريعي نتيجة ضعف نوابه من ممارسة العمل 

 .أخرى  ناحيةملمارسة العمل التشريعي ومن ثم التعبير عن السيادة الشعبية من 

، بإمكانه 0202 لعامهل التعديل الدستوري  :شكالية التاليةسبق نطرح إلا  تبعا ملا

ة جاء ليعزز أكثر دور السلط 0202 للبرملان؟ أم أن تعديل السيادة التشريعيةإعادة 

 التنفيذية في العمل التشريعي ؟
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املنهج التحليلي واملنهج املقارن بين مختلف الدساتير  اتبعنالدراسة هذه الاشكالية 

 .0202الجزائرية السابقة والتعديل الدستوري لسنة 

 :ية نقسم موضوع البحث إلى مبحثينوعليه من خالل هذه الاشكال

 املبادرة البرملانية كأساس للبناء التشريعي ألاول املبحث 

 جانب السلطة التنفيذية في العمل التشريعي  إلىمساهمة البرملان : املبحث الثاني

 ألاول املبحث 

 املبادرة البرملانية كأساس للبناء التشريعي

أصيل للبرملان يمارسها بواسطة غرفتيه عن  اختصاصالوظيفة التشريعية تعد 

تبنى  6771واملؤسس الدستوري منذ  طريق املبادرة البرملانية والتي كانت تمارس باتجاه واحد،

، حيث 6771نظام الازدواجية البرملانية بعدما كان يأخذ بنظام املجلس الواحد قبل دستور 

الذي  (6)،ألامةتتمثل في مجلس   جانب املجلس الشعبي الوطني إلىغرفة ثانية  استحدثت

من بين أعضاء ( 0/1) جانب املنتخبين  إلىيأخذ بطبيعة املزدوجة في تشكيلة أعضائه 

( 6/1)املجالس الشعبية البلدية والوالئية عن طريق الاقتراع غير املباشر والسري هناك ثلث

رات الاخذ بالنظام البكاميرالي عن مبر بغض  (0)رئاس ي معين من طرف رئيس الجمهورية،

والذي جاء قصد تطوير أداء املؤسسة التشريعية  في املجال التشريعي، غير أن املمارسة 

اقتصر دوره على املصادقة على القوانين القادمة من املجلس   ألامةأثبتت أن مجلس 

 (4)ت محددةيشرع في مجاال  ألامةأين أصبح مجلس  0261غاية تعديل  إلى (1)الشعبي الوطني

 .جانب املجلس الشعبي الوطني  إلى

 بغرفتيه أصيل للبرملان اختصاصاملبادرة التشريعية  :ول ألا املطلب 

يمثل الاختصاص التشريعي للبرملان من أهم الاختصاصات املوكلة للبرملان بموجب 

صيل في صاحب  الاختصاص ألا  فالبرملانجانب الوظيفة التمثلية والرقابية،   إلىالدستور  

 .التشريعانتاف 

 لعامدستوري ال تعديلالأو  0261في دستور  الجزائري سواءواملؤسس الدستوري 

بقولها  0202من تعديل  664منح للبرملان ممارسة السيادة التشريعية وذلك في املادة  0202
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وهما املجلس الشعبي الوطني ومجلس ،يمارس السلطة التشريعية برملان يتكون من غرفتين"

 .مةألا 

 ."كل غرفة من غرفتي البرملان لها السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه

في الباب الثالث بعنوان تنظيم وفصل السلطات من الفصل الثالث املادة  جاءت هذه

 البرملانمرة كلمة  ألول  0202بعنوان البرملان، حيث استعمل املؤسس الدستوري  في تعديل 

ذلك أنه غالبا ما كانت تستعمل عبارة  ،في الدساتير السابقةنجد هذه التسمية  حيث ال

في  09استعملت عبارة املجلس الوطني في املادة  6711ففي ظل دستور  ،السلطة التشريعية

فقد استعمل  6791ما دستور أ منه، 17عبارة السلطة التنفيذية في املادة  استعملتحين 

عبارة  70في مادته  6797في حين أستعمل دستور ، 601عبارة  الوظيفة التشريعية  في املادة 

كما احتفظ  ،السلطة التشريعية وكانت تتشكل من مجلس واحد  يسمى املجلس الوطني

بعبارة السلطة التشريعية  والتي  660في مادته  0261وتعديل  79في مادته  6771دستور 

 ، ألامةتتكون من املجلس الشعبي الوطني ومجلس 

تستعمل عبارة السلطة التشريعية للتعبير عن وظيفة الدولة في وعلى هذا الاساس  

ولقد فعل   (5)،كما تستعمل للتعبير على الهيئة  التي تباشر هذه الوظيفة ،سن القوانين

املشرع الدستورى حسنا ملا استعمل عبارة البرملان  كون هذا الاخير يمثل املؤسسة أو الهيئة 

ذلك أن  ،جانب الوظائف الدستورية الاخرى للبرملان إلىة التى تمارس فيها الوظيفة التشريعي

استعمال عبارة السلطة التشريعية تقتصر من حيث الداللة على الوظيفة التشريعية في 

 .حين ان البرملان يمارس عدة وظائف تمثلية ورقابية

 كل غرفة من غرفتى البرملان لها السيادة  في" جاءت  664فالفقرة الثانية من املادة 

فاملشرع الدستوري كان صريحا في استعماله كلمة كل " إعداد القانون والتصويت عليه

غرفة، مما يعني أن البرملان بغرفتيه له صالحية ممارسة العمل التشريعي، على عكس املادة 

 .، غامضة من حيث املضمون ومتناقضة من حيث املمارسة 0261تعديل  من  660

 ممارسة املبادرة البرملانيةإجراءات وشروط   :ألاول الفرع 

لى مراحل العملية التشريعية، أو تعد املبادرة باقتراح قانون من طرف البرملان بغرفتيه 

تعبير  عن اتجاه  البرملان إلعداد قانون ملعالجة ظاهرة معينة، ذلك أن سلطة  فاالقتراح هو
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الفقيه روبيه كوالر يعبر عن جعل  املبادرة بالتشريع تمثل  نواة العملية التشريعية وهذا ما

فاملبادرة بالقانون  (1)،"من يملك حق الاقتراح هو الذي يحكم" الية املبادرة أو الاقتراح بقولة

  (9)،لى للتشريع واملتضمنة طرح تصور بشأن تنظيم أمر يهم الجماعةو تمثل الخطوة ألا 

ة التشريعية، حيث يؤدي أولى الاجراءات القانونية في إطار العملي ييع هفاملبادرة بالتشر 

كما تعرف املبادرة بالقوانين بأنها ذلك  العمل الذي  (9)وجود النص القانوني، إلىاكتمالها 

موضوعه، وبالتالي تعتبر العمل لى للتشريع التي تحيط بمضمونه وتحدد و يرسم الاسس ألا 

حيث  (7).ولي للقانون الذي يمارس من قبل صاحب الاختصاص بتخويل من الدستور ألا 

تشمل هذه العملية القبول الدراسة داخل اللجان البرملانية الدائمة، اعداد التقارير 

  (62).التعديل، وهي الاجراءات التي تسبق عملية التصويت

من هذا املنطلق تمثل املبادرة البرملانية أساس ومصدر العملية التشريعية بدونها 

 إلىاقتراح القوانين تيه له صالحية املبادرة و ينعدم التشريع وال يرتب أي أثر،فالبرملان بغرف

أحقية كل من الحكومة والبرملان باملبادرة  0202ولقد كرس تعديل  (66)،جانب الحكوم

لكل من الوزير "، بقولها 0202من تعديل  641بالقوانين، وذلك  حسب مقتضيات املادة 

ة حق املبادرة مب الحالة والنواب وأعضاء مجلس ألا ل  أو رئيس الحكومة حسو ألا 

 ..".بالقوانين

 تقييد الاجرائي للمبادرة البرملانية: أوال

فإنه لكل من الحكومة ،0202 الدستوري تعديلالمن  641حسب مقتضيات املادة 

والبرملان اهلية وصالحية املبادرة التشريعية، حيث حددت الهيئات التى لها حق املبادرة 

ا الحق وتحدد  لتأكد على هذ 60-61القانون العضوي من  00بالتشريع،  في حين جاءت املادة 

ال إكون صحيحة من الناحية القانونية ت مارسته، فاملبادرة البرملانية الالنصاب القانوني مل

عضوا من  مجلس ( 02) نائبا أو عشرين( 02)بتقديم اقتراح القانون من قبل عشرين 

بل هناك من .6711ة ماعدا دستور هذا القيد نجده في كل الدساتير الجزائري (60).ألامة

  (61).الانظمة الدستوري كدستور املصري وألاردني منح حق املبادرة الفردية بالقوانين

يظهر أن املشرع الدستوري ساوى بين الغرفتين من حيث النصاب القانوني 

يعبر عن الديمقراطية في ممارسة  للممارسة حق املبادرة بالتشريع، وهذا غير منطقي وال
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لعمل التشريعي من طرف غرفتي البرملان فكيف يتساوى النائب مع عضو البرملان مع  رغم ا

أن نواب  إلىاختالف طريقة انتخاب كل منهما ودرجة التمثيل على مستوى الوطني، اضافة 

املجلس الشعبي الوطني ضعف أعضاء مجلس ألامة كان من الاجدر باملشرع أن يخفف من 

فتين من خالل تقديم املبادرة من طرف نائب أو عشرة نواب في حين نصاب املبادرة لكال الغر 

أعضاء مدام مجاالت املبادرة محدودة ( 5)ب خمسة  ألامةتكون املبادرة ألعضاء مجلس 

 .ألعضاء مجلس ألامة،  ذلك أن اهم وظيفة للبرملان هي العمل التشريعي

يحد من صالحية البرملان من جهة أخرى تحديد النصاب القانوني للمبادرة البرملانية 

في ممارسة سلطة التشريع، السيما أمام عدم قدرة املعارضة البرملانية على بلوغ النصاب 

جعل املبادرة من جهة النواب محدودة جدا، وعلى  قانون، هذا ما اقتراحالقانوني لتقديم 

في حالة رفض هذا الاساس فان النصاب القانوني املقيد للمبادرة البرملانية يصعب اعماله 

تتماش ى وتوجهات الاغلبية  الاغلبية البرملانية مقترح قانون صادر من كتلة سياسية ال

 إلىالبرملانية، مما يعطل املبادرة من خالل تدخل الاغلبية وتأثيرها على الكتلة صاحبة املبادرة 

 .يةحد احداث انقسام داخلها، مما يجعل املبادرات البرملانية حبيسة الصراعات الحزب

وملباشرة البرملان حق املبادرة بالتشريع البد من الالتزام باإلجراءات حددها القانون 

 .60-61العضوي الناظم للعالقة بين الحكومة والبرملان 

زيادة على قيد النصاب العددي للمبادرة بالتشريع، البد أن يرفق كل مشروع أو 

كما أنه اليقبل أي اقتراح قانون  (64)،قانون بعرض أسباب ويحرر نصه في شكل مواد اقتراح

 .0202 الدستوري تعديلالمن  649يكون مخالفا للشروط املحددة في املادة 

قانون لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني أو مكتب  اقتراحعلى أن يتم إيداع كل 

حسب الحالة، حيث يتولى مكتب املجلس التأكد من مدى إحترام النواب  ألامةمجلس 

لشكلية املتعلقة باقتراحات القوانين، غير أنه في حالة رفضه يعد اقتراح القانون لإلجراءات ا

يقبل أي مشروع أو  اقتراح قانون مضمونه نظير مضمون مشروع أو  كما ال (65)كأن لم يكن،

( 60)اقتراح قانون تجرى دراسته في البرملان أو تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر 

  (61).شهرا
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لشعبي الحكومة إلبداء رأيها  لدى مكتب املجلس ا إلىيبلغ كل اقتراح قانون تم قبوله 

من تاريخ ( 0) حسب الحالة خالل أجل ال يتجاوز الشهرين ألامة،الوطني أو مكتب مجلس 

يحيل رئيس مجلس  ،(0)تبليغ، في حالة عدم إبداء الحكومة رأيها عند انقضاء أجل الشهرين 

القانون على اللجنة املختصة  اقتراححسب الحالة،  ،جلس الشعبي الوطنيأو رئيس امل  ألامة

تعد هذه املدة طويلة مقارنة بالغاية من تقديم اقتراح القانون، مما يجعل  (69)لدراسته،

الحكومة تستغل هذه املدة لصالحها نمن خالل تقديم تعديالت على هذا القانون بما يخدمها 

وهذا كله في  جاء به اقتراح القانون، ون يكون كانعكاس على ماأو من خالل اعداد مشروع قان

ولوية في تقديم مشاريع القوانين وبهذا تكون قد قلصت اطار اعتماد الحكومة على مبدأ ألا 

  (69).من دور البرملان في املبادرة

كما يمكن أن تسجل في جدول أعمال الجلسات مشروع أو اقتراح قانون لم تعد 

من تاريخ الشروع في دراسته، بناء على ( 0)في أجل شهرين،عليها تقريرا بشأنهاللجنة املحال 

 (67). مةس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس ألا طلب الحكومة وموافقة مكتب املجل

 .0269-0229 اليكم جدول يبين  الانتاف التشريعي للبرملان والحكومة في الفترة التشريعية من 

 اقتراحات القوانين: أوال 

 اقتراحات القوانين العهدة التشريعية

اقتراح قانون لم يتم ( 05)خمسة وعشرون 0229-0260

 دراستها من طرف اللجنة

اقتراحات قانون لم يتم دراستها ( 25)خمسة  0260-0269

 من طرف اللجنة
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 مشاريع القوانين : ثانيا 

مشاريع القوانين املقدمة  العهدة التشريعية

 من طرف الحكومة

 القوانين املصادق عليها

مشروع ( 91)ثالثة وسبعون  0229-0260

 قانون 

مشروع ( 90)اثنان وسبعون 

 قانون صادق عيه البرملان

مشروع ( 19)ثماني وستون  0260-0269

 قانون 

مشروع ( 19)ثمان وستون 

 قانون صادق عليه البرملان

 مع البرملانلى حصيلة نشاطات وزارة العالقات املصدر من إعداد الباحث باالعتماد ع

www.mrp.gov.dz 

 إلى 0229املالحظ من خالل الجدوليين في العهدتين التشريعيتن السابقتين من 

، فيما يخص اقتراحات القوانين بقى الوضع على حاله بالنسبة لألداء التشريعي 0269

فاملبادرة من طرف  ،رغم الاصالحات الدستورية والقانونية التي عرفتها هذه الفترة ،للبرملان

البرملان بقيت ضعيفة سواء من طرف النواب أو املعارضة، رغم تعزيز مكانة هذه الاخيرة في 

ذلك  إلى، حيث اقتصر دور مؤسسة البرملان في املصادقة على القوانين، إضافة 0261تعديل 

، 0260ضعف مستوى النواب أضعف العمل البرملاني، ففي تشريعيات الوالء الحزبي و 

الحزبية قادرة لوحدها على  فاألغلبيةمقعد،  002تحصلت جبهة تحرير الوطني لوحدها على 

 (02)تأييد الحكومة من خالل تمرير املشاريع القادمة منها أو حتى قدرتها على تقديم إقتراحات،

 622لية قدر عدد نواب الذين اليملكون شهادة البكالوريا ب أيضا في  العهدة التشريعية الحا

مما فتح املجال أمام   (06)،نائبا تصريح عن مستواهم الدراس ي 70نائب، في حين رفض 

السلطة التنفيذية لالستحواذ واملهيمنة، وهذا ما تبين من خالل كثرة مشاريع القوانين 

رفضه في العهدتين السابقتين، اقتراح  مقارنة مع اقتراحات النواب،ويعد أهم إقتراح تم

املقدم من طرف السيد موس ى عبدي نائب عن  ،قانون يتعلق بتجريم الاستدمار الفرنس ي

، 0262أفريل  06نائب، حيث قدم الاقتراح بتاريخ  122وبمساندة من ،جبهة التحرير الوطني

http://www.mrp.gov.dz/


الاختصاص التشريعي للبرملان بين املبادرة واملصادقة على ضوء التعديل 

0202الدستوري   
رمال أمين. د. ط  

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"مؤلف جماعي موسوم  185

 

، معللة ذلك بأن املقترح، وذلك برفض منها لهذا 0260غاية سنة  إلىولم ترد عليه الحكومة 

حيث أصبح البرملان غرفة للتسجيل ( 00)السياسة الخارجية من اختصاص رئيس الجمهورية،

  (01).والتصويت لم يعد له أى دور في الدولة مما أدى إلى تراجع العمل البرملاني

 انيةمحدودية مجاالت املبادرة البرملانية من شأنها املساس بالسيادة البرمل: الفرع الثاني

حرص املشرع الدستوري  ،نظرا الختالف وتنوع الظواهر الاجتماعية داخل الدولة

يمارس  ، عن طريق تحديد مجالت معينة للبرملانلبرملان تنظيم كافة مجالت الحياةمن خالل ا

، في مقابل ذلك ترك مجاالت واسعة للسلطة التنفيذية للتدخل من خاللها العمل التشريعي

املالكة لتسيير السياسة العامة للدولة، من هذا املنطلق وجب تدخلها في على اعتبار أنها 

يمكن للبرملان معالجتها،  فاملؤسس الدستوري في جميع الدساتير  العديد من املجالت التي ال

وهو املبدأ  ،الجزائرية حدد للبرملان مجالت معينة معتمدا في ذلك على مبدأ العقلنة البرملانية

نتيجة عدم قدرة البرملان الفرنس ي على إيجاد حلول  ،6759ور فرنسا لسنة الذي أخذ به دست

أول دستور يعبر بصدق عن  6711ولهذا يعد دستور  (04)،تشريعية الزمات في تلك املرحلة

السيادة البرملانية من خالل منح صالحية التشريع واسعة دون قيود،  وعلى العكس من ذلك 

، تبنت مبدأ العقلنة 0202 يدستور التعديل الإلى  6791نجد دساتير الجزائرية من دستور 

 (05).البرملانية من خالل تحيد مجاالت التشريع

 التوسع العددي ملجال التشريع بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني: أوال

 مجاالت التشريع بقوانين عادية - أ

البرملان  مجاالت تشريع، 0202 الدستوري تعديلالفي حدد املشرع الدستوري 

محدد بتسعة  0261مجاال، بعدما كان مجال التشريع في تعديل ( 12)بقوانين عادية بثالثين 

  (01).مجاال( 07)وعشرين 

،  جديد من مجاالت تشريع البرملانمجاال 0202لقد أضاف التعديل الدستوري لسنة 

ويتعلق الامر بسلطة البرملان بالتشريع عن طريق القواعد العامة املتعلقة بالصفقات 

 .617العمومية، وذلك في الفقرة العاشرة من املادة 

تشريع في مجال  ، حيث كان يتم0261مر في دستور ان عليه ألا ك على خالف ما

أول نظام للصفقات  72-19مر ، إذ يعد ألا الصفقات العمومية بموجب مراسيم رئاسية
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العمومية في الجزائر، ثم تلته بعد ذلك مراسيم تنفيذية ورئاسية آخرها املرسوم الرئاس ي 

املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، حيث تخضع  049-65رقم 

مومية لنظام قانوني متميز واستثنائي وغير مألوف عن باقي العقود في القانون الصفقة الع

وهذا  (09).كما تخضع في تنفيذها لقواعد استثنائية حتى لو لم يتضمنها العقد (09)الخاص،

 ( 07).نظرا ألهميتها وخصوصيتها

من خالل توسيع صالحية البرملان في مجال  ،فاملشرع الدستوري سلك اتجاه محمود

التشريع السيما مجال الصفقات العمومية، والتي تلعب دورا هاما في احداث التنمية 

حيث أصبح البرملان يشرع في مجال  ،املستدامة داخل الدولة في اطار الحفاظ على املال العام

 .ال لعامالصفقات العمومية وفي مقابل ذلك يباشر مهمة الرقابة على امل

املستجدات تتماش ى وتوجهات بعض  642كما أضاف املشرع الدستوري في املادة 

وعبارة النسب بدال من ( سرةألا ) قانون الاسرة بدال من عبارة ، مستعمال في ذلك عبارةالدولة

ذلك أن  ،، لقد فعل املشرع الدستوري حسنا ملا استعمل عبارة النسب بدال من البنوةالبنوة

د من سب يشمل البنوة وبالتالي مصطلح النسب أوسع من البنوة، وهذا ما تأكمفهوم الن

أو الابوة أو  ،يثبت النسب باإلقرار بالبنوة" سرة الجزائري من قانون ألا  44خالل املادة 

  (12)".الامومة ملجهول النسب ولو في مرض املوت متى صدقه العقل أو العادة

عبارات دقيقة وواضحة، بعدما كانت  0202استعمل املشرع الدستوري لسنة 

فقرتها الثانية، كما استعمل في  617في املادة  0261عبارات عامة وفضفاضة في تعديل 

فالتصويت يكون على قوانين  (16)عبارة قوانين املالية بدال من ميزانية الدولة، 60الفقرة 

 .الدقيق حلستعمل املصطوبهذا يكون املشرع الدستوري ا ،املالية املتعلقة بميزانية الدولة

، فان املشرع ي مجال الطاقة والطاقات املتجددةوأمام التطور العلمي الحاصل اليوم ف

، تشريع في مجال الطاقة واملحروقاتالدستوري واكب هذا التطور من خالل توسيع مجال ال

 .وهذا دائما قصد الحفاظ عل البيئة

 مجال التشريع بقوانين عضويةتضييق  - ب

كما أحاطها  ،الدستوري على تحديد مجاالت القوانين العضويةحرص املشرع 

وهذا يرجع  ،بإجراءات خاصة ومتميزة عن اجراءات اعداد واملصادقة على القانون العادي
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همية املواضيع التي تعالجها والتي لها عالقة مباشرة مع الدستور، حيث تأتي هذه ألى إ

حيث مبدأ تدرف القواعد القانونية في النظام القواعد في املرتبة الثانية بعد الدستور من 

 .القانوني الجزائري 

، ليتبنها املشرع الدستوري 6759ظهرت فكرة القوانين العضوية في الدستور الفرنس ي لسنة 

 ،0261املعدل سنة  6771فيما بعد في ظل دستور 

لة تعرف القوانين العضوية، بأنها تلك القوانين التي تتدخل لتنظيم مؤسسات الدو 

  (10).فهي امتداد للدستور  ،وتنظيم مجاالت يراها املؤسس هامة  أو استراتيجية

فالقوانين العضوية جاءت لتعالج مواضيع ذات صبغة دستورية،  وعلى هذا ألساس 

حيث يشرع . 0202من تعديل  642يدخل ضمن مجاالت القانون العضوي ماجاء في املادة 

 تنظيم السلطات العمومية وعملها،:  التالية البرملان بقوانين عضوية في املجاالت

 نظام الانتخابات، -

 القانون العضوي املتعلق باألحزاب السياسية، -

 القانون املتعلق باإلعالم،  -

  (11).القانون الاساس ي للقضاء والتنظيم القضائي، القانون املتعلق بقوانين املالية -

متفرقة يشرع فيها البرملان اضافة الى مجاالت اخرى حددها الدستور في نصوص 

 .بقوانين عضوية

 :مةمجلس ألا  مجال املبادرة بالتشريع ألعضاء حصر: ثانيا

في املبادرة  ألامةألول مرة في التجربة الدستورية حق مجلس  0261كرس دستور 

بالتشريع في مجاالت محددة ومرتبطة بالغاية من استحداث هذه الغرفة، حسب مقتضيات 

، وهي مشاريع القوانين املتعلقة بالتنظيم  املحلي وتهيئة الاقليم 0261من تعديل  619املادة 

 عضوا(02)والتقسيم إلاقليمي حيث منح حق املبادرة في املجاالت املذكورة اعاله لعشرون 

وبهذا يكون املشرع الدستوري  كرس ألول مرة مبدأ مساواة الغرفتين في  (14)من مجلس ألامة،

سنة 02بعد قد تدارك الامر متأخرا   0261ممارسة حق املبادرة بالتشريع، وان كان دستور 
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جانب املجلس الشعبي  إلىمن تكريس الازدواجية البرملانية، فكيف يمكن احداث غرفة ثانية 

 ال تمارس العمل التشريعي؟الوطني و 

باملبادرة  ألامةليؤكد أحقية مجلس ،0202 الدستوري تعديلالومع ذلك جاء  

 .املحلي للدولة مرتبطة باإلطار  (15)،التشريعية في حدود مجاالت معينة

ولى من فقرتها ألا  644واملادة 66فقرتها  617املادة  إلىتجدر الاشارة اليه بالعودة  ما

تنمح  617هناك تناقض بين املادتين فيما يخص مجاالت املبادرة، فاملادة  ،نجد0202تعديل 

املجلس الشعبي الوطني حق املبادرة باقتراح قانون في املجال املتعلق بالتقسيم الاقليمي 

حق املبادرة بالتشريع فيما  ألامةلى ملجلس و في فقرتها ألا  644للبالد، في مقابل ذلك تمنح املادة 

م املحلي وتهيئة الاقليم والتقسيم الاقليمي،وبالتالي على املشرع الدستوري أن يتعلق بالتنظي

املحلي والتقسيم املحلي ملجلس يتدارك الامر من خالل منح حق املبادرة بالتشريع في املجال 

جاء لتمثيل الجماعات املحلية وبالتالي  ألامةمة دون املجلس الشعبي الوطني، كون مجلس ألا 

أما املالحظة الثانية أن املشرع الدستوري لم يستقر على مصطلح واحد ،ميهالى بتنظيأو هو 

استعمل عبارة  0202 الدستوري تعديلالمن   69فيما يخص الجماعات املحلية في املادة 

أما في املادة ..."  الجماعات املحلية للدولة هي البلدية والوالية " الجماعات املحلية بقولها 

 .استعمل عبارة التقسيم إلاقليمي 644و 617

 سلطة البرملان في تعديل مشاريع واقتراحات القوانين :الفرع الثالث

وفي هذا الصدد بالنسبة لتعديل  للبرملان صالحية تعديل القوانين 0202خول دستور 

ساعة ( 04)على أن يودع في أجل أربع وعشرين  ،النواب فإنه يوقع من قبل جميع أصحابه

يقرر مكتب املجلس الشعبي  ،ابتداء من الشروع في املناقشة العامة للنص محل التعديل

ر معلل ويبلغ الوطني قبول التعديل أو رفضه شكال، وفي حالة عدم قبول التعديل يكون القرا

 بأنه، 60-61من القانون العضوي  15مندوب أصحابه،حيث أكدت على ذلك املادة  إلى

يتدخل خالل املناقشة مادة مادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها، مندوب أصحاب كل 

   (11).مكتب اللجنة املختصة وممثل الحكومة ،وعند الاقتضاء ،تعديل



الاختصاص التشريعي للبرملان بين املبادرة واملصادقة على ضوء التعديل 

0202الدستوري   
رمال أمين. د. ط  

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"مؤلف جماعي موسوم  189

 

ورغم هذا تقدم تعديالت الحكومة على تعديالت النواب  فيما يخص التصويت على  

هذه التعديالت، ويعد هذا تعبيرا على هيمنة الحكومة على العمل التشريعي  في امليدان 

   (19).املالي

في ممارسة سلطة التعديل في إطار املجال الذي حدده  ألامةويبقى حق مجلس 

وعليه  (19)،0202من تعديل 644يعية،وذلك حسب مقتضيات املادة الدستور للمبادرة التشر 

تقديم  ألامةمجلس  بإمكانغير أنه  (17)الحق في تعديل، ألامةيملك مجلس  خارف هذا الطار ال

اقتراحات التعديالت على مشاريع واقتراحات القوانين التى تودع على مستواه أوال، في مقابل 

بية بشأن النصوص التي صوت عليها املجلس الشعبي إبداء مالحظات كتا بإمكانهذلك 

 .الوطني

 اقتراحات، تقدم 0269لسنة  ألامةمن النظام الداخلي ملجلس  96املادة  بأحكامعمال 

القوانين املودعة لدى املجلس في املسائل التي نصت عليها  واقتراحاتالتعديالت على مشاريع 

من ( 62)، من قبل الحكومة أو اللجنة املختصة، أو عشرة 0202من تعديل  644املادة 

  (42).أعضاء املجلس

 دور املعارضة البرملانية في العمل التشريعي: الفرع الرابع 

واملعارضة  أعضاء مجلس ألامةاملبادرة بالتشريع حق لنواب املجلس الشعبي الوطني و 

، هذه املادة تسمح 0202 الدستوري تعديلالمن  661، وذلك حسب املادة البرملانية

للمعارضة البرملانية باملشاركة الفعلية في الاعمال التشريعية،لكن الاشكال يثار فيما يخص 

 نصاب القانوني للمعارضة باملبادرة باقتراح القوانين، 

نائبا أو عشرين ( 02)فاملشرع الدستوري قيد النواب بنصاب معين يتمثل في عشرين

للمبادرة باقتراح القوانين، هذا العدد  يصعب على  ألامةعضوا من أعضاء مجلس ( 02)

املعارضة  تحقيقه في ظل وجود تكتالت حزبية موالية للحكومة، مما يعطل  عمل املعارضة  

تكتالت والتي عادت ما يرفض مقترح املعارضة، نتيجة  إلىجوئها رغم ل ،في املجال التشريعي

توجه أغلب الاحزاب الضعيفة في البرملان ملساندة أحزاب املوالاة، لهذا كان على املشرع أن 

يخفض في النصاب القانوني للمبادرة باقتراح القوانين من طرف املعارضة، وذلك بتخفيضه 
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أو رفع القيد العددي بصفة نهائية وبالتالي قدرة  ،ضةنواب من املعار ( 62) إلى نصاب عشرة

   (46).نائب  من املعارضة يضة على ممارسة هذا الحق بواسطة أاملعار 

منح الحق لهيئة معينة وفي مقابل ذلك يتم تقييد ممارسة هذا الحق، فهذا  يمكنفال 

ارسة حق التناقض بين النص الدستوري واملمارسة، يجعل من الصعب على املعارضة مم

 .املبادرة باقتراح قانون 

لويات فيما يخص و وإذا كان جدول ألاعمال  تتحكم فيه الحكومة من خالل إدراف ألا 

مشاريع واقتراحات القوانين، هذه الاخيرة أى اقتراحات القوانين غالبا ما تكون قليلة أو غير 

بالنسبة للمعارضة مدرجة  ضمن جدول أعمال الحكومة بالنسبة لنواب ألاغلبية، فما بالك 

تجد لها أثر فيما يخص اقتراح القوانين، بل حتى دورها في التصحيح والصياغة فيما  التي ال

يخص مشاريع القوانين مقدمة من طرف الحكومة غير موجود وضعيف نتيجة ضعف 

ل فهي غير قادرة  على الحصول على مقاعد في البرملان بالشك  (40).تمثيليها في غرفتي البرملان

  (41).الذي يضمن لها ممارسة هذا الحق

كما أن نظام التمثيل النسبي املعتمد في الانتخابات التشريعية أثر في إضعاف 

املعارضة، من خالل تقوية الاحزاب الكبيرة  وإضعاف الاحزاب الصغيرة داخل البرملان والتي 

 .مثل معارضة ضعيفة ومحدودة الاثرت

 املبحث الثاني

 مع السلطة التنفيذية في العمل التشريعيمساهمة البرملان 

املعاصرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية حق املبادرة بالقوانين،  منحت الدساتير

وذلك في مجاالت محددة بالنسبة للبرملان كاختصاص حصري تمارسه وفقا للضوابط 

لطة الدستورية، غير أن الاختصاص الدستوري باملبادرة بالتشريع تراجع  لصالح الس

ومن هذا املنطلق أقرت  (44)التنفيذية بسب تدخل الدولة في مختلف جوانب الحياة العامة،

الدساتير الجزائرية للسلطة التنفيذية حق املبادرة بالقوانين سواء بالنسبة للحكومة أو 

 .رئيس الجمهورية
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 احتكار الحكومة للعمل التشريعي خارج اختصاص البرملان :ألاول املطلب  

على تقليص وتحديد  ،املشرع الدستوري في ظل التجربة الدستورية الجزائريةعمل 

اضعاف املبادرات  إلىبالشكل الذي أدى  ،مجاالت املبادرة البرملانية  وتقييد ممارستها

فالنصوص الدستورية  .البرملانية، امام تزايد تدخل الحكومة في مجاالت واسعة لتشريع

ذية من ممارسة العملية التشريعية، من بداية املبادرة والقانونية مكنت السلطة التنفي

مما  ،التشريعية في شكل مشروع قانون إلى غاية املصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية

يتجلى بوضوح تفوق الحكومي في جميع مراحل العملية التشريعية، من جهة واستحواذها 

هذه السيطرة . لتدخل فيها من جهة أخرى على باقى مجاالت التشريع التي ال يمكن للبرملان ا

على املجال التشريعي ال تنفرد به الحكومة لوحدها بل يشاركها في ذلك رئيس الجمهورية عن 

حيث أصبح رئيس الجمهورية مشرع . امر التشريعية غير الخاضعة ملناقشة البرملانو طريق ألا 

الواسعة التى تؤهله للتدخل في منافس وقوى أمام البرملان  كونه صاحب الشرعية الانتخابية 

فاملكانة الدستورية لرئيس . حدود الدستور في مجال التشريع الخارف عن سلطة البرملان

الجمهورية أمام الشعب  وعد تقييد سلطته في التشريع تجعله صاحب ثقة، مما تؤهله هذه 

ترتيب الاخير بعد امر بشكل يجعل البرملان في الو الاخيرة ملمارسة سلطة التشريع عن طريق ألا 

 .رئيس الجمهورية والحكومة في املجال التشريعي

 تدخل الحكومة في العمل التشريعي :ألاول الفرع 

غاية الدستور الحالي تعد الحكومة طرفا رئيسيا في العمل التشريعية،  إلى6711منذ دستور 

كلت الدساتير الجزائرية للحكومة اختصاص تشريعي خارف مجال أو جانب البرملان  فإلى

تفوق الحكومة في املبادرة التشريعية املطروحة في شكل  إلىالبرملان، مما أدى بهذه الالية 

 .مشاريع القوانين على حساب مبادرة النواب

 توسيع املبادرة الحكومية على حساب مبادرة النواب: أوال

رئيس الحكومة حسب  أول و نه لكل من الوزير ألا إف حسب املقتضيات الدستورية

جلس الوزراء بعد صالحية املبادرة  بالقوانين، على أن تعرض مشاريع القوانين عل م ،الحالة

س ، حسب الحالة مكتب املجلل أو رئيس الحكومةو ها الوزير ألا ، ثم يودعرأى مجلس الدولة

  (45).مةالشعبي الوطني أو مكتب مجلس ألا 
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 ،ل في حالة الاغلبية الرئاسيةو الدستوري منح للحكومة ممثلة في الوزير ألا  فاملشرع

ة البرملانية، سلطة املبادرة بالتشريع  في مجاالت واسعة  غلبيو رئيس الحكومة في حالة ألا أ

خارجة عن مجاالت تشريع البرملان، كما أن املشرع الدستوري لم يقيد املبادرة الحكومية بأية  

ل أو رئيس الحكومة حسب الحالة و ط اشترط أن تكون املبادرة من الوزير ألا قيد عددي، فق

 .كون هاتين الشخصيين بإمكانهم تمثيل كل قطاع وزاري على حدى

 ،ما يثار بصدد الاغلبية الرئاسية والبرملانية في حالة املبادرة الحكومية، من اشكاالت

فاملبادرات الحكومية القادمة من الاغلبية الرئاسية الناتجة عن الانتخابات التشريعية  التي 

ل و ل  ال تثير اي اشكال  بخصوص  مشاريع القوانين املقدمة من الوزير ألا و الوزير ألا  يرأسها

من  لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، غير أن الاشكال يثار بصدد املبادرة التشريعية القادمة 

تتماش ى  والتي ال،الحكومة املنبثقة عن الاغلبية البرملانية  الناتجة عن الانتخابات التشريعية

وتوجهات برنامج رئيس الجمهورية فكيف يتم تفعيل برنامج رئيس عن طريق املبادرة 

الحكومية  املنبثقة عن الاغلبية البرملانية، حيث يكون بإمكان اغلبية البرملانية ان ترفض 

 إلىيتماش ى وتوجهاتها وهي الحالة التي تكون فيها الاغلبية البرملانية تنتمي  ع قانون المشرو 

تصادم بين املؤسستين التشريعية  إلىقد يؤدي  حزب غير حزب رئيس الجمهورية، مما

 .والتنفيذية

 غياب القيود الواردة على املبادرة الحكومية: ثانيا 

رة الحكومية بأية قيد،فقط مسألة عرض املباد 0202دستوري التعديل اللم يقيد 

حولها، حيث يتم وجوبا إخطار مجلس  رأيه إلبداءمشاريع القوانين على مجلس الدولة 

ثم تعرض بعد ذلك على مجلس  (41)الدولة بمشاريع القوانين من قبل الامين العام للحكومة

ل  أو رئيس و ذلك الوزير ألا على أن يتم بعد  (49)،يراه مناسبا لذلك الوزراء للمداولة واتخاذ ما

الحكومة حسب الحالة، ايداع مشاريع القوانين مكتب املجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

 .حسب الحالة ألامة

عالوة على ذلك يرفق كل مشروع أو اقتراح قانون بعرض أسباب، ويحرر نصه في 

تجرى  يقبل أي مشروع قانون مضمونه نظير مضمون مشروع قانون  شكل مواد،  كما ال

كما يمكن   (49)،شهرا( 60)دراسته في البرملان أو تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشر 
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أن يسجل في جدول أعمال الجلسات مشروع قانون لم تعد اللجنة املحال عليها تقريرا بشأنه 

املجلس من تاريخ الشروع في دراسته بناء على طلب الحكومة وموافقة ( 0)في أجل شهرين

 .مةالوطني أو مجلس ألا الشعبي 

 املبادرة في املجال املالي كامتياز للحكومة دون البرملان: ثالثا

منح صالحية إعداد قانون املالية للحكومة  إلىاتجهت معظم دساتير املعاصرة 

وحدها، في حين يقتصر دور البرملان في هذه الحالة  على املصادقة والتصويت على قانون 

ي منح هذه الصالحية للحكومة كون هذه الاخيرة تملك من املعلومات املالية، ويرجع الامر ف

والوثائق ما يؤهلها للممارسة هذا الحق الدستوري، فالحكومة ادرى باحتياجات املواطنين 

من خالل الاعتماد على الاحصائيات املتوفرة لدى كل دائرة وزارية  ملزمة بإعداد مشروع 

اري، معتمدة في ذلك على عدد من الخبراء في املجال ميزانية تقديري مرتبط بقطاعها الوز 

املالي، حيث يعتمد في اعداد مشروع امليزانية من طرف وزارة املالية على توجهات املخطط 

  (47).السنوي وتوقعات مختلف القطاعات

 وعلى هذا الاساس فان منح الحكومة اختصاص التشريع في املجال املالي له ما يبرره،

الامكانات من طرف البرملان، على أن تقتصر وظيفة هذا الاخير في رقابة مدى صرف مام قلة أ

 .جه واملشاريع املحدد في هذا الاطارو الحكومة للميزانية في ألا 

في بريطانيا جرى العرف بالنسبة للوظيفة املالية أن يترك للحكومة تحديد مطالبها 

ة ماعدا املناقشة الفنية قبل العرض على املالية والضرائب التي ترغب في فرضها  دون مناقش

في الجزائر حسب املقتضيات الدستورية  فانه ال يمكن للبرملان القيام  (52)،مجلس العموم

كما لم  (56)،عل أن يبقى ذلك حكرا على الحكومة لوحدها ،بأية مبادرة تتعلق بالجانب املالي

، اعتبر وزارة 69-94غير أن القانون ، لتى تتولى اعداد قانون املاليةيحدد الدستور الجهة ا

املالية الدائرة الوزارية املكلفة بتحضير واعداد مشروع قانون املالية، حيث يتمتع وزير 

يأخذ قانون املالية ثالثة أنواع قانون املالية  (50).إلاطاراملالية بصالحيات واسعة في هذا 

، 69-94من قانون  0السنوي وقانون املالية التكميلي، وقانون ضبط امليزانية، حسب املادة 

منه أن قانون املالية يحدد  موارد الدولة وأعبائها في اطار  6وفي هذا الصدد أشارت املادة 
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الاقتصادية والاجتماعية املتعددة السنوات  التوازنات العامة املسطرة في مخططات التنمية

  (51).والسنوية

ن املشرع الدستوري منح للبرملان صالحية التصويت على ميزانية الدولة، أيتضح 

املصادقة على  مشروع قانون املالية، وبهذا يكون املشرع الدستوري قد احتفظ   إلى باإلضافة

يزانية، وفي مقابل ذلك اعتمد نظرية قانون باالتجاه الكالسيكي  من خالل تبنيه نظرية امل

 (54)لى واحتفظ بالثانية،و املالية رغم أن املؤسس الدستوري الفرنس ي قد هجر نظرية ألا 

مانح رخصة التصويت ومصادق على مشروع قانون املالية رغم  إلىليتحول البرملان الجزائري 

 0202الدستوري في تعديل قانون املالية السنوي، غير أن املشرع  اعتمد 0261أن دستور 

فقرتها 617من خالل املادة  تأكدمر  من خالل تبنيه نظرية قانون املالية، وهذا ما تدارك ألا 

 ...".التصويت على قوانين املالية" ... 60

قانون  في مقابل ذلك أن ،فامليزانية تشتمل على الايرادات والتحفظات النهائية فقط

 .املالية يشتمل على كل العمليات املالية املؤقتة والنهائية

يذ، عدة أسبقية الاعتماد على التنفيخضع البرملان في اعتماد قانون املالية  على قا

من خالل الرخصة الية إال بعد مصادقة البرملان يمكن للحكومة تنفيذ قانون امل حيث ال

حيث يتم دراسة  (55). جاء في قانون املالية بتنفيذ ما املالية إلعطاء الضوء الاخضر للحكومة

اللجنة  –ومناقشة قانون املالية على مستوى اللجنة املختصة باملجلس الشعبي الوطني 

 -لجنة الشؤون الاقتصادية واملالية – ألامةوكذا اللجنة الدائمة بمجلس  -املالية وامليزانية

إذ  ،ولة وامليزانيات امللحقة والحسابات الخاصةحيث يشتمل قانون املالية على ميزانية الد

  (51).تعد امليزانية من بين الحسابات املتضمنة في قانون املالية

للبرملان سلطة تعديل قانون املالية حسب  0202 لعامتعديل الدستوري الكما أجاز 

أى قانون أو تعديل لقانون يقدمه  اقتراحيقبل  ال"، بقولها 0202من تعديل  649ادة امل

أو زيادة النفقات  ،يكون مضمونه أو نتيجته  تخفيض املوارد العمومية ،أعضاء البرملان

إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ  إالالعمومية، 

 "لغ املقترح إنفاقها مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الاقل املبا
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ذلك فان  إلى باإلضافةتؤكد هذه املادة سلطة البرملان في تعديل قانون املالية، 

منح للجنة املختصة لكال الغرفتين تقديم اقتراحات التعديالت على  60-61القانون العضوي 

فالنظام الداخلي للمجلس الشعبي  (59)،مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة لدراسته

الوطني حدد الجهات التي يمكن لها تعديل قانون املالية من قبل الحكومة ممثلة في وزير 

شريطة أن يكون  (59)من النواب،( 62)عشرة  أواملالية، أو من طرف اللجنة املختصة 

كن للحكومة أو وبإيجاز  وأن يشمل مادة من مواد النص املودع، وبالتالي يم معلالالتعديل 

 .قبل التصويت على املادة التى تتعلق بها ،اللجنة املختصة تقديم تعديالت في أي وقت

 املبادرة الرئاسية في العمل التشريعي: الفرع الثاني

مكانة رئيس الجمهورية الدستورية جعلته منافس قوى في العمل التشريعي بين 

ة سلطة املبادرة بالتشريع وفقا آللية البرملان والحكومة، من خالل منح رئيس الجمهوري

حيث أصبح مشرعا أصيال في   (57)،و عن طريق املبادرة بالتعديل الدستوريأ التشريع بأوامر

 .مواجهة سلطة البرملان

 امر التشريعية كآلية  إلضعاف البرملانو ألا : أوال

خالل آلية من هورية صالحية املبادرة بالتشريع أجاز املشرع الدستوري لرئيس الجم

يمارسه دون سواه في  ،حصري واستثنائي لرئيس الجمهورية اختصاصوهي  ،التشريع بأوامر

 .حاالت محددة على سبيل الحصر، سواء تم ذلك في الحاالت العادية أو الحاالت غير العادية

 الحاالت العادية لتشريع بأوامر من قبل رئيس الجمهورية - أ

الجمهورية سلطة التشريع بأوامر حتى في ظل وجود منح املشرع الدستوري لرئيس 

املؤسسة التشريعية، غير أنه قيده بممارسة هذا الحق في حالة شغور املجلس الشعبي 

 .خالل العهدة البرملانية أو ،الوطني

 حالة شغور املجلس الشعبي الوطني -1

يشرع  لرئيس الجمهورية أن" ، بقولها 0202تعديل الدستوري  ال من 640تنص املادة 

بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور املجلس الشعبي الوطني أو خالل العطلة البرملانية 

 ... ".بعد رأي مجلس الدولة
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يتضح من نص املادة أن رئيس الجمهورية يشرع بأوامر في حالة شغور املجلس 

تتحقق حالة ولكي  مع توفر شرط الاستعجال في املسائل املراد التشريع فيها،،الشعبي الوطني

شغور املجلس الشعبي الوطني وهي حالة عدم حصول مخطط عمل الحكومة على موافقة 

حسب هذه الوضعية الدستورية  (12)املجلس الشعبي الوطني، حيث ينحل املجلس وجوبا،

فهنا بإمكان رئيس الجمهورية ممارسة صالحيته التشريعية   ،نكون بدون مجلس شعبي وطني

تشريعية   انتخاباتضمان إستمرار مؤسسات الدولة إلى غاية إجراء  امر قصدو عن طريق ألا 

  (16).جديدة

ففي هذه الحالة  يقرر  (10)،أما الحالة الثانية وهي حالة املوافقة على الئحة الثقة

رئيس الجمهورية حل املجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، على 

أشهر يمكن تمديد هذه ( 1) في كلتا الحالتين في أجل  أقصاه ثالثةأن تجرى هذه الانتخابات 

 (11). أشهر بعد أخذ رأي املحكمة الدستورية( 1)املدة ألجل أقصاه ثالثة 

 العهدة البرملانية تشريع خالل -0

يجتمع البرملان في دورة عادية واحدة كل  0202من تعديل  619املادة  إلىبالعودة 

تبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم  ،أشهر( 62)مدتها عشرة  ،سنة

، طلب ل أو رئيس الحكومة، حسب الحالةو غير أنه يمكن للوزير ألا  ،عمل من شهر يونيو

 (14).تمديد الدورة العادية أليام محدودة لغرض النتهاء من دراسة نقطة في جدول ألاعمال

يخول لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر بين دورتي البرملان،  6771فإذا كان دستور 

، وتعديل 0261كان يجتمع في دورتين عاديتين، فإن تعديل  6771كون أن البرملان في دستور 

أشهر من السنة البرملانية، ( 62)، تبنى نظام الدورة الواحدة والتي تمتد إلى غاية عشرة 0202

 .رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر  خارف الدورة العادية بإمكان

على رئيس الجمهورية أن يشرع فقط في  0202من تعديل  640حيث اشترطت املادة 

تحتمل التأخير بحكم طبيعتها، لكن  املسائل ذات الطابع الاستعجالي، وهي املسائل التي ال

رية من عدم وجود معيار يحدد على أساسه املسائل العاجلة، يفتح الباب لرئيس الجمهو 

سلطته في التشريع بأوامر حيث يمتلك لوحده سلطة تقديرية فيما يخص  استعمالخالل 

 . املسائل العاجلة التي يراد فيها التشريع، مما يؤثر على سلطة  البرملان في املجال التشريعي
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وإن كان يرى .كما يتعين على رئيس الجمهورية استشارة مجلس الدولة وجوبا في هذه الحالة

 ( 15).رئيس الجمهورية غير ملزمة استشارةمن الفقه أن  جانب

امر التشريعية  و املشرع الدستوري على رئيس الجمهورية أن يعرض ألا  اشترطكما 

على البرملان بغرفتيه عند أول دورة لالنعقاد،غير أنه ليس لرئيس الجمهورية في حالة تأجيل 

يقطع دورة الانعقاد وبالتالي استئناف نظرا الن التأجيل  ،انعقاد دورة البرملان أن يشرع

يعد دورة جديدة وإنما استكمال لدورة نفسها وهذا ما أخذ به أغلب  انعقاد الدورة ال

امر التشريعية على البرملان تعد عديمة الاثر إذا و وبالتالي فإن عدم عرض ألا  (11)الفقه،

التشريعية التي يبادر بها رئيس امر و وهذا ما يؤكد جدية ألا  (19)تجاوزت املدة القانونية،

امر التشريعية من خالل التصويت و الجمهورية، كما أن البرملان ملزم فقط باملوافقة على ألا 

إذا كانت الاغلبية  ، السيما60-61من القانون العضوي  19حسب املادة عليها بدون مناقشة 

ية، يتعين على رئيس ولصحة الاجراءات الشكل (19)،البرملانية موالية لرئيس الجمهورية

 .امر التشريعية بمجلس الوزراءو ألا  اتخاذالجمهورية 

 حاالت التشريع بأوامر في الظروف غير العادية  –ب 

في هذه الحالة تتسع سلطات وصالحيات السلطة التنفيذية في ظل الظروف 

إلى الاستثنائية، حيث تنتقل أعمال السلطة العامة في الدولة من املشروعية العادية 

املشروعية الاستثنائية، فالحالة الاستثنائية هي تلك الحالة التي تكون فيها الدولة مهددة 

بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقاللها أو سالمة ترابها، كما 

تعرف الظروف الاستثنائية، بأنها تلك الظروف التي يتحقق معها تهديد النظام العام 

  (17).ار  وأمن مؤسسات الدولة وسالمة التراب الوطني واملمتلكات واملواطنينباملساس باستقر 

يعود مصدر وأساس نظرية الظروف الاستثنائية إلى فكرة الضرورة والتي يرجع 

الرومان من خالل عبارة املعتمدة أن سالمة الشعب فوق سالمة   إلىأساس وجودها 

نظرية  إلىة سياسية  لتتحول فيما بعد في فرنسا أخذت هذه النظرية صبغ (92)،القانون 

وقد صدرت  ،فعلية ذات أساس قانوني تستمد سبب وجودها من املشروعية الاستثنائية

  (96).عدة أحكام من قبل القضاء الفرنس ي تخص هذه الحالة
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نظرية الضرورة تأتي كاستثناء، على مبدأ سمو الدستور، ذلك أن املبادئ الدستورية 

ية، غير أنه في حالة تعرض البالد لظروف استثنائية، لرئيس شرعت للظروف العاد

الجمهورية أن يتدخل ويتخذ كافة الاجراءات والتدابير ملواجهة  كل ما يمس ويهدد سالمة 

 الدولة ووحدتها،

إلى غاية   6711املؤسس الدستوري منذ دستور  نجد  (90)دساتير الجزائرية إلىبالعودة 

، أكد على مسألة الظروف الاستثنائية واعتبرها  حالة دستورية يجب مراعاتها 0202دستور 

 . وإعمالها في حالة وقوعها بناء على السلطة التقريرية لرئيس الجمهورية

ث تسمح حي (91)وبما أن الظروف الاستثنائية تتطلب وجود قواعد قانونية متميزة

 .وضع معين استثنائية ملواجهلرئيس الجمهورية بممارسة صالحيات 

 وعلى هذا الاساس فإن قرار رئيس الجمهورية فيما يخص الحالة الاستثنائية ال

وبالتالي فإن كافة الاجراءات املرتبطة بهذه  (94)،يخضع لرقابة القضاء فهو من أعمال السيادة

في حالة عدم طلب رئيس الجمهورية رأى املؤسسات تخضع للرقابة، غير أنه  الحالة ال

 .الدستورية  يعرض قراره لإللغاء

الاجراءات الاستثنائية التي  اتخاذحيث تخول الحالة الاستثنائية لرئيس الجمهورية 

واملؤسسات الدستورية، فالسلطة التشريعية   ألامة استقاللتستوجبها املحافظة على 

وبالتالي زوال هذه الحالة يترتب عنه عدم  ،لة الاستثنائيةلرئيس الجمهورية مرتبطة بالحا

صالحية الرئيس  في اتخاذ أوامر تشريعية، لهذا حدد املشرع الدستوري آجال للحالة 

يمكن تمديدها إال بعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرملان املجتمعتين  الاستثنائية والتي ال

 (95).معا

والحصار تدخل ضمن الحاالت الاستثنائية نتيجة الضرورة وإذا كانت حالة الطوارئ 

املجلس الاعلى لألمن  اجتماعحيث يقرر رئيس الجمهورية هذه الحاالت بعد  (91)امللحة،

ل أو رئيس و واستشارة رئيس مجلس ألامة ورئيس املجلس الشعبي الوطني، والوزير ألا 

ن خالل اتخاذ كافة التدابير الحكومة حسب الحالة، ورئيس املحكمة الدستورية، وذلك م

يوما، غير قابلة للتمديد إال بعد موافقة ( 12) وملدة أقصاها ثالثون  ،الوضع الستتبابالازمة 

 .البرملان املنعقد بغرفته املجتمعتين معا
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فإنه لرئيس الجمهورية صالحية التشريع بأوامر في ظل هذه الحاالت، وإن كان النص 

 .لكالدستوري لم ينص صراحة على ذ

وفي مقابل  (99)ففي حالة الحصار حفظ نظام يقع على عاتق املؤسسة العسكرية،

ذلك ينظر القضاء العسكري في التجاوزات املرتكبة في هذه الحالة، في مقابل ذلك حالة 

الطوارئ تسهر السلطات املدنية على متابعتها دون السلطات العسكرية نظرا لقلة 

الجمهورية سلطة التشريع بأوامر في ظل هذه الحاالت بما  وبالتالي على رئيس (99)خطورتها،

مما يدل على أن رئيس  ،وإن كان دستور لم ينص صراحة على ذلك (97)فيها حالة الحرب،

الجمهورية يعتبر مشرع استثنائي ملواجهة جميع الحاالت الاستثنائية، ذلك أن الالتزام 

فإن ذلك ليس من السهل في ظل الحروب وألازمات   ،بالقانون في الحاالت العادية أمر طبيعي

 (92).التي تستدعي سرعة اتخاذ التدابير من أجل توحيد النشاط

 سلطة رئيس الجمهورية في إصدار قانون املالية: ثانيا 

خول املشرع الدستوري  لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قانون املالية بموجب أمر، 

( 95)دقة عل قانون املالية في مدة أقصاها  خمسة وسبعون فإذا كان للبرملان صالحية املصا

فإنه في حالة عدم مصادقة البرملان على قانون املالية في آلاجال  (96)يوما من تاريخ إيداعه،

املحددة، وقصد تنفيذ البرامج السنوية املتعلقة بالتنمية وتسيير املؤسسات العامة في 

رية  إصدار قانون املالية بموجب أمر رئاس ي هذا فإن الدستور أجاز لرئيس الجمهو ،الدولة

ليصبح مجال السلطة التنفيذية في   (90)ما يعزز دور السلطة التنفيذية في املجال املالي،

التشريع أوسع بكثير  من مجال البرملان، مما يترتب عنه تضييق إرادة البرملان واتساع إرادة  

 .باعتباره صاحب الشرعية الانتخابية الواسعةالسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية 

 :سلطة رئيس الجمهورية في املبادرة بالتعديل الدستوري:  ثالثا 

تأخذ الانظمة الدستورية في العالم بنوعين من الدساتير فهناك الدساتير الجامدة 

التي تتطلب لتعديلها إجراءات مشددة وأكثر صرامة من القوانين، وذلك قصد تحقيق 

يملك  فال  (91)الثبات والاستقرار لقواعد الدستور مما يحصنها  في مواجهة املشرع العادي،

املساس بها أو التطاول عليها سواء بالتعديل أو الالغاء، في مقابل ذلك هناك دساتير أكثر 
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تحتاف إلى إجراءات معقدة  مرونة من حيث تعديلها والتي تعرف بالدساتير املرنة، فهي ال

 .تتطلب  لتعديلها نفس إجراءات تعديل القانون العادي بقدر ما

وعلى هذا الاساس منح املشرع الدستوري لرئيس الجمهورية حق املبادرة بالتعديل 

وذلك بعدما يتم  التصويت على مشروع التعديل من كلتا الغرفتين، يتم عرض  ،الدستوري

تتم  (94)يوما إلقراره،( 52)التعديل  الدستوري على الاستفتاء الشعبي  خالل الخمسين 

أو أن يكلف الحكومة بعملية  ،املبادرة بالتعديل الدستوري من قبل رئيس الجمهورية

 (95)أو أن يتولى إجراء مشاورات مع ممثلي الاحزاب السياسية  وكذا املجتمع املدني، ،التعديل

 (91).0202أو عن طريق تعيين لجنة خبراء كما حصل في تعديل 

يمس البتة املبادئ  املحكمة الدستورية أن مشروع أي تعديل دستوري ال ارتأتذا إ

يمس بأية  وحقوق الانسان  واملواطن وحرياتهما، وال ،العامة التي تحكم املجتمع الجزائري 

أمكن لرئيس  ،وعللت رأيها كيفية التوازنات الاساسية  للسلطات واملؤسسات الدستورية،

ي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الجمهورية أن يصدر القانون الذ

  (99).أصوات أعضاء غرفتي البرملان( 1/4) متى أحرز ثالثة أرباع ،الاستفتاء الشعبي

غير أن القانون املتضمن مشروع التعديل الدستوري يصبح الغيا إذا رفضه الشعب 

إضافة إلى ذلك  (99)،يمكن عرضه من جديد على الشعب خالل نفس الفترة التشريعية وال

فإن الاستفتاء إجراء استشاري يطلبه رئيس الجمهورية من الشعب في كل قضية ذات أهمية 

وطنية عن طريق الاستفتاء، وهي الحالة التي يلجأ فيها رئيس الجمهورية الستفتاء الشعب 

 .دون املرور على البرملان (97)حول تعديل الدستور 

 حدود مساهمة البرملان في العمل التشريعي مع الحكومة: الثاني الفرع

إن إمكانية ممارسة البرملان لسلطته في املناقشة واملصادقة على القوانين تبقى مقيدة 

 إلتمامباملبادرات الحكومية والبرملانية، وعلى هذا الاساس  تأتي مرحلة املناقشة واملصادقة 

ل في بعض الحاالت في جميع مراحل العملية التشريعية، العمل التشريعي، فالبرملان يتدخ

متى كانت املبادرة برملانية، أما في حالة املبادرة الحكومية يقتصر دور البرملان على تدخله في 

املراحل الاخيرة  من العملية التشريعية، واملتمثلة في املناقشة واملصادقة على املبادرات 

 .امر التشريعيةو الحكومية دون ألا 
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 تأمين مرور املبادرة الحكومية أثناء مرحلة املناقشة والتصويت: أوال

تعد آلية املناقشة والتصويت مرحلة جوهرية في العملية التشريعية، لهذا أكد املشرع 

قانون موضوع مناقشة من  اقتراح، على أن يكون كل مشروع أو 0202الدستوري لسنة 

لى التوالي حتى تتم املصادقة عليه، حيث ع ،ألامةطرف املجلس الشعبي الوطني ومجلس 

تنصب مناقشة مشاريع القوانين من طرف املجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه 

على النص  الذي صادق عليه مجلس  أول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، و عليه الوزير ألا 

 .من الدستور  644في املسائل املنصوص عليها في املادة  ألامة

 ،الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوتت عليه الغرفة ألاخرى تعرض 

كل  اشتراكإن  (72)،وتناقش كل غرفة النص الذي صوتت عليه الغرفة الاخرى وتصادق عليه

 ألامةفي عملية املناقشة والتصويت، يجعل مجلس  ألامةمن املجلس الشعبي الوطني ومجلس 

حارس أمين من خالل الكفاءات التي يتمتع بها  لتصحيح الاخطاء التي يرتكبها نواب املجلس 

   (76)الشعبي الوطني،

وعلى هذا الاساس يتم دراسة مشاريع واقتراحات القوانين على مستوى اللجان 

أعضاء  إلىممثل الحكومة كما يمكنها الاستماع  إلىوذلك بعد الاستماع  (70)املختصة،

القوانين، حسب  واقتراحاتحيث يتم دراسة مشاريع  ،ذلك إلىومة كلما دعت الضرورة  الحك

أو دون  ،إجراء التصويت مع املناقشة العامة أو إجراء التصويت مع املناقشة املحدودة

 .مناقشة

كما يمكن أن يجرى التصويت برفع اليد  في الاقتراع العام، أو باالقتراع السري، على أن يتم 

إذ يعد التصويت مع املناقشة العامة الاجراء  (71)باالقتراع العام باملناداة الاسمية، التصويت

العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين، حيث يأخذ مرحلتين متتابعتين هما املناقشة 

 (74).العامة واملناقشة مادة مادة

الحكومة، ومقرر  ممثل إلىبالنسبة ملشاريع القوانين يتم مناقشتها باالستماع أوال 

املتدخلين حسب تريتبهم املسبق، أما في حالة اقتراحات القوانين تتم  إلىثم  ،اللجنة املختصة

، ومقرر اللجنة املختصة ،الحكومة مندوب أصحاب الاقتراح ثم ممثل إلىاملناقشة باالستماع 

شة العامة على املتدخلين حسب ترتيبهم املسبق، على أن تنصب التدخالت أثناء املناق إلىثم 
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 حيث يتناول الكلمة بناء على طلبه، ممثل الحكومة، ورئيس اللجنة املختصة أو ،كامل النص

مندوب أصحاب الاقتراح، على أن يترتب على املناقشات إما التصويت على النص  مقررها أو

إعطاء تأجليه، على أن تبت فيه الغرفة املعنية بعد  كامال، وإما التصويت عليه مادة مادة أو

كما أنه بإمكان ممثل الحكومة أو  (75)ممثل الحكومة واللجنة املختصة باملوضوع، إلىالكلمة 

مندوب أصحاب الاقتراح القانون، أن يقدم تعديالت شفوية  أومكتب اللجنة املختصة 

خالل املناقشة، مادة مادة، غير أنه إذا أثر التعديل الشفوي في فحوى النص، بعدما تبين 

ذلك لرئيس الجلسة  أو اللجنة املختصة، فإن لرئيس الجلسة أن يقرر توقيف الجلسة  

وفي هذه الحالة توقف  ،بخصوص التعديللتمكين اللجنة من املداولة في شأن استنتاجاتها 

مندوب أصحاب  أو ،الجلسة وجوبا بناء على طلب ممثل الحكومة، أو مكتب اللجنة املختصة

  (71)اقتراح القانون،

يتدخل  خالل املناقشة مادة مادة وبصدد كل مادة يحتمل تعديلها، مندوب أصحاب  

ل الحكومة، وبعد هذه التدخالت كل تعديل، وعند الاقتضاء مكتب اللجنة املختصة وممث

ويتعلق الامر أيضا بمشاريع القوانين املتضمنة املوافقة  (79)يعرض للتصويت حسب الحالة،

على الاتفاقيات واملعاهدات املعروضة على غرفتي البرملان، حيث يتم التصويت عليها 

قشة املحدودة فإن أما بالنسبة للتصويت مع املنا (79)ومناقشتها مادة مادة مع عدم تعديلها،

يقرر تفعيل هذه الاداة، وذلك بناء على  ألامةمكتب املجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

 على أن ال ،طلب ممثل الحكومة أو اللجنة املختصة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون 

الكلمة  تفتح املناقشة العامة خالل املناقشة املحدودة، أما خالل املناقشة مادة مادة ال يأخذ

ورئيس اللجنة املختصة أو مقررها،  ،إال ممثل الحكومة، ومندوب أصحاب اقتراح القانون 

  (77).ومندوب أصحاب التعديالت

يظهر جليا تواجد الحكومة في كل من مرحلة املناقشة والتصويت بالشكل الذي يعبر 

قصد تمرير  عن دور هذه السلطة في العمل التشريعي وهيمنتها على هذه املرحلة، وهذا

 مشاريع القوانين املقدمة من طرفها وإضفاء التعديالت على اقتراحات القوانين التي ال

تتماش ى مع سياستها وتوجهاتها، مما يضعف دور النواب في هذه املرحلة، رغم العمل املشترك 



الاختصاص التشريعي للبرملان بين املبادرة واملصادقة على ضوء التعديل 

0202الدستوري   
رمال أمين. د. ط  

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"مؤلف جماعي موسوم  203

 

بين املجلسين في مرحلة املناقشة والتصويت من خالل مساندة كل غرفة ألخرى قصد ضمان 

 (622).ر نصوص تشريعية تعبر عن السيادة التشريعيةتوفي

 :امر التشريعية من خالل عدم خضوعها للمناقشةو تأمين مرور ألا : ثانيا

إن مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري املستمدة من الارادة الشعبية 

البرملان  امر التشريعية إلى جانبو العامة، تمكنه من ممارسة العمل التشريعي عن طريق ألا 

صاحب  صالحية التشريعية املحدودة، فاألوامر التشريعية بما أنها صادرة عن رئيس 

، 0202 لعامالدستوري التعديل فإن  ،الجمهورية  صاحب السيادة في العمل التشريعي

، حيث تم ملهمة التشريعية لرئيس الجمهورية، تمكن من تأمين ا60-61والقانون العضوي 

لية امر التشريعية الصادرة عنه، وأحتفظ  فقط بآو شة فيما يخص ألا إبعاد مسألة املناق

امر و يعرض رئيس الجمهورية ألا "... بقولها 1ف 640وهذا ما أكدته املادة  ،التصويت عليها

 ةالغيعلى كل غرفة من البرملان في بداية الدورة القادمة  لتوافق عليها، تعد  اتخذهاالتي 

 "البرملان يوافق عليها امر  التي الو ألا 

، بأن رئيس 60-61من القانون العضوي  19جراء املادة كما أكدت على هذا إلا 

امر التشريعية على كل غرفة للموافقة عليها  دون مناقشتها، حيث  و الجمهورية يعرض ألا 

 إلىيعرض النص بكامله للتصويت واملصادقة عليه دون مناقشة في املوضوع، بعد الاستماع 

امر و يمكن تقديم أي تعديل على ألا  ممثل الحكومة ومقرر اللجنة املختصة، كما ال

امر التشريعية من املناقشة، يعطي صالحية أكثر لرئيس و وعليه إن إبعاد ألا  (626)التشريعية،

 امر التشريعية للمواد قد الو الجمهورية  في ممارسة العمل التشريعي،  من خالل تضمن ألا 

 إلىوطموحات الشعب، مما يجعل رئيس الجمهورية أمام مواجهة شعبية  تعبر عن تطلعات

الحد الذي قد يقلل من مكانته في الدولة خصوصا في الاستحقاقات الرئاسية، ولهذا فإن 

إجراء املناقشة يمثل ضمانة للممارسة البرملان الرقابة الداخلية  على العمل التشريعي 

 .القادم من السلطة التنفيذية

 القوانين من خالل الاغلبية البرملانية واقتراحاتتأمين املصادقة على مشاريع  :ثالثا

، تعرض الحكومة على 0202 يدستور ال التعديلمن  1ف  645طبقا إلحكام املادة 

على أن تناقش كل غرفة النص  ألاخرى،نص الذي صوتت عليه الغرفة إحدى الغرفتين ال
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على  ألامةالذي صوتت عليه الغرفة الاخرى وتصادق عليه، وفي كل الحاالت يصادق مجلس 

النص الذي صوت عليه املجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة ملشاريع 

 (620).القوانين العادية، وباألغلبية املطلقة بالنسبة ملشاريع القوانين العضوية

على إثر   ألامةمكتب املجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس  وفي هذا الصدد يقرر 

وإما  ،املناقشات إما املصادقة  على النص بكامله،  إذا لم يكن محل مالحظات أو توصيات

قراره بعد  ألامة، حيث يتخذ املجلس الشعبي الوطني أو مجلس الشروع في مناقشة مادة مادة

، تصادق كل غرفة على النص الذي صوتت تدخل كل من ممثل الحكومة واللجنة املختصة

 (621).ألاخرى عليه الغرفة 

غير أنه بإمكان الرئيس أن يعرض للمصادقة جزءا من النص إذا لم  يكن  موضوع 

 (624).مالحظات أو توصيات من اللجنة

، على النص الذي صوت عليه املجلس الشعبي الوطني بأغلبية ألامةيصادق مجلس 

بة ملشاريع القوانين العادية أو باألغلبية املطلقة بالنسبة ملشاريع أعضائه الحاضرين بالنس

أو رئيس املجلس الشعبي الوطني  ألامةحيث يتولى رئيس مجلس  (625)القوانين العضوية،

( 62)حسب الحالة، إرسال النص املصوت عليه إلى رئيس الغرفة الاخرى في غضون عشرة 

مرفقا بنسخة من ذات النص، بعد ذلك يتولى  الارسالل بهذا و أيام، على أن يشعر الوزير ألا 

أو رئيس املجلس الشعبي الوطني،إرسال النص النهائي املصادق  ألامةكل من رئيس مجلس 

ل و ويشعر رئيس الغرفة  والوزير ألا  ،أيام( 62)عليه إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة 

  (621).رسالإلا بهذا 

املطلوبة للتصويت على القانون العادي أو العضوي أمام من السهولة إعمال الاغلبية 

املجلس الشعبي الوطني أو مجلس ألامة، متى كانت املبادرة من الحكومة، باإلضافة أن 

التشكيلة البرملانية من أحزاب املوالات تعتبر كضامن للممارسة التصويت بسهولة  من خالل 

 .لقوانين تبسيط  النصاب القانوني املحدد للمصادقة على ا

تعمل على تعطيل إجراء  غلبية الحزبية داخل البرملان الساس، فإن ألا وعلى هذا ألا 

املصادقة في مواجهة الحكومة، بل تهدف إلى التصويت لصالح املبادرة الحكومية، مما يجعل 

  (629).من الصعب على املعارضة البرملانية بلوغ مثل هذا النصاب
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 الخاتمة

، يتضح أن 0202دستوري  التعديل الوع املبادرة على ضوء من خالل دراستنا ملوض

حيث   ،فقط بعض الاضافات ،املشرع الدستوري لم يأتي بالجديد فيما يخص هذا املوضوع

ساير الدساتير السابقة  التي عالجت موضوع املبادرة التشريعية  من طرف البرملان والسلطة 

 :املالحظات ساس سجلنا  بعض الا التنفيذية، وعلى هذا 

يظهر جليا  وهذا ما ،غياب التوازن املؤسساتي بين السلطتين في مجال املبادرة التشريعية-

 .السلطة التنفيذية على العمل التشريعي  استحواذمن خالل 

خالل مشاريع  التنفيذية منتجاه السلطة اتضييق مجال املبادرة البرملانية وتوسعها في  -

 .يةالقوانين وألاوامر التشريع

القيود الدستورية والقانونية التي تحد من سلطة البرملان في مجال املبادرة بالشكل الذي  -

 .أضعف السيادة التشريعية للبرملان

في املجال التشريعي وفي سلطة التعديل املرتبطة بمجال املبادرة أمام  ألامةمحدودية مجلس  -

ريعي أخل بمبد أ مساواة الغرفتين في تفوق السلبي للمجلس الشعبي الوطني في العمل التشال

 .التشريع 

الابقاء على سلطة رئيس الجمهورية في استعمال آلية التشريع بأوامر دون تقيدها أو -

تحديدها، من شأنه املساس باختصاص البرملان في غياب الضمانات الدستورية ملمارسة 

حل املجلس الشعبي  هذه الصالحية، السيما أمام حالة اقتران شغور منصب الرئيس مع

 .الوطني

هذه  التشريعي أماممعارضة برملانية ضعيفة حزبيا وبرملانيا غير قادرة على ممارسة العمل  -

 .القيود القانونية الدستورية

غياب الكفاءة والتكوين لدى أعضاء البرملان سهل من إضعاف العمل البرملاني في مجال  -

 .كوميةالتشريع، وفتح الباب أمام املبادرة الح

يحد من سيادته التشريعية ويجعل مجرد  ،وامر التشريعيةإبعاد البرملان عن مناقشة ألا  -

 .مؤسسة لتزكية أعمال رئيس الجمهورية

 :يلي وفي هذا الاطار نقترح ما
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إعادة السيادة التشريعية للبرملان من خالل توسيع مجال املبادرة باعتباره صاحب  -

وبالتالي الابتعاد عن العقلنة البرملانية التي   .التشريعيالاختصاص الاصيل في العمل 

 .قلصت من سلطة البرملان في التشريع

وحتى  ،الحد من القيود الدستورية والقانونية  للمبادرة البرملانية  لكال الغرفتين -

 .املعارضة البرملانية من خالل الاخذ بمبدأ املبادرة الفردية

التشريع بأوامر، من خالل تحديد مجاالت  الحد من سلطة رئيس الجمهورية في -

في حالة تزامن شغور  ألامةالتشريع الرئاس ي، مع منح صالحية  التشريع ملجلس 

 .منصب الرئيس مع حل املجلس الشعبي الوطني

مادام البرملان صاحب السيادة في   ،امر التشريعية للمناقشةو وجوب خضوع ألا  -

 .ة كاملة غير منقوصةيلتشريعالتشريع، حتى يسترجع البرملان سيادته ا

الحد من تبعية الاغلبية البرملانية للحكومة في إقرار مشاريع القوانين،  من خالل  -

جعل البرملان طرفا رئيسيا في إعداد مشاريع القوانين إلى جانب الحكومة في جميع 

، من خالل النص في الدستور على وجوب توافر نصاب ةعيمراحل العملية التشري

 . أعضاء كلتا الغرفتين  للمشاركة في إعداد مشاريع القوانين مع الحكومةمعين من 

الرفع من مستوى أعضاء البرملان من خالل التكوين وتحديد املستوى العلمي  -

للترشح لعضوية البرملان بالشكل الذي يجعلهم قادرين على تفعيل املبادرة 

 . البرملانية

 :الهوامش

، ف 6771ديسمبر  9مؤرخ في  419-71الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  6771من دستور  79 املادة( 6)

 . 6771سنة  16رسمية عدد 

، التعديل الدستوري، يتعلق بإصدار 12/60/0202املؤرخ في  440-02مرسوم رئاس ي رقم من  606املادة ( 0)

 .0202ديسمبر  12رخة في ، مؤ 90ف ر عدد  .0202املصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

رابحي أحسن، مبدأ تدرف املعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق ( 1)

 129، ص 0225والعلوم القانونية، سنة 

، ف 0261مارس  1مؤرخ في  26-61الصادر بموجب القانون رقم  0261من تعديل دستوري  619 املادة( 4)

 .0261مارس  9مؤرخة في  64رسمية عدد 
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رحماني جهاد، الانتاف القانوني بين السلطة التشريعية  والسلطة التنفيذية، مجلة الحقوق والعلوم ( 5)

 .026، ص 60الانسانية  العدد 

اقتراح القوانين بين املبادرة التشريعية البرملانية واملبادرة الحكومية، مراجعة  ،دمحم عباس محسن( 1)

للنصوص الدستورية ولقرارات القضاء الاتحادي  العراقي، مجلة الاكاديمية للدراسات الاجتماعية 

 .17، ص 0264جانفي  66والانسانية، العدد 

 -ية والتنفيذية في الانظمة الدستورية العربيةدمحم الخطيب سعدي، العالقة بين السلطتين التشريع( 9)

  .157، ص 0229لبنان   ،منشورات الحلبي الحقوقية -دراسة مقارنة

الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظاميين الرئاس ي والبرملاني، دراسة مقارنة،  ،عمر حلمي فهمي( 9)

  .62، ص 6792دار الفكر العربي، مصر  ،لىو طبعة ألا 

هللا بوقفة، القانون الدستوري، اساليب ممارسة السلطة، الجزائر السياسية، املؤسسات  عبد( 7)

، 0265والانظمة دراسة مقارنة، بدون طبعة، دار الهدى للطباعة  والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 

 .91ص 

ن املكملة في الجزائر، يحي بدير، تنظيم مسار العملية التشريعية  في ضوء أحكام الدستور والقواني( 62)

  .9، ص 0265-6264جامعة تلمسان، سنة  ،كلية الحقوق  ،مذكرة ماجيستير في القانون العام

منه،  أما  11منح حق املبادرة بالقوانين، لكل من رئيس الجمهورية والنواب وفقا للمادة  6711دستور ( 66)

منه، حيث  649الجمهورية وفقا للمادة منح هذا الحق لرئيس الحكومة والنواب دون رئيس  6791دستور 

أصبحت تسمى الوظيفة التشريعية نظرا لغياب مبدأ الفصل بين السلطات، وهو نفس ما أخذ به دستور 

 . 6771من دستور  667، واملادة 661في مادته  6797

 ،عضوا 02الجزائر :  هناك من الدول حددت الحد الادنى والحد الاقص ى للمبادرة بالتشريع( 60)

أعضاء، انظر محمود  25الكويت  ،أعضاء، البحرين 62العراق، الاردن، مصر، لبنان،  ،سوريا ،السعودية

  .15، ص 0227دمحم على، الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، طبعة 

ار هومة د ،بوقفة عبد هللا، اساليب ممارسة السلطة في النظام الساس ي الجزائري، دراسة مقارنة( 61)

  .641، ص0220 ،للطبع والنشر والتوزيع، الجزائر

، يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني 0261أوت  05، املؤرخ في 60-61من القانون العضوي  67املادة ( 64)

 09مؤرخة في  52وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ف رسمية عدد  ،وعملهما ،ألامةومجلس 

  .0261أوت 

 ،القانون الدستوري وألانظمة السياسية املقارنة، ديوان املطبوعات الجامعية ،سعيد بوشعير (65)

  .601، ص 0262 ،الجزائر

 .60-61من القانون العضوي  01املادة ( 61)
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  .60-61من القانون العضوي  04املادة ( 69)

في القانون العام، كلية  ، أطروحة دكتوراه6771أوصيف سعيد، البرملان الجزائري في ظل دستور ( 69)

 .0261الحقوق جامعة الجزائر، سنة 

  .60-61من القانون العضوي  05املادة ( 67)

مصطفى بلعور، املؤسسة التشريعية في الجزائر، بين التعديالت الدستورية واملمارسة السياسية، ( 02)

 ..57، ص 0261جوان  9مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 

 .601ر يحي، تنظيم مسار العملية التشريعية، مرجع سابق،  ص بدي( 06)

، أطروحة دكتوراه في 6771معوقات التجربة البرملانية في الجزائر في ظل دستور  ،معمري نصر الدين(  00)

  .060ص  ،0كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف  ،القانون العام

البرملان لسيادته كمقصد من مقاصد التطوير البرملاني في الدول املغاربية، عليان بوزيان آليات استرداد ( 01)

  .0دراسة مقارنة بين الجزائر واملغرب، ص 

النظام الجزائري  ،أثار العقلنة البرملانية على سيادة البرملان في التشريع والرقابة ،عبد املجيد طبي( 04)

  .115، ص 0269العدد التاسع سنة  27نموذف، مجلة البدر املجلد 

يقصد بالعقلنة البرملانية استغالل مجموع التقنيات الدستورية  للحد من سيادة البرملان مما أدى بهذه ( 05)

  .4العقلنة إلى تراجع دور البرملان لصالح الحكومة، انظر عليان بوزيان، مرجع سابق، ص 

، اما عن املجاالت املتفرقة 0261يل من تعد 642واملادة  0202 التعديل الدستوريمن  617املادة  ( 01)

 .للتشريع بقوانبن عادية جاءت في املواد

، 0224لى و حسين دمحم عثمان أصول القانون الاداري، ديوان املطبوعات الجامعي، الاسكندرية، ط ألا ( 09)

  .599ص 

طبعة  ،الاسكندريةسامي جمال الدين، أصول القانون الاداري، ف الثاني، دار املطبوعات الجامعية، ( 09)

  .956، ص 6771

وفي هذا الصدد تعرف الصفقة بأنها عقد مكتوب بين طرفين أو أكثر يلتزم فيه الاطراف بتنفيذ ماتم ( 07)

الاتفاق عليه، فالعقد شريعة املتعاقدين فهو القانون الذي يحكم العاقة بين الاطراف املتعاقدة، أنظر 

العمومية وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  النظام القانوني للصفقات ،فيصل نسيغة

 .662الخامس، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، ص 

مؤرخة في  65، ف رسمية، عدد 0225فيفري  09املتضمن قانون الاسرة، مؤرخ في  20 -25ألامر رقم ( 12)

  .0225فيفري  09

املؤرخ في واملتعلق  69-94قوانين عديدة لتنظم املالية العامة للدولة لعل أهمها القانون صدرت ( 16)

من دستور  601الذي يشكل القانون العضوي الاطار للمالية العامة في الجزائر طبقا للمادة  ،بقوانين املالية



الاختصاص التشريعي للبرملان بين املبادرة واملصادقة على ضوء التعديل 

0202الدستوري   
رمال أمين. د. ط  

 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"مؤلف جماعي موسوم  209

 

تجيزها السلطة التشريعية فامليزانية العامة هي الوثيقة املالية التي تعدها السلطة التنفيذية و . 6771

، 0221انظر دمحم صغير بعلي و يسري ابو العالء، املالية العامة، دار للعلوم للنشر والتوزيع، ،بموجب قانون 

  .99ص 

، أطروحة دكتوراه في القانون 6771لوناس ججيقة، السلطة التشريعية في دستور الجزائري لسنة ( 10)

 .92ص  جامعة تيزي وزو، ،كلية الحقوق  ،العام

من مشروع تعديل،  642املشرع الدستوري لم يقم بحصر مجاالت التشريع بقوانين عضوية في املادة ( 11)

 . وإنما منح للبرملان صالحية التشريع بقوانين عضوية في مجالت أخرى 

 .0261 التعديل الدستوريمن  619املادة (  14)

  .0202دستوري التعديل المن  644املادة ( 15)

 .60-61من القانون العضوي  15املادة ( 11) 

كاديمية ة في البرملان الجزائري، مجلة ألابلقالم مراد، النظام القانوني لتعديل مشاريع قوانين املالي (19)

 .601، ص 0267، جانفي 06للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد 

 .60-61من القانون العضوي  02، واملادة 0202 التعديل الدستوريمن  644املادة  (19)

 .60-61من القانون العضوي  09و  02املادة ( 17)

 .47ف ر ع  0269أوت 00، مؤرخ في 0269لسنة   ألامةمن النظام الداخلي ملجلس  96املادة  (42)

الاطار القانوني للمعارضة البرملانية في الجزائر، مذكرة ماجيستير  في إطار مدرسة  ،جليل سارة( 46)

 .11،ص 0269-0261ه، كلية الحقوق جامعة الجزائر، سنة دكتورا

دور املعارضة البرملانية في مجال اقتراح التشريعات وتطويرها، مجلة كلية القانون  ،ناجي عبد النور  (40)

 .129،ص 0269الكويتية العاملية، السنة الخامسة، ماى 

بن جياللي عبد الرحمان، حقوق املعارضة البرملانية  الدستورية في مجاالت التشريع والرقابة والتمثيل (  41)

ل، و الجزء ألا  -10العدد  -6املؤسساتي، دراسة في الدستور الجزائري،  حوليات جامعة الجزائر

  .19،ص0269

رة التشريعية، مجلة الاستاذ الباحث عبد الصديق شيخ، تفوق السلطة التنفيذية  في عملية املباد( 44)

  .540، ص 0202سنة  26العدد 25للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 

  .0261 التعديل الدستوريمن  611، تقابلها املادة 0202 التعديل الدستوريمن  641املادة ( 45)

جراءات وكيفياتها في املجال الذي يحدد أشكال الا  016  -79من املرسوم التنفيذي رقم   4و 0املادة ( 41)

 .6779أوت 12، مؤرخة في 14الاستشاري أمام مجلس الدولة، ف رسمية عدد

بين الضوابط القانونية وهيمنة السلطة : مسراتي سليمة، املبادرة البرملانية بالتشريع في الجزائر( 49)

  .59، ص 0264-1التنفيذية، مجلة القانون، املجتمع والدولة، رقم 
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 .60-61من القانون العضوي  05و01و  00ملادة ا( 49)

 .626، ص 0221دمحم صغير بعلي، يسري أبو العالء، املالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  (47)

دلين سردار زهدي النوري، املسؤولية السياسية  لرئيس السلطة التنفيذية في النظامين  البرملاني  (52)

 .010، ص 0261دار الفكر الجامعي، طبعة  ،والرئاس ي، دراسة مقارنة

 .0261 التعديل الدستوريمن  617، تقابلها املادة 0202 التعديل الدستوريمن  649املادة  (56)

في انجلترا  يتمتع وزير الخزانة بسلطات واسعة في اعداد امليزانية، في الواليات املتحدة يقوم بذلك  (50)

يس الجمهورية، في فرنسا ال يتمتع وزير الخزانة  بالصالحيات التي يتمتع بها مكتب امليزانية التابع مباشرة لرئ

وزير الخزانة البريطاني إذ بامكان وزير الخزانة الفرنس ي بعد تلقي تقديرات النفقات مختلف الوزارات أن 

زراء للفضل يقترح تعديل عليها، وفي حالة عدم موافقة الوزير املعني على تعديل يعرض النزاع على مجلس الو 

 .622مرجع سابق، ص  ،فيه، انظر دمحم صغير بعلي و يسرى ابوالعالء، املالية العامة

 62مؤرخة في  09املتعلق بقوانين املالية، ف رع  6794جويلية  9مؤرخ في  69-94من قانون  0و 6املادة ( 51)

 .املعدل واملتمم 6794جويلية 

واملالية في الجزائر، مذكرة ماجيستير، تخصص الدولة كريمة حدوش، مصادر قوانين امليزانية  (54)

 .02، ص 0269- 0261واملؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

، 6771نوفمبر  09العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرملان بعد التعديل الدستوري لـ  ،عقيلة خرباش ي (55)

 .614دار الخلدونية،   ص 

  .60-61من القانون العضوي  09املادة ( 51)

 .60-61من القانون العضوي  09املادة  (59)

 من النظام الداخلي  للمجلس الشعبي الوطني 16املادة  (59)

امر من طرف رئيس أو لم يتبنى آلية التشريع ب 6797النظام الدستوري الجزائري وفقا لدستور  (57)

ية التشريعية للبرملان معتمدا في ذلك على فكرة مبدأ الجمهورية، حيث لم ينص على هذه آلالية وترك العمل

، أنظر كرازدي الحاف 6771الفصل الجامد بين السلطات، ليتراجع عن هذه الفكرة ويتبناها في دستور 

سنة  ،جامعة باتنة،الفصل بين السلطات في النظام الجزائري، أطروحة دكتوراه قانون عام، كلية الحقوق 

الوحيد الذي منح سلطة التشريع بأوامر بناء على تفويض  6711عد دستور كما ي. 107، ص 0264-0265

 .من املؤسسة التشريعية

 .0261 التعديل الدستوريمن  71، تقابلها املادة 0202 التعديل الدستوريمن  629املادة ( 12)

 .0261 التعديل الدستوريمن  649، تقابلها املادة 0202 الدستوري من التعديل 656املادة  (16)

 .0261 التعديل الدستوريمن  79، تقابلها املادة 0202 التعديل الدستوريمن  666املادة  (10)

 .0202 التعديل الدستوريمن  656املادة ( 11)
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 .0261 التعديل الدستوريمن  615، تقابلها املادة 0202 التعديل الدستوريمن  619املادة ( 14)

بالتشريع على ضوء التعديل الدستوري الجزائري سنة   بن سونة خير الدين، حق املبادرة (15)

 .11،ص 0267، الجزء الثالث، سبتمبر 11العدد  -6-حوليات جامعة الجزائر.0261

  .44بدير يحي، تنظيم مسار  العملية التشريعية، مرجع سابق، ص ( 11)

ون في الجزائر، رسالة فاطمة الزهراء رمضاني، سلطة مساهمة السلطة التقرير في عملية صنع القان( 19)

  .11، ص 0221-0225 ،جامعة تلمسان ،ماجيستير في القانون العام

 .15مرجع سابق، ص  ،مسراتي سليمة( 19)

دراسة تطبيقية عن حالة  ،السلطة التنفيذية والحريات العامة في الظروف الاستثنائية ،لدرع نبيلة( 17)

 .669، ص 0264ل أفريل و الجزائر، مجلة صوت القانون، العدد ألا 

الطبعة السادسة، منشأة املعارف،  ،عبد الحميد متولى، القانون الدستوري والانظمة السياسية( 92)

 .029، ص 6791الاسكندرية  سنة 

بوقرن توفيق، الصالحيات الدستورية الاستثنائية لرئيس الجمهورية خالل جائحة كورونا وتأثيرها على ( 96)

، ص 67، عدد خاص القانون وجائحة كوفيد 14، املجلد 6عة الجزائر الحقوق والحريات، حوليات جام

027. 

 71منه، دستور  99في املادة  97منه، دستور  62في املادة  91منه،  دستور  11في املادة  6711دستور ( 90)

 منه 79، في املادة 0202 التعديل الدستوريمنه،  640في املادة  0261 التعديل الدستوريمنه،  71في املادة 

 602لدرع نبيلة، مرجع سابق، ص ( 91)

 .14مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات الاساسية في الظروف الاستثنائية، ص  (94)

 .0202 التعديل الدستوريمن  79املادة ( 95)

 .0261 التعديل الدستوريمن  625،تقابلها املادة 0202 التعديل الدستوريمن  79املادة ( 91)

 .064بوقرن توفيق، مرجع سابق، ص ( 99)

 .07مسعود شيهوب، مرجع سابق، ص  (99)

 التعديل الدستوريمن  662و 627، تقابلها املادة 0202 التعديل الدستوريمن  626و 622املادة ( 97)

0261. 

حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاس ي والبرملاني، دراسة مقارنة،  عمر( 92)

 .459، ص 6792الطبعة ألاولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 

 .0261 التعديل الدستوريمن  619، تقابلها املادة 0202 التعديل الدستوريمن  641املادة ( 96)

 .55ق، ص مسراتي سليمة، مرجع ساب( 90)

 .025، ص 0261مصطفى البحري، القانون الدستوري، الطبعة الثانية، ( 91)
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 .0202 التعديل الدستوريمن   607املادة ( 94)

بركات مولود، آليات املبادرة بتعديل الدستور من قبل رئيس الجمهورية في النظام الدستوري ( 95)

، 0269سنة  66الجلفة، العدد  ،عة زيان عاشور الجزائري،  مجلة العلوم القانونية والاجتماعية  جام

 .074ص

في النظام الدستوري املغربي املبادرة بتعديل الدستور تكون من طرف امللك أو رئيس الحكومة فالبرملان  (91)

ال يملك سلطة املبادرة بالتعديل، انظر سعاد عمير، آليات املراجعة الدستورية على ضوء الدستور 

، دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جانفي 0266والدستور املغربي لسنة  ،0229الجزائري لسنة 

 . 652،ص 0264

 .0202 التعديل الدستوريمن  006املادة ( 99)

 .0202 التعديل الدستوريمن   000املادة  (99)

 .0261 الدستوريالتعديل من  9ف  76، تقابلها املادة 0202 التعديل الدستوريمن  7ف   76املادة ( 97)

، غير أن 0261 التعديل الدستوريمن  619، تقابلها املادة 0202 التعديل الدستوريمن  645املادة ( 72)

أنه بإمكان الوزير ألاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة عرض النص  على املجلس  645الجديد في املادة 

حسب . حدد لنا املركز القانوني لرئاسة الحكومةوعليه فإن الانتخابات التشريعية هي التي ت ،العبي الوطني

 .طبيعة الاغلبية رئاسية أو برملانية

دمحم منير حساني، أثر الاجتهاد الدستوري على دور البرملان الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون  (76)

 .19،ص 0261-0265العام، كلية الحقوق جامعة بسكرة، سنة 

، واملادة 0222جويلية  12مؤرخة في  41ف ر ع  ،داخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظام ال 67املادة  (70) 

 .0269أوت 00مؤرخة في   47ف ر ع  ،ألامةمن النظام الداخلي ملجلس  61

 .60-61من القانون العضوي  12-07املواد ( 71)

 .60-61من القانون العضوي  10املادة ( 74)

 .60-61من القانون  15املادة ( 75)

 .60-61من القانون العضوي  14املادة ( 71)

 .60-61من القانون العضوي  15املادة ( 79)

 .60-61من القانون العضوي  11املادة  (79)

 .60-61من القانون العضوي  11املادة ( 77)

 .19أثر الاجتهاد الدستوري على دور البرملان الجزائري، مرجع سابق، ص  ،دمحم منير حساني( 622)

 .60-61من القانون العضوي  19 املادة (626)

 .0202من  مشروع تعديل  641املادة  (620)
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 .60-61من القانون العضوي  17املادة ( 621)

 60-61من القانون العضوي  42املادة ( 624)

على النص املصوت عليه من قبل املجلس الشعبي الوطني في  ألامةبعدما كانت نسبة مصادقة مجلس ( 625)

، بسط من نصاب 0202و 0261، فإن تعديل ألامةأعضاء مجلس ( 1/4)واملحدد بثالثة ، 0229ظل تعديل 

أنظر أحمد تناح، إصالح النشاط البرملاني في الجزائر وفقا للنظام القانوني  ،ألامةاملصادقة املتعلقة بمجلس 

 .470، مرجع سابق، ص 0261لسنة 

 .60-61من القانون العضوي  41و  40املادة  (621)

، يساوي بين غرفتي البرملان فيما يتعلق باملصادقة على القانون 0261تجدر الاشارة أن دستور ( 629)

  .قد ميز بينهما 6771العضوي، عندما اشترط ألاغلبية املطلقة ألعضاء  مجلس ي البرملان، في حين كان دستور 

 :املراجع املعتمدة

فات -1
ّ
 :الكتب واملؤل

املسؤولية السياسية  لرئيس السلطة التنفيذية في النظامين  دلين سردار زهدي النوري،  -

 .0261دار الفكر الجامعي، طبعة  ،البرملاني والرئاس ي، دراسة مقارنة

 ط الاسكندرية، ،الجامعية املطبوعات ديوان الاداري، القانون  أصول  عثمان دمحم حسين -

  .0224 ،ولىألا 

 الجامعية، املطبوعات دار الثاني، ف الاداري، القانون  أصول  ،الدين جمال سامي -

 .6771 طبعة الاسكندرية،

قارنة، ديوان املطبوعات القانون الدستوري وألانظمة السياسية امل ،سعيد بوشعير -

 .0262، لجزائر، االجامعية

الطبعة السادسة، منشأة  ،عبد الحميد متولى، القانون الدستوري والانظمة السياسية -

 ،6791املعارف، الاسكندرية  سنة 

عمر حلمي فهمي، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظام الرئاس ي والبرملاني، دراسة  -

 .6792، مقارنة، الطبعة ألاولى، دار الفكر العربي، القاهرة

 09عديل الدستوري لـ ، العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرملان بعد التعقيلة خرباش ي -

 .، دار الخلدونية6771نوفمبر 
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 ،الجزائر السياسية ،اساليب ممارسة السلطة ،عبد هللا بوقفة، القانون الدستوري -

توزيع، عين دار الهدى للطباعة  والنشر وال ،املؤسسات والانظمة دراسة مقارنة، بدون طبعة

 .0265مليلة، الجزائر، 

ممارسة السلطة في النظام الساس ي الجزائري، دراسة مقارنة، دار عبد هللا بوقفة، اساليب  -

 .0220 ،هومة للطبع والنشر والتوزيع، الجزائر

 .0261مصطفى البحري، القانون الدستوري، الطبعة الثانية،  -

 .0227محمود دمحم على، الاتجاهات الحديثة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين، طبعة  -

 .0221، طبعة يسري أبو العالء، املالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع دمحم صغير بعلي، -

، العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة الدستورية دمحم الخطيب سعدي -

 .0229لبنان   ،منشورات الحلبي الحقوقية -دراسة مقارنة -العربية

 :مذكرات ماجيستر واطروحات دكتوراه -0

، الاطار القانوني للمعارضة البرملانية في الجزائر، مذكرة ماجيستير  في إطار جليل سارة -

 .0269-0261مدرسة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة الجزائر، سنة 

مصادر قوانين امليزانية واملالية في الجزائر، مذكرة ماجيستير تخصص  ،كريمة حدوش -

 .0269- 0261الدولة واملؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 

يحي بدير، تنظيم مسار العملية التشريعية  في ضوء أحكام الدستور والقوانين املكملة في  -

-6264جامعة تلمسان، سنة  ،كلية الحقوق  ،لعامالجزائر، مذكرة ماجيستير في القانون ا

0265. 

، أطروحة دكتوراه في القانون 6771أوصيف سعيد، البرملان الجزائري في ظل دستور  -

 .0261العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر، سنة 

تدرف املعايير القانونية في النظام القانوني الجزائري، رسالة دكتوراه،  رابحي أحسن، مبدأ -

 .0225معهد الحقوق والعلوم القانونية، سنة 

كرازدي الحاف الفصل بين السلطات في النظام الجزائري، أطروحة دكتوراه قانون عام،  -

 .0265-0264سنة  ،جامعة باتنة،كلية الحقوق 
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، أطروحة دكتوراه في 6771التشريعية في دستور الجزائري لسنة لوناس ججيقة، السلطة  -

 .جامعة تيزي وزو ،كلية الحقوق  ،القانون العام

أطروحة دكتوراه في دمحم منير حساني، أثر الاجتهاد الدستوري على دور البرملان الجزائري،  -

 .0261-0265القانون العام، كلية الحقوق جامعة بسكرة، سنة 

، أطروحة 6771معوقات التجربة البرملانية في الجزائر في ظل دستور  ،دينمعمري نصر ال -

 .0كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سطيف  ،دكتوراه في القانون العام

 :املجالت القانونية -3

، مجلة 0261أحمد تناح، إصالح النشاط البرملاني في الجزائر وفقا للنظام القانوني لسنة  --

 .4، العدد 7املجلد  جامعة الجلفة، والعلوم السياسية،الحقوق 

ستوري الجزائري سنة  بن سونة خير الدين، حق املبادرة بالتشريع على ضوء التعديل الد -

 .0267، الجزء الثالث، سبتمبر 11العدد  -6-حوليات جامعة الجزائر،0261

ية في مجاالت التشريع بن جياللي عبد الرحمان، حقوق املعارضة البرملانية  الدستور  -

 -6زائروالرقابة والتمثيل املؤسساتي، دراسة في الدستور الجزائري،  حوليات جامعة الج

 .0269ول، الجزء ألا  -10العدد

ة في النظام آليات املبادرة بتعديل الدستور من قبل رئيس الجمهوري ،بركات مولود -

الجلفة،  ،والاجتماعية  جامعة زيان عاشور مجلة العلوم القانونية الدستوري الجزائري، 

 .0269سنة  66،العدد

بوقرن توفيق، الصالحيات الدستورية الاستثنائية لرئيس الجمهورية خالل جائحة كورونا  -

، عدد خاص القانون 14، املجلد 6وتأثيرها على الحقوق والحريات، حوليات جامعة الجزائر 

 .67وجائحة كوفيد 

ام القانوني لتعديل مشاريع قوانين املالية في البرملان الجزائري، مجلة بلقالم مراد، النظ -

 .0267، جانفي 06الاكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد 

رحماني جهاد، الانتاف القانوني بين السلطة التشريعية  والسلطة التنفيذية، مجلة الحقوق  -

 .60والعلوم الانسانية،  العدد 
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، 0229ليات املراجعة الدستورية على ضوء الدستور الجزائري لسنة آمير، سعاد ع -

 .0264، دفاتر السياسة والقانون، العدد العاشر، جانفي 0266والدستور املغربي لسنة 

بين الضوابط القانونية وهيمنة : مسراتي سليمة، املبادرة البرملانية بالتشريع في الجزائر -

 .0264-1انون، املجتمع والدولة، رقم السلطة التنفيذية، مجلة الق

مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات ألاساسية في الظروف الاستثنائية، املجلة  --

 .6، العدد 15، املجلد 6الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الجزائر 

البرملانية واملبادرة الحكومية، دمحم عباس محسن، اقتراح القوانين بين املبادرة التشريعية  -

مراجعة للنصوص الدستورية ولقرارات القضاء الاتحادي  العراقي، مجلة الاكاديمية 

 .0264جانفي  66للدراسات الاجتماعية والانسانية، العدد 

مصطفى بلعور، املؤسسة التشريعية في الجزائر، بين التعديالت الدستورية واملمارسة  -

 .0261جوان  9لوم القانونية والسياسية، العدد السياسية، مجلة الع

مجلة الاستاذ  ،عبد الصديق شيخ، تفوق السلطة التنفيذية  في عملية املبادرة التشريعية -

 .0202سنة  26العدد 25الباحث للدراسات القانونية والسياسية، املجلد 

النظام  ،التشريع والرقابة، أثار العقلنة البرملانية على سيادة البرملان في عبد املجيد طبي -

 .0269سنة  ،العدد التاسع 27املجلد  ،الجزائري نموذف، مجلة البدر

عليان بوزيان، آليات استرداد البرملان لسيادته كمقصد من مقاصد التطوير البرملاني في  -

الدول املغاربية، دراسة مقارنة بين الجزائر واملغرب، منشورات جامعة ورقلة، أشغال 

 .0260التطوير البرملاني، : الدوليامللتقى 

فيصل نسيغة، النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد  -

القضائي، العدد الخامس، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة دمحم 

 .خيضر، بسكرة

، دراسة تطبيقية ف الاستثنائيةات العامة في الظرو ، السلطة التنفيذية والحريلدرع نبيلة -

 .0264أفريل  ،ول لة صوت القانون، العدد ألا عن حالة الجزائر، مج

مجلة كلية  قتراح التشريعات وتطويرها،ور املعارضة البرملانية في مجال اد ،ناجي عبد النور  -

 .0269 يما ،القانون الكويتية العاملية، السنة  الخامسة
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 :القوانين -4

 .6711سبتمبر  62مؤرخة في  14، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6711 دستور  -

 04مؤرخة في  74الجريدة الرسمية العدد  ،79-91الصادر بموجب الامر  ،6791دستور  -

 .6791نوفمبر 

مؤرخة في  7، جريدة رسمية عدد 69-97، الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي 6797دستور  -

 . 6797مارس  6

، ف 6771ديسمبر  9مؤرخ في  419-71الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي رقم  6771دستور  -

 . 6771سنة  16رسمية عدد 

، ف 0261مارس  1مؤرخ في  26-61الصادر بموجب القانون رقم  0261تعديل دستوري  -

 .0261مارس  9مؤرخة في  64رسمية عدد 

الذي تم  61/27/0202في مؤرخة  54ر عدد .دستوري صادر في ف مشروع تعديل - 

 .0202الفاتح من نوفمبر  الاستفتاء عليه بتاريخ

، التعديل الدستوري، يتعلق بإصدار 12/60/0202املؤرخ في  440-02مرسوم رئاس ي رقم  -

 .0202ديسمبر  12، مؤرخة في 90ف ر عدد  .0202املصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 

 .0222جويلية  12مؤرخة في  41ف ر ع  ،الوطنيالنظام الداخلي للمجلس الشعبي  -

 .0269أوت 00مؤرخة في   47ف ر ع  ،ألامةالنظام الداخلي ملجلس  -

 65، ف رسمية، عدد 0225فيفري  09مؤرخ في املتضمن قانون ألاسرة  20-25ألامر رقم  -

   .0225فيفري  09مؤرخة في 

، يحدد تنظيم املجلس الشعبي الوطني 0261أوت  05، املؤرخ في 60-61القانون العضوي  -

 52وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ف رسمية عدد  ،وعملهما ،ألامةومجلس 

 .0261أوت  09مؤرخة في 
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 0202 لعام التعديل الدستوري الاختصاص التشريعي ملجلس ألامة في ظل

 عمروش مريم

 طالبة دكتوراه

 "بن يوسف بن خدة" 1كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

meriemiril2018@gmail.com 

 ملخص

يعتبر مجلس ألامة عامل رئيس ي في استقرار مؤسسة البرملان، وضامن حقيقي إلخراج 

النصوص التشريعية في ثوب جيد، فنجد إضافة إلى الدور التشريعي له من الناحية 

العضوية، نظرا لخصوصية تركيبته البشرية، مما يكسب عضو مجلس ألامة صفة الخبير في 

 .سة سلطة التشريع، في ظل تكريس نظام الغرفتينأداء العمل التشريعي، تخويله ممار 

ويعد الدور التشريعي ملجلس ألامة من الناحية إلاجرائية عامل جوهري في مسار 

إعداد النصوص القانونية، خصوصا على املستوى املحلي، املستحدث في التعديل 

نتخابات ، ما يضفي أهمية بالغة على لا 6161، والذي أكده تعديل 6112الدستوري لسنة 

املحلية بشكل خاص، ويساهم في استكمال مسار بناء دولة القانون بمفهومها الحديث 

 .بشكل عام

البرملان، لاختصاص التشريعي، النص القانوني، مجلس ألامة، : الكلمات املفتاحية

 .التنظيم املحلي
Summary 

The National Assembly is considered a key factor in the stability 

of the parliament institution, and a true guarantor of the legislative texts 

being put out in a good dress, so we find in addition to the legislative 

role in terms of membership, due to the specificity of his human 

composition, which makes a member of Parliament an expert in the 

performance of legislative work, authorizing him to exercise the power 

of legislation Under the devotion of the two-chamber system. 

The legislative role of the National Assembly from the procedural 

point of view is an essential factor in the process of preparing legal 

texts, especially at the local level, introduced in the 2016 constitutional 

amendment, and confirmed by the 2020 amendment, which gives great 
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importance to local elections in particular, and contributes to 

completing the path of building the state of law. In its modern sense in 

general. 

Key words: Parliament, legislative competence, legal text, 

parliament, local organization. 

 مقدمة

فهو يتولى ممارسة الوظيفة  ،1إن البرملان باعتباره صاحب لاختصاص في التشريع

 .التشريعية، وله السيادة في اعداد القوانين والتصويت عليها

 99ألول مرة لازدواجية البرملانية بموجب املادة  1992وقد أقر دستور الجزائر لسنة 

وأكد على . إلى جانب املجلس الشعبي الوطني "مجلس ألامة"منه، حيث تم خاللها استحداث 

 .6116/6119هذا لاستحداث التعديالت الدستورية الالحقة لسنوات 

غير أن الدور التشريعي للغرفة الثانية قد عرف نوعا من الصورية والتماطل سابقا 

من قبل املؤسس الدستوري، أدى إلى استبعاد نسبي وشبه مطلق ألدائه التشريعي، وهذا ما 

، وبالتالي وجود ثغرة "لاتجاه الواحد في العمل التشريعي وصناعة القانون " جعلنا أمام مبدأ 

وهذا ما تداركه املؤسس الجزائري الحقا، من . دستورية خاصة في ظل تكريس نظام الغرفتين

، عندما قام بتوسيع 112-12بموجب القانون  6112خالل التعديل الدستوري لسنة 

ضاء مجلس ألامة في إعداد النصوص التشريعية، والذي عززه كذلك صالحيات ونشاط أع

 .6161تعديل الدستور الحالي لسنة 

وبحكم أن موضوع الهيئة التشريعية وألاداء البرملاني يعد جوهر موضوعات القانون 

والتنظيم الدستوري لكل دولة، فهو يشكل أيضا إلاطار العام الذي يشمل محور دراستنا 

إلاطار الوظيفي ملؤسسة البرملان بشكل عام ومجلس ألامة بشكل خاص،  املخصص لدراسة

 :والذي نعد بشأنه هذه الورقة البحثية بعنوان

 ،" 0202 لعام الدستوري التعديلالاختصاص التشريعي ملجلس ألامة في ظل " 

 :أدناه املصاغة باإلشكالية العنوان ويرتبط

 مةألا  مجلس دور  تفعيل في 0202 لعام الجزائري  الدستوري املؤسس ساهم كيف

 التشريعي؟ املجال في
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تعقيبا على إلاشكالية السابقة، ندرس املوضوع من خالل محورين إثنين، حيث 

ويتناول  ،"مسار إلاجراءات التشريعية العادية على مستوى مجلس ألامة" املحور ألاول  يتناول 

 ."مسار إلاجراءات التشريعية الخاصة على مستوى مجلس ألامة" املحور الثاني

 املحور ألاول 

 مسار إلاجراءات التشريعية العادية على مستوى مجلس ألامة

باعتبار التشريع ال ينشأ عن عدم، ما يستوجب وجود هيئة تشريعية تتولى املبادرة به 

البرملان، ونلخص هنا مراحل وتقديمه إلى غاية آخر مراحل إعداده على مستوى كل غرفة من 

إعداد العمل التشريعي على مستوى مجلس ألامة طبقا ألحكام الدستور والقانون العضوي 

 :والنظام الداخلي ملجلس ألامة 12/16

 مرحلة املبادرة بالقوانين وشروط إيداع النصوص القانونية* 

ذلك راجع للطابع يعتبر حق املبادرة بالقوانين حق مشترك بين الحكومة والبرملان، و 

الفني الذي يتسم به العمل التشريعي، حيث أصبحت املبادرة بالقوانين في اغلب ألاحيان 

ذات مصدر حكومي، وقد ميز املؤسس الدستوري الجزائري بين املبادرتين، فما يقدمه 

الوزير ألاول يعتبر مشروع قانون وما يقدمه البرملان عن طريق نواب املجلس الشعبي الوطني 

 .أعضاء مجلس ألامة يعتبر اقتراح قانون و 

وفي هذا الشأن بخصوص تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في الوزير ألاول في حق 

املبادرة بالقوانين، هو أمر طبيعي إذا ما وقفنا على املستوى التقني وعامل الخبرة للبرملان 

اب تقنية بدرجة أولى، مقابل ما تحوزه السلطة التنفيذية، وبالتالي يعود هذا التدخل ألسب

حيث أن السلطة التنفيذية تمتاز بما تملكه من قدرات وطاقات هامة مادية وبشرية من 

أجل الوصول إلى مصادر املعلومات ولاحصائيات والتقارير والدراسات املرتبطة باملوضوع 

تشرع فيها، الذي يراد تنظيمه بنص قانون، ألامر الذي يجعلها ألاكثر دراية بواقع البيئة التي 

 .وبالتالي ألاكثر قدرة على املبادرة بالقوانين مقارنة بالبرملان

نجد إلى جانب الوزير ألاول ونواب املجلس الشعبي الوطني، قد خول املؤسس و 

 141/11الجزائري أعضاء مجلس ألامة ممارسة هذا الحق الدستوري حسب ما جاء في املادة 

ما يمكن من لاستفادة من تركيبة املجلس، وذلك وفقا  ،61613 عامل يتعديل الدستور المن 
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ملجموعة من الشروط الدستورية، سواء املتعلقة بمشاريع القوانين أو باقتراحات القوانين، 

 :واملتمثلة في

 الشروط املوضوعية: 

 مجاالت على مقتصرا يكون  ألامة، مجلس مكتب لدى القانونية النصوص إيداع إن 1-

 املادة في جاء ما حسب إلاقليمي، والتقسيم إلاقليم وتهيئة املحلي ظيمبالتن تتعلق محددة،

 السبب ولعل .4 16-12 رقم العضوي  القانون  من 61/11 املادة وكذلك الدستور  من 11/ 144

 خصوصية هو لامة، ملجلس املمنوحة املجاالت لحصر الدستوري باملؤسس دفع الذي

 ما املنتخبة، املحلية املجالس من أعضائه 6/1 يشكل حيث ألعضائه، املتميزة البشرية التركيبة

 هذه تضفي ثانية، جهة ومن جهة، من املحلي، الشأن ذات املسائل في النظر ألولوية يأهلها

 .5املحلية لانتخابات على بالغة أهمية الخصوصية

 في الحق ألامة مجلس أعضاء منح قد السابق الدستوري النص أن إلاشارة وتجدر

 دون  يحول  قيدا، اعتبر ما ،6عضوا 61 قبل من تقديمها بشرط الشأن هذا في قوانين حاقترا

 املؤسس دفع الذي ألامر .القانون  اعداد في ألاصيلة بسلطته القيام من الشعب ممثلي تمكين

 الشرط هذا وإلغاء السابقة، القانونية الثغرة لتدارك الحالي الدستوري

 يكون  البرملان أعضاء طرف من املقدم قانون  تعديل أو قانون  اقتراح أي قبول  عدم 2-

7امليزانية توازن  بمبدأ املساس نتيجته أو مضمونه
 باعتبارها امليزانية على للحفاظ ذلك ويعود 

 .الحكومة لعمل الرقمية الترجمة

 اقتراح أو مشروع مضمون  نظير مضمونه قانون  اقتراح أو مشروع أي قبول  عدم 3-

8شهرا 16 من اقل منذ سحبه أو رفضه تم أو البرملانب ف دراسته تجري  قانون 
  

 والتقنية الشكلية الشروط:  

 شكل في نصه ويحرر  أسباب، بعرض قانون  اقتراح أو مشروع كل يرفق أن ضرورة 1-

 ملجلس الداخلي النظام من 22/16 واملادة ،16-12 العضوي  القانون  من 19 املادة حسب مواد

 حسب أسباب بعرض ومرفق مواد شكل في العربية بالغة رر مح لاقتراح يكون  كما ،9لامة

 .ألامة ملجلس الداخلي النظام من 26 املادة
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 الشعبي املجلس لدى املودع القانون  اقتراح أو مشروع ألامة مجلس مكتب يتلقى 2-

 16-12 العضوي  القانون  من 61/11 املادة حسب عليه لالطالع الوطني

 هذا موقعي من عنه ينوب من أو أصحابه مندوب قبل من القانون  اقتراح إيداع يتم 3-

 16-12 العضوي  القانون  من 66/11 املادة حسب لاقتراح

 تاريخ من شهرين أقصاها مدة خالل القانون  اقتراح في ألامة مجلس مكتب يبث 4-

 10معلال يكون  الذي الرفض قرار لاقتراح صاحب ملندوب يبلغ الرفض حالة وفي إيداعه،

 اللجان مستوى  على والفحص الدراسة مرحلة *

-12 رقم العضوي  القانون  من 19 واملادة الدستور  من 144/11 املادة ألحكام تطبيقا

 ومكتبه مةألا  مجلس رئيس جانب إلى نجد ألامة، ملجلس الداخلي النظام من 11 واملادة 16

  دائمة لجان 9 بمجموع الداخلي، النظام من 12 املادة عليها نصت دائمة لجان

 البرملانية العادية الدورة افتتاح خالل ألامة مجلس رئيس ذكر قد الشأن هذا وفي

 اللجان اجتماعات في بالحضور  ألامة مجلس عضو التزام واجب تقنين ضرورة (6112/6116)

 النظام من 61 املادة عليه نصت ما وهذا ألامة، ملجلس الداخلي ظامالن في العامة والجلسات

 6116 سنة الصادر الداخلي
11 

 على لامة مجلس رئيس إحالة على ألامة، ملجلس الداخلي النظام من 11 املادة ونصت

 الشعبي املجلس عليها صوت التي والنصوص القوانين واقتراحات مشاريع الدائمة اللجان

 والوثائق باملستندات مرفقة اختصاصاتها، إطار في تدخل التي املسائل كل وكذا الوطني

 .الرأي البداء أو للدراسة بها املتعلقة

 الوثائق في والتدقيق إليها املحال النص ودراسة بفحص املرحلة هذه خالل تقوم حيث 

 حسب لذلك الضرورة دعت إذا الحكومة وأعضاء الحكومة ممثل إلى لاستماع بعد به املرفقة

 .ألامة ملجلس الداخلي النظام من 19 املادة وكذلك 16-12 العضوي  القانون  من 62/11 املادة

 مراعاة مع البرملانية، الدورة خارج املختصة اللجان تستدعى قد لاقتضاء، وعند

 طرف من إليها محالة مسائل في املداولة بغرض إال لاجتماع يكون  أن على أعمالها، جدول 

 .لاستعجال سبيل على مةلا  مجلس رئيس
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 ذوي  بأشخاص لاستعانة اختصاصاتها ممارسة إطار في الدائمة للجان يمكن كما

 وقد .ألامة ملجلس الداخلي النظام من 41 املادة نص حسب املجلس خارج من والخبرة الكفاءة

 حالة وفي املوالية، 41 املادة حسب أخرى  دائمة لجنة على النص عرض إحالة أيضا تطلب

 املختصة اللجنة بتحديد ويقوم النزاع في املجلس يفصل أكثر أو لجنتين بين لاختصاص نازعت

 .الداخلي النظام من 46 املادة نص في ورد ما حسب

 الدائمة، اللجان مستوى  على والتصويت للمناقشات القانوني النصاب بخصوص أما

 جلسة تعقد القانوني النصاب اكتمال عدم حالة وفي .أعضائها أغلبية بحضور  إال تصح ال فهي

 .الداخلي النظام من 11 املادة حسب الحاضرين عدد يكن مهما ساعة 64 من أقل بعد ثانية

 الوكالة تكون  أن على واحد توكيل حدود في بالوكالة التصويت يمكن الغياب حالة وفي

 12.مكتوبة

 دراسة من تهاءلان فور  هاأشغال عن تقريرا فتقدم اللجنة، أشغال لسير بالنسبة أما

 الغياب، حالة في عنه ينوب من أو اللجنة مقرر  قبل من إليها املحال القانون  اقتراح وأ مشروع

 في جاء ما وهذا دراسته في الشروع منذ شهرين غضون  في وذلك التمهيدي، التقرير ويسمى

 على وتعرض العربية، باللغة التقارير تحرر  ان على .ألامة ملجلس الداخلي النظام من 44 املادة

 على التقارير توزع حيث املجلس، مكتب إلى منها نسخة ترسل ثم للموافقة، اللجنة أعضاء

13لاقل على ساعة 66 بمدة بالتقرير املعنية العامة الجلسة انعقاد قبل املجلس أعضاء
 

 صةاملخت اللجنة وتستمع التقرير، حول  الكتابية مالحظاتهم تقديم الشأن هذا في ويمكنهم

 تقديم يمكنها استنتاجاتها على بناءا ثم ألامر، اقتض ى إذا الكتابية املالحظات ألصحاب

 .ألامة ملجلس الداخلي النظام من 24 املادة في جاء ما حسب التكميلي رأيها في معللة توصيات

 69/11 املادة فحسب القانون، اقتراح وأ مشروع على التعديالت اقتراح يخص فيما

 للجنة يحق ألامة، ملجلس الداخلي النظام من 61-66-61 واملواد 16-12 عضوي ال القانون  من

 اللجنة على محالة عليها تعديالت اقتراحات تقديم ألامة مجلس وأعضاء والحكومة املختصة

 يخص قانونية، مادة شكل وفي العربية باللغة محرر  التعديل اقتراح ويكون  .لدراستها املختصة

 ادراج التعديل تضمن حالة في مباشرة عالقة له أو لاقتراح، أو شروعامل مواد من واحدة مادة

 إلى يؤدي ما بالقبول  إما التعديالت، اقتراحات في املجلس مكتب يبث ثم ،14جديدة مادة
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 معلال، يكون  والذي بالرفض أو العامة، الجلسة في املجس أعضاء قبل من عليها التصويت

 .أصحابه مندوب إلى ويبلغ

 فحسب ألاولى، الغرفة قبل من املعروض النص على تعديالت اقتراح يخص وفيما

 املعنية الغرفة في للمناقشة املعروض النص على التعديالت اقتراح يمكن فال 69/16 املادة

 .ألاخرى  الغرفة في عليه التصويت قبل

   املناقشة مرحلة *

 إشراف تحت جلسامل مكتب أن ألامة ملجلس الداخلي النظام من 16 املادة نصت لقد

 :يلي بما يضطلع رئيسه

 املجلس على املحالة القوانين ونصوص مشاريع توزيع تاريخ تحديد -

 ذلك أكدت وقد سيرها، وتنظيم للمجلس، العامة الجلسات أعمال جدول  ضبط -

 الحكومة مع بالتشاور  املجلس مكتب يضبط حيث 16-12 العضوي  القانون  من 16 املادة

  .أعماله جدول 

 أن 112/11 املادة بموجب 6161 لسنة ألاخير الدستوري التعديل أيضا نص -

 السيما البرملان، غرفتي أجهزة في الفعلية املشاركة لها يضمن بتمثيل تتمتع البرملانية املعارضة

 15بالتداول  اللجان رئاسة

 مجموعات تقدمه أعمال جدول  ملناقشة شهرية جلسة ألامة مجلس يخصص كما -

 16الدستور  من 112/16 املادة حسب ملعارضةا من برملانية

 الجلسات تاريخ تبليغ يتم أن على ألامة ملجلس الداخلي النظام من 26 املادة نصت -

 ألاقل، على أيام بعشرة انعقادها قبل الحكومة، وإلى املجلس أعضاء إلى أعمالها وجدول 

 :الجلسة أعمال جدول  ويتضمن

 وتهيئة املحلي بالتنظيم واملتعلقة باألسبقية بشأنها تقارير أعدت التي القوانين مشاريع-

 إلاقليمي والتقسيم إلاقليم

 في عليها املنصوص آلاجال في بشأنها تقارير تعد لم التي القوانين واقتراحات مشاريع-

 16-12 العضوي  القانون  من 61 املادة ألحكام طبقا ذكرها، السابق 44 املادة
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 بشأنها تقارير أعدت والتي الوطني الشعبي املجلس عليها صوت التي النصوص-

 باألسبقية

 عدد كان مهما تصح فهي ألامة، مجلس مستوى  على املناقشة شروط وبخصوص

 وترفع الجلسة وتفتح .ألامة ملجلس الداخلي النظام من 21 املادة حسب الحاضرين ألاعضاء

 من 24 املادة بحس لذلك الضرورة دعت كلما الجلسة إيقاف يمكنه كما رئيسها، قبل من

 17الداخلي النظام

 طبقا :لامة مجلس على املعروضة والنصوص القوانين مشاريع ملناقشة فبالنسبة

 مشروع مناقشة في فيشرع ،16-12 رقم العضوي  القانون  من 19و 11/11 املواد ألحكام

 وإلى صة،املخت اللجنة ومقرر  الحكومة ملمثل التوالي على باالستماع القانوني النص أو القانون 

 الداخلي النظام من 21/11 املادة أكدته ما وهذا املسبق، تسجيلهم ترتيب حسب املتدخلين

 .مةألا  ملجلس

 في يشرع حيث ،11/16 املادة عليها نصت :القوانين اقتراحات مناقشة بخصوص أما

 مث املختصة، اللجنة ومقرر  الحكومة وممثل لاقتراح أصحاب مندوب إلى باالستماع مناقشتها

 18الداخلي النظام من 21/16 املادة في جاء ما حسب تسجيلهم ترتيب حسب املتدخلين إلى

 أم عامة مناقشة تكون  قد نوعها، بحسب ألامة مجلس مستوى  على املناقشة وتكون 

 ،العامة املناقشة إجراء على 16-12 رقم العضوي  القانون  من 16 املادة نصت حيث محدودة،

 العامة، املناقشة مرحلتين، في القوانين واقتراحات مشاريع ةلدراس العادي إلاجراء وهو

 .بمادة مادة واملناقشة

 أن وبعد للمناقشة، أنفسهم ألامة مجلس أعضاء يسجل سابقا، إليه أشرنا ومثلما

 املجلس، مكنب يقرر  للمناقشة، املحدد ألاجل إطار في ألاعضاء يتدخل

 توصيات، أو مالحظات محل يكن لم إذا بكامله النص على املصادقة إما*

 جزء عرض املجلس لرئيس يمكن الحالة هذه وفي بمادة، مادة املناقشة في الشروع أو *

 تسجيل املختصة اللجنة من توصيات أو مالحظات موضوع يكن لم إذا للمصادقة النص من

 للمناقشة، أنفسهم ألاعضاء
 تكون  التي املحدودة املناقشة على 12/11 املادة نصت حين وفي 

 وهنا لاقتراح، صاحب مندوب أو املختصة، اللجنة مقرر  أو الحكومة ممثل طلب على بناءا
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 إجراء لكل تام اغفال مع سيادة، بكل املحدودة املناقشة إجراء يصدر الذي هو املجلس مكتب

ن
ّ
 اهن املناقشة حق ويقتصر .املكتب قرار معارضة أو تأييد بشأن رأيه إبداء من املجلس يمك

 19فقط املختصة واللجنة الحكومة ممثل محددين، أعضاء على

 واملصادقة التصويت مرحلة *

 إما وذلك القانوني، النص مصير في حاسمة مرحلة التصويت اجراءات تعتبر

 النصاب واكتمال عليه، املصادقة على لاتفاق عدم حالة في بإلغائه أم عليه، باملصادقة

 يتم حيث التصويت، إجراءات على العضوي  القانون  من 11 املادة نصت وقد .لذلك القانوني

 .السري  لاقتراع طريق عن يتم وقد لاسمية، باملناداة أو اليد برفع العام، لاقتراع طريق عن

20البرملانية املجموعات رؤساء استشارة بعد لاقتراع نمط املجلس مكتب ويحدد
 وتخص 

 .ألامة مجلس على املحالة القوانين واقتراحات مشاريع التصويت إجراءات

 الشعبي املجلس عليه صوت الذي بالنص فيتعلق املصادقة اجراء يخص فيما لكن

 ألامة، ملجلس الداخلي النظام من 61 املادة حسب ألامة مجلس على واملعروض الوطني

 فحص  أجل من زمني قيد بأي ألامة مجلس يقيد لم الدستوري املؤسس أن فقط، ولإلشارة

 الوطني، الشعبي املجلس قبل من عليها املصوت القانونية النصوص على ملصادقةوا ودراسة

 في أنه غير التشريعي، عمله ملباشرة الزمنية املدة لتحديد التقديرية السلطة له فيبقى ثم ومن

 القاعدة هذه على الوارد لاستثناء أن غير التشريعية، الدورة مدة بمراعاة ملزم املجال هذا

 لخصوصيته راجع وذلك املالية قانون  على للمصادقة الدستوري باألجل التقيد هو العامة،

 .21ألاخرى  القوانين مشاريع باقي عن

 :في املتمثلة وألاحكام الضوابط من مجموعة املرحلة هذه وتتضمن

 في جاء ملا وتطبيقا : واملصادقة للتصويت القانوني بالنصاب املتعلقة ألاحكام1-

 تنص ،16-12 ي العضو القانون  من 41 واملادة الدستور  من 141/14و 144 املواد نصوص

 الحاضرين أعضائه بأغلبية التصويت على ألامة، ملجلس الداخلي النظام من 62/11 املادة

 .22العضوية القوانين ملشاريع بالنسبة املطلقة وألاغلبية العادية، القوانين ملشاريع بالنسبة

 والتي ألامة، مجلس أعضاء ¾ نصاب توافر فرضي الذي السابق الدستوري للنص خالفا

 املعينين من ألاقل على عضو 16 تصويت يستوجب ما املجلس، أعضاء من 119 تعادل
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 نظام عن للتخلي الدستوري املؤسس دفع ما عضو، 92 يتجاوز  ال املنتخبين عدد باعتبار

 .التصويت في املجلس أعضاء ¾ بـ املوصوفة ألاغلبية

 الغرفتين بين خالف وجود حالة في :ألاعضاء متساوية باللجنة املتعلقة ألاحكام2-

 من والغرض ،23الغرفتين كال من ألاعضاء متساوية لجنة تشكل ،141/11 املادة حسب

 تعطيل وتجنب املدروسة النصوص في التعديالت من الكثير تحاش ي هو اللجنة هذه تشكيل

 توسيع في الجزائري  ملؤسسا رغبة وعدم جهة، من القانونية، النصوص وإعداد صدور 

 .أخرى  جهة من أخرى  مجاالت إلى التعديل في ألامة مجلس صالحية

 من يوما، 11 أقصاه أجل في ألاول  الوزير من بطلب فتجتمع اللجنة عمل يخص وفيما

 العضوي  القانون  من 99 املادة ذلك وأكدت .الخالف محل باألحكام يتعلق نص اقتراح أجل

 احتياطيين، أعضاء 1 إلى باإلضافة أعضاء، 11 قائمة املجلس مكتب يضبط حيث ،12-16

 أعضاء تمثيل مبدأ احترام مع النسبي، للتمثيل وفقا البرملانية املجموعات مع باالتفاق وذلك

 من 96 املادة في جاء ما حسب الخالف محل القانون  نص إليها املحال املختصة اللجنة من

 لاعتبار اعتبارين، مراعاة التشكيلة خالل من ضحيت وهنا .ألامة ملجلس الداخلي النظام

 ألاعضاء، متساوية اللجنة مستوى  على البرملانية املجموعات تلعبه الذي للوزن نظرا السياس ي

 محل باألحكام معرفتها بحكم املختصة، اللجنة من أعضاء إدماج بسبب التقني ولاعتبار

 .24غيرها من أكثر الخالف

 اللجنة أعمال سير لحسن الضرورية الوسائل كل مةألا  مجلس رئيس ضمان وبعد

 إلاجراء حسب اليها احيلت والتي الخالف محل ألاحكام بدراسة تقوم ألاعضاء، متساوية

 نصا تقترح ثم ،16-12 العضوي  القانون  من 96 املادة حسب الدائمة، اللجان في املتبع العادي

 املادة ألحكام طبقا عليه للمصادقة الغرفتين على الحكومة تعرضه والتي ألاحكام تلك حول 

 الوطني الشعبي املجلس من الحكومة تطلب الغرفتين، بين الخالف استمر حالة وفي ،141/12

 املصوت ألاخير بالنص أم ألاعضاء، متساوية اللجنة أعدته الذي بالنص إما نهائيا الفصل

 واملادة 9-141/6 ةاملاد حسب النص يسحب ألاولى الغرفة إخطارها عدم حالة وفي .عليه

 .12/16 العضوي  القانون  من 96/16
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 الثاني املحور 

 ألامة مجلس مستوى  على الخاصة التشريعية إلاجراءات مسار

  باألوامر املتعلقة التشريعية إلاجراءات-1

 حسب ألاوامر هذه أن فنجد الرئاسية، باألوامر يتعلق فيما ألامة مجلس لدور  بالنسبة

 بسبب أم ألاولى الغرفة شغور  بسبب إما عاجلة، مسائل في تصدر الدستور  من 146 املادة

 املؤسس أن باعتبار الشغور، حالة في ألامة مجلس دور  عن نتساءل هنا .البرملانية العطلة

 .فقط الوطني الشعبي املجلس على الشغور  حالة قصر الدستوري

 ألامة مجلس افتقار هو أعاله، املوضح الجزائري  املؤسس قفمو  في السبب لعل

 إعماال الحكومة على ويمارسها الوطني الشعبي املجلس يملكها التي الرقابة وآليات لوسائل

 ألاولى الغرفة على املقصور  الشغور  أخرى، جهة ومن جهة، من هذا ،25ألاشكال تقابل بمبدأ

 طاملا مجمدا يبقى حيث التشريعي، وباختصاصه لامة مجلس بوجود يمس سابقا كان فقط،

 بتعزيز اقام 6161 وتعديل 6112 تعديل أن غير .ألاولى للغرفة التابع مركز في دوما يقع أنه

 محل يحل أن يمكنه ما ولاستمرار، بالديمومة يتصف باعتباره ألامة، ملجلس التشريعي الدور 

 .شغورها حالة في التشريعية الوظيفة أداء في ألاولى الغرفة

 لها القادمة الدورة بداية في عليها املوافقة أجل من البرملان على ألاوامر عرض بشأن أما

 مراقبة في سلطة أية للبرملان الدستور  يمنح لم املادة هذه فبموجب ،146/16 املادة حسب

 بدون  عليها باملوافقة الزامة خالل من التشريعية سيادته يضعف أنه بل الرئاسية، ألاوامر

 من الثانية الفقرة حسب بشأنها تعديالت أي إجراء عدم بل فحسب هذا ليس ،26مناقشة

 ال جملة املواد تلك نصوص بقبول  إما ألامة مجلس فيلزم ألاساس هذا وعلى .16 املادة

 منها يسير ءجز على موافقته بسبب يرفضها أن وإما منها، بجزء اقتناعه عدم رغم تفصيال،

 ألاوامر، تلك بنود على تعديالت أي إدخال او مناقشة لهم يصح ال ألنهم آلاخر، الجزء ورفض

 من 16/11 املادة حسب املختصة اللجنة ومقرر  الحكومة ملمثل لاستماع بعد عليها ويصوت

 .ألامة ملجلس الداخلي النظام من 91 املادة أكدته والذي ،16-12 العضوي  القانون 

 إجراءات لنفس يخضع فهو للتصويت املفروض القانوني النصاب صوبخصو 

 للموافقة املشروطة ألاغلبية وتختلف تشريعية، أعمال باعتبارها القوانين، على التصويت
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 أمر، بموجب فيه وشرع الجمهورية رئيس فيه تدخل الذي التشريعي املجال باختالف عليها

اص للتشريع بقوانين عادية بموجب املادة فإذا كان موضوع ألامر يدخل ضمن املجال الخ

-12من القانون العضوي  41، وأيضا املادة 141/14فيتم التصويت عليه حسب املادة  119

باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين ملجلس ألامة، أما إذا كان موضوع ألامر، يدخل  16

تور، فيتم التصويت من الدس 141ضمن املجال املحدد للقوانين العضوية بموجب املادة 

عليه حسب الفقرة الثانية منها، والنصوص الدستورية السابقة، باألغلبية املطلقة   أعضاء 

أعضاء مجلس  4\1مجلس ألامة خالفا للنص الدستوري السابق الذي أخذ بنظام أغلبية 

 .27ألامة في التصويت على ألاوامر

الية والقانون املتعلق بتسوية إلاجراءات املتعلقة باملصادقة على مشروع قانون امل-6

 :امليزانية

 إلاجراءات املتعلقة باملصادقة على مشروع قانون املالية* 

تكريسا ملبدأ السيادة التشريعية للبرملان، إضافة إلى املجال القانوني، يشرع البرملان 

غير أن التطور الدستوري قد أكد أن مشروع  في املجال املالي كاختصاص دستوري أصيل،

قانون املالية معد ومنظم وفق صيغة تنفيذية، وأن لاقتراح البرملاني املالي مقيد ومشروط، 

هذا ما جاء . وهذا ما يتناقض وألافكار الدارجة بأن سيادة البرملان مطلقة على امليدان املالي

النواب في اقتراح قوانين قد تؤدي إلى به التشريع الجزائري عندما وضع قيودا على حق 

من الدستور الفرنس ي لسنة  41املساس بتوازن امليزانية والتي جاءت مستوحاة من نص املادة 

ولعل الغرض من هذا التقييد هو الحد من مبادرات النواب ألغراض انتخابية أو . 1919

ئب البرملاني أن يبحث عن وبالتالي ينبغي على النا. ديماغوجية قد تسبب إهدار املال العام

ونظرا الفتقار . تدابير ترفع املداخيل أو تكون مساوية على ألاقل للمبالغ املقترح تغييرها

املؤسسة التشريعية للوسائل الالزمة، يشهد الواقع العملي احتكار السلطة التنفيذية 

 .للمجال املالي

اد مشروع قانون إضافة إلى ما سبق ذكره تنفرد أيضا السلطة التنفيذية بإعد

املالية، وأن دور البرملان هنا ال يتعدى املناقشة املحدودة زمنيا لضرورة التصويت على قانون 

يوم، حيث يخول لغرفتي البرملان التصويت على قوانين املالية، بموجب  61املالية في أجل 
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لتصويت ، إضافة إلى ا286161من الدستور املعدل سنة  119/16قوانين عادية حسب املادة 

وفي . 12النقطة  141على القانون املتعلق بقوانين املالية بموجب قانون عضوي حسب املادة 

من الدستور يصادق مجلس ألامة على النص املصوت  142/11هذا الشأن تطبيقا للمادة 

يوما، حسب املادة ( 61)جل أقصاه عشرون أمن قبل املجلس الشعبي الوطني في عليه 

، وفي حالة وجود خالف بين الغرفتين، يحال إلى اللجنة 16-12العضوي من القانون  44/11

وفي حالة عدم . 44/14أيام للبث في شأنه حسب املادة ( 19)متساوية ألاعضاء في أجل ثمانية 

املصادقة على مشروع قانون املالية ألي سبب كان في ألاجل املحدد، يصدر رئيس الجمهورية 

من  44/11واملادة  142/16ية بموجب أمر حسب املادة املشروع املتضمن قانون املال

بعد خضوعه للمطابقة الدستورية من قبل املحكمة الدستورية  16-12القانون العضوي 

 من الدستور  141/11حسب املادة 

واملغزى هنا من تخويل رئيس الجمهورية إصدار قانون املالية بموجب أمر هو 

إضعاف السيادة التشريعية للبرملان في املجال املواد املالية، أو إظهار الهيمنة الرئاسية في 

 .الجانب املالي كجانب استراتيجي وحساس

 : إجراءات املصادقة على قانون تسوية امليزانية* 

من النظام الداخلي ملجلس ألامة، حيث تدرس اللجنة  91/11ادة والتي حددتها امل

النص املتضمن تسوية  29املختصة بالشؤون لاقتصادية واملالية لدى غرفة مجلس ألامة

امليزانية للسنة املعنية، باالستماع الى ممثل الحكومة وكل من تدعوه اللجنة من خبراء 

 نتاجاتها وتوصياتها بشأنهومختصين، وتعد تقريرا في املوضوع يتضمن است

، أنه تطبيقا ألحكام املادة 16-12من القانون العضوي رقم  41وقد حددت املادة 

من الدستور، تصوت كل غرفة على مشروع القانون املتضمن تسوية امليزانية  112/16

من النظام الداخلي ملجلس  91/16بكامله، بعد اختتام املناقشة العامة وأكدت ذلك املادة 

 30.مةألا 

غير أن امتناع الحكومة عن تطبيق أحكام املواد املذكورة أعاله بخصوص تقديم 

لاعتمادات املالية لكل سنة مالية معنية، وان تختتم كل سنة مالية بتصويت البرملان، يعد 
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خاصة عنما يتعدى ألامر بها إلى اصدار قوانين املالية . عقبة أمم تطور الديمقراطية البرملانية

 31لية، التي عادة ما تصدر بموجب أوامر ال يجوز إطالقا للنواب مناقشتها أو تعديلهاالتكمي

 :إجراءات املوافقة على لاتفاقيات واملعاهدات* 

من الدستور، توافق كل غرفة من البرملان  111و 116/11تطبيقا ألحكام املواد 

 .ى تتم املصادقة عليهاصراحة على لاتفاقيات واملعاهدات التي يوقعها رئيس الجمهورية حت

من القانون العضوي، أنه ال يمكن أن تكون مشاريع  19/11وقد نصت املادة 

القوانين املتضمنة املوافقة على لاتفاقيات واملعاهدات املعروضة على غرفتي البرملان محل 

تصويت على موادها بالتفصيل، وال محل أي تعديل عليها، كما أن كل غرفة عقب اختتام 

من  19/16قشة تقرر املوافقة على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله حسب املادة املنا

 16-12القانون العضوي 

وبخصوص إجراءات املوافقة عليها على مستوى مجلس ألامة، تدرس اللجنة 

املختصة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج، مشروع القانون 

افقة على لاتفاقية أو املعاهدة، وتستمع إلى ممثل الحكومة، وتعد تقريرا في املتضمن املو 

املوضوع مرفوق بوثيقة املعاهدة، ويعرض القانون املتضمن املوافقة عليها في جلسة عامة 

للمناقشة واملصادقة عليه بكامله، وبعد لاستماع على التوالي إلى عرض ممثل الحكومة 

 32ن أي تعديل عليهوتقرير اللجنة املختصة دو 

وهكذا بخصوص املوافقة البرملانية على لاتفاقيات واملعاهدات الدولية في ذات طابع 

وهذا ما يشكل تناقض بخصوص . شكلي، حيث يضفي عليها البرملان الصبغة القانونية فقط

من الدستور بخصوص تخويل البرملان حق فتح مناقشة حول  112ما جاء في نص املادة 

خارجية بناءا على طلب من رئيس الجمهورية، والتي تفض ي إلى إصداره الئحة السياسة ال

  33وتبليغها للرئيس كأداة رقابية ممنوحة للبرملان لكن غير مفعلة

 خاتمة

ختاما حول الدور التشريعي ملجلس ألامة، فقد جاء بعد عدة مبررات كشفت عنها 

نتيجة ضعف تواجد الشخصيات والكفاءات الوطنية في مختلف املجاالت  املمارسة العملية،

العلمية ولاقتصادية ولاجتماعية والثقافية وإلادارية على مستوى السلطة التشريعية، 
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وهو ما تجسد فعليا خالل املراجعة . وهو ما شكل إحدى دوافع تبني نظام الغرفتين

كاف بسبب صورية الغرفة الثانية وحرمان  غير أن ذلك لم يكن. 1992الدستورية لدستور 

أعضاء مجلس ألامة من حق املبادرة ولاقتراح والتعديل وبالتالي تجاهل خصوصية تركيبته 

من خالل إصالح دور  6112البشرية، ألامر الذي تداركه املؤسس الدستوري الجزائري سنة 

ته التشريعية لتشمل حق مجلس ألامة في املجال التشريعي، عندما اتجه نحو توسيع صالحيا

املبادرة التشريعية في مجاالت ثالث تتعلق بالشأن املحلي واملتمثلة في التنظيم املحلي وتهيئة 

لاقليم والتقسيم إلاقليمي، إضافة إلى تمكينه من ممارسة حق التعديل على النصوص 

 .القانونية الخاصة باملجاالت التي يشرع فيها حصرا

لك إلاضافات وإلاصالحات املتعلقة بالوظيفة التشريعية غير أنه بالرجوع لجل ت

ملجلس ألامة، نجد أن املشرع الدستوري من جهة أخرى لم يجعل هذه الصالحيات 

التشريعية تمارس بشكل مطلق وفعال، وذلك بسبب إحاطتها بجملة من الشروط املقيدة، 

نصاب القانوني لقبول سواء تلك املتعلقة بعدد ألاعضاء املفروض لقبول املبادرة أو ال

التعديل، إضافة إلى سكوت املؤسس الدستوري عن التدخل التنفيذي بدون استثناء في 

كل هذه الثغرات، حاول املشرع الدستوري الجزائري . املجاالت التي يشرع فيها مجلس ألامة

 تجنبها، وساهم في تعزيز دور مجلس ألامة في العمل التشريعي من خالل التخلي 6161سنة 

عن تلك الشروط، تحقيقا ملبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها من جهة أولى، ومن جهة 

 .ثانية تكريسا الزدواجية السلطة التشريعية وتطوير العمل التشريعي

 املراجع املعتمدة

 النصوص القانونية

رخة املؤ  14والصادر في الجريدة الرسمية العدد  12/11/6112املؤرخ  11-12القانون رقم 

 املتضمن تعديل الدستور  16/11/6112

 11الصادر في الجريدة الرسمية العدد  61/19/6112املؤرخ  16-12القانون العضوي رقم 

املتعلق بتنظيم املجلس الشعبي الوطني ومجلس لامة وعملهما وكذا  69/19/6112املؤرخة 

 .العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
 49الصادر في الجريدة الرسمية العدد  66/19/6116النظام الداخلي ملجلس ألامة املؤرخ   
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 البحوث العلمية

، أطروحة لنيل درجة (بين النص واملمارسة)مزياني حميد، آلية التشريع بأوامر في الجزائر 

 6119الدكتوراه في العلوم القانونية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

عن واقع لازدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري مزياني حميد، 

 6111/6116الجزائري، شهادة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، الدور التشريعي ملجلس لامة الجزائري واملستشارين املغربي، شهادة حجاب ياسين

 ،6114/6111بسكرة، ماجستير، كلي الحقوق، جامعة دمحم خيضر، 
شامي رابح، مكانة مجلس ألامة في البرملان الجزائري، شهادة ماجستير في قانون إلادارة  

 6111/6116املحلية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 املقاالت

، مجلة "التفوق الحكومي في مجال العمل التشريعي: " بن السونة خير الدين، مقال بعنوان

 6119أكتوبر - 16لد الخامس، العدد صوت القانون، املج

حجاب ياسين، مقال بعنوان التشريع على ضوء التعديل الدستوري / عادل بن عبد هللا

 ،6119، جوان 16، العدد 9الجزائري واملصري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، املجلد 

 :الهوامش
                                                           

حيث يشارك رئيس الجمهورية البرملان في ممارسة التشريع سواء عن طريق أوامر في املجال املخصص  1

 أو عن طريق املراسيم في املجال غير املخصص للقانون  للقانون،
 16/11/6112املؤرخة  14والصادر في الجريدة الرسمية العدد  12/11/6112املؤرخ  11-12القانون رقم  2

 .يتعديل الدستور الاملتضمن 
 6112من تعديل الدستور لسنة  112/11سابقا ورد النص الدستوري في املادة  3
تودع مشاريع القوانين املتعلقة بالتنظيم املحلي وتهيئة إلاقليم والتقسيم إلاقليمي "  144/11تنص املادة  4

 " لدى مكتب مجلس ألامة

املؤرخة  11الصادر في الجريدة الرسمية العدد  61/19/6112املؤرخ  16-12القانون العضوي رقم 

مجلس لامة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية املتعلق بتنظيم املجلس الشعبي الوطني و  69/19/6112

 .بينهما وبين الحكومة
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، مجلة صوت القانون، "التفوق الحكومي في مجال العمل التشريعي: " خير الدين بن سونة، مقال بعنوان 5

 419، ص6119أكتوبر - 16املجلد الخامس، العدد 
عضوا ( 61)أو عشرون  ...ن قابلة للمناقشةاقتراحات القوانيتكون : "112/16وهذا ما نصت عليه املادة  6

 ..."في مجلس ألامة
 6161من الدستور املعدل سنة  146راجع املادة  7
 السابق ذكره 16-12من القانون العضوي  61نصت على هذا الشرط املادة  8
 49الصادر في الجريدة الرسمية العدد  66/19/6116النظام الداخلي ملجلس ألامة املؤرخ  9

 من النظام الداخلي ملجلس ألامة 22/11املادة  راجع 10
املستحدثة بموجب القانون  112/16جاءت املادة املذكورة أعاله تطبيقا ألحكام الدستور السيما املادة  11

حيث يستوجب ألعضاء مجلس ألامة مشاركتهم  6161في تعديل  119/16والواردة حاليا في املادة  ،12-11

 الفعلية في أشغال اللجان وحضور الجلسات العامة تحت طائلة العقوبات املطبقة في حالة الغياب
 من النظام الداخلي ملجلس ألامة 11/11راجع املادة  12
 م الداخلي ملجلس ألامةمن النظا 41هذا ما جاء في املادة  13
، 6112، فقد تدارك املؤسس الجزائري في تعديل الدستور سنة 1992عكس النص الدستوري لسنة  14

وعزز دور مجلس ألامة بشأن اقتراح تعديالت، باعتبار انه حق قائم بذاته ومرتبط بمراحل اعداد النصوص 

 .القانونية
منه  114بموجب املادة  6112حيث اكتفى املؤسس الدستوري لسنة  خالفا للنص الدستوري السابق، 15

 بالنص على حق املعارضة في تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرملان فقط دون التمثيل على مستوى اللجان
 16-12من القانون العضوي رقم  19اكدت ذلك أيضا املادة  16
ملناقشة أنفسهم مسبقا قبل بدء الجلسة بساعة يسجل أعضاء مجلس ألامة الراغبون في التدخل أثناء ا 17

 من النظام الداخلي ملجلس ألامة 29حسب املادة 
من النظام  21/11ونشير أن التدخالت تنصب حول مضمون املشروع أو لاقتراح أو النص حسب املادة  18

 الداخلي ملجلس ألامة
ن املغربي، شهادة ماجستير، كلي ياسين حجاب، الدور التشريعي ملجلس لامة الجزائري واملستشاري 19

 116، ص6114/6111الحقوق، جامعة دمحم خيضر، بسكرة، 
 من النظام الداخلي ملجلس ألامة 64نصت عليها املادة  20
 119ياسين حجاب، نفس املرجع، ص 21
وتخضع  نميز هنا بين فئتين من القوانين، القوانين العادية التي يسنها البرملان في مجاالت ذات طبيعة عامة 22

إلجراء التصويت باألغلبية البسيطة، والقوانين العضوية التي يسنها البرملان في مجاالت خاصة وحيوية 
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محددة وترتبط بأحكام مكملة للدستور، ألنها تتعلق بالطابع ألاساس ي والتنظيمي للدولة وتخضع إلجراءات 

ريع على ضوء التعديل الدستوري ياسين حجاب، مقال بعنوان التش/ خاصة ومتميزة، عادل بن عبد هللا

  691، ص6119، جوان 16، العدد 9الجزائري واملصري، مجلة العلوم القانونية والسياسية، املجلد 
سبق وأن وقع خالف بين الغرفتين، عندما رفض مجلس ألامة املصادقة على قانون إلاشهار، حيث رفض  23

من  41الوطني حول الصياغة القانونية للمادة  املواد كاملة، وكذلك بسبب اختالفه مع املجلس الشعبي

مواد من القانون  4، بشأن مصطلح رسم خاص، ورفضه 16/12/1999قانون التحكم في الطاقة في 

 ألاساس ي لعضو البرملان
رابح شامي، مكانة مجلس ألامة في البرملان الجزائري، شهادة ماجستير في قانون إلادارة املحلية، جامعة أبي  24

 61، ص6111/6116ايد، تلمسان، بكر بلق
من بين آلاليات الرقابية املخولة للمجلس الشعبي الوطني والتي يترتب عليها إثارة املسؤولية الحكومية،  25

من الدستور، وفي املقابل لرئيس  126-121-111ملتمس الرقابة والتي يمارسها بموجب أحكام املواد 

 .الجمهورية سلطة حل املجلس الشعبي الوطني
 16-12من القانون العضوي رقم  16/11نصت على ذلك املادة  26

، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في (بين النص واملمارسة)حميد مزياني، آلية التشريع بأوامر في الجزائر  27

 99، ص6119العلوم القانونية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، حيث كان 6112من الدستور املعدل سنة  141/11للنص الدستوري السابق بموجب املادة  خالفا 28 

 يندرج ضمن مجاالت التشريع بقوانين عادية، التصويت على ميزانية الدولة
 من النظام الداخلي ملجلس ألامة 61نصت عليها املادة  29
املذكور أعاله في إطار الرقابة  قد ألغى الحكم الدستوري 6161يتضح أن التعديل الدستوري لسنة  30

 البرملانية على أعمال الحكومة، وأدرجها ضمن لاختصاص التشريعي للبرملان
 111حميد مزياني، املرجع السابق، ص 31
 .من النظام الداخلي ملجلس ألامة 96نصت أيضا على ما ورد أدناه املادة  32
لتشريعي في النظام الدستوري الجزائري، شهادة حميد مزياني، عن واقع لازدواجية التشريعية والعمل ا 33

 111، ص6111/6116ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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في النظام الدستوري مناصفة الوظيفة التشريعية بين البرملان والسلطة التنفيذية 

 الجزائري 

دراسة تحليلية مقارنة 

 بن جراد عبد الرحمن

 طالب دكتوراه

 مخبر القانون والتنمية املحلية، قسم الحقوق 

 جامعة أحمد دراية أدرار

 :امللخص

 بصناعة التشريع في التعديل 
ً
لح عليه مؤخرا

ُ
تناولت الدراسة الوظيفة التشريعية او ما اصط

، حيث تناولت ُمجمل املجاالت التي 8591وفي الدستور الفرنس ي لعام  0202الدستوري لعام 

ن في غالبية الدول من  ِّع فيها البرملان الذي يتكوَّ
غرفتين، كما هو الحال في الجزائر ُيشر 

وفرنسا، كما تناولت الدراسة املجاالت التي يكون للسلطة التنفيذية فيها إمكانية التشريع 

باالشتراك مع البرملان من خالل مشاريع الحكومة التي ُيصادق عليها البرملان لُتصبح قوانين، 

التشريعية والتنفيذية ومحاولة وكان الهدف من الدراسة الوقوف على التداخل في السلطتين 

 .إيجاد حلول لتقليص هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية

الوظيفة التشريعية، التعديل الدستوري، البرملان، السلطة  :الكلمات املفتاحية

 .التنفيذية
Abstract: 

The study dealt with the legislative function or what has been 

termed recently as legislation making, in the Constitutional 

Amendment for the year 2020 and in the French constitution of 1958.  

It dealt as well with the whole areas in which the parliament is 

legislated, which in most countries consists of two chambers, such as is 

the case in Algeria and France. In which the executive authority has the 

ability to legislate jointly with the parliament through government 

projects that are approved by parliament to become laws.  The aim of 

the study was to identify the overlap in the legislative and executive 
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powers and try to find solutions to reduce the control of the executive 

authority over the legislative function. 

Keywords: legislative function, constitutional amendment, 

parliament, the executive branch 

 :مقدمة

وضع كل القوانين وألانظمة،  عتبريُ 
ُ
الدستور اللبنة ألاساسية التي على إثرها ت

مة  ِّ
 
نظ

ُ
ختلف التشريعات امل

ُ
وبذلك فهو املادة الخام التي تتشكل منها القواعد العامة مل

يجعله يسمو على التشريعات ألاخرى التي يجب أن  ملختلف املجاالت واملؤسسات، هذا ما

 كان مصيرها الزوال، ألنَّ تلك التشريعات ال تكون 
َّ
 له وغير ُمخالفة لنصوصه وإال

ً
تصدر تبعا

 بعد مطابقتها القبلية أو البعدية للنصوص الدستورية
َّ
 .سارية املفعول إال

البرملان في غالبية ومن املعلوم أنَّ الوظيفة التشريعية هي من صميم اختصاص 

 أنَّ هذه الوظيفة في 
َّ
ل لكل شرائح الشعوب، إال ِّ

 
مث

ُ
رع للقوانين بصفته امل ِّ

 
الدول، فهو املش

لة في 
َّ
ما صار يشترك معه فيها السلطة التنفيذية ُممث  على البرملان وإنَّ

ً
الواقع لم تُعد حكرا

انين هي من نسج السلطة رئيس الجمهورية والحكومة، بل نستطيع أن نقول أنَّ ُمعظم القو 

 
َّ
ها لن تصدر إال التنفيذية وتصدر من خالل مشاريع قوانين وليس اقتراحات قوانين رغم أنَّ

 .بعد املصادقة عليها من طرف البرملان

ها أسالت حبر الكثير  دة، ورغم أنَّ إنَّ مسألة صناعة التشريع مسألة دستورية معقَّ

ها ال  أنَّ
َّ
ل الجهات التي من الفقهاء الدستوريين، إال بل ن قِّ  تزال تثير الكثير من سالستفهامات مِّ

لها حق التشريع، مع أنَّ معظم الدساتير على غرار الدستور الجزائري والدستور الفرنس ي قد 

أعطت السلطة التنفيذية حق مشاركة السلطة التشريعية في مهمة سن التشريعات، وهو ما 

والذي يمنع تداخل مونتيسكيو به الفقيه  ُيخل بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نادى

 .اختصاص السلطات فيما بينها

كغيره من الدساتير التي سبقته كرَّس مسألة ُمناصفة  0202التعديل الدستوري و 

التشريع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خالل النصوص التي حملها هذا 

رة له من خالل التعديل الدستوري  التعديل، مقارنة مع  0202فما هي وظيفة البرملان املقرَّ
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م؟ وهل ينفرد البرملان وحده بهذه  8591دستور الجمهورية الفرنسية لعام  ل واملتمَّ املعدَّ

 الوظيفة أم تشترك معه جهات أخرى فيها؟

ي أقرها سنحاول من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على أهم املجاالت الت

ل واملتمم  0202التعديل الدستوري  للبرملان للتشريع فيها مقارنة مع الدستور الفرنس ي املعدَّ

للسلطة التنفيذية للتشريع  التعديل، كما سنتطرق إلى املجاالت التي أقرها هذا 0221عام 

 فيه، سنقوم بكل ذلك من خالل مبحثين، سنتطرق في املبحث ألاول إلى الوظيفة التشريعية

 .للبرملان، بينما سنتناول في املبحث الثاني الوظيفة التشريعية للسلطة التنفيذية

 املبحث ألاول 

 الوظيفة التشريعية للبرملان

إذا كان املؤسس الدستوري الفرنس ي قد أعطى للسلطة التنفيذية الفرنسية الحق 

أكتوبر  20في إصدار لوائح تشريعية من خالل دستور الجمهورية الخامسة الصادر في 
أصبحت ترى أنَّ ربما قد التي  الدساتير، فإنَّ ألامر لم يكن كذلك بالنسبة لباقي 18591

 على السلطة التنفيذية
ً
 .وظيفة صناعة التشريع ليست حكرا

سنحاول إظهار الوظيفة التشريعية للبرملان من خالل التطرُّق إلى عملية املبادرة 

؛ ثمَّ نحاول معرفة عملية املصادقة على (ب أول مطل)بالقوانين التي يختص بها البرملان 

 (.مطلب ثان  )القوانين التي يختص بها هذا البرملان 

 مبادرة البرملان بالقوانين : املطلب ألاول 

 من املعلوم أنَّ مرحلة املبادرة بالقوانين هي أولى بل أهم مرحلة في صناعة التشريع،

مارس عملها بواسطة برملان يتكون من غرفتين هما املجلس 
ُ
وبما أنَّ السلطة التشريعية ت

، سُنحاول التطرق إلى عملية املبادرة بالقوانين من طرف 2الشعبي الوطني؛ ومجلس ألامة

؛ ثمَّ إلى عملية املبادرة بالقوانين من طرف مجلس ألامة (فرع أول )املجلس الشعبي الوطني 

 .(فرع ثان  )
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والجمعية  املبادرة بالقوانين من طرف املجلس الشعبي الوطني: ألاول  لفرعا

 الوطنية الفرنسية

منح املؤسس الدسـتوري الجزائـري الحـق لنـواب املجلـس الشـعبي الـوطني مـن أجـل 

  القــوانين، املبـادرة بـاقتراح
ً
علــى  وأشــترط لقبــول سالقتــراح توقيعــه مــن طــرف عشــرين نائبــا

ر نصه في شـكل مـواد، وأن ال بعرض لألسباب، وأن يحرَّ  ألاقــل، كمــا أوجــب إرفــاق الــنص

مبـادرة تـم سـحبها أو رفضـها ال يمكـن  أيَّ  أنَّ  يكـون نظيـر مشـروع أو اقتـراح قيـد الدراسـة، كمـا

 شـهر 12طرحهـا أمـام البرملـان مـن جديـد إال بعـد مـرور 
ً
ه ال يمكن للنـواب اقتـراح قـانون أنَّ  كمـا ا

  ينـتج عنـه تخفـيض فـي املـوارد العموميـة أو زيـادة فـي النفقـات العموميـة،
َّ
إذا كـان هـذا  إال

 
ً
 بتـدا سالقتـراح مرفقـا

ُ
ِّ بير ت

 
 ق الزيـادة فـي إيـرادات الدولـة، أو تـوفر مبـالغ ماليـة مـن النفقـاتحقـ

وهـذا مـا جعـل مبـادرات  العمومية فـي فصـل آخـر تسـاوي علـى ألاقـل املبـالغ املقتـرح إنفاقهـا

مـاد مـالي ر وضع قانون ال يحتـاج إلـى اعتوَّ صل تل ه ال يمكن أن يُ إذ أنَّ  تكون معدومة النـواب قـد

ه ال يمكن ألعضاء البرملان  ،3 اما تعلق بمصالح الدولة وسيره لتنفيـذه، خاصـة إذا وبهذا فإنَّ

قبول اقتراح قانون صادر عنهم موضوعه تعديل ميزانية الدولة بزيادة النفقات أو بتخفيض 

 .  إلايرادات ما داموا ال يملكون التدابير التي من شأنها تحقيق توازن تلك التعديالت

ل  من الوزير ألاول أو أنَّ لك 0202من التعديل الدستوري لعام  801وجاء في املادة 

ا 4رئيس الحكومة حسب الحالة؛ والنواب؛ وأعضاء مجلس ألامة، حق املبادرة بالقوانين ، أمَّ

، فأكدت على أنَّ اقتراحات القوانين تكون قابلة 0281من التعديل الدستوري  811في املادة 

مها عشرون   أو عشرون ( 02)للمناقشة إذا قدَّ
ً
 في مجلس ( 02)نائبا

ً
ألامة، بينما لم عضوا

مون  0202يتحدث التعديل الدستوري  ِّ
عن الحد ألادنى للنواب أو أعضاء ألامة الذين يقد 

 للمناقشة
ً
 .اقتراحات القوانين لتكون قابلة

صها له الدستور، وكذلك في  ِّ
كما يكون الحق للبرملان التشريع في امليادين التي ُيخص 

نظام الحريات العمومية وحماية الحريات حقوق ألاشخاص وواجباتهم ألاساسية ال سيما 

قة باألحوال الشخصية وألاسرة السيما  ِّ
 
الفردية وواجبات املواطنين؛ القواعد العامة املتعل

منها الزواج والطالق والنسب وألاهلية والتركات؛ شروط استقرار ألاشخاص؛ التشريع 

قة بوضع ِّ
 
ق بالجنسية؛ القواعد العامة املتعل ِّ

 
قة ألاساس ي املتعل ِّ

 
ية ألاجانب؛ القواعد املتعل



مناصفة الوظيفة التشريعية بين البرملان والسلطة التنفيذية في النظام 

 الدستوري الجزائري 
بن جراد عبد الرحمن. د. ط  

 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  240

 

بإنشاء الهيئات القضائية؛ القواعد العامة لقانون العقوبات وإلاجراءات الجزائية السيما 

طابقة لها والعفو الشامل وتسليم املجرمين 
ُ
تحديد الجنايات والجنح والعقوبات املختلفة امل

وطرق التنفيذ؛ نظام ساللتزامات ونظام السجون؛ القواعد العامة لإلجراءات املدنية وإلادارية 

قة بالصفقات العمومية؛ التقسيم  ِّ
 
املدنية والتجارية ونظام امللكية؛ القواعد العامة املتعل

إلاقليمي للبالد؛ التصويت على قوانين املالية؛ إحداث الضرائب والجبايات والرسوم 

نظام إصدار النقود والحقوق املختلفة وتحديد أسسها ونسبها وتحصيلها؛ النظام الجمركي؛ 

قة بالتعليم والبحث العلمي؛  ِّ
 
ونظام البنوك والقرض والتأمينات؛ القواعد العامة املتعل

قة بقانون  ِّ
 
قة بالصحة العمومية والسكان؛ القواعد العامة املتعل ِّ

 
القواعد العامة املتعل

قة  ِّ
 
بالبيئة وإطار العمل والضمان سالجتماعي وممارسة الحق النقابي؛ القواعد العامة املتعل

قة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية؛  ِّ
 
املعيشة والتهيئة العمرانية؛ القواعد العامة املتعل

حماية التراث الثقافي والتاريخي واملحافظة عليه؛ النظام العام للغابات وألاراض ي الرعوية؛ 

الضمانات النظام العام للمناجم واملحروقات والطاقات املتجددة؛ النظام العقاري؛ 

قة  ِّ
 
ألاساسية للموظفين والقانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية؛ القواعد العامة املتعل

بالدفاع الوطني واستعمال السلطات املدنية للقوات املسلحة؛ قواعد نقل امللكية من 

القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ إنشاء فئات املؤسسات؛ إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها 

 .  5ابها التشريفيةوألق

ِّع البرملان              
صة للقوانين العضوية بموجب الدستور، ُيشر   إلى املجاالت املخصَّ

ً
وإضافة

ق  ِّ
 
بقوانين عضوية في، تنظيم السلطات العمومية وعملها؛ نظام سالنتخابات؛ القانون املتعل

ق باإلعالم؛ القانون ألاسا ِّ
 
س ي للقضاء والتنظيم القضائي؛ باألحزاب السياسية؛ القانون املتعل

ق بقانون املالية ِّ
 
 6.القانون املتعل

الحقوق للجمعية الوطنية الفرنسية اقتراح قوانين في مجاالت  في فرنسا فُيمكنأما             

املدنية والضمانات ألاساسية التي يتمتع بها املواطنون ملمارسة الحريات العامة والحرية 

ئل سالعالم وما يفرضه الدفاع الوطني على املواطنين في أنفسهم والتعددية واستقالل وسا

مجال الجنسية ووضع ألاشخاص وأهليتهم وأنظمة الزواج والتركات والهبات، وممتلكاتهم، و 

رة بشأنها وإلاجراءات إضافة إلى مجال تحديد الجنايات والجنح وكذا العقوبات املقرَّ 
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الجزائية والعفو وإنشاء الهيئات القضائية الجديدة والقانون ألاساس ي للقضاة وأساس 

 . الضرائب بجميع أنواعها ونسبها وكيفية تحصيلها ونظام إصدار النقود

كما يحدد القانون القواعد املتعلقة بالنظام سالنتخابي للمجالس البرملانية واملجالس املحلية 

يين املقيمين خارج فرنسا وكذا شروط ممارسة الواليات والهيئات التمثيلية للفرنس

سالنتخابية والوظائف سالنتخابية التي يمارسها أعضاء مجالس التداول في الجماعات 

إلاقليمية؛ والقواعد املتعلقة بإنشاء فئات من املؤسسات العامة وكذا مجال الضمانات 

الدولة؛ وقواعد تأميم املؤسسات ألاساسية التي تمنح للموظفين العسكريين واملدنيين في 

 .ونقل ملكية املؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص

كما يضبط القانون املبادئ ألاساسية املتعلقة بالتنظيم العام للدفاع الوطني؛ 

وسالستقالل إلاداري للجماعات إلاقليمية واختصاصاتها ومواردها؛ ومجال التعليم؛ 

ظام امللكية والحقوق العينية وساللتزامات املدنية والتجارية؛ وحق واملحافظة على البيئة؛ ون

 7.العمل والحق النقابي والضمان سالجتماعي

والجمعية الوطنية الفرنسية تختلف عن مجلس الشيوخ الفرنس ي كونها لها 

ه ال ينبغي أن تكون أغلبية مجلسها ُيخالف  صالحية إسقاط أو تغيير الحكومة، وبذلك فإنَّ

 . ةالحكوم

 املبادرة بالقوانين من طرف مجلس ألامة ومجلس الشيوخ الفرنس ي: الفرع الثاني

ِّق بين غرف البرملان حينما ذكر 
من املعلوم أنَّ املؤسس الدستوري الجزائري لم ُيفر 

 مجاالت القوانين التي تبادر بها هذه الغرف في مجال التشريع وإنما اكتفى بذكر البرملان ككل،

رع على وجه سالطالق ِّ
 
ه يمكن ألعضاء مجلس ألامة أن ُيبادروا بالقوانين التي ذكرها املش  فإنَّ

د الحد ألادنى من  ِّ
ِّع الدستوري لم ُيحد 

 أنَّ املشر 
َّ
مثلهم مثل نواب املجلس الشعبي الوطني، إال

 .0281أعضاء مجلس ألامة أو نواب املجلس الشعبي الوطني كما فعل في التعديل الدستوري 

دل واملتمم وذلك في مادته  8591 لعاموجاء في الدستور الفرنس ي   20فقرة  15املع 

ه  تعرض مشاريع قوانين املوازنة وقانون تمويل الضمان سالجتماعي على الجمعية الوطنية أنَّ

 على تنظيم الجماعات املحلية على مجلس 
ً
؛ وتعرض مشاريع القوانين التي تهدف أساسا

ً
أوال

 
ً
 . 008؛ ودون إلاخالل بالفقرة ألاولى من املادة الشيوخ أوال
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ه           كما أنَّ
ُ
ب عن هذه مة من أعضاء البرملان إن ترتَّ قبل سالقتراحات والتعديالت املقدَّ ال ت

 في املوارد العامة أو إحداث عبء أو مضاعفة في النفقات العامة
ً
ا تخفيضا  .9املوافقة إم 

 ال يدخل ضمن نطاق  التشريعي أنَّ  ن أثناء تطبيق إلاجراءإذا تبيَّ و 
ً
 أو تعديال

ً
اقتراحا

يجوز للحكومة أو  11ه يتعارض مع تفويض منح بموجب املادة اختصاص القانون أو أنَّ 

 .لرئيس املجلس املختص أن يعترض عليه بعدم القبول 

وفي حالة حدوث خالف بين الحكومة ورئيس املجلس املعني يفصل املجلس 

 منهما في هذا الخالف وذلك خالل ثمانية أيام الدستوري بناًء على
ً
 .10طلب أيا

أنَّ مجلس الشيوخ الفرنس ي يتمتع بصالحيات أقل من الجمعية الوطنية مع العلم  

الجمعية  وكذلك بتغطية إعالمية أقل حيث أن ملجلس الشيوخ الفرنس ي دور مشابه لدور 

وخ فكالهما يعمالن على دراسة مشروعات القوانين فيقوم أعضاء مجلس الشي الوطنية

بشأنها  همألرائنواب الجمعية الوطنية ويمكن عدادها من قبل إبفحص تلك املشروعات بعد 

لكن عند حدوث خالف فيصار إلى القبول  ،أن تسفر عن تعديالت في صياغة تلك القوانين

عضو مجلس الشيوخ يضطلع في  برأي النواب في الجمعية الوطنية ومن هذا املنطلق فإنَّ 

ر 
 
ع لكن صالحياته في هذا املجال تقتصر على اقتراح التعديالت على ألاساس بدور املش

مشروعات القوانين واملقترحات التي يتقدم بها نواب الجمعية الوطنية بيد أن بيد أعضاء 

  .11بالقرار املشيخي املجلس صالحية تغيير الدستور عبر ما يعرف

ُمصادقة البرملان على القوانين من خالل التعديل الدستوري : املطلب الثاني

0202 

ل البرملان تتم على  بل من املعلوم أنَّ املصادقة على اقتراحات ومشاريع القوانين من قِّ

رفة من غرفه على حده، ويكون ذلك على مراحل ثالث، إيداع اقتراحات 
ُ
مستوى كل غ

؛ دراسة اقتراحات ومشاريع القوانين على مستوى اللجان (فرع أول )ومشاريع القوانين 

 (.فرع ثان  )واملصادقة عليها 

 إيداع اقتراحات ومشاريع القوانين: الفرع ألاول 

، أنَّ 0202من التعديل الدستوري لعام  801أكدت الفقرة الثانية من املادة 

عرض على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، ثمَّ ُيودعها الوزير 
ُ
مشاريع القوانين ت

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%AE%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ألاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس 

 .12ألامة

قة بالتنظيم املحلي وتهيئة إلاقليم والتقسيم إلاقليمي  ِّ
 
ودع مشاريع القوانين املتعل

ُ
ت

ودع كل مشاريع القوانين ألاخرى لدى مكتب  لدى مكتب مجلس ألامة، وباستثناء ذلك،
ُ
ت

، ومع احترام هذه إلاجراءات، يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح 13املجلس الشعبي الوطني

قانون موضوع مناقشة من طرف املجلس الشعبي الوطني ومجلس ألامة على التوالي، حتى تتم 

 .14املصادقة عليه

ِّع الدستوري قد أقرَّ 
بوجوب إيداع كل مشاريع القوانين لدى  وبذلك فإنَّ املشر 

قة بالتنظيم املحلي وتهيئة  ِّ
 
مكتب املجلس الشعبي الوطني باستثناء مشاريع القوانين املتعل

 فعل 
ً
، وحسنا

ً
إلاقليم والتقسيم إلاقليمي التي ُيستوجب ايداعها لدى مكتب مجلس ألامة أوال

 15.حلية وهم ألادرى بمثل هذه املشاريعألنَّ ثلثي أعضاء مجلس ألامة ُينتخبون من املجالس امل

 من ( 59)ويصادق البرملان على قانون املالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون 
ً
يوما

تاريخ ايداعه، وفي حالة عدم املصادقة عليه في هذا ألاجل ُيصدر رئيس الجمهورية مشروع 

مه  ِّ
أعضاء البرملان يكون مضمونه الحكومة بأمر، كما ال ُيقبل أي َّ اقتراح أو تعديل قانون ُيقد 

 بتدابير 
ً
 إذا كان مصحوبا

َّ
أو نتيجته تخفيض املوارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إال

تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية 

ساوي على ألاقل املبالغ املقترح إنفاقها
ُ
 16.ت

مه ( 12)ُيصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثالثون             
ُّ
 ابتداًء من تاريخ تسل

ً
يوما

ل رئيس  بل ه في حال ما أخطرت املحكمة الدستورية بشأن هذا القانون من قِّ إياه، غير أنَّ

املجلس الشعبي الوطني؛ أو رئيس مجلس ألامة؛ أو الوزير ألاول أو رئيس الحكومة حسب 

ه يو      17.قف هذا ألاجل حتى تفصل املحكمة الدستورية في ذلكالحالة، فإنَّ

أما بالنسبة للبرملان الفرنس ي فتعرض مشاريع قوانين املوازنة وقانون تمويل الضمان              

 على 
ً
، وتعرض مشاريع القوانين التي تهدف أساسا

ً
سالجتماعي على الجمعية الوطنية أوال

 ودون إلاخالل بالفقرة ألاولى من املادة تنظيم الجماعات املحلية على مجلس ا
ً
 .00لشيوخ أوال
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يخضع عرض مشاريع القوانين املودعة لدى الجمعية الوطنية أو مجلس الشيوخ و             

ه لتي يصدرها بتحديدها قانون أساس يللشروط ا ال يجوز إدراج مشاريع القوانين في ،  كما أنَّ

 ألاول املختص عدم احترام القواعدجلس جدول سالعمال إذا الحظ مؤتمر رؤساء امل

املنصوص عليها في القانون العضوي، وفي حال حدوث خالف بين مؤتمر الرؤساء والحكومة 

لغ املجلس الدستوري لكي يفصل في هذا  يجوز لرئيس املجلس املعني أو الوزير ألاول أن يب 

 للش، و الخالف خالل ثمانية أيام
ً
روط املنصوص عليها في يجوز لرئيس أحد املجلسين وفقا

هذا القانون أن يعرض على مجلس الدولة اقتراح قانون أودعه عضو في أحد هذين 

 . 18املجلسين إلبداء الرأي فيه قبل دراسته في اللجنة ما لم يعترض هذا العضو على ذلك

مة بواسطة عضو واحد أو أكثر من إحدى عدد سالقتراحات الخاصة بالتعديالت املقدَّ             

الجمعيات غير محدود، ويمكن أيضا تقديم طلبات سالقتراحات هذه باسم مجموعة عن 

 .19طريق رئيسها

عندما ترى 20.يقوم رئيس كل جمعية بإرسال أي مقترح على الفور إلى رئيس الوزراء

من  8-10ية من املادة اقتراح تعديل لقانون غير مقبول بموجب الفقرة الثان الحكومة أنَّ 

ِّ الدستور، فإنَّ 
 
غ رئيس الجمعية املعنية بقرارها قبل التسجيل بأمر من يوم تحديد يوم ها تبل

هذا سالقتراح للحصول على قرار، وال يمكن معارضة هذا الرفض بمرور املدة املقيدة في 

 . 21القرار

إدراج طلب للحصول على قرار بشأن إحدى املجموعات البرملانية عندما ينوي رئيس           

ساعة على ألاقل من  01جدول أعمال سالجتماع، يجب عليه إبالغ رئيس هذه الجلسة قبل 

ِّ . رةالتسجيل في جدول ألاعمال املقرَّ 
 
 .22غ رئيس الجمعية رئيس الوزراء دون تأخيرويبل

ه  ي أقل من قد ال يتم تسجيل طلب اقتراح تعديل في جدول أعمال سالجتماع فكما أنَّ

ذي غرض مماثل ملقترح تعديل سابق تعديل ال يمكن تقديم اقتراح و ، ستة أيام من تقديمه

 .23لحل في جدول أعمال الدورة العادية نفسها

مشاريع واقتراحات القوانين املوضوعة ، 24تسبق مشاريع القوانين بيان ألاسبابو 

اب  على مستوى  تسجلو من طرف مجلس الشيوخ، وكذلك املوضوعة من طرف النو 

ا الرئاسة اب يخضع للقبول والذي تم  ، أمَّ مة من طرف النو  وضع اقتراحات القوانين املقد 
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 في ظل الظروف املنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الجزء، يتم إلاعالن 
ً
تقييمه سابقا

 .25عن ساليداع في الجريدة الرسمية

عرض املبادرة التش
ُ
ه ت ريعية سواًء كانت مشروع قانون وفي البرملان الفرنس ي فإنَّ

م من الحكومة أو اقتراح قانون على إحدى الغرفتين حسب سالختصاص، ولكي ُيمارس  مقدَّ

البرملان اختصاصاته فقد اعتمد على لجانه البرملانية التي تختص بالتشريع أو لجانه التي 

 .تختص بالرقابة والتحقيق

 نين على مستوى اللجاندراسة اقتراحات ومشاريع القوا: الفرع الثاني

 واملصادقة عليها

، أنَّ ُمناقشة 0202من التعديل الدستوري لعام  809من املادة  20جاء في الفقرة 

مشاريع القوانين تنصبُّ من طرف املجلس الشعبي الوطني على النص الذي يعرضه عليه 

مجلس ألامة الوزير ألاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، أو على النص الذي صادق عليه 

، وتعرض الحكومة على 800في املسائل ذات سالختصاص املحلي املنصوص عليها في املادة 

صادق عليه، وفي كل الحاالت، 
ُ
تت عليه الغرفة ألاخرى وت إحدى الغرفتين النص الذي صوَّ

ت عليه نواب املجلس الشعبي الوطني بأغلبية  ُيصادق مجلس ألامة على النص الذي صوَّ

اضرين بالنسبة ملشاريع القوانين العادية؛ أو باألغلبية املطلقة بالنسبة ملشاريع أعضاءه الح

القوانين العضوية، وفي حالة حدوث خالف بين الغرفتين، يطلب الوزير ألاول أو رئيس 

ن من كلتا الغرفتين في أجل   الحكومة حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية ألاعضاء تتكوَّ

نهي اللجنة ي( 89)أقصاه خمسة عشر 
ُ
ق باألحكام محل الخالف، وت

َّ
 القتراح نص  يتعل

ً
وما

 ( 89)نقاشاتها في أجل  أقصاه خمسة عشر 
ً
 .يوما

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، وال يمكن إدخال أيَّ 

 بموافقة الحكومة، وفي حالة استمرار الخالف بين الغرفتين، يمكن للحك
َّ
ومة تعديل  عليه إال

، وفي هذه الحالة يأخذ 
ً
أن تطلب من املجلس الشعبي الوطني الفصل في الخالف نهائيا

ر ذلك 
َّ
املجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة املتساوية ألاعضاء أو إذا تعذ

خطر به الحكومة املجلس 
ُ
ِّت عليه، وُيسحب النص الذي لم ت

بالنص ألاخير الذي ُصو 

 .26الشعبي الوطني
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 ِّ
 
جان الدائمة في البرملان الحق في أن تستمع في إطار جدول أعمالها واختصاصاتها، لل

إلى ممثل الحكومة، كما يمكنها سالستماع إلى أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، 

ويبلغ رئيس املجلس الشعبي الوطني الحكومة، مع العلم أن أعضاء الحكومة يمكنهم حضور 

جه إلى رئيس املجلس أشغال اللجان الدائ مة، ويستمع إليهم بناًء على طلب الحكومة الذي يو 

 .27الشعبي الوطني

ت عليه، في  يعرض ممثل الحكومة نص القانون املتضمن اقتراح القانون املصو 

اب املجلس الشعبي الوطني تقديم  ،28الغرفة سالخرى  ويحق للجنة املختصة وللحكومة ولنو 

اقتراحات التعديالت على مشروع أو اقتراح قانون محال على اللجنة املختصة لدراسته، وال 

يمكن اقتراح التعديالت على النص املعروض للمناقشة في الغرفة املعنية بعد التصويت 

 .29عليه من قبل الغرفة ألاخرى 

 وبإيجاز وان يخص            
ً
لال يجب ان يكون التعديل على مشاريع واقتراحات القوانين مع 

ن إدراج مواد إضافية، كما  ة من مواد النص املودع، أو له عالقة مباشرة به إن تضم  ماد 

قع هذا التعديل من قبل جميع أصحابه في أجل أربع وعشرون  ساعة ابتداًء ( 00)يجب ان يو 

 .ملناقشة العامة للنص محل التعديلمن الشروع في ا

رر قبول التعديل أو رفضه، وفي حالة           در مكتب املجلس مدى قبول التعديل، ويق  يق 

لغ إلى مندوب أصحابهعدم قبوله يكون القرار   ويب 
ً
ال
 
 ، و معل

ً
حال التعديالت املقبولة تطبيقا

ُ
ت

غ إلى الحك
 
اب املجلس للفقرات السابقة على اللجان املختصة، وتبل زع على نو  ومة، وتو 

الشعبي الوطني، ويتم الفصل في كل الحاالت من قبل الجلسة العامة للمجلس الشعبي 

 .الوطني

ال يمكن ألعضاء اللجنة املختصة إيداع تعديالت كتابية وفق أحكام النظام الداخلي 

مة أو اللجنة للمجلس الشعبي الوطني، أو التوقيع عليها مع أصحابها، مع أنه يمكن للحكو 

 .30املختصة تقديم تعديالت في أي وقت قبل التصويت على املادة التي تتعلق بها

ا في البرملان الفرنس ي فتتناول مناقشة القوانين في الجلسة النص الذي صادقت عليه أ          م 

 للمادة 
ً
بلغت به تطبيقا

ُ
ذر ذلك فإنها تتنا 01اللجنة التي أ ول النص من الدستور، وغن تع 

بلغ املجلس بشأنه
ُ
غير أن مناقشة املشاريع التي تتضمن التعديل الدستوري ، الذي أ
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ومشاريع قوانين املوازنة ومشاريع قوانين تمويل الضمان سالجتماعي في الجلسة تتناول في 

بلغ النص الذي تعرضه الحكومة وتتناول في قراءات 
ُ
قراءة أولى أمام املجلس ألاول الذي أ

 .ص الذي أرسله املجلس آلاخرأخرى الن

ال يجوز إجراء مناقشة مشروع أو اقتراح قانون في الجلسة وفي قراءة أولى أمام و 

 بعد انقضاء ستة أسابيع من ايداعه وال يمكن إجراؤها أمام 
 
بلغ إال

ُ
املجلس ألاول الذي أ

 بعد ان
 
بلغ به إال

ُ
ال تطبق الفقرة و ، قضاء مدة أربعة أسابيع من إرسالهاملجلس الثاني الذي أ

جل وفق الشروط املنصوص عليها في املادة  من  09السابقة في حالة مباشرة سالجراء املع 

الدستور، كما ال تطبق على مشاريع قوانين املوازنة ومشاريع قوانين تمويل الضمان 

 .31سالجتماعي واملشاريع املتعلقة بحاالت ألازمة

على إحدى اللجان الدائمة التي يحدد عددها بثمان  تحال مشاريع واقتراحات القوانين         

لجان في كل مجلس، وبناًء على طلب من الحكومة أو من املجلس املختص تحال مشاريع أو 

 بغرض دراستها
ً
 .32اقتراحات القوانين إلى لجنة يتم تعيينها خصيصا

ة أو في اللجنة ألعضاء البرملان والحكومة حق التعديل، ويمارس هذا الحق في الجلس         

ي إلاطار الذي يحدده حسب الشروط املنصوص عليها في النظام ألاساس ي للمجلسين وذلك ف

يجوز للحكومة بعد بدأ املناقشة أن تعترض على دراسة أي تعديل لم يسبق ، و قانون عضوي 

 .عرضه على اللجنة

بلغ وإذا طلبت الحكومة ذلك فإن املجلس يفصل في النص املعروض للم          
ُ
ناقشة الذي أ

بشأنه بتصويت واحد على النص كله أو على جزء منه مع سالحتفاظ فقط بالتعديالت التي 

 .33اقترحتها الحكومة أو قبلتها

 املبحث الثاني

 الوظيفة التشريعية للسلطة التنفيذية

من املعلوم أنَّ السلطة التنفيذية تتقاسم مهمة سن التشريعات مع السلطة 

ق عليها في هذا املجال، وذلك لعدة اعتبارات أولها، الحجم القليل من  التشريعية بل وقد تتفوَّ

اقتراحات القوانين التي ُيبادر بها أعضاء البرملان من جهة؛ ومن جهة أخرى أنَّ معظم القوانين 
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كون من خالل مشاريع قوانين وضعتها الحكومة، رغم أنَّ مهمة سن التشريعات التي تصدر ت

ا   إلى السلطات التشريعية، والوظيفة التشريعية للسلطة التنفيذية تكون إمَّ
ً
قد أوكلت أساسا

 (.مطلب ثان  )؛ أو من خالل مشاريع حكومية (مطلب أول )بمبادرة من طريق رئيس الجمهورية 

 ة التشريعية لرئيس الجمهوريةالوظيف: املطلب ألاول 

اه صراحة أحكام أخرى في  لها إيَّ ِّ
خو 

ُ
يضطلع رئيس الجمهورية بالسلطات التي ت

ن الوزير ألاول  ِّ
ه، يرأس مجلس الوزراء؛ ُيعي  الدستور بسلطات وصالحيات أخرى من بينها أنَّ

ع املراسيم  ِّ
 
الرئاسية؛ له أو رئيس الحكومة، حسب الحالة؛ يتولى السلطة التنظيمية؛ ُيوق

حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها؛ ُيبرم املعاهدات الدولية وُيصادق 

 إلى العديد من السلطات والصالحيات، وأغلب هذه الصالحيات والسلطات هي 
ً
عليها، إضافة

 34.من صميم صناعة التشريع

ر رئيس الجمهورية إذا دعت ال    ِّ
حة، حالة وفي الحالة سالستثنائية ُيقر  لِّ

ُ
ضرورة امل

 بعد اجتماع املجلس ألاعلى لألمن، ( 12)الطوارئ أو الحصار، ملة أقصاها ثالثون 
ً
يوما

واستشارة رئيس مجلس ألامة؛ ورئيس املجلس الشعبي الوطني؛ والوزير ألاول أو رئيس 

 الحكومة حسب الحالة؛ ورئيس املحكمة الدستورية، ويتخذ كل التدابير الالزمة الستتباب

 . 35الوضع

وفي حالة الحرب يوقف العمل بالدستور ويتولى رئيس الجمهورية جميع 

 .36السلطات

ِّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور املجلس 
لرئيس الجمهورية أن ُيشر 

الشعبي الوطني أو خالل العطلة البرملانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وُيخطر رئيس 

 املحكمة الدس
ً
تورية بشأن دستورية هذه ألاوامر، على أن تفصل فيها في الجمهوري وجوبا

قصاه عشرة 
 
أيام، ويعرض رئيس الجمهورية ألاوامر التي اتخذها على كل غرفة ( 82)أجل ا

من غرف البرملان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها، وتعدُّ الغية ألاوامر التي ال ُيوافق 

تخذ ألاوامر في 
ُ
ِّع في عليها البرملان، وت

مجلس الوزراء، كما يمكن لرئيس الجمهورية أن ُيشر 

 .الحالة سالستثنائية



مناصفة الوظيفة التشريعية بين البرملان والسلطة التنفيذية في النظام 

 الدستوري الجزائري 
بن جراد عبد الرحمن. د. ط  

 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  249

 

ُيصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة؛ معاهدات السلم؛ والتحالف 

قة بقانون ألاشخاص؛  ِّ
 
قة بحدود الدولة واملعاهدات املتعل ِّ

 
وسالتحاد؛ واملعاهدات املتعل

غير واردة في ميزانية الدولة؛ وسالتفاقات الثنائية أو  واملعاهدات التي تترتب عليها نفقات

قة بمناطق التبادل الحر والشراكة والتكامل سالقتصادي، بعد أن  ِّ
 
املتعددة ألاطراف املتعل

، وتسمو املعاهدات التي ُيصادق عليها رئيس 
ً
رفة من غرف البرملان صراحة

ُ
وافق عليها كل غ

ُ
ت

 .في الدستور على القانون  الجمهورية حسب الشروط املنصوص عليها

رئيس الجمهورية يقوم بتسمية وجاء في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، أنَّ 

 كما ينهي رئيس الجمهورية تعيينه لرئيس الوزراء عندما يقوم ألاخير بتقديم. رئيس الوزراء

بتعيين أعضاء الحكومة وينهي مهامهم بناًء على اقتراح من ؛ كما يقوم استقالة الحكومة

 . 37رئيس الوزراء

يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على املراسيم وألاوامر التي تتم املداولة بشأنها في 

ن مجلس الوزراء ِّ
، وُيصدر التعيينات في الوظائف املدنية والعسكرية في الدولة، وُيعي 

ستشا
ُ
؛ وامل

 
ر ألاكبر لوسام الشرف؛ والسفراء واملبعوثون فوق العادة؛ ُمستشارو الدولة

وُمستشارو ديوان املحاسبة؛ واملحافظون؛ ومثلو الدولة في أقاليم ما وراء البحر املنصوص 

وفي كاليدونيا الجديدة؛ وكبار الضباط؛ ومديرو سالكاديميات؛ ومديرو  50عليها في املادة 

 .راءإلادارات املركزية بقرار من مجلس الوز 

تتحدد املناصب ألاخرى التي يتخذ فيها قرار التعيين أثناء اجتماعات مجلس و 

وكذلك الشروط التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية أن يفوض ، الوزراء بموجب قانون أساس ي

تتحدد املناصب أو الوظائف ألاخرى التي لم تذكر ، و صالحياته في التعيين لكي تمارس باسمه

والحريات أو  ألهميتها في ضمان الحقوق  بموجب قانون أساس ي  والتي نظرافي الفقرة الثالثة 

املخولة لرئيس الجمهورية  الحياة سالقتصادية وسالجتماعية لألمة  تمارس فيها سلطة التعيين

يجوز لرئيس  وال. بعد إبداء الرأي العلني للجنة الدائمة املختصة في كل من مجلس ي البرملان

ِّ الجمهورية أن يقوم بأ
 تعيين إذا كان مجموع عدد ألاصوات املعارضة في كل لجنة يمثل على ي 

 ألاقل ثالثة أخماس ألاصوات امل
ُ
ِّ . دلى بها داخل اللجنتينـــ

د القانون اللجان الدائمة ويحد 

   .38املناصب أو الوظائف املعنية املختصة بحسب
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 الوظيفة التشريعية للحكومة: املطلب الثاني 

يقدم رئيس الحكومة مشروع القانون باسم الحكومة، وهناك إجراء خاص يتعين            

استيفاؤه إذ يتعين أن يدرس مجلس الدولة كل مشاريع القوانين قبل عرضها على مجلس 

 
ً
 الوزراء ويكون رأيه استشاريا

ً
ال يعلن للعموم، واملفروض أن تنصب دراسة مجلس  ، وعموما

 .املشروع محل الدراسة الدولة على شرعية ونظامية أحكام

أحكام املشروع  ويهتم مجلس الدولة على وجه الخصوص في دراسته بالتأكد من أنَّ             

بعض أحكام  تندرج ضمن املجال املخصص للقانون، ويمكن أن يلفت نظر الحكومة إلى أنَّ 

 
ً
. إلى املالءمةتندرج ضمن املجال التنظيمي، ويمكن أن تتوسع الدراسة أحيانا  القانون مثال

وليس هناك في الدستور ما يمنع مجلس الدولة من تجاوز الرأي التقني والدفاع عن انسجام 

 
ً
ه وجوب تصور لحسن سير إلادارة أو ألخالقيات الديمقراطية، ولكنَّ  النظام القانوني، مثال

ي ليس من حقه الحكم على ألاسباب السياسية الراهنة، أي هل أصابت الحكومة أو أخطأت ف

 التشريع على هذا النحو؟

يخضع مشروع القانون ملداولة مجلس الوزراء بعد مناقشته في مجلس الحكومة في و          

مكتب املجلس الشعبي ( الوزير ألاول )حالة وجود مثل هذه املؤسسة، وبعدها يودعه 

 39.الوطني

وبالنهوض بعبء  من املعلوم أنَّ الحكومة هي هيئة تختص بتنفيذ القوانين،و             

 الدولة الوظيفتين إلادارية والسياسية في
ً
، وقد كانت الوظيفة التنفيذية مختلطة قديما

تدخل في  شأنها في ذلك شأن هاتين ألاخيرتين، كانت ظيفتين القضائية والتشريعية، وهيبالو 

 في ممارسة 
ً
اختصاص امللوك، بناء على تفويض من آلالهة، كما كان لرجال الدين شأن أيضا

ولم . هذه الوظيفة، مما أدى بدوره إلى حدوث صراع مرير وطويل بين امللوك ورجال الدين

، إال مع ظهور أفكار 
ً
تتمايز الوظيفة التنفيذية عن الوظيفتين القضائية والتشريعية تماما

عن الفصل بين السلطات، وتمايز كل واحدة  Montesquieu فقيه الفرنس ي مونتسكيوال

 .40منها عن ألاخرى 

لكل  من الوزير ألاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، حق املبادرة ففي الجزائر 

عرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الدولة، ثمَّ 
ُ
بالقوانين، وت

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


مناصفة الوظيفة التشريعية بين البرملان والسلطة التنفيذية في النظام 

 الدستوري الجزائري 
بن جراد عبد الرحمن. د. ط  

 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  251

 

يودعها الوزير ألاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني أو 

 .41مكتب مجلس ألامة

ويتم املصادقة على مشاريع القوانين من قبل البرملان غرفة تلو ألاخرى كٌل حسب 

أسبقية إلايداع، وألهمية مشاريع القوانين ُيستوجب عرضها على مجلس الوزراء بعد اخذ 

مجلس الدولة، وهو ما ال نجده في اقتراحات القوانين التي توضع مباشرة لدى مكتب راي 

 .املجلس الشعبي الوطني أو مكتب ألامة حسب الحالة

، السلطة التشريعية، و السلطة التنفيذية تكون النظام السياس ي في فرنسا منيو            

. رئيس الجمهورية والحكومة تمارلس السلطة التنفيذية بالتشارك بين. والسلطة القضائية

ن الرئيُس رئيسل الوزراء، وهو مسؤول أمام . وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء يعي 

املجلس -يمكن إلغاء الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء، من قبل الجمعية الوطنية . البرملان

أن رئيس الوزراء تدعمه دائًما ؛ هذا يضمن "اقتراح توجيه اللوم"من خالل  -ألادنى في البرملان

 .في املجلس ألاعلى -في معظم املواضيع-أغلبية املجلس ألادنى الذي يلعب دوًرا بارًزا 

يصدر البرملان التشريعات و . يتألف البرملان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخو               

ت على امليزانية؛ ويراقب عمل السلطة التنفيذية من خالل  إجراء استجواب رسمي على ويصو 

ي البرملان وإنشاء لجان تحقيقأرضية مج ق من و  ،لس ل يعمل املجلس الدستوري على التحق 

ن أعضاؤه من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية  دستورية التشريعات، الذي يعيَّ

الرؤساء السابقون للجمهورية هم أيًضا أعضاء في و  ،يوخالوطنية، ورئيس مجلس الش

 .املجلس

وهو . يعتمد القضاء املستقل على نظام القانون املدني الذي تطور من قانون نابليون               

والفرع إلاداري ( الذي يتعامل مع القانون املدني والقانون الجنائي)ينقسم إلى الفرع القضائي 

ا ، ولكل منهما محكمة استئناف علي(الذي يتعامل مع الطعون في القرارات التنفيذية)

لس الدولة خاص باملحاكم محكمة النقض خاصة باملحاكم القضائية ومج: مستقلة خاصة

تضم الحكومة الفرنسية هيئات مختلفة تتفقد انتهاكات السلطة والهيئات إلادارية و  ،إلادارية

 42.املستقلة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ه من  وجاء في دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة كل من رئيس الوزراء لأنَّ

مناقشة مشروعات القوانين الحكومية في  تكون ، و وأعضاء البرملان حق املبادرة بـالتشريع

من مجلس ي  أكثرفي واحد  أو  مجلس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الدولة ويتم عرضها

ِّ ، و البرملان
 
طرح مشروعات قوانين املالية وتلك املتعل

ُ
للمرة  سالجتماعي قة بتمويل الضمانت

 فإن مشروعات00دون املساس بالفقرة ألاولى من املادة و  ،ألاولى أمام الجمعية الوطنية

القوانين التي تعالج بشكل أساس ي آلية تنظيم املجتمعات املحلية يجب أن تعرض للمرة 

 .الشيوخ ألاولى في مجلس

يخضع عرض مشروعات قوانين الحكومة أمام الجمعية الوطنية أو مجلس و 

ِّ  الشيوخ
ال يتم تضمين مشروعات قوانين الحكومة في ، و قانون أساس ي دهاللشروط التي يحد 

الذي تمت إحالة مشروع  جدول ألاعمال إذا ما أعلن مؤتمر رؤساء مجلس البرملان ألاول 

 في حالة عدمو. القانون إليه أنه لم يتم سالمتثال للقواعد التي يحددها قانون أساس ي

ء والحكومة، يجوز لرئيس مجلس البرملان املعني أو لرئيس الوزراء سالتفاق بين مؤتمر الرؤسا

يجوز و، إلى املجلس الدستوري الذي سوف يبت فيها في غضون ثمانية أيام إحالة املسألة

 
ً
ِّ  لرئيس أحد املجلسين، وفقا

م مشروع قانون للشروط املنصوص عليها في القانون، أن يقد 

عرضه عضو من أحد مجلس ي البرملان وذلك من عضو على مجلس الدولة ي مخاص مقدَّ 

43اللجنة، ما لم يعترض هذا العضو على ذلك إلبداء الرأي فيه قبل النظر فيه في
. 

 خاتمة

ق في  طبَّ
ُ
ال شك أنَّ مبدأ الفصل بين السلطات التي نادى بها الفقيه مونتيسكيو  ال ت

وأنَّ صالحيات السلطات تتداخل فيما بينها في الكثير من املجاالت،  معظم دول العالم،

 إلى طغيان بعض السلطات على غيرها، خاصة السلطة التنفيذية التي نجدها في 
ً
إضافة

الكثير من ألاحيان تسطو على بعض صالحيات السلطة التشريعية أو القضائية، ففي مجال 

ين هي من سالختصاصات سالصيلة للسلطة التشريع من املفروض أنَّ مهمة سن القوان

ق ببعض ألاوامر الرئاسية أو التنظيمات، لكن الواقع الذي نشهده هو 
َّ
 ما يتعل

َّ
التشريعية إال

صُت إلى العديد من 
ُ
ل
ل
، فمن خالل دراستي ملوضوع الوظيفة التشريعية خ

ً
غير ذلك تماما

 :النتائج من بينها
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ه رغم أنَّ الوظيفة التشريعية هي-
 أنَّ  أنَّ

َّ
اختصاص أصيل للسلطة التشريعية إال

ف على الكثير من الجوانب، منها، نظام الحكم في الدولة؛ النظام 
َّ
ذلك في اعتقادنا يتوق

سالنتخابي؛ تشكيلة البرملان، والكثير من سالعتبارات ألاخرى التي إن توفرت قد تجعل من هذه 

 .يذيةالوظيفة مهمة تتقاسمها السلطتين التشريعية والتنف

ل - بل أنَّ ألاهمية املعطاة ملشاريع القوانين على حساب اقتراحات القوانين من قِّ

جسد هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية،  املؤسس
ُ
الدستوري هي ألاخرى ت

هو آلاخر لم يولي اقتراحات القوانين ألاهمية املناسبة والتي  0202التعديل الدستوري لعام و 

 .لها إرجاع سالختصاص ألهلهُيمكن من خال

م بعض التوصيات منها ِّ
قد 

ُ
 :وألهمية موضوع الوظيفة التشريعية ارتأينا أن ن

ختصة في التشريع على مستوى املقانونية ضرورة العمل على تفعيل دور اللجان ال -

الة  البرملان والوزارات لضبط وتحديد املفاهيم وصياغة النصوص القانونية بطريقة فع 

لتفادي تداخلها مع بعضها البعض وتجنب بعض التعقيدات والغموض الذي تكتسيه بعض 

، نلعالقات مع البرملاالسابق لوزير ال ي السيد محمود خوذر عليه أكد ، هذا ما القوانين

 سالستقرارالتشريع لضمان مجال بحاجة ماسة الى دور أكبر للبرملان في  الجزائر أنَّ  والذي قال

الصناعة التشريعية في ظل "واعتبر الوزير في كلمة ألقاها خالل افتتاح ندوة حول  ،القانوني

الصناعة التشريعية ال تعني  ، أنَّ  مسوس بنادي الجيش ببني" مقتضيات الحكم الراشد

 التضخم التشريعي والتنظيمي وإنَّ 
ُ
 ما ساللتزام بإعداد نصوص ذات نوعية جيدة ت

ً
 راعي شروطا

 
ً
 .محددة

ل أعضاء البرملان، ضرورة سالر - بل تقاء بنوعية اقتراحات القوانين املوضوعة من قِّ

 عن الوالءات 
ً
كل بضوابط ومعايير قانونية بعيدا

َّ
 بوجود برملان مش

َّ
وهذا لن يتم إال

حاباة والطائفية 
ُ
 عن املمارسات القديمة التي تحكمها املــــ

ً
والتعيينات العشوائية، وبعيدا

 .انونيةقواملوسالة الحزبية الغير 
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 :واملراجع املصادر
 
1
 - Voir, l'art 38, du constitution française de 1958, Modifié par LOI constitutionnelle 

n°2008-724 du 23 juillet  2008 de modernisation des institutions de la Ve République, 

art 14, " Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au 

Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des 

mesures qui sont normalement du domaine de la loi. 

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. 

Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de 

loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi 

d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. 

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les 

ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont 

du domaine législatif." 

 
التعديل ، يتعلق بإصدار 12/80/0202املؤرخ في  000-02مرسوم رئاس ي رقم من  ،880انظر، املادة  - 2

، 0202ديسمبر  12، مؤرخة في 10ج ر عدد  .0202، املصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر الدستوري

ج  ، املتضمن التعديل الدستوري،0281مارس  21، املؤرخ في 28-81، من القانون 880وانظر كذلك، املادة 

 .0281مارس  25، الصادرة في 80ر عدد 
انظر، بن سهلة ثاني بن علي، حمودي دمحم بن هاشمي، إلاطار القانون املنظم لحق املبادرة بالقوانين في  - 3

، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الثامن، 0288واملغربي لسنة  8551الدستورين الجزائري لسنة 

 .850، ص 0281جانفي 
 .0202، من التعديل الدستوري لعام 801ر، املادة انظ - 4
 .0202التعديل الدستوري لعام ، من 815انظر، املادة  - 5
 .0202التعديل الدستوري لعام ، من 802انظر، املادة  - 6

7
  - L’article 34 , de la constitution du 03 juin 1958, op.cit., Modifié par LOI 

constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 11,  "La loi fixe les règles 

concernant : les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens 

pour l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des 

médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne 

et en leurs biens ; la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes 

matrimoniaux, les successions et libéralités ; la détermination des crimes et délits 

ainsi que les peines qui leur sont ordres de juridiction et le statut des magistrats 

,l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; 

le régime d'émission de la monnaie. 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238705/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238705/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238658/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238658/2008-07-25/
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La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées 

parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français 

établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats électoraux et 

des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités 

territoriales ; la création de catégories d'établissements publics ; les garanties 

fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ; les 

nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur 

public au secteur privé. 

La loi détermine les principes fondamentaux : de l'organisation générale de la défense 

nationale ; de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs 

compétences et de leurs ressources ; de l'enseignement ; de la préservation de 

l'environnement ; du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles 

et commerciales ; du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.   
8
-  Voir, l’article 39, alinéa 02 de la constitution française, op.cit., Modifié par LOI 

constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 15 " Les projets de loi de finances et 

de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée 

nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour 

principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu 

au Sénat.  "  
9
- Voir l’article 40, de la constitution française, op.cit., "Les propositions et 

amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque 

leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, 

soit la création ou l'aggravation d'une charge publique." 
10

-  Voir l’article 41, de la constitution française, op.cit., Modifié par LOI 

constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 16  " S'il apparaît au cours de la 

procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de 

la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le 

Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité. 

 En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, 

le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de 

huit jours." 
-80-80، تاريخ سالطالع يوم /https://ar.wikipedia.org/wikiانظر، موقع ويكيبيديا، على الرابط ،  - 11

 .82:10، على الساعة، 0202
 .0202التعديل الدستوري لعام ، من 801الفقرة الثانية من املادة  انظر، - 12
 .0202التعديل الدستوري لعام من ، 800انظر، املادة  - 13
 .0202التعديل الدستوري لعام ، من 809انظر، املادة  - 14
 .0202التعديل الدستوري لعام من ، 801انظر، املادة  - 15
 .0202الدستوري لعام التعديل من ، 805انظر، املادة  - 16

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238662/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238662/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238664/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238664/2008-07-25/
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 .0202التعديل الدستوري لعام من ، 801انظر، املادة  - 17

18
- Voir, l’article 39, op.cit.  "  L'initiative des lois appartient concurremment au 

Premier ministre 

et aux membres du Parlement Les projets de loi sont délibérés en conseil des 

ministres après avis du Conseil d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux 

assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité 

sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du 

premier alinéa de l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet 

l'organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.  

  La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat 

répond aux conditions fixées par une loi organique.  

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des 

présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi 

organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et 

le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut 

saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.  

  Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre 

pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi 

déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose."   
19

- Voir, l’article 01, de la loi organique n° 2009-403, du 15 avril 2009 relative à 

l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution JORF n°0089 du 16 avril 

2009 Texte n°1." Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou 

plusieurs membres d’une assemblée n’est pas limité. 

Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d’un groupe 

par son président."  
20

- Voir, l’article 02, de la loi organique n° 2009-403, op.cit." Le président de chaque 

assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre." 
21

 - Voir, l’article 03, de la loi organique n° 2009-403, op.cit." Lorsque le 

Gouvernement estime qu’une proposition de résolution est irrecevable en application 

du second alinéa de l’article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le 

président de l’assemblée intéressée avant que l’inscription à l’ordre du jour de cette 

proposition de résolution ne soit décidée.  

Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l’expiration de ce délai [Dispositions 

déclarées non conformes  

à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 

2009].  
22

 - Voir, l’article 04, de la loi organique n° 2009-403, op.cit." Lorsque le président 

d’un groupe envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à 

l’ordre du jour d’une assemblée, il en informe le président de cette assemblée au plus 

tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour ne soit décidée. Le 

président de l’assemblée en informe sans délai le Premier ministre.  
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23

 -  Voir, l’article 05, de la loi organique n° 2009-403, op.cit." Une proposition de 

résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée moins de six jours 

francs après son dépôt. 

Une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition de résolution 

antérieure ne peut être inscrite à l’ordre du jour de la même session ordinaire." 
24

- Voir; l’article 07, de la loi organique n° 2009-403, op.cit."  Les projets de loi sont 

précédés de l’exposé de leurs motifs."  
25

- Vu l’article 81, du règlement intérieur de l’assemblé nationale française. " 1 Les 

projets de loi, les propositions de loi transmises par le Sénat et les propositions de loi 

présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence. 

2 Le dépôt des propositions de loi présentées par les députés est subordonné à leur 

recevabilité, laquelle est préalablement appréciée dans les conditions prévues par le 

chapitre III de la présente partie.  

3 Le dépôt fait l’objet d’une annance au Journal officiel." 
 .0202التعديل الدستوري لعام من ، 809انظر، املادة  - 26

ِّ 0281أوت  09، الصادر في 80-81، من القانون 01أنظر املادة  - 27
د لتنظيم املجلس الشعبي الوطني ، املحد 

أوت  01، الصادرة في 92ومجلس ألامة وعملهما وكذا العالقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ج ر عدد 

0281. 
 .، مرجع سابق80-81 ، من القانون 05املادة - 28
 .، مرجع سابق80-81 ، من القانون 01أنظر املادة  - 29
، الصادرة في 01ج ر عدد  ،0222 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة ،18 أنظر املادة -30

 .0222جويلية 12
31

 - Voir, l’article 42, de la constitution, op.cit., Modifié par LOI constitutionnelle 

n°2008-724 du 23 juillet... - art. 17  " La discussion des projets et des propositions de 

loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de 

l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie. 

 Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des 

projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale 

porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté 

par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l'autre 

assemblée. 

La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition de loi 

ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de 

six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée 

saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.  

L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les 

conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux projets de loi de 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238666/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238666/2008-07-25/


مناصفة الوظيفة التشريعية بين البرملان والسلطة التنفيذية في النظام 

 الدستوري الجزائري 
بن جراد عبد الرحمن. د. ط  

 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  258

 

                                                                                                                                           
finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs 

aux états de crise." 
32

-Voir, l’article 43, de la constitution, op.cit., Modifié par LOI constitutionnelle 

n°2008-724 du 23 juillet... - art. 18 " Les projets et propositions de loi sont envoyés 

pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit 

dans chaque assemblée. 

A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou 

propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement 

désignée à cet effet.    
33

 -Voir, l’article 44, de la constitution française de 1958, op.cit., Modifié par LOI 

constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 19 " Les membres du Parlement et 

le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en 

commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le 

cadre déterminé par une loi organique. 

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout 

amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission, Si le 

Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou 

partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou 

acceptés par le Gouvernement. 
 .0202التعديل الدستوري لعام ، من 50انظر، املادة  - 34
 .0202التعديل الدستوري لعام ، من 55انظر، املادة  - 35
 .0202التعديل الدستوري لعام ، من 828انظر، املادة  - 36

37
 - Voir, l'article 08, de la constitution française de 1958, op.cit., " Le Président de la 

République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation 

par celui-ci de la démission du Gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, 

il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions." 
38

 - Voir, l'article 13, de la constitution française de 1958, op.cit., Modifié par LOI 

constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 5, art. 12 " Le Président de la 

République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres, Il 

nomme aux emplois civils et militaires de l'État. 

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et 

envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les 

représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en 

Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs 

des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres. 

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des 

ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du 

Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. 

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au 

troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238668/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238668/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238670/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238670/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238751/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238751/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238751/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238751/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238751/2008-07-25/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000019238751/2008-07-25/


مناصفة الوظيفة التشريعية بين البرملان والسلطة التنفيذية في النظام 

 الدستوري الجزائري 
بن جراد عبد الرحمن. د. ط  

 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  259

 

                                                                                                                                           
droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 

nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission 

permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut 

procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque 

commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des 

deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon 

les emplois ou fonctions concernés. 
، في املنظومــة القانونيــة الجزائريــة املبـــــادرة بالقوانيــن بين الحكومـة والبرملان، انظر، مسعود شيهوب - 39

 .25، ص 0220ائب، العدد الثاني، املجلس الشعبي الوطني، الجزائر، نمجلة ال
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 - Voir, l'article 39, de la constitution française de 1958, op.cit., " L'initiative des lois 

appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. 

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'État 

et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi de finances 

et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à 

l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l'article 44, les projets de 

loi ayant pour principal objet l'organisation des collectivités territoriales sont soumis 

en premier lieu au Sénat. 

La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat 

répond aux conditions fixées par une loi organique.  

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des 

présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi 

organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et 

le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut 

saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. 

Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut soumettre 

pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une proposition de loi 

déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose." 
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 : ملخص 

يتضمن هذا البحث دراسة تحليلية للدور الرقابي للبرملان على أعمال الحكومة في ظل 

و ذلك بتسليط الضوء على الوسائل الرقابية التي تترتب عليها  ، 0202التعديل الدستوري 

املسؤولية السياسية للحكومة ،من خالل التطرق آلليات و نتائج عرض برنامج الحكومة على 

البرملان ،ثم بيان السياسة العامة و آلاثار املترتبة عليه ، و كذلك آلية الاستجواب و البحث 

 .قابية في مدى فاعلية هذه آلاليات الر 

البرملان، الحكومة، الرقابة، البرنامج، بيان السياسة،  :الكلمات املفتاحية

 . الاستجواب
Abstract: 

This research includes an analytical study of the supervisory role 

on government actions in light of the 2020 constitutional amendment, 

by shedding light on control methods that making the political 

responsibility of the government, by addressing the mechanisms and 

results of presenting the government program to parliament, then 

explaining the general policy and its implication, as well as 

mechanisms of questioning and researching the effectiveness of these 

control mechanisms.  
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statement, questioning. 
 :مقدمة

نقاشا وسعا من قبل الباحثين  0202شهدت مسودة التعديل الدستوري لسنة 

قتصاد، بل و املجتمع املدني و الرأي الااملختصين في السياسة و القانون وعلم الاجتماع و و 

الجميع في صياغة   جاء ذلك تجسيدا لتوجه مؤسسة رئاسة الجمهورية في اشراكو  ،العام

مضمونه للحصول نهاية على دستور توافقي يجسد املمارسة الديمقراطية و يحقق التوازن  

 . بين السلطات و ممارسة الحقوق و الحريات

اية على وقد كان لهذه املبادرة صدى كبير من الناحية العملية و التي أسفرت نه

 .20/00/0202عرضه على الاستفتاء الشعبي بتاريخ و صياغة أحكام هذا التعديل 

وفي قراءة عامة و كذا عميقة ملضمون التعديل سوف يالحظ العام و الخاص مجموع 

املستجدات التي جاء بها انطالقا من ديباجته مرورا بتنظيم السلطات ووصوال إلى أحكام 

 .تعديله

لبرملان و الحكومة من أهم السلطات الدستورية فقد مس التعديل وبالنظر إلى كون ا

سواء تعلق ألامر بتنظيمهما أو بمضمون  ،يد من الجوانب التي تتعلق بهماعدالدستوري ال

، ذلك أن التي ستكون محور دراستنا هيهذه ألاخيرة ، و تصاصهما أو طبيعة العالقة بينهمااخ

سلطة الرقابة على أعمال  فهو يمارس باملقابل البرملان فضال عن سلطته التشريعية

تختلف آثار الرقابة بحسب السلطات الرقابية املخولة لكل غرفة من غرفتي ، و الحكومة

 .البرملان على أعمال الحكومة 

تنظيما لالختصاصات الرقابية للبرملان  0202و قد تضمن التعديل الدستوري لسنة 

من دساتير الجمهورية ، و تضمن باملقابل آليات جديدة على أعمال الحكومة على غرار غيره 

 . 0202لتفعيل عملية الرقابة تكملة ملاجاء به التعديل الدستوري لسنة 

 0202و من هنا تتجلى اشكالية هذه الدراسة إلى أي مدى ساهم التعديل الدستوري 

ليات أم أن النصوص في تفعيل آليات رقابة البرملان على     الحكومة ؟ و هل فعل حقا هذه آلا

 الرقابية في ظله هي مجرد امتداد ملا جاء في الدساتير السابقة ؟
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و سنتناول ضمن هذه الورقة البحثية دراسة  وصفية تحليلية لالختصاصات 

الرقابية للبرملان على عمل الحكومة و بالتحديد آليات الرقابة التي تترتب عليها املسؤولية 

 :قا للتقسيم التالي السياسية للحكومة و ذلك وف

 مناقشة مخطط عمل الحكومة أو برنامجها :  املطلب ألاول 

 بيان السياسة العامة : املطلب الثاني

 الاستجواب :  املطلب الثالث

 املطب ألاول 

 مناقشة مخطط عمل الحكومة أو برنامجها

برنامج الحكومة أو مخطط عملها هو عبارة عن مشروع إلطار تنموي يشمل 

رية وواقعية تسعى الحكومة إلى تحقيقها خالل عهدتها ضمن مجموع مخططات نظ

  .الدولةالقطاعات املختلفة في 
إلاطار العام الذي يجب أن يمارس ضمنه أو مخطط عملها ويمثل برنامج الحكومة 

، خالل دراسة مدى موضوعية أهدافها من،البرملان مهامه الرقابية على أعمال الحكومة 

 .الامكانيات التي تملكها لتجسيدها بالنظر إلى جملة 
أو رئيس الحكومة  الدستوري الجزائري الوزير ألاول  من هذا املنطلق ألزم املؤسسو 

كل من املجلس أمام  1حسب الحالة بضرورة عرض مخطط عمل حكومته أو برنامجها

ا خولة له دستوريا بموجب هذليمارس كل منهما السلطات امل ،الشعبي الوطني ومجلس ألامة

و التي سوف  تختلف حتما  بحسب طبيعة الاختصاصات الدستورية  املنوطة بكل  ،العرض

مسؤولية ودرجة التزام و  ،و برنامجها حسب الحالةأغرفة في مواجهة مخطط عمل الحكومة 

 .الحكومة أمامها
برنامجها أمام املجلس الشعبي  الحكومة أوعرض مخطط عمل : الفرع ألاول 

 الوطني
خطط عمل الحكومة أمام املجلس الشعبي الوطني أوال، ثم إلى عرض نتطرق لعرض م

 .برنامج عمل الحكومة أمام املجلس الشعبي الوطني ثانيا
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 املجلس الشعبي الوطني الحكومة أمامعرض مخطط عمل  :أوال
فإن الحكومة  0202من التعديل الدستوري  في فقرتها ألاولى  021طبقا لنص املادة 

يقودها وزيرا أوال متى أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ،و في هذه الحالة 

من التعديل  5فقرة  10وعقب تعيين رئيس الجمهورية للوزير ألاول طبقا لنص املادة 

 3.ويتولى رئيس الجمهورية تعين أعضاءها 2يكلفه بإقتراح تشكيل حكومة  0202الدستوري 

،يكلف رئيس ألاول و الوزراء الذين يشكلونها عيين الحكومة املكونة من الوزيروبعد ت

الجمهورية الوزير ألاول بإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاس ي و عرضه على مجلس 

ليفتح   ،للموافقة عليه ليقوم على إثر ذلك بعرضه على املجلس الشعبي الوطني، 4الوزراء

من التعديل الدستوري  0فقرة  022هذا الغرض طبقا لنص املادة هذا ألاخير مناقشة عامة ل

0202. 
ما عن ضوابط املناقشة العامة فنظرا لعدم صدور القانون العضوي الناظم أ

حيث  ال  ،02/00للعالقة بين البرملان و الحكومة فسنوضحها طبقا ألحكام القانون العضوي 

، للنوابأيام من تبليغه  7يشرع في املناقشة العامة املتعلقة بمخطط عمل الحكومة إال بعد  

أيام على ألاكثر من  02ليتم التصويت على املخطط عقب تكييفه إن اقتض ى ألامر خالل 

 .5تاريخ تقديمه في الجلسة
ملجلس جدير بالذكر أن الحكومة تقدم مخطط عملها بكامل تفاصيله أمام او 

الشعبي الوطني ليتمكن من ممارسة رقابته السياسية من خالل مناقشته لهذا املخطط بكل 

 : جزئياته ليقرر عقب ذلك
إما رفض املخطط املعروض عليه، فتكون الحكومة حينئذ ملزمة بتقديم  -

أوال ي عين بها وزيرا ليعين رئيس الجمهورية وزيرا جديدا وفقا لنفس الكيفيات الت، 6استقالتها

و في هذه الحالة إذا لم تحصل موافقة املجلس الشعبي الوطني من جديد يحل . في البداية

تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب املجلس و  .وجوبا 

 .7الشعبي الوطني و ذلك في أجل أقصاه ثالثة أشهر 
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رأيه بخصوص هذا املخطط  و ضمن هذه الحالة يستحيل على مجلس ألامة أن يبدي

ألن تدخله في هذا الشأن متوقف على موافقة الغرفة ألاولى عليه ، أيا كانت ألاغلبية املساندة 

 .لهذا املخطط
و في هذه الحالة  بشأنه،أو املوافقة على املخطط املقدم كما هو دون إبداء تحفظ  -

لس الشعبي الوطني طبقا ملا ينفذ الوزير ألاول و ينسق مخطط العمل الذي صادق عليه املج

 .0202من التعديل الدستوري  021أقرته املادة 
كما له أيضا سلطة املوافقة على املخطط عقب مطالبته بتكييف بعض بنوده و في  -

هذه الحالة يمكن للوزير الاول أن يكيف مخطط عمل الحكومة بالتشاور مع رئيس 

 .8الجمهورية 
يمكن ملجلس ألامة أن يتدخل لتقييم مخطط عمل و في كلتا الحالتين ألاخيرتين  

 .و إبداء موقفه بخصوصه  الحكومة
جدير بالذكر أن تكييف الوزير ألاول مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشات و 

بل يتعين أن  ،مطلق الحرية في ذلك ، فليس لهيكون على إطالقهاملجلس الشعبي الوطني ال 

يوافق رئيس الجمهورية على هذا التكييف على اعتبار أنه صاحب البرنامج ألاصلي و الذي 

غالبا ما سيعمل على قبوله ، ليضمن موافقة املجلس الشعبي الوطني عليه و من ثم استمرار 

لتشرع في تجسيد مخطط العمل على أرض الواقع بعد أن يعبر مجلس ، الحكومة و دعمها 

 .9عن موقفه حيال نفس املخطط  ألامة
 عرض برنامج الحكومة أمام املجلس الشعبي الوطني: ثانيا 

فإن الحكومة  ،في فقرتها الثانية  0202من التعديل الدستوري  021طبقا لنص املادة 

يقودها رئيس حكومة متى أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برملانية  ،و في هذه 

من التعديل  002رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة طبقا لنص املادة الحالة وعقب تعيين 

يكلفه بتشكيل حكومته و اعداد برنامج ألاغلبية البرملانية ، و إذا لم يصل   0202الدستوري 

يعين رئيس الجمهورية رئيس ،وما يرئيس الحكومة املعين إلى تشكيل حكومته في أجل ثالثين 

 . 10كومة حكومة جديد و يكلفه بتشكيل الح
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ها وفقا الوزراء الذين يشكلونحكومة املكونة من رئيس الحكومة و بعد تعيين الو 

،  11يعرض رئيس الحكومة برنامج حكومته على مجلس الوزراء ،لإلجراءات السالفة الذكر

الخاصة بعرض و  ن وفقا لإلجراءات املذكورة سابقاليقوم على إثر ذلك بتقديمه للبرملا

يستثنى من ذلك فقط الاجراء الخاص بتكييف مخطط العمل على و ، مخطط عمل الحكومة

على اعتبار أن برنامج ، وطني بالتشاور مع رئيس الجمهوريةضوء مناقشة املجلس الشعبي ال

الحكومة هو نفسه برنامج ألاغلبية البرملانية و هو ما يفترض التوافق بينهما بخصوص 

 .البرنامج 
عمل الحكومة أو برنامجها أمام مجلس  تقديم عرض حول مخطط :الثانيالفرع 

 ألامة
نص املؤسس الدستوري صراحة على أنه يجب على الوزير ألاول أو رئيس الحكومة 

و ذلك من أجل ، حكومته أمام مجلس ألامة تقديم عرض حول مخطط عمل أو برنامج

دها إعالمه بالسياسة العامة التي رسمتها الحكومة و التي سيساهم مجلس ألامة في تجسي

 . باعتباره شريكا في العمل البرملاني
غير أن هذا العرض ال يتم إال بموافقة املجلس الشعبي الوطني على ذلك البرنامج أو 

من التعديل  022هو ما يتضح جليا من خالل نص الفقرة الثالثة من املادة و املخطط 

عمل الحكومة يقدم الوزير ألاول عرضا حول مخطط " و التي جاء فيها  0202الدستوري 

 002من املادة  1و كذلك الفقرة  "ملجلس ألامة مثلما وافق عليه املجلس الشعبي الوطني 

، ألن رفض هذا ألاخير مخطط عمل الحكومة أو برنامجها  022من خالل إحالتها على املادة 

 . 12سوف يحول دون تقديم عرض الوزير ألاول أو رئيس الحكومة أمام مجلس ألامة
و هذا على   ،العرضؤسس الدستوري في تعديله الجديد أجل إيداع هذا لم يحدد املو 

انتظار صدور القانون العضوي الناظم  في 0202املعدل و املتمم سنة  0112غرار دستور 

على أن  .0202للعالقة بين غرفتي البرملان و الحكومة على ضوء أحكام التعديل الدستوري 

التي ألزمت و  02/0013القانون العضوي رقم  من 52هذا ألاجل كان محددا ضمن املادة 

أيام التي تعقب موافقة املجلس الشعبي الوطني ( 02)الوزير ألاول بإيداعه خالل العشرة 

 .عليه
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عضاء مجلس ألامة حق مناقشة تجدر إلاشارة إلى أن املؤسس الدستوري لم يمنح أل و 

صاص املجلس الشعبي اعتبار أن هذا ألامر من اخت برنامجها على أوالحكومة مخطط 

 .14الوطني وحده
إن الوزير ألاول أو رئيس الحكومة  ال يقدم مخطط عمله أو برنامجه حسب الحالة  

فقط أو بصورة أدق ملخصا  املخططكامال أمام مجلس ألامة ، بل يقدم عرضا عن هذا 

ل وأن اطلع عليها بكام التي سبق للمجلس الشعبي الوطني يتضمن ألاهداف إلاستراتيجية

 .15تفاصيلها
 ،يعود ذلك إلى أن املسؤولية السياسية للحكومة ال تكون إال أمام الغرفة ألاولىو 

الاستمرار  لذلك يتم تقديم مخطط عملها أو برنامجها مفصال أمامها، لتمنحها القدرة على

لذلك  ،مه مسؤولية الحكومة من حيث ألاصلوالثقة، أما مجلس ألامة فال تتقرر أما  الدعمو 

يقدم له فقط  عرض عن مخطط العمل أو البرنامج من أجل إعالمه بمضمونه على اعتبار 

 أنه شريك في العمل البرملاني  كما ذكرنا سابقا، و أنه يختص بمناقشة القوانين التي تعدها

، لذلك ال يتصور عمال أن يصادق على قوانين تخص برنامجا الحكومة لتنفيذ مخطط عملها

   . 16و مقاصده  يجهل أبعاده
ضافة إلى ذلك  فإن وجوبية تقديم الوزير ألاول  أو رئيس الحكومة عرضا عن إ

مخطط عمله  أو برنامجه أمام مجلس ألامة ، من شأنه اقامة تواصل بينهما يتحدد بمقتضاه 

 .من خالل إصدار الئحةأو برنامجها  موقف هذا ألاخير من مخطط الحكومة 
 لس ألامة إصدار الئحة من قبل مج -

الحكومة من برنامج  أوعمل خول املؤسس الدستوري ملجلس ألامة تقييم مخطط 

 .برنامجهاأو  خالل تمكينه من سلطة إصدار الئحة يعبر من خاللها عن موقفه من مخططها

اجراءات اصدار مجلس ألامة  0202و لم يبين املؤسس الدستوري ضمن تعديل 

 . -املعدل و املتمم  0112دستور  –لالئحة على غرار نظيره السابق 
لذلك سوف نوضح اجراءات اصدار هذه الالئحة على ضوء النظام الداخلي ملجلس 

 .و آلاثار املترتبة عليها  020717الامة لسنة 

 



التعديل الدستوري الدور الرقابي للبرملان الجزائري على أعمال الحكومة على ضوء 

 (برنامج الحكومة، بيان السياسية العامة، الاستجواب) 0202
سعاد عمير. د  

 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  267

 

 إجراءات إصدار الالئحة  -1   

تقديم الوزير ألاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة عرضا حول مخطط عمل أو  بعد

و قد تضمن ، برنامج الحكومة  أمام مجلس ألامة يمكن لهذا ألاخير إصدار الئحة بخصوصه

النظام الداخلي ملجلس ألامة تحديد بعض إجراءات إصدارها تاركا بقية التفاصيل ضمن 

 .احالة ملكتب املجلس 

و يجب  ،عضوا على ألاقل 12قبول اقتراح الالئحة أن توقع من قبل حيث يشترط ل

ساعة من تقديم الوزير  84أن يودع الاقتراح من قبل مندوب أصحابه لدى مكتب املجلس 

 .18ألاول او رئيس الحكومة العرض 

و ال النظام الداخلي ملجلس ألامة  02/00هذا و لم يتضمن القانون العضوي 

و هو ما يشكل فراغا قانونيا ، واجراءات اصدارها  اقشة الالئحةتفاصيل أكثر بخصوص من

اكتفى و ، الذي وضح بدقة هذه الاجراءات 11/20في هذا الشأن على عكس القانون العضوي 

 10بإحالة ألامر ملكتب املجلس كما تضمنته املادة  0207النظام الداخلي ملجلس الامة لسنة 

ريدة الرسمية ملناقشات مجلس ألامة منذ صدور النظام من خالل احالتها ، و بالرجوع إلى الج

 .لم نجد تفصيال لإلجراءات 0207الداخلي لسنة 

على اعتماد الاجراءات  11/20قد جرى العمل البرملاني على ضوء القانون العضوي و 

 :التالية في اصدار الالئحة 

أو   حيث يفتح مجلس ألامة مناقشة عامة تخص العرض املقدم حول مخطط العمل

، و ال يتدخل أثناءها إال الحكومة متى طلبت ذلك أو مندوب أصحاب اقتراح الالئحة، البرنامج

  أو العضو الذي يرغب في التدخل ضد اقتراح الالئحة أو أي عضو يرغب للتدخل لتأييد

 . 19الالئحة 

و في حالة  جدير بالذكر أنه ال يمكن للعضو الواحد أن يوقع أكثر من اقتراح الئحة،و 

تعدد اقتراحات اللوائح تعرض للتصويت حسب تاريخ إيداعها، على أن مصادقة أغلبية 

 . 20أعضاء املجلس على إحدى اللوائح يلغي ضمن اللوائح املتبقية 
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وإذا كان املؤسس الدستوري قد ألزم الوزير ألاول أو رئيس الحكومة بتقديم عرض 

مة فإن هذا ألاخير ليس ملزما بإصدار الئحة حول مخطط عمله أو برنامجه أمام مجلس ألا 

 .21ذلك سلطة لتقريرالبخصوص هذا العرض، بل تبقى له 

 آثار الالئحة -0  

مكن املؤسس الدستوري مجلس ألامة من تقييم مخطط عمل أو برنامج الحكومة 

قد يكون و  البرنامج،فأعطاه سلطة إصدار الئحة تعبر عن موقفه من هذا املخطط أو 

 .ذه الالئحة دعم أو تحفظمضمون ه

 الئحة الدعم -أ

فإن  الحكومة،إذا وافق مجلس ألامة على عرض املخطط أو البرنامج املقدم من قبل 

و مثل هذا ألامر سيشكل تأييدا لها في كل ألاحوال بالنظر لطبيعة  يدعمها،هذا من شأنه أن 

 .ألاغلبية التي حصلت عليها في الغرفة ألاولى

 الوطني،كان برنامج عمل الحكومة هو نفسه برنامج ألاغلبية في املجلس الشعبي  فإذا

الغرفة على برنامجها و سيدعمها مجلس ألامة  موافقة هذهفإن الحكومة ستحصل على 

 .برنامجهافتستطيع بذلك الاستمرار في تنفيذ  دعم،بالئحة 

ية الرئاسية على بو كذلك الحال إذا تعلق ألامر بمخطط عمل الحكومة فإن ألاغل

ولى ستمكنها من املوافقة على مخططها و سيدعمها مجلس ألامة بالئحة مستوى الغرفة ألا 

 .فتستطيع بذلك الاستمرار في تنفيذ مخطط عملها دعم،

 الئحة التحفظ -ب

 جوانبه،إذا تحفظ مجلس ألامة على مخطط عمل الحكومة أو برنامجها أو بعض 

ن يضعف مركزها السياس ي و يهدد استقرارها خاصة إذا وافق فإن مثل هذا ألامر من شأنه أ

 .املجلس الشعبي الوطني على مخططها أو برنامجها بصعوبة

تجدر الاشارة في هذا املجال إلى أن موقف مجلس ألامة من مخطط عمل الحكومة و 

ة أو برنامجها سوف يختلف بالنظر إلى طبيعة التركيبة السياسية السائدة باملجلسين مقارن

 :يلي    باالنتماء السياس ي لكل من رئيس الجمهورية  و الحكومة و ذلك كما 
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 : عندما تسفر الانتخابات التشريعية عن أغلبية برملانية نكون أما احتمالين -  0

حالة وحدة ألاغلبية السياسية باملجلسين بحيث تكون ألاغلبية املطلقة في  :ألاول  

 ، املجلس الشعبي الوطني و أغلبية أعضاء مجلس ألامة ينتميان إلى نفس التيار السياس ي

كانت الحكومة منبثقة من نفس هذه ألاغلبية فلن يثور أي إشكال نظرا ألن الجميع يسعى و 

، و بالتالي سيصدر مجلس ألامة الئحة دعم للحكومة ألن  22لتجسيد نفس البرنامج السياس ي

 . الجميع يسعى لتجسيد نفس البرنامج

عند توافق ألاغلبية السياسية باملجلس الشعبي الوطني و الانتماء السياس ي  :الثاني

فإن هذا ألاخير سيقف ال محالة موقفا  ألامة،للحكومة واختالفهما مع ألاغلبية بمجلس 

 .تحفظسلبيا من برنامج الحكومة و يصدر الئحة 

نكون أمام الاحتماالت  عندما تسفر الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية - 0             

   : التالية

حالة وحدة ألاغلبية السياسية باملجلسين بحيث تكون ألاغلبية املطلقة في  :ألاول  

نتميان إلى نفس التيار السياس ي ملجلس الشعبي الوطني و أغلبية أعضاء مجلس ألامة يا

كانت الحكومة منبثقة من نفس هذه ألاغلبية فلن يثور أي إشكال نظرا ألن الجميع يسعى و 

بالتالي سيصدر مجلس ألامة الئحة دعم للحكومة ألن ، و  23لتجسيد نفس البرنامج السياس ي

 .نفس البرنامجالجميع يسعى لتجسيد 

عند توافق ألاغلبية السياسية باملجلس الشعبي الوطني و الانتماء السياس ي  :الثاني

فإن هذا ألاخير سيقف ال محالة موقفا  ألامة،للحكومة واختالفهما مع ألاغلبية بمجلس 

 .تحفظالحكومة و يصدر الئحة أو برنامج سلبيا من مخطط 

جلس الشعبي الوطني ومجلس السياسية في كل من املعند اختالف ألاغلبية :الثالث 

، فإن الئحة الدعم خير مع الانتماء السياس ي للحكومةتوافق التوجه السياس ي لهذا ألا ألامة، و 

املقدمة من قبل مجلس ألامة ستساعدها على العمل بثقة أكثر، خاصة عند حصولها على 

 24.موافقة املجلس الشعبي الوطني بصعوبة
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وكانت أول الئحة أصدرها مجلس ألامة بخصوص برنامج الحكومة منذ تأسيسه 

، زكى من خاللها برنامج الحكومة الجديدة  0228ماي  05بتاريخ  0112بموجب دستور 

 .022825املنبثقة عن الانتخابات الرئاسية للثامن من شهر أفريل سنة 

 الثاني املطلب

 بيان السياسة العامة

العامة النتائج التي جسدتها الحكومة واقعا بعد سنة من  يقصد ببيان السياسة

عرض برنامجها أو مخطط عملها على البرملان، فيطلع هذا ألاخير على هذه الحصيلة السنوية 

 .آلياته الرقابية عليه ليمارسمقارنة مع مضمون البرنامج أو املخطط الذي سبق عرضه 
أو  على مخطط عملهاي الوطني تقدم الحكومة سنويا عقب موافقة املجلس الشعبو 

برنامجها حصيلة تنفيذ هذا املخطط أو البرنامج  أمام البرملان حتى  يحدد موقفه من نتائج 

تطبيق سياستها لكي يواصل في دعمها إن نجحت في أداء مهمتها أو تقدم  استقالتها إن لم 

بيان السياسة  ، فيقدر البرملان مدى مسؤوليتها السياسية حال تقديمها26تنجح في ذلك 

 أو برنامج العامة ، هذا ألاخير الذي يعتبر وسيلة إعالم للبرملان بما تم تطبيقه من مخطط

العمل أثناء السنة املنصرمة و ما هو في طور الانجاز، كما تبرز الحكومة من خالله 

 .27الصعوبات التي واجهتها  و آلافاق املستقبلية التي تنوي القيام بها
إذا كان املؤسس الدستوري قد ألزم الحكومة بتقديم مخطط عملها أو برنامجها و 

أمام املجلس الشعبي الوطني وعرض حوله أمام مجلس ألامة  فإنه و عندما يتعلق ألامر ببيان 

السياسة العامة ال يكون كذلك، ألن املسؤولية السياسية للحكومة ال تثار إال أمام الغرفة 

، أما مجلس ألامة فال تتقرر املسؤولية السياسية ملجلس الشعبي الوطنيو هو وضع األاولى  

عالمه بالحصيلة السنوية لتنفيذ مخطط العمل إللحكومة أمامه، غير أن ذلك ال يمنع من  

  . 28الحكومي طاملا وردت ضمن النص الدستوري تحت إطار الامكانية 
 تقديم بيان السياسة العامة أمام املجلس الشعبي الوطني  :ألاول الفرع 

ألزم املؤسس الدستوري الحكومة بتقديم بيان عن السياسة العامة أمام املجلس 

أو برنامج عملها خالل  حصيلة ما تم تنفيذه من مخطط الشعبي الوطني توضح من خالله
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موقفه من هذا  البيان إما ليفتتح املجلس مناقشة لهذا الغرض يعبر من خاللها عن ،سنة 

 .متى قدر ضرورة ذلك  29بإصداره الئحة أو إيداعه ملتمس رقابة
سلطة مناقشة بيان عندما  أعطى املؤسس الدستوري للمجلس الشعبي الوطني و 

طلق الحرية بل ترك له م، لم يلزمه بإصدار الئحة أو توقيع ملتمس رقابة ، السياسة العامة

ذا رفض املجلس الشعبي الوطني منح الثقة للحكومة أو صوت فإ، في ممارسة هذه السلطة

على ملتمس رقابة ينصب حول مسؤولية الحكومة ، فإن ذلك يمنع تقديم الحكومة بيان عن 

،  أما إذا منح املجلس الشعبي الوطني الثقة للحكومة 30-السياسة العامة أمام مجلس ألامة 

 .ألامة م البيان السنوي أمام مجلس تقدي عقب عرض بيان السياسة العامة فإنه يمكن
ألن  تقديم بيان السياسة  ، غير أننا ال يمكن أن نطبق هذا التوجه على إطالقه

العامة أمام مجلس ي البرملان هدفه بداية هو تقديم الحكومة للنتيجة أو الحصيلة السنوية 

س الشعبي و مثل هذه الحصيلة من حق كل من املجل، لتنفيذ مخطط عملها أو برنامجها 

ألن كال املجلسين ساهم  في سن القوانين التي تحتاجها ، الوطني و مجلس ألامة الاطالع عليها 

الحكومة في تنفيذ برنامجها أو مخطط عملها ، في حين أن إقامة املسؤولية السياسية 

 .31للحكومة  من صميم اختصاص املجلس الشعبي الوطني و هي نتيجة مترتبة عن هذا البيان

 تقديم بيان السياسة العامة أمام مجلس ألامة  :الثانيالفرع 
فإنه يمكن  0202من التعديل الدستوري  000طبقا لنص الفقرة الاخيرة من املادة 

 .ن السياسة العامة إلى مجلس ألامةللوزير ألاول أو رئيس الحكومة  أن يقدم بيانا ع
ألن الحكومة ال تكون ملزمة ، وتقديم هذا البيان أمامه هو إجراء سياس ي دون جزاء 

س الشعبي الوطني بشأن نفس باالستقالة إال إذا أثيرت مسؤوليتها السياسية  أمام املجل

، و إذا كان املؤسس الدستوري قد ألزم الحكومة بتقديم عرض حول برنامجها أو البيان

نفس ، فإن عالقته ببخصوصهمخطط عملها أمام مجلس ألامة  و مكنه من إصدار الئحة  

أو البرنامج بعد أن تقدم الحكومة إلى املجلس الشعبي الوطني بيان السياسة العامة  املخطط

تقديم البيان أمام مجلس ألامة  مكانيةإجعل من ألن املؤسس الدستوري  ،غير مؤكدة

 . خاضع لسيادة الحكومة فهي من تقدر مدى إلزامية تقديم هذا البيان 
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امة أمام املجلس الشعبي الوطني يمثل فرصة كما أن تقديم بيان السياسة الع

، وقد يوافقها  او برنامجها مناسبة لها إلدخال ما تريده من تعديالت على مخطط عملها

املجلس الشعبي الوطني على ذلك  فيصبح لزاما عليها اطالع مجلس ألامة على هذا التكييف 

 . الجديد
شته لحصيلة نشاط فضال عن ذلك فإن املجلس الشعبي الوطني و عقب مناق

، فتجد الحكومة نفسها ملزمة سياسيا بتقديم مة قد يصدر الئحة تحفظ على عملهاالحكو 

بيان السياسة العامة أمام مجلس ألامة لتواجه تحفظات املجلس الشعبي الوطني من خالل 

، و مثل هذا الدعم يمكنها من ئحة يدعم بموجهها سياسة الحكومةإصدار مجلس ألامة ال 

بذلك يمكن تجنب أزمة دون أن تضطر إلى طرح مسألة الثقة، و ار في تنفيذ سياستها الاستمر 

، و هنا يظهر لنا بشكل جلي أهمية تقديم البيان السنوي عن السياسة 32 سياسية حكومية

 .العامة ملجلس ألامة ملا لهذا ألاخير من دور كبير في تحديد مصير الحكومة
هذا املنطلق يتضح بشكل جلي أن موقف مجلس ألامة من بيان السياسة العامة  منو 

مقارنة بموقف املجلس الشعبي الوطني من شأنه املساهمة في تحديد مصير الحكومة، أو 

 . التأثير سياسيا على مكانتها
 آثار بيان السياسة العامة: الفرع الثالث

الذي تم عرض البيان أمامه ،  تختلف آثار بيان السياسة العامة بحسب املجلس

فإذا  كانت الحكومة ملزمة بعرض بيان السياسة العامة أمام  املجلس الشعبي الوطني ألن 

ن الئحة ، فيصدر عقب مناقشته للبياي يملك إقامة مسؤوليتها السياسيةهذا ألاخير هو الذ

، فإن صويتا بالثقةرئيس الحكومة ت ، أو أن يطلب الوزير ألاول أوأو يوقع على ملتمس رقابة

   .تقديم نفس البيان أمام مجلس ألامة هو إجراء سياسيا دون جزاء
 الالئحة :أوال

حدد املشرع إجراءات إصدار الئحة في املجلس الشعبي الوطني عقب مناقشته بيان 

نائبا من املجلس  02وقع اقتراح الالئحة من قبل ي، حيث يشترط بداية أن 33السياسة العامة 

ساعة املوالية الختتام  70لوطني و يجب أن تودع لدى مكتب املجلس خالل الشعبي ا

 .  املناقشة الخاصة بالبيان
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و في حالة تعدد اقتراحات  الئحة،و ال يمكن للنائب الواحد أن يوقع أكثر من اقتراح 

أن مصادقة أغلبية أعضاء املجلس على  ىإيداعها، علاللوائح، تعرض للتصويت حسب تاريخ 

 .املتبقيةإحدى اللوائح تلغي ضمنا اللوائح 
يفتح املجلس الشعبي الوطني مناقشة عامة تخص بيان السياسة العامة و ال و 

النائب الذي  الالئحة،يتدخل أثنائها إال الحكومة بناءا على طلهها أو مندوب أصحاب اقتراح 

 .الالئحة، النائب الذي يرغب في التدخل لتأكيد اقتراح الالئحةلتدخل ضد اقتراح يرغب في ا

دو أن يكون مضمونها يعجدير بالذكر أن النتائج املترتبة على إصدار هذه اللوائح ال و 

 .للحكومةدعم أو لوم 
 إصدار املجلس الشعبي الوطني الئحة دعم للحكومة -1 

العامة على الئحة  السياسةإذا صوت املجلس الشعبي الوطني عقب مناقشته لبيان 

، فإن ذلك يعتبر بمثابة منح الثقة لصالح الحكومة و تجديد لثقته في مخطط تؤيد الحكومة

، ألامر الذي يمكنها من الاستمرار في  تنفيذ برنامجها دون أن تضطر إلى هاجبرنام أوعملها 

 .طرح مسألة الثقة

 ةاصدار املجلس الشعبي الوطني الئحة تدين الحكوم -0 

قد يضطر املجلس الشعبي الوطني و هو يناقش حصيلة نشاط الحكومة إلى إصدار 

نظرا لعدم التزامها بمخطط العمل أو  الحكومة،الئحة يعبر فيها عن تحفظه على عمل 

 .عليهالبرنامج املتفق 

يعد ذلك بمثابة إنذار للحكومة بإمكانية عرقلة عملها من خالل رفض املجلس و 

 .   34يعها املستقبلية أو تعديلهااملصادقة على مشار 

 ملتمس الرقابة: ثانيا 

، حيث يلتمس ة  يعود للنظام الدستوري املغربيألاصل  في تسمية ملتمس رقاب

من دستور اململكة املغربية  لسنة  40عمال بأحكام الفصل  35البرملان من امللك حل الحكومة

يمكن ملجلس النواب أن يعارض مواصلة تحمل الحكومة "الذي ينص على أنه 0120

ال يقبل هذا امللتمس إال إذا وقعه عشر و ذلك باملصادقة على ملتمس رقابة، و مسؤوليتها 

 ."النواب على ألاقل
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ألاصل فيه أنه جاء في خضم البحث عن وسيلة يمكن أن يرغم بها البرملان الحكومة و

لنفسها أثناء تكوينها ، إال أنه سرعان ما تحول بعد ذلك بأن تبقى ملتزمة بالخط الذي حددته 

 .36إلى وسيلة إلسقاط الحكومات و إلاطاحة بها  

ولقد مكن املؤسس الدستوري الجزائري نواب املجلس الشعبي الوطني من سلطة 

ببنود املخطط  التزامهاتوقيع ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة متى تبين لهم عدم 

نظرا لخطورة هذا الاجراء على الوجود القانوني ، و مج الذي سبق و أن وافق عليهأو البرنا

 .للحكومة فقد ضبطه الدستور بجملة من الشروط لتترتب عليه آثار في مواجهة الحكومة 

جدير بالذكر في هذا املجال أن سلطة توقيع ملتمس الرقابة تقتصر على املجلس و 

أن  املسؤولية  كمار قابل للحل ، ي، ألن هذا ألاخير غالشعبي الوطني فقط دون مجلس ألامة 

كومة أو السياسية للحكومة تطرح فقط أمام الغرفة ألاولى ، فهي من توافق على برنامج الح

جين أو مخططين هي من سوف تتعرض للحل عند عدم موافقتها على برناممخططها و 

الحكومة عند عدم و تحاسب  هي من تراقب مدى تنفيذ هذا البرنامجمتتاليين لحكومتين، و 

 . التزامها ببنوده

 شروط توقيع ملتمس الرقابة  -0

 و ضبط املؤسس الدستوري ملتمس الرقابة بجملة من الشروط املوضوعية

   :يمكن اجمالها فيما يلي  الاجرائية

 الشروط املوضوعية مللتمس الرقابة  -

بمعنى أن املجلس الشعبي الوطني  ،قابة تحت إطار الامكان ال الوجوبورد ملتمس الر 

 .له سلطة تقدير مسألة التصويت على ملتمس الرقابة  أو عدم القيام بذلك 

على إثر    العامة أوويشترط في ملتمس الرقابة أن يكون عقب بيان السياسة 

أو  ، فال يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يوقع ملتمس رقابة على غير البيان 37الاستجواب

 .، كأن يوقعه بمناسبة البرنامج مثال ابالاستجو 

نه أل  0202يعتبر هذا الشرط من املستجدات التي جاء بها التعديل الدستوري و 

مرتبط فقط ببيان  كان ملتمس الرقابة 0202املعدل و املتمم سنة  0112ضمن دستور و 

سؤولية كان الاستجواب مجرد أداة رقابية استعالمية ال يترتب عنها مو  السياسة العامة،
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، أما في هذا التعديل فإن جواب الحكومة على نص الاستجواب من شأنه سياسية للحكومة

 .أن يقيم مسؤوليتها السياسية أمام الغرفة ألاولى من خالل توقيع ملتمس رقابة 

إذا تعلق مرة واحدة في السنة  الرقابة إال استعمال ملتمسللنواب  ال يمكنكما أنه 

مثل و  الوطني،العامة ألن البيان يقدم سنويا فقط إلى املجلس الشعبي مر ببيان السياسة ألا 

أما إذا ارتبط امللتمس  .للحكومةالاستقرار السياس ي ن هذا ألامر من شأنه أن يحقق نوعا م

 0202خاصة و أن التعديل الدستوري لسنة  السنة،باالستجواب فقد يوقع أكثر من مرة في 

مر الذي قد يجعل ألا  ،وطنيةأي مسالة ذات أهمية قد جعل موضوع الاستجواب مرتبط ب

  .الواحدةمنه آلية رقابية متكررة الاستعمال في السنة 

 الشروط الاجرائية مللتمس الرقابة  -

عدد النواب على ألاقل  0/7حتى يكون ملتمس الرقابة مقبوال  يجب أن يوقع من سبع 

ن ، و ال يمكن للنائب الواحد أ0202التعديل الدستوري  من     0فقرة  020طبقا لنص املادة 

يودع مندوب أصحاب امللتمس نص امللتمس لدى مكتب  ،يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد

    املجلس الشعبي الوطني ،ينشر هذا امللتمس في الجريدة الرسمية ملناقشات املجلس

 .، ويعلق و يوزع على كافة النواب الشعبي الوطني

ملجلس الشعبي الوطني مناقشة لهذا الغرض، و ال يتدخل أثناء املناقشات التي يفتح ا

تسبق التصويت على امللتمس املتعلق ببيان السياسة العامة إال الحكومة بناءا على طلهها، 

مندوب أصحاب ملتمس الرقابة، نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة، نائب يرغب 

خ يابة، وال يتم التصويت على امللتمس إال بعد ثالثة أيام من تار في التدخل لتأييد ملتمس الرق

هو نصاب من الصعب تحققه و ، 38إيداعه ويجب أن تتم املوافقة عليه بتصويت ثلثي النواب

 .بالنظر إلى تنوع التركيبة السياسية املوجودة ضمن املجلس

 آثار ملتمس الرقابة  -0

بخصوص النتائج املترتبة على  ةفي فقرتها ألاخيرة جد واضح 020كانت املادة  لقد

حيث أقرت صراحة أنه إذا صادق املجلس الشعبي الوطني على ملتمس  الرقابة،ملتمس 

 .الجمهوريةالرقابة يقدم الوزير ألاول أو رئيس الحكومة استقالة الحكومة إلى رئيس 
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 التصويت بالثقة: ثالثا 

أنه  0202من التعديل الدستوري لسنة  000فقرة الخامسة من املادة جاء في ال

للوزير ألاول أو رئيس الحكومة أن يطلب من املجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة  و ذلك 

على إثر عرض بيان السياسة العامة ، حيث ربط املؤسس الدستوري مسألة التصويت 

سة العامة ، و إذا أيد املجلس الشعبي الوطني  بالثقة على غرار ملتمس الرقابة ببيان السيا

الحكومة عقب طلب الثقة عد ذلك بمثابة دعم لها لتواصل عملها و تستمر في تنفيذ ما بقي 

 . من برنامجها أو مخطط عملها 

لثقة يسجل في جدول و بمجرد طلب الوزير ألاول أو رئيس الحكومة التصويت با

يمكن أن يتدخل اضافة إلى ، بالثقة  تالتي تتناول التصوي، و خالل املناقشة  ألاعمال وجوبا

 يكون التصويت. بالثقة     الحكومة نائب يؤيد التصويت بالثقة و نائب آخر ضد التصويت

             ، و في حالة رفض التصويت على الئحة الثقة يقدم رئيس الحكومةبالثقة باألغلبية البسيطة

و في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية قبل قبول  .39مة أو الوزير ألاول استقالة الحكو 

الاستقالة أن يقرر حل املجلس الشعبي الوطني أو اجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها ،على 

اعتبار أن رئيس الجمهورية يملك سلطة املفاضلة بين الابقاء على الحكومة و حل املجلس أو 

 .تبني ألامرين معا  قبول استقالة الحكومة دون حل املجلس أو

إذا كان املؤسس الدستوري قد تدرج في عرض آلاليات الرقابية التي تعقب بيان و 

غير أن ذلك  ،لرقابة وصوال إلى التصويت بالثقةالسياسة العامة بدءا بالالئحة ثم ملتمس ا

ال يمنع الحكومة من تقديم طلب تصويت بالثقة قبل ايداع نواب املجلس الشعبي الوطني 

لعدم وجود طابع الالزام ،واقعا  ملتمس رقابة ،ألنه ليس هناك ما يمنع حصول ذلك نصا و

 . في استعمال هذه آلاليات الرقابية من الناحية الزمنية

يمكن  ،الوطني على الئحة تدين الحكومةكما أنه وعقب تصويت املجلس الشعبي 

لهذه ألاخيرة أن تطلب تصويتا بالثقة حتى تحصل على دعم املجلس و تجديد ثقته فيها حتى 

 .برنامجهاتستمر في تجسيد مخططها أو 

ومة من وال يطرح التصويت بالثقة إال أمام املجلس الشعبي الوطني فال تطلب الحك

 . مجلس ألامة تصويتا بالثقة



التعديل الدستوري الدور الرقابي للبرملان الجزائري على أعمال الحكومة على ضوء 

 (برنامج الحكومة، بيان السياسية العامة، الاستجواب) 0202
سعاد عمير. د  

 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  277

 

 الاستجواب  :الثالثطلب امل

يعرف الاستجواب بأنه استفسار يحمل في طياته اتهاما للحكومة أو نقدا لتصرف من 

            40التصرفات العامة التي قامت بها

يكون القصد من الاستجواب هو محاسبة الحكومة عن تصرف أو  على ذلك وبناء

 .41و ذلك على ضوء ما يتوافر للمستجوبين من معلومات ،العامةقرار في شأن من الشؤون 

أوسع نطاقا من  فاالستجواب و يختلف الاستجواب عن السؤال من عدة جوانب، 

، في حين فقطالسؤال ألن هذا ألاخير يقيم عالقة بين البرملاني السائل والوزير املسؤول 

أن  كمالس التشريعي ، يؤدي الاستجواب إلى فتح نقاش عام يشارك فيه باقي أعضاء املج

إلى محاسبة الحكومة عن تصرفها، الاستجواب ال يقتصر  على مجرد الاستفسار بل يؤدي 

يقدم الاستجواب في شكل سؤال من طرف أحد أعضاء البرملان أو من قبل عدد منهم أثناء و 

تصويت الجلسة العامة ، و يفتتح على إثره نقاش بين الحكومة و أعضاء البرملان ، و ينتهي ال

لصالح الحكومة متى حازت على ثقة أعضاء البرملان أو سحب الثقة منها في الحالة 

   .42العكسية

بمقتض ى  0202ضمن التعديل الدستوري 43ولقد مكن املؤسس الدستوري الجزائري 

منه  كل من املجلس الشعبي الوطني و مجلس ألامة من سلطة  022القفرة ألاولى من املادة 

يمكن ألعضاء البرملان استجواب الحكومة في أي "حيث جاء فيها  استجواب الحكومة،

  ."مسألة ذات أهمية وطنية و عن حال تطبيق القوانين

ومن ثم لم يكن املجلس الشعبي الوطني في مركز أسمى من  مجلس ألامة في استعمال 

ع آلية الاستجواب، كما هو الحال فيما يتعلق ببرنامج أو مخطط عمل الحكومة أين يطل

مجلس ألامة فقط على عرض حول املخطط أو البرنامج، و كذلك فيما يخص بيان السياسة 

هذا  ، غير أنالعامة الذي يندرج عرضه على مجلس ألامة تحت إطار الامكانية دون الوجوب

التوازن بين املجلسين في ممارسة حق الاستجواب ليس باملطلق إذ سرعان ما سيختفي تماما 

يمكن أن تترتب عليه، على اعتبار أن املؤسس الدستوري مكن فقط ضمن النتائج التي 

مجلس الشعبي الوطني عقب الاستجواب من امكانية التصويت على ملتمس رقابة ينصب 

 .على مسؤولية الحكومة
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 -مع نظيره السابق  0202وبمقارنة مضمون الاستجواب ضمن التعديل الدستوري 

 022من املادة ضنجد أن املؤسس الدستوري  - 0202ل و املتمم سنة داملع 0112دستور 

قد فعل الاستجواب كآلية رقابية سواء من حيث مضمونه أو نتائج  0202من تعديل 

 .استعماله

 موضوع الاستجواب : أوال

 44يهدف الاستجواب إلى محاسبة الحكومة على تصرف معين يخص الشؤون العامة

عليه فإن املجاالت و  .ثم سيوجه لها بخصوص موضوع ينصب على مجال اختصاصها  منو 

ومة فيها محل استجواب قد ال ترد محددة على سبيل الحصر إال من حيث كالتي تكون الح

  .الدستوريةعدم مخالفتها للنصوص 

 ضمن التعديل الدستوري صوص الدستورية املنظمة لالستجوابو بالرجوع إلى الن

في مجال الاستجواب ضمن أية مسألة ذات أهمية وطنية  ده قد قيد سلطة البرملاننج 0202

 .أو عن حال تطبيق النصوص القانونية

صوص القانونية أمر واضح املجال وإذا كان الاستجواب بخصوص حال تطبيق الن

الحدود، فإنه و بخصوص أية مسألة ذات أهمية وطنية يثور الجدل حول املعيار الذي من و 

له يمكن اعتبار موضوع ما من املسائل ذات ألاهمية وطنية، ومثل هذا التوجه فيه تقييد خال

للقواعد العامة في ممارسة الاستجواب و التي تقتض ي استعماله حول كل ما يخص برنامج أو 

 .مخطط عمل الحكومة املصادق عليه من طرف البرملان

 إجراءات الاستجواب: ثانيا

فال يصح أن  ،الاستجوابانونية على ضرورة كتابة نص أجمعت مختلف ألانظمة الق

يسهل عملية تداوله بين الحكومة يقدم بطريقة شفوية بل يتعين أن يكون مكتوبا حتى 

 .45 أعضاء البرملانو 

ضمنا من  ، تستفادإشارة ملثل هذا الشرط 02/00رقم  قد تضمن القانون العضوي و 

النصوص القانونية املنظمة ملمارسة هذا الحق كاشتراط إيداعه في شكل طلب و توقيعه من 

، فكل من الطلب و التوقيع و التبليغ ال يتم 46قبل أعضاء غرفتي البرملان و تبليغه للحكومة

 .إال بطريقة كتابية
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طار تجدر الاشارة في هذا املجال إلى أن املؤسس الدستوري قد جعله تحت إو 

 022الامكانية ال الوجوب و هو ما يتضح جليا من خالل عبارة يمكن التي وردت ضمن املادة 

، فاألمر على هذا النحو متروك للسلطة التقديرية ألعضاء  0202الدستوري  من التعديل

 .البرملان 

عه  حسب الحالة من قبل أما عن اجراءات ممارسة الاستجواب فقد اشترط توقي

و هو عدد -ية عضوا من الغرفة الثان(12)ثالثون أو  ولىنائبا من الغرفة ألا  (12)   ثالثون 

ليبلغ رئيس املجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس ألامة نص الاستجواب إلى  -مبالغ فيه

ساعة املوالية لقبوله ،يحدد مكتب املجلس الشعبي  84و الوزير ألاول خالل أرئيس الحكومة 

لتشاور مع الحكومة جلسة الاستجواب ، تنعقد هذه الجلسة خالل أو مجلس ألامة با الوطني

يوما على ألاكثر املوالية لتاريخ تبليغ الاستجواب ، و يقدم مندوب أصحاب الاستجواب  12

عرضا يتناول موضوع استجوابه خالل جلسة املجلس الشعبي الوطني أو مجلس ألامة 

 .47املخصصة لهذا الغرض ، و تجيب الحكومة 

 آثار الاستجواب  :ثالثا

يمكن املجلس الشعبي "على أنه  0202من التعديل الدستوري  020تنص املادة 

 ."الوطني على إثر استجواب أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة

 0202و تعديله لسنة  0112إن مقارنة ظاهرية لهذا النص مع سابقيه ضمن دستور 

على التوالي سوف يالحظ حتما الفرق القائم بينهما فيما يخص  050و  011من خالل املادتين 

حيث أن كال النصين لم يشيرا إلى أي نتيجة يمكن أن تترتب على ، نتيجة الاستجواب

 أداةومة، ألامر الذي جعل من هذه آلالية الرقابية  مجرد استجواب أعضاء البرملان للحك

 .استعالمية ال غير و ال يمكن أن تترتب عليها أي مسؤولية للحكومة 

فقد كان واضحا بهذا الخصوص عندما أقر صراحة  0202أما التعديل الدستوري 

بذلك أنه يمكن للمجلس الشعبي توقيع ملتمس رقابة ينصب على مسئولية الحكومة، وهو 

قد جعل من هذه آلالية الرقابية ذات فعالية طاملا سوف تترتب عنها إقامة املسؤولية 

السياسية للحكومة ،و ينتظر من أعضاء املجلس الشعبي الوطني الاستغالل الامثل ملثل هذا 

الامتياز من أجل ضبط نشاط الحكومة و التزامها ببنود البرنامج أو املخطط املسطر من 
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و أن موضوع الاستجواب لم يقيد بمجال معين حيث يندرج تحت نطاقه كل خاصة  ،قبلها

مسألة يقدر البرملان باعتباره ممثال للشعب أنها مسألة ذات أهمية وطنية و كذلك عندما 

 .يتعلق ألامر بحال تطبيق القوانين 

أما عدم منح مجلس ألامة سلطة توقيع ملتمس رقابة بخصوص الاستجواب فقد 

مع مبدأ عدم مسائلة الحكومة سياسيا أمام الغرفة الثانية كأحد أسس جاء انسجاما 

 .املجلسيناملغايرة بين 

 :الخاتمة

تعتبر الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة حتمية دستورية لتجسيد  مبدأ 

حاول املؤسس الدستوري الجزائري و هو بصدد تنظيم املشروعية ودولة القانون، لذلك 

لسياسية على عمل الحكومة، تجسيد مبادئ التوازن بين املؤسستين آليات الرقابة ا

ستقرار التشريعية و التنفيذية و ذلك من خالل تفعيل آليات هذه الرقابة من جهة وتأمين الا 

 .املؤسساتي من جهة أخرى 

ورغم أن كل من املجلس الشعبي الوطني و مجلس ألامة يملكان ظاهريا نفس آلاليات 

أو مخطط عمل الحكومة أو بيان السياسة العامة أو  تعلق ألامر ببرنامجالرقابية سواء 

الاستجواب ، إال أن النتائج املترتبة عن عملية الرقابة تبدو مختلفة بحكم أن الغرفة ألاولى 

 .فقط هي من تملك إقامة املسؤولية السياسية للحكومة 

لبرملانية أو الرئاسية في وبالنظر إلى تمركز التعديل الدستوري على فكرة ألاغلبية ا

اختيار الوزير ألاول أو رئيس الحكومة، فإن ذلك سيحقق ال محالة نوعا من التوافق 

السياس ي بين البرملان و الحكومة، ألامر الذي يجعل من اقامة املسؤولية السياسية للحكومة 

تى عقب عرض برنامجها أو مخطط عملها و كذلك عقب عرض بيان السياسة العامة أو ح-

قفزة نوعية إلمكانية أن  0202بعد  الاستجواب الذي حقق من خالله التعديل الدستوري 

 .أمرا يكاد يبدو مستحيال من الناحية العملية  -يترتب عنه إيداع ملتمس رقابة 

فاملتمعن في نتائج هذه آلاليات الرقابية سوف يالحظ و بوضوح تفوق الحكومة على 

ثبتت املمارسة العملية في عديد املواضع هيمنة الحكومة على حيث أ الخصوص،البرملان بهذا 

 .البرملان



التعديل الدستوري الدور الرقابي للبرملان الجزائري على أعمال الحكومة على ضوء 

 (برنامج الحكومة، بيان السياسية العامة، الاستجواب) 0202
سعاد عمير. د  

 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  281

 

 قائمة املراجع و الهوامش
                                                 

يتعلق بإصدار ، 0202ديسمبر  12مؤرخ في  880-02مرسوم رئاس ي رقم  من 002و املادة  025املادة  - 1

مؤرخة في  40، ج ر عدد 0202، املصادق عليه في استفتاء يوم أول نوفمبر التعديل الدستوري

12/00/0202  

0202من التعديل الدستوري  025املادة  -  2  

0202من التعديل الدستوري  028املادة - 3  

  4 0202من التعديل الدستوري  025املادة  -
لس الشعبي الوطني و مجلس ألامة يحدد تنظيم املج 02/00من القانون العضوي  81و املادة  84املادة  -5

 0202لسنة  52جريدة رسمية عدد  .عملهما و كذا العالقات الوطيفية بينهما و بين الحكومة و 

0202من التعديل الدستوري  027املادة  -  6  

0202من التعديل الدستوري  024املادة  - 7  

0202من التعديل الدستوري 022من املادة    1فقرة  -  8  
سعاد عمير ، الغرفة الثانية في برملانات دول املغرب العربي،  أطروحة دكتوراه في القانون العام ، جامعة  -9

  . 012، ص  0208/0208عنابة ، 

  10 0202من التعديل الدستوري  002املادة  - 

0202من التعديل الدستوري  002املادة  - 11  

  12 012سعاد عمير ، املرجع السابق ، ص  -

02/00القانون العضوي  -  13 

  14  0202من التعديل الدستوري  022املادة  - 
حول نظام الغرفتين في التجربة امللتقى الوطني  الحكومي،عالقة مجلس ألامة بالبرنامج  مالك،بشير بن  -15

  001، ص 0220أكتوبر  12، 01الجزء ألاول،  ،البرملانية الجزائرية و ألانظمة املقارنة
 ،0222سنة  بالبرملان،ألامين شريط، عالقة الحكومة بالبرملان، الندوة الوطنية حول عالقة الحكومة / د -  16

 .8ص

0207لسنة 07جريدة رقم    0207النظام الداخلي ملجلس الامة لسنة  -  17  

0207لسنة  81جريدة رسمية عدد . 0207من النظام الداخلي ملجلس ألامة لسنة  10املادة  - 18 

.11/20من القانون العضوي رقم  55املادة  - 19  

11/20من القانون العضوي رقم  51املادة  -   20 

0202التعديل الدستوري من  8فقرة  022املادة  -  21  



التعديل الدستوري الدور الرقابي للبرملان الجزائري على أعمال الحكومة على ضوء 

 (برنامج الحكومة، بيان السياسية العامة، الاستجواب) 0202
سعاد عمير. د  

 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  282

 

                                                                                                                     

، نشريات 11/20شريف كايس،بحث مقدم ضمن وقائع اليوم الدراس ي حول القانون العضوي رقم / د -  22 

  .81، ص 0220وزارة العالقات مع البرملان، أكتوبر 

.81شريف كايس ، ، املقال السابق ، ص / د -   23  

018سعاد عمير ، املرجع السابق ، ص  - 24  
الئحة مجلس ألامة حول برنامج الحكومة، مجلة الفكر البرملاني ، : على مضمون الالئحة راجع  لالطالع -25

 .047-041، ص 0228، ديسمبر 7العدد 
مريد أحمد عبد الرحمان حسن ، التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، دراسة مقارنة، دار /د - 26

  071، ص 0222النهضة العربية، القاهرة 

عمارعوابدي،عملية الرقابة البرملانية و دورها في الدفاع على حقوق املواطن ، مجلة الفكر البرملاني ، / د -   

.  20، ص 0220العدد ألاول ، ديسمبر   
عبد هللا بوقفة ، آليات تنظيم السلطة في النظام السياس ي الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر ، / د - 27

 . 012، ص  0220

  28 0202من التعديل الدستوري  4فقرة  000 املادة -

0202من التعديل الدستوري  0،0،1،8الفقرات  000املادة  -  29  
اسات ووثائق املنطلقات الفكرية بوكرا إدريس، مركز مجلس ألامة في النظام الدستوري الجزائري ،در / د - 30

  71، 47، ص 0111السياسية ملجلس ألامة ، أكتوبر و 

015رجع السابق ، ص سعاد عمير ، امل - 31  

.4 السابق، صاملقال  بالبرملان،عالقة الحكومة  شريط،ألامين /د -  32  

  33 02/00من القانون العضوي  52، 55، 58، 51، 50املواد  -
، ، دار الخلدونيةدستوري الجزائري ، الرقابة البرملانية على عمل الحكومة في النظام العباس عمار -  34

  027، ص  0222
، 0222نية حول عالقة الحكومة بالبرملان، سنة ابراهيم بولحية عالقة الحكومة بالبرملان ، الندوة الوط - 35

  2ص
، املجلة السلطتين التشريعية و التنفيذية دمحم آيت املكي ، وسيلة ملتمس الرقابة في العالقة بين/ د - 36

 .   005، ص0225أوت  -، ماي21-20 رة و التنمية املحلية عدد مزدوج املغربية لإلدا

0202من التعديل الدستوري  020املادة  - 37 

  38 02/00من القانون العضوي  20املادة  -

  39 02/00من القانون العضوي  25، 28، 21 املواد -



التعديل الدستوري الدور الرقابي للبرملان الجزائري على أعمال الحكومة على ضوء 

 (برنامج الحكومة، بيان السياسية العامة، الاستجواب) 0202
سعاد عمير. د  

 

 "0202 لعام التعديل الدستوريمكانة مؤسسة البرملان في ظل "مؤلف جماعي موسوم  283

 

                                                                                                                     
، 0222رأفت دسوقي ، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرملان ، منشأة املعارف إلاسكندرية، / د -40

 .  018ص

. 121سعاد عمير ، املرجع السبق ، ص  - 41  
مريد أحمد عبد الرحمان حسن ، التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، دراسة مقارنة ، دار / د -42

 .          751ص 0222النهضة العربية ، القاهرة،
 008ضمن املادة  0141منه و دستور  020ضمن املادة  0172وجد الاستجواب في الجزائر منذ دستور  -43

لهذه   0121في حين لم يتطرق دستور   050فية املادة  0202و تعديل سنة  011في املادة  0112منه و دستور 

  .آلالية 
أعمال الحكومة في مصر و الكويت، دار جابر جاد نصار، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرملانية على / د -44

 . 12ص  ،0111ة العربية، الطبعة ألاولى، النهض

.02جابر جاد نصار ، املرجع السابق ، ص / د - 45  

  46 -02/00من القانون العضوي رقم  22املادة  -

  47 02/00من القانون العضوي  24،  27،  22املواد  -



0202آليات الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري لعام  غواس حسينة. د   
 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"مؤلف جماعي موسوم  284

 

 لعامآليات الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري 

0202 

 غواس حسينة :الدكتورة

 أستاذة محاضرة قسم ب

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 ةدكيكس 1955ت أو  02جامعة 

 مخبر العمران  والقانون  بجامعة  باجي  مختار  عنابة

 :ملخص

ملبدأ الفصل بين  ا، وفقتقوم العالقة بين البرملان والحكومة على أساس التعاون والتوازن       

وملا  كان  البرملان  مستودع  إرادة  الشعب ومستقرها ،توجب  الاعتراف له بآليات   .السلطات

 .الحكومة رقابية يسخرها إزاء  

إن الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة، يمارسها البرملان إلى جانب اختصاصه ألاصيل         

تتنوع آليات هذه  الرقابة  بين آليات تحرك  املسؤولية . أال وهو الاختصاص التشريعي

 السياسية  للحكومة بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة،وبيان السياسة العامة أو على

إثر الاستجواب، وآليات ال تحرك املسؤولية السياسة واملتمثلة في ألاسئلة الكتابية وألاسئلة 

 .الشفوية ولجان  التحقيق  البرملاني

 .الحكومة، املسؤولية  السياسية ،البرملان ،الرقابةآليات :  الكلمات  املفتاحية
Abstract: 

    The relationship between the government and parliament is 

based on cooperation and balance according to the concept of 

separation of powers. 

As the parliament represents the will of the people which justifies 

that held his legislative jurisdiction, hence it was necessary to recognize 

the means of control of parliament. 

    The Parliamentary control on government actions according to 

the constitutional amendment on 0202, is a function exercised by the 

Algerian parliament, beside the legislative competence, which has a 

difference mechanism, include a mechanisms consequent the political 
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responsibility of government which are the according of the 

government schedule , the general policy declaration, and   the 

inveterogation, and a mechanisms don’t consequent a political 

responsibility which are: the oral and writing questions, and   the 

investigative committees. 

Key words:  mechanisms of control, the Parliament, the 

government, Political Responsibility. 

 :مقدمة

العالقة القائمة بين الحكومة والبرملان أساسها التعاون والرقابة املتبادلة بين  إن        

وفقا ملبدأ .الطرفين، محاولة إلحداث التوازن بين السلطتين دون تعدي إحداهما على ألاخرى 

     .الفصل املرن بين السلطات الذي يـأخذ به النظام السياس ي الجزائري 

تنفيذية صانعة السياسات العامة  ألي دولة  ومنفذتها  عمليا ؛ فإذا كانت املؤسسة ال         

مستودع  إلارادة الشعبية ومستقرها،توجب عليها البقاء وفية لثقة التشريعية  املؤسسة فإن

من  111الشعب وتطلعاته في إطار  اختصاصاتها الدستورية،بموجب  ما ورد في املادة 

إطار الحفاظ على املصلحة العامة وحماية  ؛في 0202التعديل الدستوري ألاخير  لسنة 

 .الحقوق  والحريات ألاساسية للمواطن املضمونة دستوريا 

لم يصبح البرملان يمارس الاختصاص التشريعي فحسب،بل أن الاختصاص الرقابي أو ما         

 ؤسسةأصبح يشكل  أحد  الدعائم و ألاركان  ألاساسية  لتأسيس امل، 1يسمى بالرقابة البرملانية

الوظيفة  التشريعية، (فالوظيفة الرقابية للبرملان مكملة للوظائف  ألاخرى . التشريعية

 .)الوظيفة السياسية و الدبلوماسية

تكتس ي الرقابة البرملانية أهمية  بالغة،نظرا لتفوق السلطة التنفيذية على السلطة      

في معظم ألاحيان حيث أصبحت  الحكومة  تنافس البرملان في الاختصاص   التشريعية وتغولها

 في بكثرة تدخلها تعاظم وقد. ألاصيل  املنعقد  له  دستوريا، أال وهو  الاختصاص التشريعي 

 في البرملان سيادة القوانين على الرغم من أن املؤسس الدستوري أقر صراحة مشاريع اقتراح

 املباشر للتدخل املجال فسح العملية الناحية من أنه إال.عليه والتصويت القانون  إعداد

   .للبرملان والرقابي التشريعي الدور  تضاءل إلي أدى مما التنفيذية، للسلطة
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فمن أجل  كبح جماح الحكومة وضبط نشاطها؛توجب  تفعيل آليات الرقابة البرملانية         

 و الزلل تارة و بتوجيه أصابع الاتهام لها سواء بلفت انتباه الحكومة  إلى مواطن  القصور 

محاسبتها وتحميلها املسؤولية السياسية عن ذلك تارة أخرى، مما  ينجر عنه طرح الثقة و 

 .من الحكومة  وإسقاطها كلية ؛كما  هو معمول به في الديمقراطيات املعاصرة 

كفل  املؤسس الدستوري الجزائري جملة من آلاليات الرقابية  كضامنة الضطالع          

البرملان بوظيفته  الرقابية على أحسن وجه ،تتراوح  هذه آلاليات بين آليات ترتب املسؤولية 

السياسية للحكومة وآليات أخرى ال تعدو أن تكون آليات استعالمية ال ترتب أي مسؤولية 

 .لحكومةعلى عاتق ا

تأتي  هذه  الدراسة في إطار  ما تمخض  عنه الحراك  الوطني  الشعبي الذي  قاده         

بموجب  الشعب الجزائري  من أجل  إقامة جزائر جديدة و إقامة دولة  القانون  والحق،

حيث  تم عرض  مشروع التعديل   إصالحات جديدة كان  أولها ضرورة  تعديل  الدستور،

إال أنه  لم  يتم    0202تاء الشعبي  بتاريخ  الفاتح من نوفمبر من هذه السنة على  الاستف

 .إصداره  و ال نشره بحكم الظروف الخاصة  التي تمر بها   البالد

لعل من أبرز أهداف هذا التعديل ضرورة إعادة النظر في التوازن بين السلطات الثالث و         

لتشريعية وضمان سيرهما وفقا ملبدأي الشفافية و السيما بين السلطتين التنفيذية وا

لهذا ارتأينا معالجة   .ألاخرى والاستقاللية من دون ضغط و ال تفوق لسلطة على حساب 

بآليات الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل : "املوضوع املوسوم بـــ

 ." 2020    الدستوري

تهدف هذه  الدراسة إلى الكشف عن الجديد الذي جاء به  التعديل الدستوري لسنة          

 في لذا ركزنا .بخصوص  تفعيل آليات رقابة السلطة  التشريعية  على عمل الحكومة  0202

 خالل من الجزائري، الدستوري النظام في البرملانية الرقابة وسائل أهم على البحث هذا

بما ورد في  أوالحالي  التعديل الدستوريبما ورد في  ألامر تعلق سواء ية،القانون النصوص

 .التشريعية للسلطة الداخلية ألانظمة مختلف
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 :بناء  على  ما سبق  نطرح  الاشكالية آلاتية        

السيما في  هل تكتس ي آليات رقابة البرملان على أعمال الحكومة الفعالية املرجوة،      

 ؟ 0202إطار ما جاء به التعديل الدستوري ألاخير لسنة 

لإلجابة على هذه الاشكالية،ارتأيت معالجة املوضوع على ضوء أحدث املستجدات في هذا 

، وعليه قسمت هذه   0202الصدد أال وهي املراجعة  الدستورية  ألاخيرة  في  الجزائر  لسنة 

 :هما  الورقة  البحثية إلى شقين  اثنين

 .آلاليات  الرقابية  البرملانية غير  املحركة للمسؤولية  السياسية  للحكومة:املبحث ألاول 

 .آلاليات  الرقابية  البرملانية املحركة للمسؤولية  السياسية  للحكومة:املبحث الثاني

 املبحث ألاول 

 مةآلاليات  الرقابية البرملانية  غير املحركة للمسؤولية  السياسية  للحكو 

القيام بمهمته الرقابية إزاء كيفية أداء  من ه، تمكنيمتلك البرملان الجزائري عدة وسائل      

إلى التعديل  الدساتير وصوالله املؤسس الدستوري في العديد من  ا؛ خولهالحكومة ألعمالها

إال أنها  و إن اختلفت هذه  آلاليات في شروطها و إجراءاتها، .0202 ألاخير لسنةالدستوري 

تشترك في كونها غير محركة للمسؤولية السياسية للحكومة، ألنها تبقى مجرد آليات  

استعالمية تتفاوت في درجة شدتها فقط، يمكن حصرها في ألاسئلة بنوعيها أسئلة شفوية 

 (.املطلب الثاني)والتحقيق  البرملاني( املطلب ألاول )وأسئلة كتابية 

 كآلية استعالمية   0انيةألاسئلة البرمل :املطلب ألاول 

. يوضع  السؤال  البرملاني بين  يدي  أعضاء البرملان  لتمكينهم من أداء وظائفهم الكالسيكية    

ذلك الاجراء الذي  بفضله يستطيع  أعضاء  البرملان الحصول على  املعلومات  وطرح  هو ف

    . 3الاستفسار  على  الوزراء  املختصين  بموضوع السؤال

تعد ألاسئلة البرملانية أداة من أدوات رقابة البرملان على أعمال الحكومة وفقا        

للنظام الدستوري  الجزائري ، كما أنها من أكثر آلاليات استعماال  من الناحية العملية ،إذ 

تزود  البرملان  بالحقائق  واملعلومات الالزمة حول موضوع معين  في أي مجال  من مجاالت  

 وتمكنه من سن  نصوص  تشريعية لسد النقائص و الاختالالت أو. اط الحكوميالنش

استفهام عضو البرملان عما  يجهل وفقا ملا ورد في اللوائح  التحقق من حصول  واقعة  أو
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باالضافة إلى التعرف على نية الحكومة و هي غاية تؤكد حق . الداخلية للبرملان الجزائري 

ى مشاريع السلطة التنفيذية و تسمح له بالتوسع في مناقشة هذه موجه السؤال في الاطالع عل

 .     4املشاريع 

ترتبط ألاسئلة   البرملانية بالوظيفة الرقابية أكثر من  ارتباطها بالوظيفة التشريعية   

؛ عرفت  في النظام  السياس ي    5 لعالقتها الوثيقة بطرح  مسألة املسؤولية السياسية

،حيث خول املؤسس  الدستوري حق  6قالل  وعبر  الدساتير  املتعاقبة الجزائري منذ الاست

سابقا املادة ) 0202من التعديل الدستوري  151السؤال إلى  البرملان  بغرفتيه بموجب املادة 

يمكن أعضاء البرملان أن  يوجهوا أي سؤال : "يلي التي  تنص على ما(  0216من دستور  150

من  القانون   16إلى  96كما   تناولتها  املواد من " . في  الحكومة كتابي إلى أي عضو  شفوي أو

املتعلق بتنظيم  املجلس  الشعبي الوطني ومجلس  ألامة  وعملهما وكذا  16/10العضوي 

 .؛لتحدد  شروط  و اجراءات  ممارستها1العالقات  الوظيفية  بينهما  و بين  الحكومة 

املعلومات ه أسئلة  لحصول البرملان على تقتض ي  متابعة العمل الحكومي ،توجي 

التوضيحات الضرورية  التي  تمكنه  من  مباشرة عمله الرقابي،إال أنها ال تعدو أن  تكون و 

أدوات استعالمية ال تنجم عنها املسؤولية السياسية للحكومة سواء أكانت أسئلة كتابية 

 (.0الفرع )أو  أسئلة  شفوية ( 1الفرع )

  ألاسئلة الكتابية:  الفرع ألاول 

تعد ألاسئلة الكتابية وسيلة في يد النواب ملراقبة عمل الحكومة،وهي بمثابة ذلك 

الطلب املتضمن الحصول على معلومات ومستجدات حول موضوع ما،يوجهه أحد أعضاء 

يوما  32البرملان إلى أحد أعضاء الحكومة كتابة،مع الالتزام باإلجابة عليه خالل  أجل أقصاه 

 .اريخ  تبليغه  من  ت

أسبوعية، يعقد كل من املجلس الشعبي الوطني ومجلس ألامة بالتداول جلسة 

إذا رأت أي من الغرفتين .ألجوبة الحكومة على أسئلة النواب و أعضاء مجلس ألامة صتخص

يبرر إجراء   مناقشة  تجري هذه  ألاخيرة  أن جواب عضو الحكومة شفويا كان أو كتابيا،

 ي  ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي  الوطني  ومجلس  ألامة،حسب الشروط الت
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ثم تنشر ألاسئلة  و ألاجوبة طبقا للشروط التي  يخضع  لها نشر محاضر   مناقشات  البرملان 

 .0202من  التعديل  الدستوري  لسنة   151،وفقا  ملا  ورد  في  نص  املادة 

البرملان شروط وكيفيات توجيه ألاسئلة  يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من    

 :الكتابية،إذ يتوجب توافر شروط معينة  حتى تكون  ألاسئلة سليمة كاآلتي 

يودع نص السؤال الكتابي من  16/10من القانون العضوي  13بموجب نص املادة    -

مجلس  قبل عضو البرملان حسب الحالة لدى مكتب املجلس الشعبي الوطني أومكتب

يرسل رئيس مجلس ألامة أورئيس املجلس الشعبي الوطني السؤال  الذي  تم قبوله إلى  .ألامة

من  نفس  القانون  العضوي  السابق  أن جواب عضو    14و أضافت  املادة . الحكومة 

الحكومة عن السؤال  الكتابي الذي وجه إليه  يكون خالل الثالثين يوم  املوالية لتبليغ 

الكتابي،يمكن لعضو البرملان سحب  سؤاله الكتابي و تبليغ  الحكومة بذلك، يودع  السؤال  

الجواب حسب الحالة  لدى املجلس الشعبي الوطني أومكتب  مجلس ألامة  ويبلغ إلى  

 .صاحبه

 السؤال وإالاملوجه إليه  في مجال اختصاص العضو أن يكون  في السؤاليشترط  -     

تجاوز  للعضو السائلكما ال يجوز . ا من العبارات غير الالئقةوأن يكون خالي أمكن رفضه

توجيه  آلاخرين، فالغاية من الحق الشخص ي في التعدي والتطاول على حدوده واستغالل هذا

على أن ال يكون السؤال مضرا باملصلحة  أمور يجهلها النائب، فضالمعرفة  السؤال هي

 .افي صيغته التحريرية أي مكتوبالعامة و يكون 

  0222/21لصحة  السؤال البد  من  توافر   شروط  أخرى وردت  في  التعليمة  رقم -

،إذ يجب أن يراعي  1 10/21/0222الصادرة  عن  مكتب املجلس  الشعبي الوطني املؤرخة في 

توجيه السؤال أن يوجه إلى نائب واحد ويتضمن  موضوعا واحد،يحدد بوضوح  املسألة 

ها،و أن  يكون خاليا من  العبارات النابية و ال  يخالف  أحكام  املطلوب  الاستفسار عن

الدستور و ال يتعلق بقضية  شخصية أو فردية أو فيه مساس  بشخص  في شؤونه  الخاصة 

أو مساس  بطريقة مباشرة أو  غير  مباشرة  بسمعة  الجزائر و بثورة  التحرير  الوطني  

 .الجهات  القضائيةورموزها أو  متعلقا بقضية مطروحة على  
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 ألاسئلة الشفوية  :الفرع الثاني

 تقديم الحكومة أعضاء من يطلب أن البرملان أعضاء ألحد خاللها من يمكن

 شرط الكتابة كانت وإذا .يوما 32 أجل الجواب أال يتعدى معين على حول موضوع توضيحات

 من شفويا طرحها هو ألاخيرة هذه يميز ما فإن شفوية، أو مكتوبة ألاسئلة لتقديم ضروري 

 خالل املختص الوزير قبل من شفويا عليها والرد املخصصة، الجلسة في البرملان عضو طرف

 .9الجلسة    نفس

 :تنقسم ألاسئلة الشفوية إلى قسمين 

تتم في شكل مناظرة بين صاحب السؤال الذي   :أسئلة شفوية غير مقترنة بمناقشة -

يتقدم  بسؤاله  في مدة  يحددها املجلس ،وعضو  الحكومة الذي يرد على  السؤال  في  مدة 

تحدد كذلك و  يحق لكل  منهما  التعقيب  على كالم آلاخر  وال يحق  لغيرهما  التدخل  في  

 .املناقشة

ع من ألاسئلة يتسع مجال املناقشة في هذا النو :مقترنة بمناقشة أسئلة شفوية-

من قدر ممكن  منه إلاملام بأكبرليشمل عددا محددا من النواب أو ألاعضاء و الغرض 

من  القانون العضوي  15ذلك  ما ورد في  نص  املادة . حول موضوع السؤال املعلومات

إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو  الحكومة عن السؤال :" بنصها  على  مايلي  16/10

الشفهي أو الكتابي  يبرر إجراء  مناقشة ، تفتتح هذه  املناقشة  وفقا  للشروط  املنصوص 

عليها في النظام  الداخلي لكل من املجلس  الشعبي  الوطني  ومجلس  ألامة  و يجب  أن  

ال   الكتابي  أو الشفوي   املطروح  على  عضو  تقتصر  هذه  املناقشة على عناصر  السؤ 

 ".الحكومة

 دستور  في والشفوي  الكتابي بنوعيه السؤال طرح حق الجزائري  الدستور  عرف

 دون  املكتوب السؤال طرح على نص 1976 دستور  ولكن.منه 38 املادة خالل من 1963

     12 .الشفوي 

أمام  املجلس   0215الشفوية  املطروحة  في خريف   العام   لقد  بلغ  عددألاسئلة        

سؤالا شفويا أمام   32منها  فقط و  15سؤالا شفويا ، تمت  الاجابة على  145الشعبي الوطني 

سؤالا  13تم تسجيل  0214منها فقط،  و في  ربيع  العام  11مجلس  ألامة  تمت  إلاجابة  على 
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سؤالا منها  و لم  يطرح   أمام  60الوطني ،تمت  إلاجابة على كتابيا أمام  املجلس  الشعبي  

    11. مجلس  ألامة أي سؤال كتابي  خالل  هذه  الدورة

 .مدى  فعالية  ألاسئلة  البرملانية  في مراقبة ألاداء  الحكومي:  الفرع  الثالث

ومة،  سواء من تؤدي ألاسئلة البرملانية بنوعيها دورا هاما في  الرقابة  على  نشاط الحك

خالل كشفها للتجاوزات  املرتكبة  من  قبل ألاجهزة  التي تشرف عليها  الحكومة أو بهدف 

إرشاد  الوزراء املسؤولين على  قطاعات  معينة التخاذ  التدابير الالزمة  للقضاء  على  هذه  

عدم الرد ، إال أن النواب  أصبحوا  يحجمون عن  طرحها ل 10التجاوزات و إصالح مرافقها 

 .عليها أو  تقديم  اجابات  سطحية 

إذا كانت  ألاسئلة البرملانية من أيسر  آلاليات الرقابية و أكثرها  استعماال، إذ تحتل 

الصادرة من حيث توظيفها  على  خالف  بقية آليات  الرقابة إال أنه  ال يترتب  عنها أي 

الرقابة  فضال على أنها  تواجه العديد  جزاءات قانونية ،مما  يضعف من أثرها و فعاليتها  في

من الصعوبات  والعوائق  التي  تحول  من دون بلوغ  الغاية  املرجوة منها كالتأخر في  إلاجابة  

عن  ألاسئلة  أو تقديم أجوبة غير مقنعة أوالامتناع  عن  الاجابة  أصال إذا  ما  تعلق ألامر 

شؤون  الخارجية  و املالية التي  تشكل  مصالح  بالقضايا  الحساسة التي  تمس  باألمن و ال

حيوية  للبالد  إال أن  هذه  الحجة  قد تكون  واهية ، يتخذها   العضو  كذريعة   للتملص من  

كما  قد  تشكل  ألاسئلة  أحيانا وسيلة  اعالمية ودعائية   للحزب .إلاجابة  عن أسئلة النواب

ة  الانتخابات ،مما جعل  معظم  ألاسئلة  بصفة عامة و ألعضائه بصفة خاصة في فتر 

 .املطروحة تفقد  ميزة الاختصار  

كما أن هذه  آلالية هي أكثر الوسائل الرقابية البرملانية ممارسة وتطبيقا في النظم 

البرملانية املقارنة و في  النظام  الجزائري حيث  تزود   البرملان بالحقائق  واملعلومات  الرسمية 

 إال أنها عادة  ماتوصف  بكونها وسائل استعالمية.  13الالزمة حول موضوع  من  املواضيع  

معدومة ألاثر ،فيما  يخص  املسؤولية  السياسية خالفا  لبعض  ألانظمة السياسية  املقارنة 

وعلى  رأسها النظام  البرملاني ؛إذ يمكن للسؤال أن  يطيح  بالحكومة ، مثلما هو الحال في  

في  النظام  الفرنس ي خالل الجمهوريتين الثالثة والرابعة  اللتين   كان تفعيل السؤال الشفوي 

 .14ظلهما ،ينتهي أحيانا إلى التصويت بالثقة  على الحكومة  
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 التحقيق البرملاني:  املطلب الثالث

 ،أعمال الحكومة  ونشاطاتها على  الرقابة أشكال من شكل البرملاني التحقيق يعد

 ذات قضية أو مسألة في بالتحقيق البرملان ينتخبهم أعضاء من مؤلفة لجنة تقوم حيث

للوقوف  على حقيقة  ألامر   واملعنوية؛ املادية على عناصرها الكشف ،بهدف عامة مصلحة

أو لتقص ي حقيقة ألاوضاع املالية وإلادارية أو بيان مدى  إلالتزام بالقانون والتحري عما وقع  

 كل على التحقيق إلاطالع   للجنة يحق.من  مخالفات  و تجاوزات  من قبل  الحكومة 

 ووقائعها،كما مالبساتها جميع عن ملتعلقة  بالقضية ،والاستفسارا   والوثائق املستندات

 .  15 أمامها للمثول  املسؤولين استدعاء لها يحق

تعتبر هذه  اللجان من الوسائل  الرقابية املتعددة  ألاطراف  غير مقصورة على طرفين           

،وعليه  نتناول  في هذا  املطلب إجراءات    إنشاء   16كالسؤال و ال فردية الطلب كاالستجواب

وآلاثار   املترتبة ( الفرع  الثاني) في   شروط   إنشائها(الفرع ألاول )لجان  التحقيق   البرملاني 

 (.الفرع الثالث)عليها في 

 إجراءات  إنشاء لجان  التحقيق  البرملاني:الفرع  ألاول 

ملعلومات  و الحقائق حول  نشاط لية  التحقيق  بنفسه  ايستقي  البرملان  بموجب  آ         

أعمال  الحكومة  من مصدرها و  يكون ذلك من  خالل  إنشاء  لجنة  تحقيق وفق إجراءات و 

على ما  0202من  التعديل  الدستوري  لسنة   159قانونية معينة ،حيث تنص  املادة  

صاتها أن  تنش ئ في أي  وقت لجان تحقيق  ، في إطار  اختصامن  البرملانيمكن كل غرفة  :"يلي

 (.0216من    التعديل  الدستوري لسنة    161املادة ." )في  قضايا ذات  مصلحة عامة

أن تعيين ألاعضاء  املشكلين  للجنة    12 - 16 العضوي  القانون  من 11ملادة كما  بينت  ا         

وطني أو مجلس ألامة ،يتم  حسب  نفس التحقيق البرملاني  على  مستوى  املجلس  الشعبي ال

الشروط  التي  يحددها النظام الداخلي  لكل  منهما في تشكيل  اللجان  الدائمة ،حيث ورد 

 بالتصويت ألامة مجلس أو الوطني الشعبي املجلس من التحقيق لجنة إنشاء يتم " أنه فيها 

 يوقعه و ألامة مجلس مكتب أو الوطني الشعبي املجلس مكتب لدى يودعه الئحة، اقتراح على

 الالئحة اقتراح في بدقة تحدد أن يجب كما ، ألامة مجلس في عضوا 20 أو نائبا 20 ألاقل على
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 بعد الالئحة اقتراح على التصويت يتم و ، التحري  و التحقيق تستوجب التي الوقائع

 " .باملوضوع املختصة اللجنة رأي و الالئحة اقتراح أصحاب مندوب إلى الاستماع

 من ذلك و اللجنة تشكيل كيفية حدد ،نجده ألامة ملجلس الداخلي للنظام بالرجوع       

 موقعين الغير ألاعضاء من التحقيق لجنة تتشكل " :فيها  ما  يلي جاء حيث 103 املادة خالل

 يعلم و للمجلس الدائمة اللجان تشكيل تحكم التي نفسها للشروط وفقا الالئحة اقتراح على

 لتكمل 104 املادة جاءت و ،" تحقيق لجنة بإنشاء الحكومة و الوطني الشعبي املجلس

 الرئيس ويضم ، أعضائها قبل من التحقيق مكتب ينتخب" انه على بنصها ذلك و سابقتها

 تباشر و إنشائها بعد التحقيق لجنة املجلس رئيس وينصب مقررا، و للرئيس أكثر أو ونائبا

 ".ذلك فور  أشغالها

للجان  التحقيق الحق  الاطالع  على  كل  البيانات و املعلومات و ألاوراق  املتعلقة  بما       

أحيل إليها  من  موضوعات  وعلى  جميع  الجهات  املختصة أن تعاون  اللجان في أداء مهمتها 

ملا ورد   إال أن هذا الحق مقيد  بسرية  بعض  الوثائق  وفقا( من  القانون  العضوي   14املادة )

فضال  على أن عدم  الامتثال أمام  لجنة  التحقيق  .القانون العضوي   ذات من  13في  املادة 

    11 .يعد تقصيرا جسيما يدون  في  التقرير و تتحمل  السلطة  الوصية كامل  مسؤوليتها

  التحقيق البرملانيشروط   إنشاء لجان : الفرع الثاني

 :شروط كما يلي بضرورة توافر عدةاللجان  الدستوري إنشاء هذه قرن املؤسس              

كشرط جوهري  إلنشاء  لجان  التحقيق  حيث  ورد  في  : شرط  املصلحة  العامة*

أنه يمكن  لكل (  0216 من  التعديل  الدستوري لسنة  112سابقا  املادة ) 1ف/159املادة 

في أي  وقت لجان  تحقيق  في قضايا ذات غرفة من  البرملان ،في إطار اختصاصها أن  تنش ئ 

 أهميتها حيث من تعني قضية كل العامة املصلحة ذات بالقضية ويقصد .مصلحة عامة 

 امليثاق ملبادئ طبقا املواطن و الوطنية املجموعة مصالح مباشرة غير أو مباشرة بصفة

 أساس و جوهري  كشرط العامة املصلحة لشرط الدستوري املؤسس وضع إن ، الوطني

 ملقتضيات وفقا البرملاني التحقيق إلى اللجوء مجال توسيع إلى يؤدي التحقيق لجنة إلنشاء

 . 11مرونتها و العامة املصلحة فكرة
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ملبدأ  الفصل  بين  السلطات و ضمانا    إحتراما  شرط عدم  املتابعة القضائية*

لعدم  تدخل  السلطة  التشريعية في عمل السلطة القضائية ،حيث ورد  في  الفقرة الثانية 

أنه  ال  يمكن  إنشاء  لجنة تحقيق :" 0202من التعديل  الدستوري  لسنة  159من  املادة 

 الذي 12 - 16 العضوي  لقانون ا إلى وبالرجوع " . بخصوص وقائع  تكون محل  إجراء  قضائي

 الوظيفية العالقات وكذا ، وعملهما ألامة مجلس و الوطني الشعبي املجلس تنظيم يحدد

 في تحقيق لجنة إنشاء يمكن ال :" أنه على نصت منه 80 املادة أن ،نجد  الحكومة بين و بينهما

 نفس و املوضوع نفس و ألاسباب بنفس ألامر تعلق إذا قضائي إجراء محل تكون  وقائع

 . " ألاطراف

 التحقيق لجنة يمكن إنشاء فال 11/11/1958في الصادر لألمر طبقا و فرنسا أما في 

 أو قضائية متابعة محل كانت بقضايا ألامر تعلق سواء قضائية متابعات وجدت إذا البرملانية

 املجلس بمبادرة العدل وزير إلزام يتعين الشرط، لهذا إحتراما و ، جارية متابعة محل بقضايا

 قضائية متابعة وجود عدم أو بوجود املجلس يعلم بدوره والذي ، اللجنة هذه الئحة إقتراح

 .19أو حالية سابقة

 أشار  حيث .سابق يكون موضوع التحقيق أجري فيه تحقيقال  كما يشترط أن*

الذي   16/10من القانون العضوي   81 املادةنص  خالل من الشرط لهذا الجزائري  املشرع

 على أو تقريرها بإيداع مهمتها وتنتهي ، مؤقتا طابعا التحقيق لجان تكتس ي" :ورد فيه مايلي

 وال ، إنشائها الئحة على املصادقة تاريخ من إبتداء للتمديد قابلة أشهر 6 أجل بإنقضاء ألاكثر

 انتهاء تاريخ من إبتداء شهرا 12 أجل إنقضاء قبل املوضوع لنفس تشكيلتها يعاد أن يمكن

 . الدول  من العديد تبنته الشرط مهمتها وهذا

 آلاثار املترتبة على لجان التحقيق البرملاني :الفرع الثالث

 تنتهي الجزائر إن أول أثر ينجم عن لجان التحقيق البرملاني هو  إيداع  تقرير ؛ و في

 من ابتداء للتجديد قابلة أشهر ستة بانقضاء أو تقريرها بإيداع البرملاني التحقيق لجنة مهمة

 إحدى رئيس إلى أعدته التقرير الذي يسلم بعدها إنشائها، الئحة على املصادقة تاريخ

 على يوزع و ألاول  الوزير و الجمهورية رئيس إلى التقرير هذا يبلغ الحالة، حسب الغرفتين

 حسب الوطني الشعبي املجلس أو ألامة ملجلس يمكن.   ألامة مجلس أعضاء على أو النواب
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 املجموعات ورؤساء املكتب إقتراح على بناءا جزئيا أو كليا التقرير نشر يقرر  أن الحالة

 مغلقة جلسة في مناقشة فتح الغرفتين من لكل يمكن كما. الحكومة رأي أخذ ،بعد البرملانية

     02 .التحقيق لجنة مقرر  يقدمه موجز عرض إثر التقرير نشر بخصوص

 عليه املوافقة تمت إذا إال آثاره ينتج ال البرملاني التحقيق لجنة تعده الذي التقرير إن

قد ينم  تقرير لجنة  .التحضيريةألنه من قبيل ألاعمال  اللجنة لهذه املنشئة الغرفة طرف من

التحقيق عن وجود تقصير ال  يستوجب  املساءلة،بل  يحتاج إلى  إلاصالح و رفع آثاره،فيكون 

مجرد التوجيه ولفت الانتباه الحكومة و تفادي ذلك التقصير أو الخلل بالتالي فقدان دورها 

 .لجان التحقيق  دورها و فعاليتها  كونها تعد وسيلة استعالمية أكثر شدة نوعا ما من ألاسئلة 

ألاصيل املتمثل دوره  يفتك البرملان باعتباره السلطة التشريعيةفي هذه الحالة إما أن 

و إزالة  طالبا منها تعديلالحكومة  بإحالة املوضوع إلى وقد يكتفي، شريع املناسبالت سن في

كما .  معينة قانونية نصوص تعديل اقتراح أو قانون  مشروع اقتراحطريق  ن؛ عذلك القصور 

 القانونية النصوص في ليس الخلل أن مفادها نتيجة إلى البرملانية التحقيق لجنة تصل قد

 القانونية القواعد خالفوا و اخترقوا الذين ألاشخاص أو الجهات سببها تجاوزات في وإنما

 كون  مباشرة القضاء على املفسدين إحالة طلب بإمكانها ليس واللجنة املفعول، السارية

 بين الفصل مبدأ مع يتعارض على أن ذلك   فضال ، سياسية رقابة هي تمارسها التي الرقابة

 .السلطات

 ثبت إذا الحكومة إدانة مفادها خطيرة بنتيجة اللجنة تعده الذي التحقيق ينتهي قد

السياسية كنتيجة طبيعية في  حال   املسؤولية هذه ألاخيرة في  محك   فتضع ، تقصيرها

 بإنهاء الدساتير بعض  وهذا ما أخذت به  ثبوت إدانتها فعليا  جراء عمل لجان التحقيق،

 . للحكومة يةالسياس املسؤولية بتقرير البرملاني التحقيق

تؤدي إلى  تضييق  نخلص إلى القول بأن التحقيق  البرملاني آلية  تشوبها  عدة  عوائق ،

الخناق عليها و بالتالي ال يمكنها  تحقيق نتائج  ايجابية ؛من هذه  العوائق نذكر ،عدم مساءلة  

عدم منح أعضاء  البرملان بعد  الانتهاء من  .الحكومة  سياسيا  إذا ثبت  تقصيرها أو فسادها 

ي قضايا  الفساد  على مناقشة تقرير  لجنة  التحقيق ،حق إحالة  املسؤولين  املتورطين  ف

مع تغييب  دور املعارضة في  تشكيلة هذه اللجان،مما  يجعلها  تنحصر  في أحزاب  القضاء،
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فضال على سرية املعلومات القضائية،وسرية الدفاع الوطني و  كذا سرية . املوالاة للسلطة

الاخبارية  التي  التحقيقات  املالية على خالف  الوضع في ألانظمة املقارنة ،حيث أن املهمات 

تقوم بها لجان التحقيق  البرملاني  في فرنسا على سبيل املثال، تتسم بمرونة عملها وعدم 

تقييدها بمدة محددة،مما يسمح  للبرملان الفرنس ي بممارسة الرقابة املستمرة على العمل 

 .01الحكومي،كما التتأثر  باملتابعة  القضائية و ال تكون  ملزمة  بالسرية

 ث الثانياملبح

 كة للمسؤولية  السياسية  للحكومةآلاليات  الرقابية   البرملانية املحر 

للقانون من حيث مطابقتها  السياسة العامة للدولةعلى  البرملان رقابةيمارس        

لهذا منح  املؤسس   .توافقها مع املصلحة العامة  على مدىيحرص  الواقعية و وللظروف

الدستوري  للبرملان بصفته  املعبر عن إلارادة الشعبية سلطة  لرقابة العمل  الحكومي  

 .بموجب آليات  تنجم عنها  مسؤولية  الحكومة 

للبرملان حق رقابة الحكومة بصورة  0202لقد كرس التعديل الدستوري لسنة 

الذي ( 1996من دستور  99 ملادةسابقا ا)منه 115صريحة و واضحة، بموجب نص املادة 

 111و 126يراقب البرملان  عمل  الحكومة  وفقا  للشروط  املحددة  في املواد : " ورد فيها ما يلي

 تمارس بالتساوي بين غرفتي البرملان وهذاغير أن هذه الرقابة ال ". من  الدستور  162و 151و 

قصرها على املجلس الرقابة و  حيث قيد هذه 0202لسنة    التعديل ألاخيرما أكد عليه 

 .      دون مجلس ألامة الشعبي الوطني

فالرقابة البرملانية، ترتب املسؤولية السياسية  للحكومة في حال  عدم  موافقة  

املجلس  الشعبي  الوطني على  مخطط  عمل  الحكومة و في حال إيداع ملتمس  الرقابة أو  

وهذه  الحكومة على إثر الاستجواب قد يكون إسقاط و. عدم  املوافقة  على  الئحة  الثقة 

إصدار  أما مجلس ألامة فيقتصر دوره على .الجزائر منذ الاستقالل سابقة دستورية في

وعليه تحرك املسؤولية السياسية .عمل الحكومةعرض حول مخطط  الئحة عن تقديم

( ملطلب ألاول ا) للحكومة بموجب  وسائل معينة ،بمناسبة مناقشة مخطط عمل الحكومة 

وقد  تحرك  على إثر  .(املطلب الثاني)أو بمناسبة  مناقشة  بيان  السياسة  العامة 

 (.املطلب الثالث)الاستجواب  
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 عمل الحكومةمخطط  بمناسبة مناقشةآليات الرقابة  :املطلب ألاول 

 ،يحدد  للحكومة العامة العام للسياسة  إلاطار هو الحكومة عمل إن مخطط          

  تحقيقها،يعد إمكانيات و تحقيقها املراد ألاهداف ويحدد وإلانجاز التخطيط في استراتيجيتها

 نطاقه في والبرملان،يتم الحكومة بين عقدا أو اتفاقا أو ميثاقا الفقهاء هذا  املخطط في نظر

 .   00الحكومي ألاداء أساسه وعلى

مصيرها مرتبط بموافقة  نعملها، أل يترتب على الحكومة الالتزام بتنفيذ مخطط           

والنظامان  0202التعديل الدستوري لسنةحدد  دعليه، ولقاملجلس الشعبي الوطني 

ومناقشة  هاما لضبط قواعد عرض األامة، حيز  للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الداخليان

،يعين فإذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية .عليهوالتصويت  عمل الحكومة

رئيس الجمهورية وزيرا أوال ويكلفه باقتراح تشكيل  الحكومة و إعداد مخطط  عمل لتطبيق  

يقدم الوزير ألاول  مخطط عمل . 03البرنامج  الرئاس ي  الذي يعرضه على مجلس الوزراء

حكومته إلى املجلس الشعبي  الوطني  للموافقة  عليه ويجري  هذا الخير لهذا الغرض 

سابقا  املادة ) 0202من التعديل  الدستوري لسنة  126فقا  ملا ورد  في املادة مناقشة عامة و 

 (.0216من   التعديل الدستوري لسنة    94

تتم مناقشة مخطط عمل الحكومة من قبل البرملان وفقا ملا ورد في التعديل الدستوري      

 :يلي كومة كماالحو  املنظم للعالقة الوظيفية بين البرملانوالقانون  0202لسنة 

 45يعرض مخطط عمل تنفيذ البرنامج الرئاس ي على البرملان بدءا بالغرفة السفلى خالل         

من  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  55املادة )يوم املوالية لتعيين  الحكومة 

ي جلسات أيام  لدراسة  املخطط قبل  الشروع في مناقشته ف1ويمنح  للنواب مهلة ( 0222

،فإنه يتم   16/10من القانون العضوي  49وحسب نص املادة . عامة مخصصة لذلك

 .أيام على ألاكثر  من  تاريخ  عرضه 12التصويت  على مخطط  العمل خالل 

الشعبي  مناقشة املجلسضوء ألاول أن يكيف مخطط عمل الحكومة على  يمكن للوزير       

يحدث التغييرات على املخطط ويصوبه وفقا  نالجمهورية، بــأرئيس بالتشاور مع  الوطني و

بنود مخطط  كانت بعضوتكون أكثر خطورة إذا .في املناقشة وتوجهاتهم العامةلرؤية النواب 

 للموافقة على وقتئذ شرطا ضرورياالتكييف  حمع برنامج ألاغلبية، فيصب العمل تتعارض
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ضا حول مخطط عمل الحكومة  ملجلس ألامة ، كمايقوم الوزير ألاول  بتقديم عر .  املخطط 

ولقد أقر  املؤسس  الدستوري  ملجلس  ألامة  . مثلما  وافق  عليه  املجلس  الشعبي  الوطني 

  24   .إمكانية إصدار  الئحة تعبر  عن  قناعة أعضائه 

عبي ينفذ  الوزير ألاول  وينسق  مخطط  العمل  الذي  صادق  عليه املجلس  الش           

من   91سابقا املادة ) 0202من التعديل الدستوري لسنة  129الوطني  وفقا  لنص  املادة 

، أما في حالة عدم موافقة   املجلس الشعبي الوطني على (  0216التعديل الدستوري لسنة 

مخطط  عمل الحكومة، يقدم الوزير  ألاول استقالة  الحكومة  لرئيس  الجهورية  ويعين  

من  121من جديد وزيرا أوال حسب  الكيفيات نفسها  وفقا  ملا  ورد في املادة  هذا ألاخير

وإذا   021من التعديل  الدستوري  لسنة  95سابقا  املادة )  0202التعديل الدستوري لسنة 

لم تحصل موافقة املجلس الشعبي الوطني من جديد يحل وجوبا  وتستمر الحكومة  القائمة 

ادية  إلى  غاية  انتخاب مجلس  شعبي  وطني وذلك  في أجل  في  تسيير الشؤون  الع

 .أشهر3أقصاه

ال تنتهي  رقابة املجلس  عند  الترخيص للحكومة بتنفيذ برنامجها كرقابة  سابقة على         

عملها ،بل يستمر في  بسط  رقابته عن طريق الحصيلة السنوية التي تقدمها الحكومة أمام 

بيان  السياسة  العامة ، وعليه  سنتناول آلاليات  الرقابية   البرملان عن طريق  عرض

 .بمناسبة عرض  بيان  السياسة  العامة   في  املطلب  املوالي

  عرض بيان السياسة العامةبمناسبة  آلاليات الرقابية: املطلب الثاني

أوجب املؤسس الدستوري  مخطط عملها، في املتضمنة للمحاور  الحكومة عرض بعد       

من  سنويا للمناقشة  السياسة  العامة إلى املجلس الشعبي الوطني  بيانا عن تقديمها إلزامية

من التعديل  111املادة  بموجب نص .طرف الوزير ألاول أو رئيس الحكومة حسب الحالة

 (. 0216من التعديل الدستوري لسنة  91املادة ) 0202الدستوري لسنة 

فبعدما كان  النص السابق ، يؤكد على أن  الحكومة  ككل هي التي كان  يسند  لها  مهمة          

تقديم  البيان،أصبح  بموجب  النص الجديد يسند  تقديمه إلى  الوزير ألاول أو  رئيس  

ذلك ألنه عمليا رئيس الحكومة هو  الذي  يتولى هذه املهمة أمام .الحكومة حسب  الحالة 

س الشعبي الوطني ،بالنظر  ملا يترتب  عن  هذا البيان من إثارة ملسؤولية الحكومة،بينما املجل
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يبقى ألامر جوازيا في إسناد  مهمة عرض  البيان أمام  مجلس  ألامة إلى وزير  ينوب  عن رئيس  

 .  25الحكومة ،ولقد أضحى هذا  الوضع عرفا  في  النظام  السياس ي  الفرنس ي

 حيث الحكومة، لبرنامج املناقشة بها تتمتع التي ألاهمية نفس  املناقشة إلزامية  تكتس ي         

 املاضية، السنة في الحكومة طرف من أداؤه تم ما على من الاطالع النواب يتمكن خاللها من

 النواب أمام الرؤية توضيح إلى يؤدي مما املستقبلية، سياستها في به النهوض تعتزم وما

 .  26  الحكومة أداء حول  إطالع و بينة على السليم املناسب و املوقف اتخاذ من ليتمكنوا

جعل املؤسس الدستوري من عرض بيان السياسة العامة أمام مجلس ألامة مجرد          

إعالم له بما تم تنفيذه،مما  يستلزم  معه  إقصاء  مجلس  ألامة  من  الرقابة  على  هذا  

 .البيان و  اقتصاره  على  املجلس  الشعبي الوطني 

و هي  مناسبة  سانحة  عليها، تترتب أن كنيم التي آلاثار في  املناقشة أهمية تكمن         

 عن سواءاملذكورة أعاله ؛ 111إلمكانية استعمال وسائل  الرقابة التي نصت عليها املادة 

 قد ما و املجلس، طرف من رقابة ملتمس بإيداع أو  طريق  اختتام  هذه  املناقشة بالئحة

مسؤوليتها  عن  طريق   بطرح السلطة عن إبعادها إلى للحكومة إنذار مجرد من ذلك عن ينجر

 .الئحة   الثقة

ملتمس إيداع ( الفرع ألاول )الئحة  إصدار إمكانية وعليه سنتعرض في هذا املطلب إلى      

 .(الفرع الثالث) التصويت على الئحة الثقة( الفرع الثاني )الرقابة

 الئحة إصدار إمكانية :الفرع ألاول 

الالئحة  قد يقدم أمام  أعضاء مجلس  ألامة بمناسبة  عرض الحكومة   اقتراحإن 

، كما  قد  يقدم  من  ( 0202 من التعديل الدستوري لسنة 4ف/ 126املادة )  ملخطط عملها  

قبل نواب  املجلس  الشعبي  الوطني  ،عقب  اختتام مناقشة  بيان  السياسة  العامة  

 أن يمكن" :تنص على أنه والتي الذكر، السالفة 111 املادة من الثالثة للفقرة للحكومة طبقا

 ".بالئحة املناقشة هذه تختتم

الالئحة متى شاء أعضاء البرملان،فقد قيد املؤسس الدستوري هذه  اقتراحيكون  ال         

الالئحة املقدمة من طرف  املجلس الشعبي  الوطني  ببيان    اقتراح  اقترانآلالية بضرورة  
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السياسة العامة  للحكومة  من جهة  وربط  اقتراحها  أيضا من  طرف  مجلس ألامة  مناقشة

 .لرقابية و فعالية الالئحة  عمليابعرض مخطط  عمل  الحكومة وهذا ما ينقص  من القيمة ا

نائبا  من املجلس  02فضال على ذلك  يكون إقتراح الالئحة موقعا  عليه  من  قبل 

ساعة املوالية النتهاء تدخالت  10وا  من مجلس ألامة خالل عض  02الشعبي  الوطني أو 

 .قيع أكثر من  إقتراح الئحة واحدةالنواب ؛على أنه اليجوز  للنائب و ال عضو مجلس ألامة  تو 

عند  إيداع  إقتراح اللوائح يعرض  على التصويت  مع مراعاة تاريخ  الايداع  إذا حصل 

 .عتبر  مصادقا  عليهعلى موافقة أغلبية أعضاء الغرفة   ي

 يتم ، السنوي  الحكومي البيان حول  الئحة إصدار إلى اللجوء من  املجلس تمكين  إن

 27  .عليها التصويت غاية إلى اقتراحها مرحلة من تبدأ فيها، مبالغ شروط و إجراءات  وفق

 مواصلة في كلية ينجر  عن  الالئحة  املصادق  عليها إما  تأييد  الحكومة  و مساندتها

 من الحكومة عن يترتب أن يمكن ما لكل منه مسبق تقبل و مهامها  من  قبل  املجلس ،

 مركز تقوية إلى يؤدي مما ،(بيانها أفرزه ما و لبرنامجها وفقا قوانين مشاريع تخص ) أعمال

أو  توجيه  .القانوني الصعيد على املساءلة من تحصينها و السياس ي، الصعيد على الحكومة

 البرنامج لتنفيذ الالزمة إلاجراءات  انتقاد لها  بكيفية أدائها لوظائفها  عند  عدم اتخاذ 

،و في  برنامجها مناقشة عند لها قدمت التي بالتحفظات تأخذ لم ألنها أو عليه، املصوت

عليها أي  جزاء  قانوني  يذكر  ،فهي  لوائح  عديمة  ألاثر   قانونيا و بالتالي  الحالتين اليترتب

   فهل .عملها فحسب في النقائص  يقتصر دورها  على  إنذار   الحكومة و تنبيهها ،لتتدارك

 ؟ الرقابة مللتمس الحال ذاته بالنسبة

 ملتمس الرقابةإيداع  :الفرع الثاني

للنواب حق  املبادرة بإيداع  ملتمس الرقابة  كأداة  رقابية  منح  املؤسس الدستوري  

 :0202من التعديل الدستوري لسنة   4ف /111قوية  بأيديهم ،ذلك   وفقا  ملا  ورد  في  املادة 

يمكن أن  يترتب  على هذه  املناقشة إيداع  ملتمس  الرقابة  يقوم به  املجلس  الشعبي "

 ".أدناه  160و  161ن الوطني  طبقا ألحكام  املادتي

إن  آلية ملتمس الرقابة  لم  تصبح مقيدة زمنيا بمناسبة واحدة أال  وهي  مناقشة  بيان       

، 0216من التعديل الدستوري  لسنة  153السياسة العامة للحكومة وفقا  ملا ورد في املادة 



0202آليات الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري لعام  غواس حسينة. د   
 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"مؤلف جماعي موسوم  301

 

من التعديل  161فيبل أصبحت إحدى  آلاثار  املترتبة  على  الاستجواب وفقا  ملا  ورد  

،إذ يمكن  للمجلس الشعبي الوطني عند مناقشة بيان  السياسة   0202الدستوري لسنة 

العامة أو  على إثر استجواب ،أن  يصوت  على  ملتمس  رقابة   ينصب  على  مسؤولية  

 .الحكومة

 :إال  أن  هذه  آلالية  الزالت  مقيدة  إجرائيا  بموجب  اشتراط  مايلي

 161املادة )على ألاقل عدد النوابسبع  1/1ملتمس الرقابة إال إذا وقعه  أال يقبل -

  51 و املادة 0216من دستور  153 سابقا املادة 0202التعديل الدستوري لسنة 

 (.16/10من  القانون  العضوي 

النواب،وال يتم التصويت إال  0/3يوافق على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي  -

التعديل الدستوري لسنة   160املادة )ريخ إيداع ملتمس  الرقابة أيام من تا3بعد 

من القانون العضوي   60و املادة   0216من دستور  154،سابقا املادة  0202

خاصة و أن الحكومة سياسيا تنبثق من ألاغلبية البرملانية وال يمكن من (.16/10

 .مة التي تنتمي إليهاضد الحكو تصوت  أن هذه ألاغلبيةالناحية العملية أن نتصور 

من   59املادة ) اليمكن أن يوقع  النائب  الواحد أكثر  من  ملتمس  رقابة واحد -

بعكس  ما  هو  موجود في النظام الفرنس ي الذي  يسمح  (. 16/10القانون  العضوي 

 .28 للنائب بتوقيع ثالث لوائح  على ألاكثر

الرقابة،يقدم الوزير ألاول أو رئيس إذا صادق املجلس الشعبي الوطني على ملتمس 

ملا  ورد  في املادة   الحكومة حسب الحالة،استقالة  الحكومة إلى  رئيس  الجمهورية وفقا

 (.0216من  التعديل  الدستوري  155سابقا  املادة )  0فقرة/160

،يستعملها البرملان ضد الحكومة تعتبر الئحة ملتمس الرقابة وسيلة ضغط ثانية

على  الرغم  من ،إال أنه  . 29لى  الاستقالة ،إذا  توافر  النصاب   املطلوب دستوريايجبرها عو 

ذلك يصعب استعمالها، نظرا للشروط والقيود املحيطة بها من جهة  ولألغلبية البرملانية  من 

 .جهة أخرى 
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 .التصويت  على  الئحة  الثقة : الفرع  الثالث

رقابية  مستحدثة،تم النص عليها ألول مرة   إن  التصويت على الئحة الثقة هو آلية

من دستور  5ف/  12من خالل نص املادة  1911صراحة بموجب  التعديل  الدستوري لسنة 

فللوزير  ألاول أن  يطلب من  املجلس  الشعبي  الوطني تصويتا بالثقة ، و في حالة  ،30  1919

من  5ف/111املادة )الة  حكومته عدم  املوافقة  على  الئحة  الثقة  يقدم  الوزير  استق

 (.0216من  التعديل الدستوري لسنة   91و املادة  0202التعديل الدستوري لسنة 

تجديد  يعتبر بمثابة االحكومة، فهذإذا كانت نتيجة تصويت نواب املجلس لصالح 

أكثر قد تقوم بسياسات أكثر حساسية و  ا، وربممع أريحية أكثر في عملها رفيها، فتستم للثقة

 تقديم استقالة الوزير ألاول على    بعدم منحها الثقة فيكون التصويت  إذا كانأما  .جرأة

في هذه الحالة يمكن  رئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل  قبول  الاستقالة إلى  حل   31   . حكومته

س املجلس الشعبي الوطني أوإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها ، بعد استشارة  رئيس  مجل

، و الوزير  ألاول  أو  طني و  رئيس  املحكمة  الدستوريةألامة ،ورئيس املجلس  الشعبي  الو 

 .رئيس  الحكومة ،حسب  الحالة 

تعذر تنظيمها في  هذا  أشهر،وإذا3تجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه        

أشهر،بعد أخذ رأي  املحكمة  3ألاجل ألي سبب كان ،يمكن  تمديد هذا ألاجل ملدة أقصاها 

 (.0202من التعديل الدستوري   151أحكام املادة)الدستورية 

تلجأ الحكومة إلى الئحة التصويت بالثقة للحصول على تأييد النواب في  تنفيذ  مخطط           

ما  تشعر  بمعارضة  النواب  لها  و الامتناع عن  تقديم الدعم الالزم لها عملها، عند

كرفضهم  املصادقة  على  مشاريع  القوانين  التي  تبادر بها  أو سعيهم إلى إدخال تعديالت .

لحكومة تطرح الثقة  بنفسها  ليس بهدف حجب الثقة عنها ومن ثمة اسقاطها،و إنما  فا. عليها

ة وخروجها  قوية  من جلسة التصويت  بالثقة في مواجهة  املعارضة ،فهي بهدف  تجديد الثق

إذن وسيلة  للضغط على ألاكثرية البرملانية من قبل الحكومة للوقوف إلى جانبها والتصويت  

 . 32 على مشاريع القوانين أومن أجل حل خالف بينها و بين البرملان حول إعتماد  قانون ما
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الجزائر  أن  لجأت حكومة واحدة إلى  املجلس  الشعبي  الوطني  و طالبت  لقد حدث  في           

 015وتحصلت  على ثقة   11/10/1992بالتصويت بالثقة  في  حكومة  مولود حمروش  في  

    33 .نائبا  بأغلبية  ساحقة

مة  على  الرغم  من أن  التصويت على الئحة  الثقة، يعد  وسيلة  هامة ملحاسبة  الحكو       

على  التعهدات  التي  قدمتها،  إال  أنه يستنتج أن هذه  آلالية شرعت لفائدة الحكومة و ليس  

لفائدة  املجلس  الشعبي  الوطني ؛ فهي  وسيلة  ضغط  ممنوحة للحكومة ضد  البرملان  ألن  

الحكومة  إن  لم تتحصل على املوافقة من  مجلس  النواب  يمكن أن تسقط أو  يحل 

 .34    حال رأسيا املجلس

 الاستجواب البرملاني  :املطلب الثالث

بوالشعير  أن  الاستجواب يعتبر وسيلة دستورية ،يستطيع  يرى ألاستاذ السعيد          

و هي أداة تسمح  لهم  بالتأثير . بموجبها  النواب طلب توضيحات حول إحدى  قضايا  الساعة

بحيث  تكون  مجبرة على  مراعاة  موقف  النواب عن  كل  تصرف   على  تصرفات  الحكومة ،

  35  .تقوم به

في حين  يرى  البعض أن الاستجواب  هو  وسيلة رقابية يحق  من خاللها  لكل عضو أو        

مجموعة أعضاء  من  البرملان أن  يوجهوا  للحكومة أو أحد أعضائها اللوم والنقد، بخصوص 

ن اختصاصهاتهم ،مع امكانية ترتيب املسؤولية السياسية في  مواجهة تجاوزات، تندرج ضم

 .36من وجه إليه الاستجواب  بعد  مناقشة من قبل أعضاء  املجلس  النيابي

إذا كانت ألاسئلة قد كرستها املمارسة البرملانية في النظام السياس ي البرملاني،فإن        

إال أنه  يختلف عنه من حيث أنه ينطوي على . الاستجواب وليد النظام السياس ي  الفرنس ي

اتهام  لعضو الحكومة املستجوب  ومحاسبته  على التصرفات  التي   حدثت  في املوضوع  

املقدم بشأن  الاستجواب كونه أخطر  من السؤال؛ ألنه قد  ينتهي إلى  سحب  الثقة من 

   .37الوزير  املعني

نظمة  الدستورية املقارنة،إال أن الجزائر   لم  تأخذ  وعلى الرغم من أهمية  الاستجواب  في ألا 

حيث لم  يكن  املجلس الشعبي  الوطني ،يستعمل هذه  آلالية إلى غاية  1963به في دستور 

حيث  ورد  في   0202ليستمر  العمل بها  إلى التعديل الدستوري الحالي   لسنة .1916دستور 
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برملان  استجواب الحكومة  في أي  مسألة ذات أهمية يمكن  ألعضاء  ال:"منه  أنه   162املادة 

 " .يوما  32وطنية ،وكذا عن حال  تطبيق القوانين  و يكون  الجواب خالل  أجل أقصاه 

يمكن القول أن  الاستجواب، يعد  من أخطر آليات  الرقابة  البرملانية  على  أعمال          

له  عضو  البرملان الستفاء  املعلومات  حول  الحكومة،نصت  عليه  معظم  الدساتير ،  يستعم

موضوع معين أو تقص ي  حقيقة أو حقائق معينة  تتعلق  بأوضاع  في  الجهاز  الحكومي إال 

أنه  يتضمن  نوعا  من  النقد  و الاتهام  والتجريح   للحكومة أو أحد  الوزراء  عن  سلوك   من  

من  املحاسبة  و الاتهام  بالتقصير  والخطأ   السلوكيات ،فاالستجواب  يحوي في طياته نوعا

وعليه  سنتناول .و قد يؤدي  إلى طرح  الثقة  بالحكومة  أي  تحريك  املسؤولية  السياسية 

 (.الفرع الثاني) وإجراءاته  في (  الفرع ألاول )شروط  الاستجواب  البرملاني  في  

 شروط الاستجواب البرملاني :الفرع ألاول       

 :حتى  يكون   الاستجواب صحيحا  ،تطبق شروطا   معينة   كاآلتي       

أن  يكون الاستجواب متعلقا  بمسألة ذات أهمية وطنية  وكذا  عن حال  تطبيق القوانين، *

كان أكثر  وضوحا حيث  ابتعد عن  املفهوم   0202فاملشرع  الجزائري  في التعديل  ألاخير 

حين ( .0216من  دستور  151املادة )النص السابق   الواسع  والفضفاض الذي  اتسم  به

وجاء .  الساعة إحدى قضايا الحكومة فيألعضاء البرملان استجواب  نعبارة، يمكاستعمل 

 تطبيق القوانين باعتبارها الجهاز التنفيذي حال وكيفيةاستجواب الحكومة عن  بجديد وهو

 .وضمان تطبيقها تنفيذ القوانين على املنوط به السهر

أن  يكون  الاستجواب واضحا  في  معانيه وخاليا من  العبارات غير  الالئقة ،مقتصرا  *

بصورة  واضحة  على  املوضوع محل  الاستجواب  و إال كان  من حق  الحكومة  الاعتراض 

 أحد أو الحكومة اختصاص في يدخل عمل على مضمونه في الاستجواب ينصبعليه؛ حيث 

 الجمهورية؟ رئيس استجواب إمكانية مدى عن التساؤل  يثور  قد وهنا وزراءها،

 ال أي منفردا الرئيس يمارسها التي ألاعمال خضوع عدم على الدستوري الفقه يستقر         

 في الرئيس ألن وهذا.خاصة والاستجواب عامة، البرملانية للرقابة الحكومة فيها تشاركه

 الدستور  أن بنص،وطاملا إال تتقرر  ال املسؤولية أن عن مسؤل،فضال غير البرملانية ألانظمة

 .جوازها عدم معناه هذا الرئيس،فإن مسؤولية على ينص لم
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 32نائبا من  املجلس  الشعبي الوطني أو  32أن  يكون  مكتوبا   وموقعا  عليه  من طرف *

 .الدستور  ألحكام مخالفا أو العامة باملصلحة ضارا يكون  ال وأن عضوا  من  مجلس ألامة،

 إجراءات  الاستجواب البرملاني:ي الفرع  الثان         

يقدم  الاستجواب إلى رئيس  بعد  استفاء كافة  الشروط الشكلية الواجب  توافرها ،         

املجلس  الشعبي  الوطني  أو  رئيس  مجلس  ألامة  حسب  الحالة،الذي  يقوم  بإبالغه   

ليدرج  في جدول  ألاعمال ، . ساعة   املوالية إليداع  نص الاستجواب   41للحكومة خالل 

قاش؛ فيما  لتحديد موعد ومناقشته بهدف  مساءلة الحكومة  عن تصرفها وفتح  باب  الن

تملكه  الحكومة  من  توضيحات و إال  فهي  معفاة  من  الجواب  إذا لم  يكن  مدرجا   في  

 .جدول  ألاعمال 

يرد رئيس الحكومة  على نص الاستجواب املوجه إلى حكومته،غير أن هذا ال يمنع  عادة ما     

ألي  وزير أن يوكل غيره  من الوزراء لينوب  عنه  في  كما  يمكن.من أن  ينيب أحد ألاعضاء 

الرد ،و إن  كان  في  ألاصل أن  يرد  الوزير املستجوب  بنفسه  طاملا أن موضوع  الاستجواب 

 . 38   يقع في  اختصاصه

مسايرة  لألنظمة  الدستورية  املقارنة  ،خطى  املؤسس الدستوري الجزائري خطوة  إلى        

ما  يخص تفعيل دور  الاستجواب كآلية رقابية جد مهمة وخطيرة  في آن  واحد في ألامام، في

، حيث  جعل  من  الاستجواب  أداة  ينجم  عنها  تحريك   0202التعديل  الدستوري لسنة 

املسؤولية  السياسية  للحكومة ،  بموجب  الئحة  ملتمس  الرقابة وفقا   ملا  ورد  في  املادة 

يمكن  للمجلس  الشعبي  الوطني  لدى  :"يل الدستوري املذكور سابقا من  التعد  161

مناقشته بيان  السياسة  العامة أو على إثر  استجواب،أن  يصوت  عل ى  ملتمس  رقابة  

 ".ينصب  على  مسؤولية  الحكومة 

ال  ( 0216من  دستور  153املادة )لقد كان  الاستجواب البرملاني ،بموجب النص  السابق       

ينجر  عنه  أي  إجراء إتجاه  الحكومة  كالئحة ملتمس الرقابة  أو طرح  الثقة، مما  يؤدي  إلى  

فبعد أن  كان  الاستجواب  مجرد  آلية  . إضعاف  مركز   النواب  ومنح  ألاولوية  للحكومة 

ماهو  استعالمية ، أكثر  تشديدا  من  ألاسئلة  الشفوية  والكتابية ،أصبح   على  غرار  

معمول به  في غالبية  ألانظمة السياسية املقارنة،يمكنه  تحريك  املسؤولية السياسية  
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للحكومة  أو أحد  أعضائها  وهذا ما  يجعل  من الاستجواب  من أخطر  وسائل  الرقابة  

البرملانية على أعمال  الحكومة ،ويبقى  ذلك مرهونا بالتطبيق  العملي ملا هو  وارد  في سياق  

 .النص الدستوري

في   1991كما تجدر  إلاشارة  إلى أن النظام  الداخلي  للمجلس  الشعبي  الوطني  لسنة         

منه  نص على أنه يمكن أن ينتهي  الاستجواب في حالة عدم اقتناع املجلس  0ف/105املادة 

لنظام  الداخلي برد  الحكومة بتكوين  لجنة تحقيق إال  أن هذه  املادة  تالشت مع  تعديل  ا

 .0222للمجلس لسنة 

 :خاتمة

وقصور،خول  املؤسس  الدستوري   من اختالالت شوب أعمال الحكومةنظرا ملا ي         

من أجل التقص ي  حول  ؛البرملانية على  النشاط الحكومي العديد من آلاليات ملمارسة الرقابة

الحقائق والوقائع و الحصول على  املعلومات  الكافية لإلطالع  على  تلك الاختالالت التي  

 .تنخر  جسد الجهاز  الحكومي و الناجمة عن الفساد  بكل أبعاده 

ة يمكن القول أن آليات الرقابة البرملانية،تكاد تنعدم فعاليتها ألنها أدوات استعالمي            

خاصة من خالل الرقابة  املمارسة،بموجب ألاسئلة البرملانية و لجان التحقيق البرملاني التي ال 

تحرك مسؤولية  الحكومة سياسيا وحتى بالنسبة  لآلليات املحركة ملسؤولية هذه ألاخيرة  

بمناسبة عرض  مخطط عمل الحكومة و مناقشة  بيان السياسة  العامة، فإنها  تبقى  آليات  

لية و محاطة بهالة من  إلاجراءات  والقيود  و يتعلق ألامر بملتمس الرقابة، والئحة  شك

 .التصويت  بالثقة  و الاستجواب 

إن  قصور آليات الرقابة  البرملانية عن الوصول  إلى  تحريك املسؤولية السياسية           

د  مرة أخرى  هيمنة  قصيرها،يؤكللحكومة وإسقاط هذه ألاخيرة وإدانتها ،عند  ثبوت  ت

تفوق  السلطة التنفيذية  على حساب  السلطة  التشريعية ،حتى في  ظل  ما جاء في  أحكام  و 

، في حين  كان ينتظر  منه إعادة  التوازن   املفقود  0202التعديل الدستوري الجديد لسنة 

زاء  هيمنة  السلطة   بين  السلطتين  و إعادة  النظر في دور البرملان و إعطائه ضمانات أكبر إ

 .التنفيذية  بموجب  تفعيل آليات  الرقابة 
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 :ما يلي   وعليه نقترح     

إعادة  تفعيل آليات الرقابة  البرملانية ،من خالل  إصدار  النصوص  والقوانين  املفصلة   -

 .ألحكام التعديل الدستوري ألاخير و التي  نطمح أن  تنصف  املؤسسة  التشريعية

املشرع  النص على  ترتيب جزاءات قانونية رادعة على أعضاء الحكومة املمتنعين عن   على  -

الاجابة عن أسئلة أعضاء البرملان  و امكانية  تحويل  ألاسئلة الشفوية في حالة عدم الرد 

 .عليها إلى استجوابات ترتب  مسؤولية الحكومة  أمام  البرملان

ي التي تعد وسيلة رقابية  استعالمية أكثر شدة نوعا ما أما  بخصوص  لجان التحقيق  البرملان-

من  ألاسئلة البرملانية،  توجب منحها الوقت الكافي  للتحقيق و إعداد التقارير  ونشرها  

 .لتنوير  الرأي  العام  دون  تشاور  و المناقشة  مع الحكومة

 .أثقل  بها  ملتمس الرقابة  القيود التيتخفيف  -

 .إلاستجواب  البرملاني بإسقاط  الحكومة وتنحيتها إذا ثبتت إدانتها  الحقيقيةانتهاء   -

 .أكمل وجه الوظيفة الرقابية علىإزالة كل القيود و العوائق أمام البرملان للممارسة -

 :الهوامش
 السلطة أعمال على دستوريا  املختصة البرملانية الهيئات بها تضطلع التي املتخصصة البرملانية الرقابة " 1

 قوانين بموجب واملنظم الدستور  في املقررة الرقابية الوسائل بواسطة عامة وٕادارة حكومة التنفيذية

 وذلك املفعول؛ والسارية املقررة والقانونية الدستورية وإلاجراءات الشروط حدود وفي عضوية، – أساسية

 أسباب كافة من واملواطن إلانسان وحريات وحقوق  والدولة للمجتمع والحيوية العليا املصالح لحماية

 الرقابة عملية ": عوابدي عمار د.أنظر،أ   .وإلاداري  السياس ي والفساد البيروقراطية ومظاهر ومخاطر

 .52 ص ، 2002  ديسمبر ألاول  العدد البرملاني، الفكر مجلة ".املواطن حقوق  على الدفاع في ودورها البرملانية
ظهرت  ألاسئلة في بريطانيا ،حيث  طرح أول  سؤال  في  تاريخ  النظام السياس ي البريطاني بمجلس  اللوردات 0

و تبعت  1139وإن لم  يتبع  الاجراءات املتعارف  عليها اليوم  تم تكررت سنة 1101ديسمبر من العام  19في 

عندما   1113ماي  01برملان كان  بتاريخ بجواب الوزير  إال أن  الاعتراف الرسمي بحق السؤال ألعضاء  ال

راجع ،عادل الطمطاوي ، ألاسئلة البرملانية ،أنواعها وظائفها،دراسة تطبيقية .أعلن  مجلس العموم ذلك 

 .  و ما بعدها   10،ص 1911مقارنة مع  التركيز على دولة  الكويت، دار  الفكر  العربي،
،  1919ذية و السلطة التشريعية في دستور الجزائر لسنة عمار عباس ،  العالقة  بين السلطة  التنفي3

 193،ص 1995رسالة ماجستير  معهد الحقوق، جامعة وهران ،



0202آليات الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة في ظل التعديل الدستوري لعام  غواس حسينة. د   
 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"مؤلف جماعي موسوم  308

 

عينة املسعود،  الرقابة البرملانية في  الجزائر  بين  الاليات  الدستورية و املتطلبات  اتفعيلية ،مجلة العلوم .4

،  ص  0202،سبتمبر  3، العدد 5لجلفة، الجزائر، املجلد القانونية  و الاجتماعية،جامعة  زيان عاشور با

341. 
خصوصية   السلطة  التشريعية في الجزائر و أثرها  على  التوازن بين  السلطات ، : بن  قارة  دمحم  مهاد 5

رسالة دكتوراه في  القانون  العام ، كلية الحقوق   و العلوم  السياسية ، جامعة  العربي بن مهيدي أم  

 .315،ص0211/0211واقي ،الب
،و املادة  1916من دستور   160، و املادة 1963من دستور  31نصت  على  السؤال البرملاني أحكام  املادة  6

من  151، و املادة  0216من دستور  150و املادة  1996من دستور  134،واملادة 1919من دستور  105

 .0202التعديل الدستوري لسنة 
املتعلق بتنظيم  املجلس  الشعبي الوطني ومجلس  ألامة  وعملهما وكذا العالقات  16/10القانون  العضوي 7

يحدد  تنظيم  املجلس  الشعبي الوطني ومجلس   05/21/0216الوظيفية  بينهما  و بين  الحكومة املؤرخ في 

 .  0216أوت  01تاريخ  ب 52ألامة  وعملهما وكذا العالقات  الوظيفية  بينهما  و بين  الحكومة ، ج ر  العدد 
الرقابة  البرملانية على أعمال  الحكومة  في  :   ،  من رسالة دكتوراه  6أوردتها  ،بوسالم دنيا  في  امللحق  رقم8

 .      021،ص 0226/0221كلية  الحقوق  ، جامعة باجي  مختار  عنابة ، 1996ظل  دستور 
 البرملاني،مجلس الفكر ،مجلة"الجزائري  الدستوري النظام في البرملاني السؤال أنماط"عزيزة، شبري .9

   .84 ،ص 2011 والعشرون،نوفمبر الثامن ألامة،الجزائر،العدد
 الوثائق خالل من الاستقالل مند الجزائر في الدستورية املؤسسات تطور "إدريس، بوكرا.د راجع 12

 .117 و 51 ،ص 1994 الجامعية،الجزائر، املطبوعات ألاول،ديوان ،القسم"الرسمية والنصوص
،  رسالة ماجستير ،كلية  0215إلى  1991أداء  البرملان  لجزائري  في  الفترة  املقررة  من :معطي  رشيدة  11

 .113و ص 110ص،0211/0219الحقوق  ، جامعة أبو بكر  بلقايد ،
أساليب  السؤال،الاستجواب، لجان براهيمي عبد  الرزاق، الرقابة البرملانية على أعمال  الحكومة ب10

، 0التحقيق  ومدى فعاليتها في  الحد  من  الفساد  إلاداري،مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية، املجلد 

 .111-161ص ص . 0219،  جوان  0العدد 
لبرملاني ،العدد مكانة ألاسئلة  الشفوية والكتابية في عملية الرقابة البرملانية،مجلة الفكر  ا: عوابدي عمار  13

 .101ص 0226جوان

 .311و ص  311بن قارة مهاد ،  املرجع  السابق،ص    14   
 ،دار"املقارنة النظم في البرملانية والتحقيقات الدستوري،الاستجوابات القانون "علي، السيد سعيد 15

 .14 ،ص 2009 الحديث،القاهرة، الكتاب
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الثابت  و املتغير في آليات  الرقابة  البرملانية  في ظل  التعديل  الدستوري  الجزائري     :خلوفي  خدوجة  16

العدد   11،مجلة  العلوم  القانونية و  السياسية ،  املجلد 0211و دستور املغرب لسنة  0216لسنة 

    031-004، ص ص 0202،أفريل 21
 .   16/10من   القانون  العضوي   14املادة 17
 .111-161براهيمي عبد الرزاق  املرجع  السابق،ص ص   . 18

.19. Vallet Elisabeth,les commissions d’enquête parlementaire sous  la 

5 eme république , revue française  de droit constitutionnel, 

n°54 ;Avril , juin ;2003,p254. 
 .املرجع  السابق  16/10من  القانون العضوي  11و 16املواد .02

21Clappe Philippe et autres :le rôle  du parlement dans le travail 

gouvernemental, rapports de séminaires établis par  les élèves de 

promotion RénéChar (1993-1995 sur  le  travail gouvernemental, tome 

2 ,ENA, la documentation françaises, Paris ,1996,p827. 
 2 ص ،،0221العالقة الوظيفية  بين  الحكومة  و  البرملان ، دار  الخلدونية ـالجزائر،  ، خرباش ي عقيلة00
، يتعلق بإصدار التعديل 0202ديسمبر  32مؤرخ في  440-02مرسوم رئاس ي رقم من    125أنظر،  املادة 03

 .32/10/0202مؤرخة في  10، ج ر عدد 0202الدستوري، املصادق عليه باستفتاء أول نوفمبر 
 .املرجع  السابق  0202من  دستور   126أنظر ،  املادة 04
آليات تنظيم السلطة في  النظام السياس ي الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار هومه ،  الجزائر : هللا بوقفة عبد05

 .192إلى ص119،ص 0223
 .179ص السابق، املرجع بوقفة، هللا عبد06
 الم  دنيا ،  املرجع  السابق ،بوس07
 .40املرجع نفسه ،ص08
وسائل  الرقابة  البرملانية  على أعمال  السلطة  التنفيذية،دفاتر  السياسة  و القانون، : نقادي حفيظ09

 .10-61، ص ص 0214،جانفي  12العدد
للوزير  ألاول أن  يطلب  من  املجلس  " :الذي  ورد في ما  يلي 1919من دستور  5ف/  12تنص املادة   32 

 ."الشعبي  الوطني   تصويتا  بالثقة
 ..162معطي  رشيدة، املرجع  السابق،ص 31
 ..312ص.قارة مهاد،  املرجع  السابق، 30
 .   031-004خلوفي  خدوجة  ،  املرجع  السابق،ص   33
رسالة  ماجستير  ، معهد  الحقوق  و العلوم    الرقابة  البرملانية على أعمال  الحكومة،:  خلوفي خدوجة  34

 .12،ص  0222/0221الادارية ،  بن  عكنون  الجزائر   
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النظام   السياس ي  الجزائري ،  دار  الهدى  للطباعة  و  النشر  و التوزيع ،  الجزائر : السعيد  بو  الشعير 35

 .124،ص1992،
لرقابة  البرملانية  على  العمل  الحكومي دراسة  تحليلية ، الاستجواب  البرملاني أداة  ل:  لزهر خشايمية36

 ..11-59ص ص  0211،ديسمبر  0حوليات  جامعة قاملة  للعلوم   الاجتماعية  و الانسانية ، العدد
 ..13املرجع السابق  ،ص:  خلوفي خدوجة37
وري  الجزائري، دار  الخلدونية ، عمار عباس  ،  الرقابة  البرملانية  على أعمال الحكومة  في  النظام  الدست38

 .119، ص 0226الجزائر 

 :املراجعقائمة 

 :الدساتير

 . 64 ر ج   12/29/1963في       املؤرخ 1963 لسنة الجزائرية الجمهورية دستور -

 . 94 ر ج 00/11/1916 في املؤرخ 1976 لسنة الجزائرية الجمهورية دستور  -

 . 09 ر ج 01/11/1919في    املؤرخ 1989 لسنة الجزائرية الجمهورية دستور  -

 . 1996 لسنة الجزائرية الجمهورية دستور -

 :القوانين العضوية  

بتنظيم  املجلس  الشعبي الوطني ومجلس  ألامة  وعملهما  املتعلق16/10القانون  العضوي -

يحدد  تنظيم   05/21/0216وكذا العالقات  الوظيفية  بينهما  و بين  الحكومة املؤرخ في 

املجلس  الشعبي الوطني ومجلس  ألامة  وعملهما وكذا العالقات  الوظيفية  بينهما  و بين  

 .  0216ت أو  01بتاريخ   52الحكومة ، ج ر  العدد 

 :القوانين 

 مارس 06 في املؤرخ 1996املتضمن  التعديل الدستوري  لدستور    01 / 16 رقم  القانون -

 .. 2016 سنة مارس 07 ل 14 رقم ر ج 2016 سنة

 :املراسيم  الرئاسية

يتضمن  استدعاء  الهيئة   0202سبتمبر  15املؤرخ في  02/051رئاس ي  رقم  مرسوم  -

املؤرخة في   54الانتخابية  لالستفتاء  املتعلق  بمشروع  تعديل  الدستور ، ج  ر  العدد 

16/29/0202. 
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، يتعلق بإصدار التعديل 0202ديسمبر  32مؤرخ في  440-02مرسوم رئاس ي رقم  -

مؤرخة في  10، ج ر عدد 0202باستفتاء أول نوفمبر الدستوري، املصادق عليه 

32/10/0202. 

 :ألانظمة  الداخلية و التعليمات

 عدد ر ج 1997 / 07 / 31 في املؤرخ 1997 لسنة الوطني الشعبي للمجلس الداخلي النظام-

 .46 عدد ر ج 2000 / 07 / 30 في املؤرخ 2000 لسنة الداخلي بالنظام املعدل 53

 واملعدل 08 عدد ر ج 1998 / 02 / 18 في املؤرخ 1998 لسنة ألامة ملجلس الداخلي النظام-

 17بتاريخ 2000 سنة واملعدل ، 84 ر ج 1999 / 10 / 28 بتاريخ 1999 لسنة الداخلي بالنظام

 . 77 عدد ر ج 2000 / 12 /

 22 بتاريخ 49 عدد ر ج 2017 اوت 22 في املؤرخ 2017 لسنة ألامة ملجلس الداخلي النظام-

 .. 2017 أوت

 جويلية 12 بتاريخ الوطني الشعبي املجلس مكتب عن الصادرة 08 / 2000 رقم التعليمة-

2000. 

 :املؤلفات

،  عالتوزيار  الهدى  للطباعة  والنشر  و دالنظام   السياس ي  الجزائري ، : السعيد  بو  الشعير -

 ،1992الجزائر ،

 الوثائق خالل من الاستقالل مند الجزائر في الدستورية املؤسسات تطور "إدريس، بوكرا-

 . 1994 الجامعية،الجزائر، املطبوعات ألاول،ديوان ،القسم"الرسمية والنصوص
 ،سياس ي   الجزائري  ،دراسة مقارنةآليات  تنظيم  السلطة في  النظام  ال: هللا  بوقفة عبد  -

 .0223دار هومه ،  الجزائر 

ستوري  الجزائري، دار  الرقابة  البرملانية  على أعمال الحكومة  في  النظام  الد عمار عباس،-

 .0226الخلدونية، الجزائر 

 مجلة  ".املواطن حقوق  على الدفاع في ودورها البرملانية الرقابة عملية ": عوابدي عمار-

   ديسمبر ألاول  العدد البرملاني، الفكر

2002    
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ألاسئلة  البرملانية،أنواعها وظائفها،دراسة تطبيقية مقارنة مع التركيز على : عادل الطمطاوي -

 .1911كويت، دار  الفكر  العربي دولة  ال

 0221خرباش ي، العالقة الوظيفية  بين  الحكومة  و البرملان، دار  الخلدونية ـالجزائر، عقيلة-

 النظم في البرملانية والتحقيقات ت، الاستجواباالدستوري القانون " علي، السيد سعيد-

 .2009 الحديث،القاهرة، الكتاب ،دار"املقارنة

 :املقاالت

 :باللغة العربية  . أ

براهيمي  عبد الرزاق، الرقابة  البرملانية على أعمال  الحكومة بأساليب  السؤال،  -

مجلة  البحوث  الاستجواب، لجان  التحقيق  ومدى فعاليتها في  الحد  من  الفساد  إلاداري ،

 . 0219،  جوان  0،  العدد 0القانونية  و الاقتصادية،  املجلد 

عينة املسعود،  الرقابة البرملانية في  الجزائر  بين  الاليات  الدستورية و املتطلبات  -

التفعيلية ،مجلة العلوم القانونية و الاجتماعية،جامعة  زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، 

 . 0202،سبتمبر  3د، العد 5املجلد 

مكانة ألاسئلة  الشفوية و الكتابية   في عملية  الرقابة  البرملانية،مجلة  الفكر  : عوابدي عمار-

 . 0226البرملاني ،  العدد جوان

 الفكر ،مجلة"الجزائري  الدستوري النظام في البرملاني السؤال أنماط"عزيزة، شبري -

 . 2011 والعشرون،نوفمبر الثامن ألامة،الجزائر،العدد البرملاني،مجلس

الثابت واملتغير في آليات  الرقابة  البرملانية  في ظل  التعديل  الدستوري  :  خلوفي  خدوجة -

،مجلة  العلوم  القانونية و  السياسية ،  0211و دستور املغرب لسنة  0216الجزائري   لسنة 

 ،    0202،أفريل 21العدد   11املجلد 

لطة التنفيذية،دفاتر  السياسة  ائل الرقابة  البرملانية  على أعمال السوس: نقادي حفيظ-

 .0214،جانفي  12القانون، العددو 

الاستجواب  البرملاني أداة  للرقابة  البرملانية  على  العمل  الحكومي دراسة  :  لزهر خشايمية-

 . 0211،ديسمبر  0العددتحليلية ، حوليات  جامعة قاملة  للعلوم   الاجتماعية  و الانسانية ، 
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 :باللغة  الفرنسية.ب
-Vallet Elisabeth,les commissions d’enquête parlementaire sous  la 5 

eme république , revue française  de droit constitutionnel, n°54 ;Avril , 

juin ;2003,p254. 

 :الرسائل و املذكرات 

 :الرسائل.  1

خصوصية   السلطة  التشريعية في الجزائر و أثرها  على  التوازن بين  : مهادبن  قارة  دمحم  -

عة  ، جاملية الحقوق   و العلوم  السياسية، كسالة دكتوراه في  القانون  العام، ر السلطات

 .0211/0211العربي بن مهيدي أم  البواقي،

،رسالة دكتوراه  1996دستور  الرقابة  البرملانية على أعمال  الحكومة  في  ظل : بوسالم دنيا -

 .0226/0221، جامعة باجي  مختار  عنابة ،كلية  الحقوق 

 :املذكرات. 0

التشريعية في دستور الجزائر لسنة  و السلطة السلطة التنفيذية العالقة بين  عباس،عمار -

 .1995وهران، الحقوق، جامعة  ماجستير معهدرسالة  ،1919

، رسالة 0215إلى  1991 لجزائري  في  الفترة  املقررة  منأداء  البرملان  :رشيدة معطي -

 .0211/0219، جامعة أبو بكر  بلقايد ،كلية الحقوق ،ماجستير

عهد  الحقوق  ، معمال  الحكومة،  رسالة  ماجستيرالرقابة  البرملانية على أ:  خلوفي   خدوجة -

 . 0222/0221بن  عكنون  الجزائر     إلادارية،و العلوم  

 :ق أخرى  باللغة  الفرنسيةوثائ
-Clappe Philippe et autres :le rôle  du parlement dans le travail 

gouvernemental, rapports de séminaires établis par  les élèves de 

promotion RénéChar (1993-1995 sur  le  travail gouvernemental, tome 

2 ,ENA, la documentation françaises, Paris ,1996,p827. 
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  امللخص

حال أسفرت الانتخابات  وزير أول في يقود الحكومة 301املادة  حسب نص

أسفرت  ة ما إذاحال الحكومة رئيس الحكومة فييقود و  ،أغلبية رئاسية التشريعية عن

الوزير ألاول أو رئيس الحكومة  منتتكون الحكومة  .أغلبية برملانية الانتخابات التشريعية عن

تعديل  الدستوري  المن   301وتنص  املادة  .ومن الوزراء الذين يشكلونها ،حسب الحالة

يس الحكومة  ئر   ألاول الحكومة  بناء  على اقتراح  من الوزير    أعضاءيس  الجمهورية  ئيعين  ر 

رئاسية   أغلبيةالتشريعية  عن  الانتخابات   أسفرتذا  إ"  301تنص  املادة و   ،حسب الحالة

مخطط  عمل    وإعدادكيل الحكومة  شويكلفه  باقتراح  ت أول يس الجمهورية  وزيرا ئيعين ر 

   ".ه على مجلس الوزراءضاس ي  الذي يعر ئلتطبيق البرنامج الر 

عبي  شمخطط  عمل الحكومة  إلى املجلس ال  ألاول يقدم الوزير " 301وتنص  املادة 

 ،ة عامةشمناق ضعبي  الوطني  لهذا الغر شويجري  املجلس ال  ،الوطني   للموافقة عليه

يكيف  مخطط عمل الحكومة  على ضوء  مناقشة  املجلس الشعبي   أنيمكن  الوزير  ألاول 

يمكن  ،ة  عامةشمناق ضعبي الوطني  لهذا الغر شويجري  املجلس  ال، الوطني  واملوافقة عليه

عبي  شمناقشة  املجلس ال  ءضويكيف  مخطط  عمل  الحكومة  على  أن ول ألا   الوزير

عرضا  حول مخطط  عمل   ألاول يقدم الوزير   ،الوطني  بالتشاور  مع  رئيس  الجمهورية

 حافظي سعاد: الدكتورة
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يمكن  ملجلس  ألامة  في  ،مثلما وافق  عليه  املجلس  الشعبي  الوطني  ألامةملجلس   ومةالحك

   ".الئحةهذا إلاطار  أن يصدر  

يس الجمهورية في حالة ئيقدم  الوزير  ألاول  استقالة الحكومة لر " 301وتنص  املادة 

يس  ئيعين ر   ،الحكومةعبي  الوطني  على مخطط  عمل  شجلس  الاملعدم موافقة  

اذا لم تحصل   301وتنص املادة   ". نفسها كيفياتال الجمهورية من جديد  وزير أول  حسب

تستمر الحكومة و حل وجوبا ني، عبي الوطني  من جديدشافقة املجلس  المو الحكومة على 

أقصاه   أجلعبي الوطني  في شمة  في تسيير الشؤون العادية  إلى غاية انتخاب  املجلس الئالقا

ينفذ الوزير ألاول وينسق مخطط عمل  الحكومة  الذي صادق عليه  املجلس  ،هرشأثالثة 

    .الوطني الشعبي

ينفذ الوزير ألاول وينسق مخطط عمل الحكومة  الذي صادق   301وتنص املادة 

الوطني  إذا  أسفرت الانتخابات  التشريعية  عن أغلبية  برملانية  غير   الشعبيعليه املجلس 

الحكومة من أغلبية  برملانية  ويكلفه  رئيسالجمهورية   رئيسيعين  ،الرئاسيةألاغلبية  

  تشكيل إلى الحكومة  املعين  رئيسذا لم يصل  إج ألاغلبية  عداد برنامحكومته  وإ  بتشكيل

الحكومة من جديد  ويكلفه  رئيسالجمهورية  رئيسثالثين  يوما يعين   أجلحكومته  في 

يس  الحكومة في كل الحاالت  برنامج حكومته  على مجلس ئر   يعرض  ،الحكومة  بتشكيل

الفقرة ألاولى   301ط  املنصوص  عليها  في املواد ثم يقدمه  للبرملان حسب  الشرو   الوزراء

 .301و 301و 1و1و
Abstract: 

 According to the text of Article 103, the government is led by a 

Prime Minister in the event that the legislative elections result in a 

vertical majority, the head of the government shall lead the government 

in the event that the legislative elections result in a parliamentary 

majority. The Republic is the members of the government based on a 

proposal from the Prime Minister, Head of Government, as the case 

states:according to the text  of article 105 if  legislative elections result  

in a  majorityreyes imean the  republic is a a first minister article 106 

provides that  the prime  minister shall submit  the govvernments  plan 

of  action  to  the council the national  peoples congress is adjusted in 
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the light of  a debae according  to the text of article 107  of the  

constitution  the minister  submits  his  governement first  resignation  

if  a work  plan  is  not  approved  article 108 provids that  the  approval  

of  the people’s  assembly has not  been  reobtained the national 

assembly deports  and juba and the gouvernement continues article 109 

the  constitution  provides  for  the  implementation  of the  chief 

minister  and  sets  out  a plan  of action government if legislative  

elections result .  

 مقدمة 

ريعية و التنفيذية و القضائية، السلطة التش ؛ؤسسات الدستورية في الدولة ثالثةامل

بينهما من توازن في  ما ينبغي أن يكون التشريعية والتنفيذية، و  هنا السلطتينما يهمنا و 

من  11البرملان تطبيقا ألحكام املادة  ممثلة في غرفتيلتشريعية افالسلطة 1.املهامالصالحيات و 

ملجلس الشعبي اوهما  نفتييمارس السلطة التشريعية برملان متكون من غر "3111دستور 

بحيث بعد الاعتراف له "وله السيادة في إعداد القوانين والتصويت عليهاألامة  الوطني ومجلس

  .أهم املكتسبات الديمقراطية بصفته صاحب الوالية العامة في وضع القوانين من

تبليغ النصوص القانونية،الوظيفة )باإلضافة إلى املهام العظام التي يقوم به 

رير الحالة الحصار،وتقائف املوافقة على حالة الطوارئ و الوظيفة املالية ،وظ ،الدبلوماسية

وباملقابل السلطة ، (واملشاركة في تعديل الدستور  2التعبئة العامة،الاستثنائية للبالد و 

نه رئيس الجمهورية إف(نائب أو نائبين و ) 3التنفيذية بقطبيها رئيس الجمهورية والوزير ألاول 

والوزير ألاول الذي يمثل القطب الثاني  .له مهام ثقيلة وعديدةباره حامي الدستور، باعت

يع سلطة التنفيذية والذي هو مسئول أمام البرملان بغرفتيه مجتمعتين،وهذا توز لل

لصالحيات واملهام والذي جاء تكريسا ملبدأ الفصل بين السلطات عند معظم السلطات 

هو الفصل املتوازن للسلطات العامة نفسه و " مونتيسكيو"ام ،كما قصده فقهاء القانون الع

مع القيام قدر من التعاون فيما بينهما لتنفيذ وظائفها في توافق  4الثالثة في الدولة 

 5.وانسجام

م تطبيقا ملبدأ السلطة ضد املهابالنظر للتقابل في الوظائف و و املنظور، ومن هذا 

 إذابحيث تحد طموحها ومبتغاها لتوقي من الطغيان،و من هنا يقول مونتيسيكو  ،السلطة
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 انعدمت الحرية، جمع شخص واحد أو هيئة واحدة السلطتين التشريعية والتنفيذية،

، "في يد واحدة ولو كانت بيد الشعب ذاته الثالث اجتمعت السلطات إذاوكذلك الشأن 

 6".بقوة ألاشياء السلطة توقف السلطةيجب "ويذهب له تفكيره إلى القول بتعبيره  ألاخير 

التي التي كانت في حوزتها منذ عهود و  كانت امللكية لم تستطع صيانة السلطة إذاو 

التي -الفرنسيةالبريطانية و –بامللكية املطلقة  منحها تركيزها صفة العظمة ،فان ألامر أفض ى

داد سادها  النبالء إلى الاعتراف بحق ألامة في إنشاء مجلس منتخب مباشرة يتولى سلطة إع

امللكية  هكذا تخلتيجسد التاج السلطة التنفيذية ،و  في املقابلالقوانين والتصويت عليها،و

هى الصراع على تفكيك السلطة امللكية باملعنى الذي استوضح انتعلى التراكم السلطوي ،و 

 7 .تيناجهمو ن تواجدت في زاويتين ياملطلقة إلى تأسيس هيئتين سياسيت

ة بوسائل تمكنها من أن طمن هنا لم يكن في سبيل الاحتراز سوى الاعتراف لكل سلو 

أنها تعتبر أول امتياز يمنح عن طريق آليات الرقابة التي  بحيث 8.غىتمنع ألاخرى أن تحتل وتط

 9.تستعملها كل سلطة اتجاه أخرى 

La seule prérogative théorique  touche la fonction de contrôle 

 التساؤالت منهاطرح مجموعة من نعلى هذا ألاساس وعلى ضوء تلك املعطيات  وبناء

 بين السلطتين ؟بة والتأثير للرقاما هي الوسائل القانونية  ،خاصة

تبادلة بين السلطتين التشريعية أو بصياغة أخرى ما هي مظاهر الرقابة امل

 ؟التنفيذيةو 

كما سبق الذكر، كل سلطة تملك جملة من الوسائل تمنع  لإلجابة على هذا التساؤل و 

ممثلة السلطة التشريعية سيدا ملبدأ السلطة توقف السلطة و من طغيان السلطة ألاخرى تج

 10.تطغىع السلطة التنفيذية من أن تحتل و في البرملان بغرفتيه تملك جملة من الوسائل ملن

تتواله السلطة التشريعية  ث، حيعلى هذا كانت هذه الرقابة وظيفة ثالثة للبرملانو 

التي تقوم بتقص ي الحقائق حول أعمال السلطة التنفيذية للكشف عن عدم التنفيذ 

وتمكين 12عمل البرملانعلى إصالح  وتفصل في كثير من ألاحيان ،11ةالسليم للقواعد العام

لضمان التزام إلادارة هي ضمانة جوهرية العيوب الجارية بإحدى إدارتها و  الحكومة بالنظر في

السلطة التشريعية املظهر ألاول  تعد رقابةهذا و  ،عامةالحريات البالقانون وحماية حقوق و 
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رقابة الخارجية على أساس أن هذه السلطة إنما تجسد إلارادة الشعبية الوألاهم من مظاهر 

م  يجب ثالسلطة إنما تعد املمثل الشرعي والوحيد لتلك إلارادة ومن أو على أساس أن هذه 

عليه  و  ،أهدافه وطموحاتهعقل وبصر الشعب في ترجمة سياسته و أن تكون بمثابة قلب و 

إال في ظل ضوابط وحدود الرقابة  ،مارس مسؤولياتهذي ال ينبغي  أن ين الجهاز التنفيإف

،أن تحقق رقابة البرملان على الجهاز الحكومي 13يرى الدكتور إسماعيل صبري مقلدالبرملانية و 

هو الذي يضمن لتصرفات هذا الجهاز شرعيتها فهذه الرقابة هي أداة وضع تصرفات السلطة 

ي الصحيح ويضمن تمكين النواب من الدستور التنفيذية باستمرار في إلاطار القانوني و 

البرملان على الحكومة  ملدى قيام الحكومة بمهامها،حيث أن غياب رقابة الاستباقالبحث و

 14.معناه حينئذ أن تصرفات الحكومة تفتقد الشرعية

،يقول انت رقابة مشروعية أو رقابة أداءك إذاعن طبيعة الرقابة البرملانية فيما و 

املالئمة في البرملانية وهي سلطة تحقيق التناسق و  الرقابة وظيفةأن DUVERGER 15الفقيه 

الفعل مع القوانين واللوائح  تتكون من مراجعة مطابقة رقابة املشروعيةتنفيذ القرارات و 

،ولكن ال يجوز اتخاذ على التي تفترض أن العمل مشروعاملالئمة  السارية،بعكس رقابة

اقع والواقع أن الرقابة البرملانية طبقا لهذا الرأي من الو  سأساس من القانون إنما على أسا

 .ةيسوف تكون في نطاق وظيفة الرقابة فهي رقابة مالئمة أكثر منها رقابة مشروع

الئمة فقط بل هي رقابة مشروعة نرى أن الرقابة البرملانية ال تقتصر على رقابة املو 

املواضيع التي تخالف  كافةنواب السلطة التشريعية إثارة حيث من حق  ؛رقابة مالئمةو 

أي  ،ة باختالف النظام السياس ي السائدتختلف الرقابة البرملانيهذا و  ،ألانظمةالقوانين و

إذ أن املعروف أن لهذه  ،تكون عليها الديمقراطية النيابيةباختالف الصورة التي 

ات العامة في مة بين السلطالديمقراطية صورا ثالث تتحد كال منها تبعا لطبيعة العالقة القائ

التي يقوم على  ،ففي ألانظمة البرملانية. تنفيذيةالخاصة بين السلطتين التشريعية و و  ،الدولة

بعد مدى منها في أن تكون هذه الرقابة أكثر شموال و التضامن بين السلطتيأساس التعاون و 

يرى ة و التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعي ة التي تقوم على الفصليألانظمة الرئاس

انية أن تخفف من ألانظمة البرمل شور لسبب في ذلك يرجع إلى محاولةعا حمد صقرأالدكتور 
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قيادة السلطة ها بين قيادة السلطة التشريعية و الازدواج الشعبي الذي يوجد فيأثار التالحم و

 .16التنفيذية

دور البرملان في الرقابة إلى أعلى درجة من ألاهمية في ظل حكومة الجمعية الذي  يصلو 

واحدة تتمثل في املجلس النيابي في سلطة  يةالتنفيذوم على دمج السلطتين التشريعية و يق

 .مثالها النظام السويسري و 

الوسائل القانونية التي تملكها السلطة  هي ى ضوء هذه املعطيات فيا ترى ماعلو 

تشريعية للضغط على السلطة التنفيذية أو بصياغة أخرى ما هي آلاليات القانونية التي ال

 يملكها البرملان للتأثير على الحكومة ؟

يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات  301حسب نص املادة 

نتخابات  أسفرت  الا   الحكومة  في حال  رئيساسية  يقود الحكومة  ئالتشريعية  عن أغلبية  ر 

رئيس  الحكومة  حسب    أومن الوزير  ألاول   برملانية  تتكون  الحكومة أغلبيةعن التشريعية 

تعديل  الدستوري  يعين  المن   301املادة  الوزراء  الذين  يشكلونها  وتنص الحالة  ومن 

الحكومة   رئيس  ألاول الحكومة  بناء  على اقتراح  من الوزير    أعضاءالجمهورية    رئيس

رئاسية   أغلبيةالانتخابات التشريعية  عن    أسفرت  إذا ؛301تنص  املادة و  .حسب الحالة

مخطط  عمل    وإعدادكيل الحكومة  شويكلفه  باقتراح  ت  أول الجمهورية  وزيرا  رئيسيعين 

يقدم الوزير   301وتنص  املادة   .على مجلس الوزراء يعرضهالذي   الرئاس يلتطبيق  البرنامج 

الوطني للموافقة عليه  ويجري  املجلس   الشعبياملجلس  إلىمخطط  عمل الحكومة    ألاول 

ف  مخطط عمل يكي   إن ألاول يمكن  الوزير   ،عامة ةمناقش ضالوطني لهذا الغر  الشعبي

ويجري  املجلس    ،الحكومة  على ضوء  مناقشة  املجلس الشعبي  الوطني  واملوافقة عليه

ف  مخطط  عمل  كي  ي   نأ  ألاول يمكن الوزير   ،عامة  ةمناقش ضالوطني  لهذا الغر  الشعبي

  ،الوطني  بالتشاور  مع  رئيس  الجمهورية  الشعبياملجلس     ةمناقش  ءوضالحكومة  على 

مثلما وافق  عليه    ألامةملجلس   الحكومةعرضا  حول مخطط  عمل   ألاول يقدم الوزير 

وتنص  املادة   ،يصدر  الئحة نأ  إلاطارفي هذا   ألامةاملجلس  الشعبي  الوطني  يمكن  ملجلس  

موافقة  مجلس  الجمهورية في حالة عدم   رئيساستقالة الحكومة ل  ألاول يقدم  الوزير   301

  أول الجمهورية من جديد  وزير   رئيسيعين   ،الحكومةالوطني  على مخطط  عمل    الشعبي
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الوطني   الشعبيلم تحصل  موافقة املجلس   إذا 301وتنص املادة  الكيفيات نفسها،حسب 

غاية  إلىالعادية   نالشؤو في تسيير  مةئتستمر الحكومة القاو  ،حل وجوبانيمن جديد 

وينسق   ألاول ينفذ الوزير  ،هرشأثالثة  أقصاه أجلفي  الوطني الشعبياملجلس  انتخاب

ينفذ   301وتنص املادة   ،الوطني الشعبيمخطط عمل  الحكومة  الذي صادق عليه  املجلس 

  إذاالوطني   الشعبيوينسق مخطط عمل الحكومة  الذي صادق عليه املجلس   ألاول الوزير 

 سرئييعين  ،الرئاسية  ألاغلبيةبرملانية  غير    أغلبيةالانتخابات  التشريعية  عن  أسفرت

برنامج  وإعدادحكومته  لبتشكيويكلفه  ،برملانية أغلبيةالحكومة من  رئيسالجمهورية  

ثالثين  يوما يعين   أجلكيل  حكومته  في شت إلىالحكومة  املعين  رئيسلم يصل   إذا  ألاغلبية

  رئيسض يعر  ،الحكومة  لبتشكيالحكومة من جديد  ويكلفه  رئيسالجمهورية  رئيس

ثم يقدمه  للبرملان حسب  لى مجلس الوزراء عالحكومة في كل الحاالت برنامج حكومته 

 301و 301و 1و1و  ألاولىالفقرة  301الشروط  املنصوص  عليها  في املواد 

 مناقشة مخطط عمل الحكومة و املصادقة عليه: الفرع ألاول 

حيث تأرجحت  ،الجزائري تطورت املسؤولية السياسية للحكومة في النظام السياس ي 

التراجع عنها في النصوص الدستورية املختلفة، إلى أن استقرت في دستوري من حيث تبنيتها و 

 ،هذين الدستورين للتعددية الحزبيةتبني   ولعل ألامر الذي أدى إلى ترسيخها .3111و3111

ناسبة املن إ 17.ألنه من غير املعقول أن نتحدث عن مسؤولية الحكومة في ظل الحزب الواحد

ألاولى التي يمكن أن تقرر فيها املسؤولية السياسية للحكومة هي أثناء عرض مخطط عملها 

 .أمام املجلس الشعبي الوطني للمناقشة والتصويت عليه

ال يمكن فصل إمكانية تقرير املسؤولية للحكومة عن مجموعة من الشروط قد 

،نذكر منها على الخصوص الوطني بسالم أمام املجلس الشعبيتساعد على مرور الحكومة 

ن خالل حيث ما يالحظ م ،األغلبية في املجلس الشعبي الوطنيبتعيين وزير أول يحظى 

نه قد نص صراحة على أن ينفد الوزير ألاول برنامج رئيس أالتعديل الدستوري الجديد 

 سابق علىالدستور البعدما كان ينص . ينسق من أجل ذلك عمل الحكومةو  ،18الجمهورية

حيث كانت الحكومة  19أن يضبط رئيس الحكومة برنامج الحكومة و يعرضه في مجلس الوزراء

الحصول  من تتمكن إذ ،في السابق تحاول التوفيق بين مخططها ومخطط رئيس الجمهورية
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 20،هاتين املؤسستين الدستوريتين على اعتبار أن بقاءها في الحكم مرهون بإرادتهما على ثقة

قد نص التعديل الدستوري الجديد صراحة  نأما آلا ألاغلبية البرملانية و أي رئيس الجمهورية

ها في الحكم مرهون بالتالي أصبح بإلقائو  21.على أن ينفد الوزير ألاول برنامج رئيس الجمهورية

وبهذا نالحظ أن الحكومة تحاول إحاطة نفسها  ال وهي ألاغلبية البرملانية،أبإرادة واحدة 

 د على أغلبية برملانيةماباالعت البرملانيينلبرملان تفاديا لكل اصطدام مع ابمحاولة كبيرة داخل 

كبر عدد من املقاعد مع أحزاب أبطريقة تحالف الحزب الحائز على  أو غير مباشرة ،مباشرة

 .22لتؤسس بهذا سندا قويا يدعمها في كل مواجهتها أمام البرملان ،أخرى 

جري في قاعات البرملان لن تمثل سوى ن معظم املناقشات التي تإوعلى ضوء هذا ف

فيها التدخل بين أغلبية تميل إلى  يطغى عليها الطابع السطحي، ينحصرإجراءات شكلية 

بمقدورها اتخاذ معارضة لن يكون )وبين أقلية باستمرار، اء وإلاغراق والتصفيق أسلوب الثن

الحكومة على ممثلي ن ما تعرضه أفتكتفي بالتنديد والتشكيك بش ،(الموقف حاسم وفع  

 .23الشعب

في تبادل الرأي بكل حرية املتمثلة ت أهم مقوماتها و وبهذا يبدوا أن املناقشة فقد

مفرغ من املحتوى يصعب من خالله تصور إمكانية  ئ وتحولت إلى إجراء مهتر  ،وشفافية

 .إقامة مسؤولية الحكومة

 كان عامل أغلبية البرملانية سببا مباشرا في أن يقبل البرملان كل ما يعرض عليه، إذاو 

نه بالتأكيد ال يمكن غض الطرف على تدني املستوى التكويني لدى بعض البرملانيين ونقص إف

  24.الانضباط الحزبي وكذا التغيرات الحكومية املتسارعة

 تعيين الوزير ألاول : الثانيالفرع 

حيث  انتقل من حق تقديري 311125الوزير ألاول قد نشأ منذ دستور إن منصب 

 3111وبعد ذلك في تعديل .3111ل انتخابي لرئيس الجمهورية إلى حق إلزامي له بعد تعديو 

حيث لم يكن منصب رئيس الحكومة معروف في ظل النظام  الحكومة،ظهر منصب رئيس 

البرملانية،بل كان رئيس الجمهورية هو ألانظمة السياس ي الجزائري بذلك املفهوم السائد في 

 ىتبق هلواحد غير أنوهو ما كان يعتبر أمرا طبيعيا في نظام الحزب ا الذي يتولى هذه املهمة،

البالد بعد  التعددية الحزبية الناتج عن إلاصالحات السياسية والدستورية التي عرفتها
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فإلى جانب رئيس  سلطة التنفيذية،نتج عنه ألاخذ بازدواجية الو  .3111حوادث أكتوبر 

تم استحداث منصب لرئيس الحكومة  مسئول سياسيا أمام املجلس الشعبي  يةالجمهور 

 .تم استحداث منصب الوزير ألاول  26تعديل ألاخير الوبعد  الوطني،

على ازدواجية السلطة  01/33/3111لقد نص التعديل الدستوري الذي جرى في

،حاول املؤسس الدستوري من خالل إعادة تنظيم 3111بر فبعد حوادث أكتو  ،التنفيذية

يبقى 27السلطة التنفيذية إلقاء مسؤولية تنفيذ السياسة العامة على عاتق رئيس الحكومة 

 .28مسئول مسؤولية مزدوجة  أمام كل من املجلس الشعبي الوطني ورئيس الجمهورية

ء مهامه على أن يقوم احتفظ رئيس الجمهورية بصالحية تعيين رئيس الحكومة و إنهاو 

ويقدم أعضائها الذين اختارهم لرئيس  .هذا ألاخير بتشكيل حكومته بعد استشارات واسعة

 29 .تعيينهم الجمهورية قصد

وبقي رئيس الحكومة  ،30هذه القاعدة 3111و 3111وقد أكد كل من دستوري 

حكومة سلطة ولعل القصد من منح رئيس ال ،محتفظا بسلطته في اختيار أعضاء حكومته

التفوق على أعضاء ى محاولة إعطاءه نوع من السلطة و ترجع إل ،اختيار طاقمه الحكومي

  ،الحكومة املطالبين بالعمل تحت إدارته
 
م يليه ثنه ذلك من اقتراح أعضاء حكومته،كما يمك

 .31بعد ذلك مرسوم تعينهم

لسلطة داخل ا ألاول ليس مستقال استقالل دائماقول هذا على الرغم من أن الوزير ن

جانب رئيس نه أن يؤدي إلى الاعتقاد بخلق مركز قوة إلى أالتنفيذية ألامر الذي من ش

 .32سلطة  الوزير ألاول في اختيار أعضاء حكومته ليست مطلقة ن إالجمهورية تبعا لذلك ف

السياسة ورية املسئول عن الدفاع الوطني و ن رئيس الجمهبل هي سلطة مقيدة نظرا أل 

ه تهذا ما أثبتو  ،الشؤون الخارجيةوزير الدفاع و عادة ما يحتفظ لنفسه باختيار  33الخارجية

املمارسة ألجل ذلك على الوزير ألاول عند اختياره لطاقمه الحكومي أن يضع في الاعتبار 

 34 .موافقة رئيس الجمهورية وإال رفض التوقيع على مرسوم التعيين

ن يعين رئيس أاملعدلة ب 11ي املادة ويالحظ أن التعديل الدستوري الجديد قد نص ف

الجمهورية أعضاء الحكومة بعد إشارة الوزير ألاول ينفذ الوزير ألاول برنامج رئيس الحكومة 

يعرضه في تنفيذ و لالوزير ألاول مخطط عمله ليضبط  ،جل ذلك عمل الحكومةأينسق من و 
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يقود  الحكومة وزير  أول  في حال  أسفرت  على أنه  301املادة  وتؤكد .35مجلس الوزراء 

الحكومة  في حال  أسفرت   رئيسيقود الحكومة و  ،اسيةئالانتخابات  التشريعية  عن أغلبية  ر 

رئيس   أوتتكون الحكومة من الوزير ألاول  ،برملانية أغلبيةالانتخابات  التشريعية  عن 

 .الحكومة حسب الحالة ومن الوزراء الذين يشكلونها

الحكومة    أعضاءالجمهورية    رئيسمن تعديل  الدستوري  يعين   301تنص املادة و  

  إذا  301تنص  املادة و  ،الحكومة  حسب الحالة رئيس  ألاول بناء  على اقتراح  من الوزير  

ويكلفه    أول الجمهورية  وزيرا  رئيسرئاسية  يعين  أغلبيةالانتخابات التشريعية عن    أسفرت

 يعرضهالذي   الرئاس يمخطط  عمل  لتطبيق  البرنامج   وإعدادكيل الحكومة  شباقتراح  ت

املجلس  إلىمخطط عمل الحكومة   ألاول يقدم الوزير  301وتنص املادة  ،على مجلس الوزراء

ة شمناق ضالوطني  لهذا الغر   الشعبيويجري  املجلس  ،الوطني للموافقة عليه  الشعبي

يكيف  مخطط عمل الحكومة  على ضوء  مناقشة  املجلس  أن ألاول يمكن  الوزير   ،عامة

ة  شمناق ضالوطني  لهذا الغر  الشعبيويجري  املجلس    ،الشعبي  الوطني  واملوافقة عليه

املجلس  ةمناقش ءوضيكيف مخطط عمل الحكومة على  أن ألاول يمكن الوزير  ،عامة

عرضا  حول مخطط    ألاول الوزير الوطني  بالتشاور  مع  رئيس  الجمهورية  يقدم   الشعبي

  ألامةيمكن  ملجلس   ،مثلما وافق  عليه  املجلس  الشعبي  الوطني  ألامةملجلس  ومةعمل الحك

   .يصدر  الئحة نأ  إلاطارفي هذا 

الجمهورية في حالة   رئيساستقالة الحكومة ل  ألاول يقدم  الوزير   301وتنص  املادة 

يس  الجمهورية ئيعين ر   ،الحكومةعبي  الوطني  على مخطط  عمل  شموافقة  مجلس  العدم 

لم تحصل موافقة  إذا 301وتنص املادة  نفسها،كيفيات الحسب  أول وزير من جديد 

مة  في تسيير ئتستمر الحكومة القاو حل وجوبا  ينالوطني  من جديد    الشعبياملجلس  

  .هرشأثالثة   أقصاه أجلالوطني  في  الشعبيغاية انتخاب  املجلس  إلىالعادية   نالشؤو 

  .الوطني الشعبي عليه املجلسصادق  عمل الحكومة الذيوينسق مخطط  ألاول ينفذ الوزير 

الذي صادق عليه  وينسق مخطط عمل الحكومة ألاول ينفذ الوزير  301وتنص املادة 

برملانية  غير    أغلبيةالانتخابات  التشريعية  عن  أسفرت  إذاالوطني   الشعبياملجلس 

كيل  شبرملانية  ويكلفه بت أغلبيةالحكومة من  رئيسالجمهورية  رئيسيعين  ،الرئاسية ألاغلبية
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كيل  حكومته  في شت إلىالحكومة  املعين  رئيسلم يصل   إذا  ألاغلبيةبرنامج  وإعدادحكومته  

كيل  الحكومة  شبت الحكومة من جديد  ويكلفه رئيسالجمهورية  رئيسثالثين يوما يعين   أجل

الحكومة في كل الحاالت برنامج حكومته  على مجلس الوزراء  ثم يقدمه  للبرملان  رئيسض يعر 

 .301و 301و 1و1و  ألاولىالفقرة  301حسب  الشرو ط املنصوص عليها  في املواد 

 حرية رئيس الجمهورية في اختيار الوزير ألاول  -أوال  

مناسبة، لتعيين الوزير ألاول يتمحور حول مدى إن التساؤل الذي يطرح في كل 

اختيار الشخصية التي تتولى رئاسة في السلطة التقديرية املمنوحة لرئيس الجمهورية 

 الحكومة؟

أو في  3111 لعام يمن املؤكد أن النصوص الدستورية سواء في التعديل الدستور 

ئيس الجمهورية هو ن ر أدامت تقض ي ب واضحة في هذا الشأن، ما 3111و 3111دستوري 

ن الظروف أر بويلجأ إلى إنهاء مهامه إذا قد   ،36( التسمية السابقة)الذي يعين رئيس الحكومة 

، و إما ألنه لم يحقق ألاهداف التي عين ألجل victime expiatoireلم تعد تستدعي بقاؤه 

 37 .بلوغها،و املحددة سلفا من طرف رئيس الجمهورية

قد تضمن صالحية التعيين  ، 38ديل الدستوري الجديد ويالحظ أيضا  من خالل التع

ويمكن أن يعين نائب أو  ،إنهاء مهامهالتي يختص بها رئيس الجمهورية في تعيين الوزير ألاول و 

و املالحظ أن هذه  39.مهامهو بغرض مساعدته في ممارسة وظائفه عدة نواب للوزير ألاول 

بعض الكتاب جمهورية أي صالحية التعيين جعلت ختص بها رئيس اليالسلطة التي 

إلى تشبيه وضعية الوزير ألاول بالرهينة الدستورية التي يتم التضحية  يذهبون  الجزائريين

ن رئيس أ، أو ك40ن الوزير ألاول اصطلح بقصد التضحية بهأكو  بها في الوقت املناسب،

لحزبية واملنطق السياس ي الذي إال أن املنطق الدستوري القائم على التعددية ا ،مكتب رفيع

ن رئيس الجمهورية أيدفعنا إلى الاعتقاد ب41 ،يقتض ي ضرورة تنفيذ برنامج ألاغلبية البرملانية

باعتباره رجال سياسيا، يأخذ كل هذه املعطيات عند اختيار الشخصية التي تتولى رئاسة 

 .الحكومة

أن  منه 13في املادة  نص 6031 لعامأنه من خالل التعديل الدستوري  ظهذا واملالح

يقع تصادم حتى ال  البرملانية وهذا استشارة ألاغلبيةالوزير ألاول بعد  رئيس الجمهورية يعين
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مادامت الحكومة غير قادرة لبرملانية، امن ألاغلبية  كان ليس إذا ألاول والبرملانالوزير  بين

الرغم من السلطة فعلى  ،ها إال بعد موافقة املجلس ألاعلىعلى الشروع في مخطط عمل

لوزير ألاول إال أن تعيين ابها رئيس الجمهورية في اختيار و  التشريعية الواسعة التي يتمتع

ضامن استقرار ستور و نه يتمتع بالحرية املطلقة بل باعتباره حامي الدأذلك ال يعنى 

مراعاة د توقيع التعيين البحث عن الشخص املناسب للمنصب، و عليه عن ،املؤسسات

و من أهم هذه املعايير  42قاييس التي تتضمن استمرار بقاء من وقع عليه الاختيار بعض امل

 .الثقة والكفاءةالوالء و 

 ااملناصب العليا في الدولة يتطلب أشخاص يفمن حيث الكفاءة فمن املنطقي أن تول

 مستوى دراس ي يؤهله لهذامؤهلين علميا و عمليا، لذلك يشترط في الوزير ألاول أن يكون له 

 .يساعده في تسيير السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في املجتمعاملنصب و 

ال يقتصر شرط الكفاءة على املؤهل العلمي فقط بل تضاف إلى ذلك قدرة هذا و 

هذا ال يأتي إال إذا كان و ، خص على مواجهة املشاكل وإيجاد الحلول الالزمة لذلكالش

يشترط كذلك السمعة الطبية ملن يتولى ف ؛السمعةو  ،الللشخص تجارب واقعية في هذا املج

إذ يتعين على رئيس الجمهورية اختيار شخص يلقى التأييد من قبل ألاغلبية  ؛هذا املنصب

 . 43حتى يضمن سياسة أو على ألاقل ال يلقى معارضة واسعة 

نه قد رسخت املمارسة السياسة في الجزائر قاعدة أو املالحظ  :الانتماء السياس ي

على طريقة ثابتة الختيار وتعيين  3111مفادها عدم الاستقرار رؤساء الجمهورية منذ سنة 

و في بعض ألاحيان تم  44رؤساء الحكومات الذين تداولوا ولو كان الحكم خالل هذه الفترة 

مرة عين رئيس الحكومة سابقا و   45 .حزبيلالنتماء او في أحيان أخرى   تغليب الانتماء الحزبي

ال ش يء في الدستور يجبر رئيس الجمهورية على  ماداممن ألاقلية البرملانية ( وزير أول حاليا)

  .تعيين حكومة من بين الشخصيات الحزبية، ومرة أخرى ألاغلبية البرملانية

وط أي حكومة و لعل الدليل الواضح على الاختيار املنطقي للوزير ألاول هو عدم سق

منذ تبني ازدواجية السلطة التنفيذية في النظام السياس ي الجزائري، سواء من خالل رفض  

هذا  ،46مخطط عملها أو تقرير مسؤولياتها السياسة بواسطة وسائل الرقابة املتاحة للنواب 

مهام الوزير ألاول من طرف رئيس الجمهورية أو استقالته بمحض  إنهاءإذا استثنينا 
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حيث تداول على رئاسة الحكومة  48غير أن هذا كله لم يؤد إلى الاستقرار الحكومي .47هإرادت

شرفوا على خمس حكومات في عهدة أن ثالثة عشر شخصيات، أربعة منها أكثر م 3111منذ 

 ريلأفإلى  3111فريل أرة املمتدة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ألاولى، في خالل الفت

حكومات أي بمعدل حكومة  تعاقبت ستة 6001، إلى ماي 3111و من خالل جوان  600149

وهو نفس الحال الذي عرفته عروض برامج  50،قل من ذلكأن لم يكن في إلكل سنة 

ليقدم بعدها  6000جانفي  31حمد بن بيتور برنامجه في أإذ قدم السيد  51،الحكومات

، قدم السيد 6001ماي وفي  ،، وقبل فوات السنة6006فليس برنامجه في جويلية  السيد بن

 3111 إلى 3111هكذا كله على عكس املرحلة املمتدة منو  52ويحي برنامجه مجددا أحمد أ

فهذا التعاقب 53والدستورية التي عرفت استقرارا حكوميا  التي سبقت إلاصالحات السياسية

ك بايخلق حالة من الارت 3111السريع،وعدم الاستقرار الحكومي الذي شهد ته الجزائر منذ 

يعزز عدم الجدوى من املناقشات مادام أن ما يتم الاتفاق عليه في ترتيب نشاطات البرملان و 

يتحطم بقرار سيد من رئيس يتخطى املراحل ألاولى التنفيذ و  البرملان لنبين الحكومة و 

 .الجمهورية قبل فوات الحول 

خطط عمل ير من الجهد في إعداد من الوزير ألاول لن يبذل الكثإمن جهة أخرى فو 

قا فيأتي املخطط عبارة عن خطوط عريضة حكومي مادامت النتيجة شبه معروفة مسب

بعض القطاعات الحساسة كاملالية والاقتصاد تفصيل خاصة في ومحاور بحاجة لتدقيق و 

برنامج حكومة السيد علي بن فليس املعين في  ة مناقشةحد النواب  بمناسبأوهذا ما أكده 

بحدة يتسم تأمال شروع برنامج الحكومة قراءة و مبقوله أن الذي يتصفح  600أوت  61

ن برامج الحكومات السابقة ناهيك عن عدم الاهتمام أنه شأش ،باستغراق في العموميات

ير ألاول في حالة ما يتم تعيين الوز   6060دستوري التعديل الوفي  ظل  .54ببعض القطاعات 

 .من أغلبية رئاسيةزت انتخابات تشريعية عن أغلبية رئاسية  يتم تعيين وزير أول إذا أفر 

 الوزراء ألاولون بين إلاقالة و الاستقالة -ثانيا 

منذ تبني ازدواجية السلطة التنفيذية في النظام السياس ي الجزائري من خالل 

،تداول على رئاسة الحكومة أكثر من عشر شخصيات تولوا  3111التعديل الدستوري لسنة 

رئاسة أربعة عشر حكومة املالحظ البارزة التي يمكن أن نخرج بها من خالل مالحظة كيفية 
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تتجسد في ثبات  ،الوزراء ألاولون و ن الوزير ألاول  آلا سابقا و  و إنهاء رؤساء الحكوماتتعيين 

بت عنهم في املرحلة الانتقالية ،أو من الهيئة التي نا55إنهاء مهامهم من طرف رؤساء الجمهورية

 و 
 
ب من قبل ندوة الوفاق نص  يتعلق ألامر بكل من املجلس ألاعلى للدولة و رئيس الدولة امل

ية كما سبق الذكر مع وجود حالة استقالة واحدة،وقد تكون ألاولى الوطني في املرحلة الانتقال

إذا كان املعظم رؤساء الحكومة اعتبروا  إنهاء مهامهم و  ي،الجزائر تاريخ النظام السياس ي في 

 ته،أمر طبيعي باعتباره اختصاص مطلق لرئيس الجمهورية غير مقيد دستوريا عند ممارس

بإنهاء مهام يتعلق ألامر و  ،سياسيا ولو بدرجات متفاوتة أن هناك حاالت ثالث أثارت جدال إال

 إنهاء مهام قد اعتبرف ،بيتور حمد بن أعلى بن فليس واستقالة كل من قاصدي مرباح و 

هذا ألاخير الذي  ن ذلك فيه مخالفة للدستور،أمن طرف رئيس الجمهورية قاصدي مرباح 

الحكومة التي سبق له و أن  يفترض منطقه ضرورة سحب ثقة املجلس الشعبي الوطني من

فيه على  ىمنحها  لها عند تقديم برنامجها أمامه، حتى تتخلى عن الحكم في الوقت الذي رأ

 une décisionرف رئيس الجمهورية قرارا سياديابن فليس قرار إنهاء مهامه من ط

souveraine   56 .،بل دفع إلى ذلك مرغمانه لم يستقل من منصبهأأكد و 

بلغ رئيس أالذي أكد على أن رئيس الجمهورية يان رئاسة الجمهورية وهو ما تضمنه ب

حمد بن بيتور أعلى العكس من ذلك كان  57الحكومة عن نيته في تعيين فريق حكومي جديد

في   رئيس الجمهورية مبينا إلىرئيس الحكومة الوحيد الذي سبق ألاحداث وقدم استقالته 

دم تمكينه من اختيار ع :،نلخصها في ما يليالتي دفعته لذلك نفس الوقت ألاسباب الحقيقية

التشريع عن طريق ألاوامر من طرف رئيس الجمهورية في مجاالت تهم عمل ، أعضاء حكومت

 .58و يتعلق ألامر بمشروع ألامر املتضمن تسيير ألاموال العمومية  ،الحكومة دون استشارتها

دافع الذي جعله يقبل بهذا املنصب وإذا كان السؤال الذي يطرح يتمحور حول ال

،وقد كان هذا التصرف كافيا ليجعله يرفض م تمكينه من اختيار أعضاء حكومتهرغم عد

رجع قبوله لتولى لرئاسة الحكومة أحمد بن بيتور أحكومته لم يختر أعضائها إال أن  رئاسة

بعة أحزاب متنوعة تمثل سيير حكومته تمتلك قاعدة سياسية و لسببين كان مقبال على تس

من التيارات السياسية، وجوده على رئيس حكومة تنطبق في العمل عشية بداية  قرن ينبئ 

 . 59والتكنولوجي والثقافي  ت هامة على الصعيد السياس يبحدوث تغييرا
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إن هذه الطريقة في التعامل مع الوزراء ألاوليين نجد، مصدرها في التاريخ السياس ي 

تجريد الوزير ألاول حاليا  ذفمنمة املؤقتة بدأت املناورات الجزائري ، فمنذ تأسيس الحكو 

سابقا رئيس الحكومة من أي سلطة حقيقية ،كما أن تعامل رئيس الجمهورية  مع رؤساء و 

الحكومة الوزراء الـأوليين رؤساء الحكومة سابقا هو تعبير عن طبيعية النظام السياس ي 

التعديل  لكن من خاللو 60دستوريةالجزائري الذي ال يعطي أهمية كبيرة للنصوص ال

سلطاته نه حتى النصوص الدستورية جردت الوزير ألاول من أالدستوري الجديد نالحظ 

توقيع على املراسيم التنفيذية الذي البد أن صالحية الهذا ما نالحظه من خالل الفعلية و 

 .61يتم بعد موافقة رئيس الجمهورية 

 و عالقته ببرنامج رئيس الجمهوريةمضمون مخطط عمل الحكومة : الفرع الثالث

لعالقة  ثم ،أوال العمل الحكومةمخطط  الفرع مضمون  خالل هذانتناول من 

  .الجمهورية ثانيارئيس  العمل ببرنامجمخطط 

 مضمون مخطط عمل الحكومة-أوال  

املجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ،حيث  إلىيقدم الوزير ألاول مخطط عمله 

أنه بمجرد تعيين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير ألاول يلجأ هذا 

ينسق ر ألاول برنامج رئيس الجمهورية و م املخطط و ينفذ الوزييألاخير لهذا  الطرح أي تقد

لتنفيذه و يعرضه في  يضبط الوزير ألاول مخطط عمله، ذلك العمل الحكومة أجلمن 

هذا املخطط الذي يعتبر من ألاهمية بمكان ألنه يشمل في الواقع الخطة .62مجلس الوزراء 

و ما  ،ها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافيمكنة لكل القطاعات سواء في جان العملية امل

من أن تنوي تلك القطاعات الوصول إليه من أهداف خالل فترة زمنية معينة ،على الرغم 

 63 .بعض الحكومات اكتفت بتبيان الوسائل دون تحديد ألاهداف

على 64،ألامر الذي أثار فضيحة النواب عند مناقشة مخططات عمل الحكومات

سائل الو بين فيه ألاهداف املراد بلوغها و اعتبار أن مخططات عمل الحكومة يجب أن ت

يمقراطي حسب بعض النواب هو ن دور الحكومة في النظام الدإالالزمة لتحقيقها و من تم ف

ن الطبيعة الدستورية ملخطط أألجل ذلك هناك من يرى ب 65تحديد سياسة ألامة و قيادتها

يبين ألادوات ألاولويات و  يحددار العام الذي يندرج فيه عملها و الحكومة تجعل منه إلاط
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نون املالية وتبقى مناسبة مناقشة قا. 66ألاساسية الرامية إلى تجسيد ألاهداف املسطرة فيه

باألرقام لكل قطاع من قطاعات التي تمكن من التطرق بالتفصيل و  هي الفرصة ألامثل

كما أن بعض رؤساء الحكومات التزموا بموافاة النواب بوسائل املهمة  67،النشاط الحكومي

 .68املواجهة لكل وزير و بمخططات ألاعمال القطاعية لكل وزارة 

ن الرقابة املالية تخرج تقريبا كلية عن سيطرة أب عقيلة خرباش ي الدكتورةهذا و ترى 

،و تقييد البرملان بأجل كومة لتفسير مشروع قانون املاليةالبرملان سواء من خالل احتكار الح

تدخل رئيس الجمهورية إلصداره بأمر له قوة قانون املالية  إالو يوما إلقرار القانون  11

 .69التكميلي وسياسة تحويل الاعتمادات

  عالقة مخطط عمل الحكومة ببرنامج رئيس الجمهورية-ثانيا 

حكومة بعد استشارة يعين رئيس الجمهورية أعضاء ال"من الدستور  11تنص املادة 

ذلك عمل  أجلينسق من و : برنامج رئيس الجمهوريةينفد الوزير ألاول . "الوزير ألاول 

ومن   70.الوزير ألاول مخطط عمله لتنفيذه و يعرضه في مجلس الوزراء يضبط الحكومة

الجمهورية من الدستور  يعين رئيس   11تنص  املادة  6031 لعامخالل التعديل الدستوري 

تعد ، ستشارة الوزير ألاول ينسق الوزير ألاول  عمل الحكومةأعضاء الحكومة بعد ا

بعدما كانت تنص في الدستور القديم  وزراء الحكومة  مخطط عملها  وتعرضه في مجلس ال

بعدما كان التعديل  71"يعرضه في مجلس الوزراء بط رئيس الحكومة برنامج حكومته و يض"

أي بضرورة عرضه على مجلس  72ال يلتزم الوزير ألاول بهذا إلاجراء    3111 لعامالدستوري 

 ي إعداد مخطط عمله ؟الوزراء و بالتالي يطرح التساؤل عن مدى حرية الوزير ألاول ف

ن ينفذ الوزير ألاول برنامج رئيس أالتعديل الدستوري الجديد واضح ب نالحظ أن

أن الدستور واضح في ،حكومة من صنع رئيس الجمهورية حيثالجمهورية، فمخطط عمل ال

جمهورية يكون قد حدد ألاولويات صرح بذلك صراحة،حيث أن رئيس الهذا إلاطار و 

الخطوط العريضة للوزير ألاول عند اختياره و من ثم فان   مجلس الوزراء ،يكون محطة و 

ملراقبة مدى التزام الوزير  ألاول بتوجيهات رئيس الجمهورية عند إعداد مخططه و لو أن 

هذا ألاخير يريد من خالل هذه املراقبة أن يؤكد  حرصه على السهر على حسن سير أجهزة 

كما أن . 73ى الصالح العام، من خالل اطالعه على اختيارات الحكومة الدولة و الحفاظ عل
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ن عرض مخطط عمل الحكومة في مجلس الوزراء يعدوا أن يكون مجرد أهناك من يرى ب

 74 .إجراء يسمح لرئيس الجمهورية الاطالع عليه

من التعديل   11من التعديل الدستوري وتقابلها  املادة  11فبرغم من أن املادة 

نه عمليا يصعب أملخطط العمل إال  ،لم تشترط قبول مجلس الوزراء 6031 لعاموري الدست

إذ ال  ،زراء مجرد إعالم لرئيس الجمهوريةاعتبار عرض مخطط عمل الحكومة في مجلس الو 

ال يمكن الاستخفاف بذلك هام الذي يشكله رئيس الجمهورية و يمكن تجاهل املركز ال

التي يمكن أن تصل حد تعريض املخطط تمتع بها، و يالسلطة التقديرية الواسعة التي 

حالة عدم الالتزام بالتوصيات املقدمة  من قبل رئيس الجمهورية في في للتعديل وإلاضافة 

 .75مجلس الوزراء

بذلك نقول أن رئيس الجمهورية يتمتع بحق مراقبة الوزير ألاول ، في مدى ألاخذ و 

نصياع أو الاستقالة التي قد يفرضها رئيس ما على الوزير ألاول إال الا ، و 76بتوجيهاته 

الجمهورية عليها فرضا و يمتد تدخل رئيس الجمهورية حتى إلى مصالح و ألاعوان املساعدين 

مما يحول هذا ألاخير إلى مجرد معاون لرئيس الجمهورية يمارس سلطة  77.للوزير ألاول 

نه من خالل التعديل الدستوري الجديد أو املالحظ  .78مشتقة من سلطة رئيس الجمهورية 

 لرئاسة اجتماعاتأجاز لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صالحياته للوزير ألاول 

،كما يعين نائبا أو عدة نواب للوزير ألاول بغرض مساعدة الوزير ألاول في  79الحكومة 

 هسلبي، فبقاؤ ن الوزير ألاول يوجد في موضوع إلذلك ف و ،ينهي مهامهمممارسة وظائفه و 

مرتبط بحيازته على ثقة رئيس الجمهورية حيث ال يمكن تصور وجود وزير أول فقد ثقة 

 .رئيس الجمهورية ألنه بالتأكيد سيرفض له إلامضاء على كل التدابير الحكومية

 التأثيرعلى نه سيعمل ال محال إبما له من سلطة توجيه خطاب مباشرة لألمة فكما و  

و من  أمامه طريقة الاختيار التلقائي للوزير ألاول من  ،غير مباشرة على الرأي العام بطريقة

 أجلضمن الحزب صاحب ألاغلبية البرملانية أمرا جوهريا تفاديا لكل ضغط عليه و من 

، ولو أن املمارسة السياسية في الجزائر أثبتت ينه من ممارسة صالحياته بكل حريةتمك

ن رئيس الجمهورية قد حدد لهم بعض أأولون لم يذكروا أبدا ب الوزراء أحيانا أن بعض

في حين تبنت بعض 80أعطاهم توجيهات بشأن مخطط عمل الحكومة  أو ألاولويات
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بل أن هناك من  81،الحكومات صراحة برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخبت على أساسه

حية القانونية التزامات ن تطبيق الحكومة لبرنامج رئيس الجمهورية يعتبر من الناأب رأى

نه أن يحصل أألامر الذي من ش 82بطبيعة النظام السياس ي  الجزائري ذو الطبيعة الرئاسية 

من الوزير ألاول مجرد منفذ لسياسة رئيس الجمهورية وهي املمارسة السائدة في النظام 

 83 .الفرنس ي

هذا التوجه  و قد أكدت املمارسة السياسة خالل العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة

بوضوح عندما توجه تعليمات واضحة للحكومة بضرورة تجسيد برنامجه الذي  انتخب على 

كما  84. و من ثم يبدوا أن الحكومة غير مستقلة استقالال تاما على رئيس الجمهورية. أساسه

ا أن روح النصوص الدستورية تدفع إلى فرضية أخرى إذا يمكن أن يكون الوزير ألاول مكره

رئيس الجمهورية الخاصة فإنها يمكن أن ن لم تكن سياسة إنفيذ سياسية أخرى و التي على ت

سه نه أن يؤثر سلبيا على تنفيذ املخطط حيث يجد نفأتكون  مستوحاة منه، وهو ما من ش

 85. إلاطالق ىرغبة له فيه علال سجينا لبرنامج 

على الوزير ألاول ي ألزم هذا كله مجسد من خالل التعديل الدستوري الجديد الذو 

و قبل التعديل الدستوري طرحت إشكاالت  ،ن ينفذ برنامج رئيس  الجمهوريةأصراحة ب

كبيرة حول تبني كثير من رؤساء الحكومات سابق ببرنامج رئيس الجمهورية حيث أن املمارسة 

ر لك و اعتبروه منافيا للدستو ذبينت أن بعض النواب احتجوا على  البرملانية في هذه الحالة

على اعتبار أن هذا ألاخير كان ينص على أن إعداد رئيس الحكومة لبرنامج حكومته و ليس 

تؤدي إلى ضعف املمارسة نها أن أمخالفة هذه القاعدة من ش 86برنامج رئيس الجمهورية

عقبت أأما في حالة املرحلة الانتقالية التي 87.من ثم تهديد النظام الديمقراطيالسياسة و 

مثلة للوفاق الوطني تشترط في فقد كانت ألارضية امل 3116 عاممهورية استقالة رئيس الج

ألهداف الواردة في ألارضية على الرغم من أن تعيين لة أن يكون مطابقا يالبرامج الحكوم

رئيس الحكومة وإنهاء مهامه كان من صالحيات رئيس الدولة ربما يعود هذا إلى أن رئيس 

 .ن معينا من طرف ندوة الوفاق الوطنيالدولة آنذاك لم يكن منتخبا بل كا

بعد مرور املخطط في مجلس الوزراء تبقى أهم مرحلة يجتازها قبل أن يصبح قابال 

للتطبيق ،هي ضرورة عرضه على املجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، عكس ما جرت 
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مة بتقديم ين إلزام الحكو عليه املمارسة في النظام السياس ي الفرنس ي أين كان هناك تأرجح ب

 Gقد كانت حكومةو  ،دمهأمام الجمعية الوطنية قبل املصادقة عليه من ع مخططاها

.POMPIDO88  هي أول حكومة تعتبر تخليها عن طلب الثقة من الجمعية الوطنية قبل

ن دور الجمعية الوطنية هو مراقبة أحيث صرح هذا ألاخير ب ،شروعها في تطبيق برنامجها

   .سياساتهالحكومة وليس تحديد 

يقود  الحكومة وزير  أول  في حال  أسفرت  الانتخابات  التشريعية   301املادة نصت 

الحكومة  في حال  أسفرت  الانتخابات  التشريعية    رئيساسية  يقود الحكومة  ئعن أغلبية  ر 

 لةالحا رئيس  الحكومة حسب  أوبرملانية  تتكون  الحكومة  من الوزير  ألاول    أغلبيةعن 

  رئيستعديل الدستوري يعين المن  301املادة  وتنص ،يشكلونها الذين الوزراء ومن

الحكومة  حسب  رئيس  ألاول الحكومة  بناء  على اقتراح  من الوزير    أعضاءالجمهورية  

رئاسية  يعين  أغلبيةالانتخابات التشريعية  عن    أسفرت  إذا  301تنص  املادة ، و الحالة

مخطط  عمل  لتطبيق    وإعدادويكلفه  باقتراح  تكيل الحكومة    أول الجمهورية  وزيرا  رئيس

  ألاول يقدم الوزير   301وتنص  املادة ، على مجلس الوزراء يعرضهالذي   الرئاس يالبرنامج 

  الشعبيالوطني   للموافقة عليه  ويجري  املجلس   الشعبياملجلس  إلىعمل الحكومة  مخطط 

يكيف  مخطط عمل الحكومة   أن ألاول ة عامة يمكن  الوزير  شمناق ضلهذا الغر الوطني  

 الشعبيعلى ضوء  مناقشة  املجلس الشعبي  الوطني  واملوافقة عليه  ويجري  املجلس  

يكيف  مخطط  عمل  الحكومة   أن  ألاول عامة  يمكن الوزير    ةمناقش ضالوطني  لهذا الغر 

الوطني  بالتشاور  مع  رئيس  الجمهورية  يقدم الوزير   الشعبياملجلس   ةمناقش  ءضوعلى 

مثلما وافق  عليه  املجلس  الشعبي    ألامةملجلس  ومةعرضا  حول مخطط  عمل الحك  ألاول 

   .يصدر  الئحة إن  إلاطارفي هذا   ألامةالوطني  يمكن  ملجلس  

الجمهورية في حالة   رئيسلاستقالة الحكومة   ألاول يقدم  الوزير   301وتنص  املادة 

الجمهورية   رئيسيعين   الحكومةالوطني  على مخطط  عمل    الشعبيعدم املوافقة  مجلس  

لم تحصل  موافقة  إذا 301وتنص املادة  نفسها،كيفيات الحسب  أول من جديد  وزير 

 نالشؤو الوطني  من جديد   ليحل وجوبا  تستمر الحكومة القامة  في تسيير  الشعبياملجلس  
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ينفذ الوزير    هرشأثالثة   أقصاه أجلالوطني  في  الشعبيغاية انتخاب  املجلس  إلىالعادية  

    .الوطني الشعبيوينسق  مخطط عمل  الحكومة  الذي صادق عليه  املجلس  ألاول 

وينسق مخطط عمل الحكومة  الذي صادق   ألاول ينفذ الوزير  301وتنص املادة 

برملانية  غير    أغلبيةالانتخابات  التشريعية  عن  أسفرت  إذاالوطني   الشعبيعليه املجلس 

  لبتشكيبرملانية  ويكلفه   أغلبيةالحكومة من  رئيسالجمهورية   رئيسيعين  الرئاسية ألاغلبية

كيل  حكومته  في شت إلىيس الحكومة  املعين ئلم يصل  ر  إذا  ألاغلبيةبرنامج  وإعدادحكومته  

  لبتشكيالحكومة من جديد  ويكلفه  رئيسالجمهورية  رئيسيوما يعين  ثالثين   أجل

الحكومة في كل الحاالت برنامج حكومته على مجلس الوزراء ثم يقدمه   رئيس ضالحكومة يعر 

 .301و 301و 1و1و  ألاولىالفقرة  301للبرملان حسب  الشرو ط  املنصوص  عليها  في املواد 

 التلقائية ملخطط عمل الحكومةالتزكية : لرابعالفرع ا

يعد تقديم مخطط العمل أمام البرملان أول لبقاء رسمي بين الحكومة  و البرملان و كما 

ق واتفاق عام رسمي نه أول ميثاأعلى  jean GICQUEL / Pierre AVRIL 89عرفه ألاستاذين 

ألاثر القانوني و 90في نطاق أداء و عمل الحكومة بين الحكومة والبرملان يتم على أساسه و

 أخرى حكومة  وجوبا و تعويضها بحكومة لتقديم املخطط قد يكون سلبيا و بالتالي سقوط ال

إجراء انتخابات تشريعية إلى حل املجلس الشعبي الوطني و   يؤدي رفض مخططها مجددا

 لعامالدستور ألاول  من خاللوباستقراء النظام السياس ي  3111ألول برملان تعددي في جوان 

املجلس الوطني لكي يناقش مالها من املخطط أو  إلىن تتوجه الحكومة  أال يلزم ب 3111

ه، ومرد ذلك ألاخذ بوحدة القيادة للحزب والدولة، بمعنى حول ما قامت بتعرض عليها بيانا 

وعلى هذا استوجب الوضع 91رئيس الحكومة هو في نفس الوقت رئيس الجمهورية  إن

س يتولى رئي :بقوله 3111من دستور  11ص املادة ده بنذلك ما أكالاستقالل العضوي و 

تنسيق السياسة الداخلية ها كما يقوم بتسيير و ،وتوجيهاتالجمهورية تحديد سياسة الحكومة

 ."لس الوطنيجشعب التي يجسدها و يعبر عنها املو الخارجية للبالد طبقا إلرادة ال

حق مناقشة برنامج ن املجلس الوطني ليس له بأبتفحص الدستور يتضح لنا و 

برنامج  يضبطن يحدد و أمن ثم أصبح رئيس السلطة التنفيذية غير مطالب بالحكومة و 

في و .نه يعرضه على مجلس الوزراء ثم يقدمه للمجلس الوطني للموافقة عليهأحكومته غير 
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إلى غاية تعديل   3111 لعامالسياق املتقدم ظل الوضع على حاله في أحكام الدستور الثاني 

يقدم رئيس الجمهورية برنامجه إلى املجلس الشعبي " :نهأالذي نص على 311192نوفمبر  1

يقدم "نه أتنص على  11نجد املادة  3111ديل نظر إلى تعبالو  93"الوطني للموافقة عليه 

يجري املجلس الشعبي لموافقة عليه و لاملجلس الشعبي الوطني  إلىرئيس الحكومة برنامجه 

 ."الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة

يقدم رئيس الحكومة " :نهأمنه على  10إذ تنص املادة ،3111وهذا ما أكده دستور 

تجري مناقشة ثم إلى مجلس ألامة و  للموافقة عليهالشعبي الوطني  إلى املجلس هبرنامج

ن لم تجد صعوبة في آلا حد املتعاقبة ل كما يبدو أن الحكوماتو  .يمكن أن يصدر الئحةو 

افتكاك البرملان فوجود أغلبية برملانية مباشرة  أو غير مباشرة بطريقة الائتالف لم يعقد 

  .املسالة وأدى إلى تزكية لكل البرامج التي عرضت على البرملان لحد آلان

يقدم  همن 10املادة  قد نصتالدستوري الجديد  خالل التعديليالحظ من هذا و 

يجري املجلس الوطني للموافقة عليه و  الشعبيول مخطط عمله إلى املجلس الوزير ألا 

من التعديل   11وقد نصت املادة هذا  94.الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة

املجلس الشعبي  إلىيقدم الوزير ألاول  مخطط  عمل الحكومة    6031 لعامالدستوري 

الوطني  للموافقة  عليه ويجري  املجلس الشعبي  الوطني  لهذا الغرض مناقشة  عامة  ويمكن 

الوزير ألاول أن يكيف  مخطط  العمل  هذا  على ضوء هذه  املناقشة  بالتشاور  مع رئيس  

 95 .الجمهورية

 العرض الكالسيكي ملخطط العمل الحكومي -أوال 

مطالب بإعداد  ،96الحكومي مهتعيين طاقنذ لحظة تعيينه و الوزير ألاول م يكون 

ينفذ الوزير ألاول برنامج رئيس وعرضه في مجلس ي الوزراء و  مخطط عمله وضبطه،

 ذيث امن الوزير ألاول ينفذلك عمل الحكومة فالنص واضح بح أجلالجمهورية و ينسق من 

للوزير ألاول في إعداد نه ال توجد أي استقاللية إلى أالتالي نخلص ببرنامج رئيس الجمهورية  و 

روض بعيدا عن رئيس الجمهورية وما يمكن استقراؤه من خالل كل ع ،مخطط عمله

التي تمثل سنة مخطط لكل سنة إذ تم عرض مخطط عمل املخططات املقدمة لحد آلان و 

ه مجبرا فسوجد البرملان ن، 6001وفي ماي من عام  6000من عام  السيد بن فليس في أوت
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شهر فهي تمثل فعال إال إجراءات شكلية روتينية أ 1قل من أعلى مناقشة مخطط عمل في 

مفرغة املحتوي تبدأ بالعرض و تنتهي باملصادقة التلقائية و بذلك سوف تتعرض و نعالج 

و ما ( أوال)املسالة املتعلقة بمبادرة الحكومة بمسؤولياتها أمام البرملان في مناقشة املخطط 

 (.ثانيا)تب عنه من نتائج بعد مصادقة عليه تر 

 على مستوى الغرفتين -أ 

مستوى غرفتي  ى، علطاتهاالحكومة تقوم بتقديم مخط نإالبيان، فكما سبق 

 .بحيث تجري مناقشة من خالل ذلك، وهو ما يعبر عنه بالطرح امللزم ،البرملان

 97الحكومة أمام املجلس الشعبي الوطني مخطط العملتقديم -3

املجلس الشعبي  في بداية ألامر البد أن نتعرض إلجراءات تقديم مخطط عمل أمام

م نتعرض لتكييف املخطط على ضوء  مناقشات النواب ثم التصويت تم نبين هل ث،  الوطني

البرملان هو فعال مخطط الوزير ألاول ؟ أم انه برنامج لرئيس   هذا املخطط املعروض على

  الجمهورية ؟

بأنه يقدم الوزير ألاول "نجدها تنص  6001من تعديل  10املادة  على طالعباإل 

الشعبي الوطني موافقة عليه، و يجري املجلس الشعبي الوطني  املجلس إلىمخطط عمله 

املنظم للمجلس  11/06القانون العضوي إن و في هذا إلاطار ف" .لهذا الفرض مناقشة عامة 

 11فية بينهما ينص في مادته ذا العالقة  الوظيالشعبي الوطني و مجلس ألامة و عملهما ،و ك

جلس الشعبي الوطني خالل الخمسة نه الوزير ألاول يعرض مخطط عمله على املأعلى 

رض مناقشة غتح املجلس الشعبي الوطني لهذا ال،و يفربعين املوالية لتعيين الحكومةألا و

 . 98النواب إلىأيام من تبليغ املخطط  1بعد سبعة  إالو أن هذه ألاخيرة ال يشرع فيها  .عامة

على املخطط بعد تكييفه إن اقتض ى ألامر عشرة أيام على ألاكثر من تاريخ  نه يتم التصويتأو 

 3111هذا و قد حدد كل من النظام الداخلي للمجلس الشعبي لسنتي   .تقديمه في الجلسة

خالله إلى املجلس الشعبي  دة بين عملقد تراوحت هذه املألاجل الذي على الوزير و  311199و

و الخمسة  3111ام الداخلي لسنة وقد تراوحت هذه املدة  بين الشهر في النظ ،الوطني

،على أن يبدأ هذا ألاجل من تاريخ تعيين 3111ألاربعين يوما في النظام الداخلي سنة و

د هذا ألاجل هو تجنب تعسف الوزير ألاول في عرض مخطط يالحكومة، لعل سبب تحد
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عمله على املجلس الشعب الوطني، وبالتالي يمكنها أن تتجاوز هذا إلاجراء رغم أهميته وتشرع 

لحكومة يشرعون نه من الناحية العملية نجد أعضاء اأفي تطبيق مخططها خاصة إذا عرفنا 

 .ى النواب للمصادقة عليهالعمل عل في ممارسة ما لهم حتى قبل عرض مخطط

حمد أثناء مناقشة مخطط عمل حكومة سيد قد احتج النواب على هذه املمارسة أو 

، عليه 101،حيث شرعت في تطبيق مخطط عملها بموافقة  املجلس الشعبي الوطني  100غزالي 

التي ال يمكن ألي لواقع يحتاج للوسائل التشريعية و رض اأا املخطط على ولو أن تنفيذ هذ

 .قديمهما سوى املجلس الشعبي الوطنيجهة ت

نه أن يمنح الحكومة وقتا كافيا لتحضير مخططها،و رغم أكما أن هذا ألاجل من ش 

الي أهميته يجب أن ال يكون طويال على خالف ذلك لم يحدد النظام الداخلي للمجلس الانتق

ه على إلى املجلس بل ألزم الوزير ألاول بعرض مخططأجال معينا لتقديم مخطط عمل 

 . املجلس خالل الدورة  التي تلي تقليد أعضاء املجلس الوطني الانتقالي

بعد مرور  إالأما فيما يخص مناقشة مخطط عمل الحكومة فال يمكن الشروع فيها 

، قد ال تسمح  هذه املدة النواب في بعض ساعة على ألاقل من تبليغه للنواباثنين و سبعين  

لو أنها تبقى مدة و  102تحديد موفقهم منه ط عمل الحكومة و الع كليا على مخطألاحيان الاط

اقترح د مواقفها من مخطط عمل الحكومة و لتحدي الكتل البرملانيةانتقل  امعقولة، إذ

مادام  .103التعديالت التي يجب أن تدخل عليه إذا رغبت الحكومة الحصول على مساندتها

حين كان النظام  يالنواب، فالتصويت يتأجل إلى غاية تكييف املخطط على ضوء مناقشات 

 .104أيام  الانتقالي يحدد هذه املدة بخمسةالداخلي للمجلس الوطني 

 مخططاتها املفصل لالطالع عليه،كما تجدر املالحظة إلى أن الحكومة تقدم للنواب 

لخص لهذا املخطط خالل الجلسة متحديد موقفهم منه،في حين يقوم الوزير ألاول  بعرض و 

 .مخصصة لهذا الغرض

هذا ما أكدته املمارسة البرملانية في الجزائر من أعلن رئيس املجلس الشعبي الوطني و 

ن رئيس الحكومة يقدم الخطوط العريضة أ، ب6001خطط عمل علي بن فليس سنة تقديم م

 .105ما يسمى بوثيقة التقديم  أورنامجه ملشروع ب
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لتوجيهات  اتأييدما إإن تدخالت النواب سواء كانت شفوية أو كتابية غالبا ما تكون 

انتقادات ملا وإما  لها،اغفإالحكومة،أو افتراض بتضمين البرنامج  بعض الجوانب التي يتم 

دون أن يخفف الناتج التي ترغب الحكومة  سينعكس على الحياة العامةيراه النواب سلبا و 

 .106بلوغها 

عرض مخططه  عندتدخالتهم لذلك يمكن للوزير ألاول بناء على مناقشات النواب و 

قد أثبتت املمارسة حفاظا على التناسق بين الحكومة واملجلس و أن يكيفه على ضوءها 

ات النواب بعين الاعتبار البرملانية في الجزائر أن بعض رؤساء الحكومات التزموا بأخذ مالحظ

،وإن كان بعض 107خاصة تلك ال تتعارض مع برنامج الحكومة،مع احترام آلاراء املخالفة 

 .108خذ الحكومة بمالحظات النواب املعارضين ملسعى الحكومةأك في إمكانية كالنواب قد ش

 تكيييف املخطط على ضوء مناقشات  النواب و عرضه للتصويت-

كذلك و  3111،و3111دستوري  و كذا 3111 عامنص كل من التعديل الدستوري 

،على أن الوزير ألاول بإمكانه أن يكيف مخطط عمله على ضوء مناقشات 6001تعديل 

ه يعرض نأيضمن مصادقتهم عليه، و املالحظ  النواب ،قبل أن يعرضه على التصويت  حتى

ذلك و  ،109أيام على أكثر من تقديمه 30ض ي تصويت النواب بعد مالوزير ألاول مخططه على 

لو و  ،تى يستطيع الحصول على ثقة النوابكبر قدر من الوقت حأربما حتى يعطى للحكومة 

طلقة لنواب املجلس الشعبي أنها إذا كانت قائمة على قاعدة عريضة وسائدة من ألاغلبية امل

ال إذا كانت ترغب في إ ، اللهمعن إعادة النظر في مخططها ألاصلي، تكون في غنى الوطني

كبر قدر ممكن من ألاحزاب املتواجدة في املجلس أهذه القاعدة بالحصول على تأييد  توسيع

فيطرح  ،طط العمل على ضوء مناقشات النوابأما عند تكييف مخ 110الشعبي الوطني،

عند  رسمها رئيس الجمهورية للوزير التيطر في الخطوط العريضة نإشكال إذا ما أعيد ال

أم يبقى رئيسها وفيا ، ة إلى رغبات النواب لكسب تأييدهمالحكوم تنصاعتقسيمه فهل 

                                                                                                                                  .                                                                                                                            لتوجيهات رئيس الجمهورية ؟

ه الجهتين ن سبيل نهايتها تمسك بنظرا أل  ،وضعية الحكومة في الحالتين خطيرةإن 

دام رئيس  ما، من الناحية الدستورية( لجمهوريةرئيس ااملجلس الشعبي الوطني، و )

يدفع هذا ألاخير  ،كانه إنهاء مهام الوزير ألاول، واملجلس الشعبي الوطنيمهورية بإمالج
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يد أن تضع كل لتقديم استقالته برفض النواب التصويت على مخططه، اللهم إال إذا كانت تر 

مل الحكومة مخطط عة الانتقادات التي قد توجه على الرغم  من حد   ،طرف أمام مسؤولياته

عتبار محاولة منها وتأخذها بعين الا  ،فإنها تحاول أن تستجوبها ،املعارضةمن طرف نواب 

نها ن لم يتم تبيإحتى و و  111،باألغلبية ىن كانت تحظإحتى و  ،كبر دعم ملخططهاأللحصول على 

ن بعض رؤساء الحكومات التزموا صراحة بأخذها بعين الاعتبار في إف ،في مخطط العمل

بعض الحكومات كانت  113ا ألن مناقشة مخططاتنقول هذ 112برامج العمل القطاعية

بلغت ذروتها لحد الطعن في دستورها ليس فقط هذا ،بل إن بعض النواب مناقضة و 

 . انتقدوا حتى الشكل الذي قدم فيه مخطط العمل الحكومي للموافقة عليه

حمد بن بيتور برنامجي حكوماتهما في شكل أو  حمد غزالي،أخاصة ملا قدم سيد 

يجب  التذكير هنا بما أفرزته التجربة البرملانية التعددية في  . 115طة عملخو  114تصريح ،

وع ل البرملانية، أثناء الشر تالجزائر من بعض املطالب الشاذة ،حيث طلب رئيس إحدى الك

د، يقدمه رئيس كتفاء بتدخل واح،  إلا6001ويحي سنة أحمد أفي مناقشة برنامج حكومة 

بغية السماح لها واملرور  مباشرة للمصادقة على برنامج الحكومة ،و ذلك  ،الكتلة البرملانية

على اعتبار أن تعيين هذه ألاخيرة تزامن مع الزلزال العنيف الذي ضرب  ،هابالشروع في عمل

مخطط عمل بعد انتهاء النواب من مناقشة  116 6001ماي  60بعض مناطق الوطن في 

لتحضير رده على تدخالت النواب  لوزير ألاول تاح الفرصة لتالحكومة املعروض عليهم 

موافقة  كن من الحصول علىحتى يتم،خططاملمحاولة مراجعة بعض بنود و 

ت واملالحظات التي يكون تدخل الوزير ألاول عبارة عن حوصلة ملجموع التدخال 117،النواب

ء مناقشة حمد بن بيتور  عن ذلك أثار رده على تدخالت النواب أثناأعبر  د، وققدمها النواب

أن ثراء ألاسئلة املطروحة وتنوعها ودقتها يمثالن بكل تأكيد  "برنامج حكومته بقوله 

ن تخصص لها دور خالل هذه أت ستثري ال محالة مسعى الحكومة وهي جديرة كلها بمساهما

 118الجلسة 

ت التجربة البرملانية ؟،أثبتدفعا لحصول الحكومة على موافقة النواب على مخططهاو 

خذ الوزراء ألاولون أتأكيد رئيس مجلس الشعبي الوطني، في أكثر من مرة على  ،الجزائرفي 
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،وتكييف مخططاتهم على مالحظاتهمات النواب و ادبانتق (رؤساء الحكومات سابقا)

 119.أساسها

أما فيما يخص عرض املخطط للتصويت ،فتعتبر مرحلة التصويت هي الحاسمة التي 

، يجب أن يوافق عليه 120مخطط الحكومة ،فحتى  يصبح واجب التطبيق  يجب أن يعبرها

مجلس الشعبي للنصوص عليها في النظام الداخلي النواب وفقا إلجراءات التصويت امل

  121.الوطني

ة للحكم إال بعد تقديم مخططتها فالحكومة ال يمكنها امتالك القدرة الحقيقي

 .122ي املوافقة عليه من طرف املجلس الشعبي الوطنو 

 تجدر املالحظة هنا  إلى اختالف طريقة املوافقة على مخطط العمل التي تبنته

،حيث كانت تم املصادقة بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس ألارضية املتضمنة الوفاق الوطني

الوطني الانتقالي ،إال في حالة التصويت على الئحة التحفظات يمكن للوزير ألاول أن يكيف 

 ،123املعبر عنها،  أو يطلب  تصويتا بالثقة باألغلبية البسيطة مخططه حسب التحفظات 

نه أ،ألامر الذي كان من ش 124يعود اعتماد هذه الطريقة إلى تشكيلة  املجلس غير متجانسة و 

غير أن ألاسئلة التي يطرح في هذا املجال  أن يصعب حصول مخطط العمل على املوافقة،

فهل يصوت النواب على املخطط  ،التصويتد الوثيقة التي تعرض على تدور حول تحدي

ير ألاول قبل الكامل املسلم لهم من قبل الحكومة أم على وثيقة التقدير التي يعرضها الوز 

،أم على العرض الذي يقدمه الوزير ألاول بعد تكييفه مخططه على الشروع في املناقشة

 .ضوء مناقشات النواب ؟

ن النواب مطالبون بالتصويت على كل هذه أب لنا يتبنو بالرجوع إلى املمارسة البرملانية 

 قبل املصادقة الوطني،ما يدلل على ذلك ما جاء في تدخل رئيس املجلس الشعبي و  الوثائق،

 .125 6000 عامعلى برنامج حكومة علي بن فليس 

 عمل على مجلس ألامة  عرض مخطط-0

بأنه يقدم الوزير من الدستور املعدل و املتمم   10 في نفس السياق نصت املادةو

 نيفق عليه املجلس الشعبي الوطألاول عرضا حول مخطط عمله ملجلس ألامة شكل وا

يمكن ملجلس ألامة أن يصدر الئحة حيث يقدم الوزير ألاول إلى مجلس ألامة عرضا حول و 
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املادة ) أيام على ألاكثر التي تعقب موافقة املجلس الشعبي الوطني عليه 30مخططه خالل 

،و يمكن ملجلس ألامة أن يصدر الئحة حسب نفس ( 11/06قانون العضوي من ال 11

نه يالحظ أن تدخل الغرفة أمن هذا القانون، إال  11إلى 16الشروط املحددة في املواد من 

 126 .الثانية ال يؤثر على بقاء الحكومة أو ذهابها

ة على نه على الرغم من أن الحكومة غير مسؤولة سياسيا أمام مجلس ألامأونقول 

مجلس ألامة غير على اعتبار  أن  127غرار كل ألانظمة السياسية التي أخذت بنظام الغرفتين 

الحل هو السالح املقابل لتقرير املسؤولية السياسية إال أن الدستور ألزم و  ،قابل للحل

لعل الغاية من ذلك  هو إعالم عرض عن مخططه أمام مجلس ألامة  و الوزير ألاول بتقديم 

 .ألاخير بمحتوى مخطط العملهذا 

بل يكتفي لتقديم ،ألاول ال يقدم مخططه ملجلس ألامةو من هنا نقول أن الوزير 

محاوره الكبرى  التي اطلع عليها خطط فقط، أي قراءة ألهداف املخطط، و املعرض عن 

أن ذلك راجع الشعبي الوطني، بكل تفصيالتها وجزيئاتها وناقشها ووافق عليها، و  املجلس

إنما مة أمام املجلس الشعبي الوطني، وتقديم املخطط إلى هذا املجلس و اءلة الحكو ملس

يقدم " من الدستور  10الغرض  منه نيل موافقته عليه، وهذا ما يتبين صراحة من املادة 

يجري املجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، و  الوزير ألاول مخطط عمله إلى املجلس

ناقشة عامة، ويمكن الوزير ألاول أن  يكيف مخطط العمل الشعبي الوطني لهذا الغرض م

يقدم  الوزير ألاول عرضا حول  ،هذا على ضوء هذه املناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية

مخطط عمله ملجلس ألامة مثلما واقف عليه املجلس الشعبي الوطني، يمكن مجلس ألامة أن 

 128"يصدر الئحة 

مقرر أن يوافق على ة ،مادام هذا ألاخير غير حيث أن عرضا يكفي أمام مجلس ألام

من تم يثور التساؤل حول الغرض من تقديم عرض حول مخطط عمل مخطط العمل، و 

ه سكت الدستور بخصوص من جهتواجهة أية سلطة، و امل موافق عليه إلى مجلس ال يملك في

رض عن لكن رغم هذا السكوت يمكن تبرير إلاجراء الدستوري بتقديم عتلك املسالة، و 

هما من والحكومة والتعاون بين ق بالحوار بين املجلساملخطط إلى مجلس ألامة باعتبارات تتعل

بتقديم عرض عن مخططه ملجلس ألامة، يضع املؤسس  ،خالل التزام الوزير ألاول 
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حيث أراد املؤسس  الدستوري دورا لتنظيم الحوار الدستوري  بين الحكومة و مجلس ألامة،

ن املخطط أكن مجلس ألامة من إصدار الئحة بشن الحوار مكتمال إذ مالدستوري أن يكو 

الذي يستمع إلى عرض عنه، فال يعقل للحوار الذي يهدف إليه أن يتم إذا لم يكن للمجلس 

 129 .الحق في التعبير عن موقف مخطط العمل

بالتالي سيناقش جميع القوانين التي تأتي من ألنه شريك في العمل التشريعي و 

 ،وت على قوانين تتعلق بمخطط يجهلهة لتنفيذ مخططها فال يعقل منطقيا أن يصالحكوم

ن مجلس ألامة يمكن لربع أعضائه زائد واحد، أن يعترضوا على مشاريع أخاصة إذا عرفنا ب

دام الدستور يشترط تصويت مجلس  ، ماصادق عليها املجلس الشعبي الوطنيالقوانين  التي ي

املؤسس الدستوري من  ىن مبتغأبية ثالث  أرباع كما يرى البعض بألامة على القوانين بأغل

 توصياتهمجلس ألامة من تقديم مالحظاته و  هو تمكين إلزام الوزير ألاول بهذا التقديم،

 130.تحفظاته في شكل الئحةو 

يعقل أن  القوانين، فالمع املجلس الشعبي الوطني في املصادقة على  باعتبار شريك

ن بأغلبية ثالث جهلها و نحن نعلم أن مجلس ألامة يصادق على القوانييصادق على قوانين ي

واملالحظ انه بعد عرض مخططها  .يعترض عليها لربع أعضائه زائد واحدأرباع مجلس ألامة، و 

على مستوى مجلس ألامة فانه يلزم عليه التصويت على الالئحة بحيث يعتبر التصويت على 

نه في حالة املصادقة على مخططها فتستعمل  أحيث خيرة مسالة حتمية وجوهرية هذه ألا 

 .131بارتياح أما في حالة  التحفظ على مخططاتها فيجب أن تنال مصادقة مجلس ألامة 

قد ثار خالف بين أعضاء غرفتين البرملان من خالل املمارسة البرملانية عن فحوى و 

ر كما أثا  132،ذلكثر إتباعه بمناقشة و إصدار الئحة اعرض املخطط على مجلس ألامة و 

اختصاصات املجلس الشعبي   كأنه تدخل فيألنه يبدوا و  ،(فاتح شنوفي)ذلك حفيظة النواب 

حتجاج يرتكز على أسباب سياسية ، في حين رأى بعض أعضاء مجلس ألامة أن هذا الا الوطني

ثر ذلك وخاصة فيما يتعلق إاستصدار الئحة على واملالحظ أن إجراء املناقشة و  133.نيةآ

عرضه أزمة حقيقية مع الغرفة ألاولى و  أدخلت مجلس ألامة في( ويحيأحمد أالسيد ) يينبتع

 :الحجة في ذلك كما يلي دية بعدم دستورية هذه املناقشة و النتقادات شديدة منا
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منه تنص على أن يراقب البرملان عمل الحكومة وفقا  11ن املادة إبالرجوع للدستور ف

ويمارس املجلس الشعبي الوطني  ،من الدستور  11،311،311، 10ملواد للشروط املحددة في ا

البرملان ن مجال رقابة إمن الدستور ،و بهذا ف 311و  311الرقابة  املنصوص عليها في املواد 

برملان أي كل من الغرفة ألاولى حكومة محددة في املواد املذكورة أعاله ،حيث يمارس اللل

من الدستور،يمارس املجلس الشعبي  311، 10،11،311واد ملالثانية الرقابة بموجب  او 

من  10و بالرجوع للمادة   ،من دستور  311إلى  311ة املنصوص عليها في املواد بقار الوطني،ال

الدستور ،فإنها ال تتضمن أبدا ما يفيد إمكانية فتح مناقشة  من طرف مجلس ألامة حول 

ا على رأي وقياس.134متعلق بقيد ثبوتها تلقائيا ن كانإعرض  املقدم من طرف الوزير ألاول، و ال

د حكم تكون غير ن املمارسات  تتعمد إبعاد أو تجميإف ،PHilippe ARDANT135اردون 

، ن تصرف مجلس ألامة عديم القيمةإومنه ف عديمة القيمة القانونية،مقبولة دستوريا و 

نه يجب التمييز بين املمارسات الدستورية أ Andre HOURIOUألاستاذ هوريويرى بينما 

 ىوالخروقات الدستورية ،فاملمارسات الدستورية تعدل أحكام دستورية مكتوبة، وتحض 

 .بقبول السلطات العامة

ال تشكل إبعادا لنص دستوري بقدر ما يشكل  ألامةنقول أن تصرف مجلس و 

وهو نفس الرأي الذي  ،(رئيس حكومة سابقا)أي وزير أول  ممارسة دستورية لم يعارضها

ضرورية في مقال بجريدة الوطن حول مدى  ألامةحد أعضاء مجلس أ أكده عبد املجيد جبار

 .لبرنامج الحكومة ألامةمناقشة مجلس 

مكنت أعضاءه من إلادالء  نشأ ممارسة أ ألامةن مجلس إف ،على الرغم من ذلكو 

إيصالها إلى الرأي العام ،و هذه خطوة مالحظاتهم وتحفظاتهم حول مخطط العمل و و  ،بآرائهم

 .136مهمة لتنمية عالقات التعاون و بناء حوار دستوري بين الحكومة و مجلس ألامة

ألاخير، لهذا  نألامة، يمكبمناسبة تقديم عرض مخطط عمل الحكومة ملجلس و 

 .مسعاهاتتضمن بيانا مؤيدا للحكومة في  دالئحة، ق رإصدا

تتضمن بيانا تنتقد فيه مخطط  دتدعيمها، وقكومة و نه تقوية مركز الحأهذا من شو 

 .إضعاف مركزها السياس ينه التأثير السلبي على مكانتها و أهذا من ش والحكومة، عمل 
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وإما  .137ألامر الذي يجعلها تشرع في تنفيذ مخططها مدعمة من طرف غرفتي البرملان 

ثر قد يترتب على أتضمن انتقادات الختيارات الحكومة،على الرغم من عدم وجود أي أن ت

ثير سياسيا على مكانة نها التأأأن من ش إالنه أن يؤثر على وجود الحكومة أهذه الالئحة من ش

ضعاف مركزها السياس ي، واستقراها خاصة إذا كانت ألاغلبية التي نالتها في إالحكومة، و 

يفة و لكن عمليا يصعب إصدار الئحة تتضمن بيان سلبيا بالنظر إلى املادة الغرفة ألاولى ضع

عضوا لقبول اقتراح ( شرينع) 60من النظام الداخلي ملجلس ألامة ،قد اشترطت توقيع  16

ن أغلبية ألاعضاء املنتخبين ينتمون لنفس هذا العدد يصعب تحققه نظرا أل و  ،الالئحة

 .الذي غالبا ما يكونوا على تفاوت مع الحكومة ألاولى، و ب املسيطرة على الغرفة الحز 

ن مخطط قد عرضه ألجوئه إلى اقتراح الئحة السيما و يمكن  املعين، فالوأما الجزء 

على مستوى مجلس الوزراء، واتخذوا موقفا بشأنه فال يعقل أن يقف الجزء املعين من قبل 

بطا اقتراح الئحة يبقى مرت وعليه نقول أن إيداع .مضادرئيس الجمهورية في موقف 

ألامة  عليه فضبط املؤسس الدستوري لعالقة مجلسبمصادقة املجلس ككل عليها، و 

وبالتالي يبقى املجلس  ال سيما بعدم إقرارها ملسؤوليتها أمامه،و  بالحكومة يبقى دون تأثير 

، مةالشعبي الوطني صاحب الزيادة سواء في املجال التشريعي والرقابي على عمل الحكو 

الرقابي بحيث تبقى تأثير سواء في املجال التشريعي و دون ومجلس ألامة يبقى دوره هامش ي و 

مجرد استماع لعرض مخطط  139و سيبقى دور مجلس ألامة  .138ثر يذكر أالالئحة بدون أي 

 .ال غير

 عرض املخطط للتصويت -3

تعتبر مرحلة التصويت هي الحاسمة التي يجب أن يعيرها مخطط العمل  فحتى 

يوافق عليه النواب و وفقا إلجراءات التصويت املنصوص  نأيجب 140يصبح واجب التطبيق 

 141.عليها في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 

بعد تقديم مخططها  إالفالحكومة ال يمكنها امتالك القدرة الحقيقية للحكم 

تجدر املالحظة هنا إلى اختالف طريقة  142املوافقة عليه من طرف املجلس الشعبي الوطني و 

املوافقة على مخطط الحكومة التي تبناها ألارضية املتضمنة الوفاق الوطني ،حيث كانت تتم 

ى الئحة املصادقة بأغلبية ثلثي أعضاء املجلس الوطني الانتقالي ،إال في حالة التصويت عل
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ها، أو بطلب نتحفظات ،يمكن للوزير ألاول أن يكيف مخططه حسب التحفظات املعبر ع

 143 .باألغلبية البسيطةتصويت بالثقة 

ألامر الذي كان 144يعود اعتماد  هذه الطريقة إلى تشكيلية املجلس غير املتجانسة و 

لتي تطرح في غير ألاسئلة ا نه أن يصعب حصول مخطط عمل الحكومة على املوافقة،أمن ش

هذا املجال تدور حول تحديد  الوثيقة التي تعرض على التصويت ،فهل يصوت النواب على 

املخطط الكامل املسلم لهم من قبل الحكومة ،أم على الوثيقة التقديم التي يعرضها الوزير 

ألاول قبل الشروع في املناقشة أم على العرض الذي يقدمه الوزير ألاول بعد تكييف 

 .لى ضوء مناقشات النواب ؟مخططه ع

ن النواب مطالبون بالتصويت على كل هذه أباملمارسة البرملانية يتبين لنا  بالرجوع إلى

وما يدلل على ذلك ما جاء في تدخل املجلس الشعبي الوطني قبل املصادقة على  الوثائق،

ن عملية تصويت نواب املجلس إمن ثم ف،و 145 6000مخطط عمل حكومة بن فليس سنة 

 .الشعبي الوطني، على مخطط عمل الحكومة ترتب عليها تنصبين ال ثالث لهما

 146املوافقة على مخطط عمل الحكومة -4

 للشروع في تطبيق مخططه،، 147يكون ذلك تعبيرا على منح الثقة للوزير ألاول و 

 ".خل البرملان ،ووقوف ألاغلبية خلفه اتأكيدا لقوته دو  بمثابة قوة دافعة له،و 

 اسطة وسائل الرقابة التقليدية،على الرغم من مواصلة مراقبتها موازاة مع ذلك بو 

حادت عن املخطط الذي وافق عليه النواب فلهم معها موعد سنوي بمناسبة تقدمها  وإذا

تقرر قابة تيترتب عن التصويت على ملتمس الر  نأبيان السياسة العامة الذي من املمكن 

 .بمقتضاه مسؤوليتها السياسية

املجلس الشعبي بين تكون العالقة بينهما و في حالة املوافقة  على مخطط الحكومة 

على أحسن ما يمكن أن تصل إليه، إذا كان مخطط العمل هو نفسه الوطني في أوجه، و 

تشنجات  التالي الحكومي ما تحدثبا في حالة الائتالف البرملاني،و مخطط ألاغلبية أم

 148.يصعب التفكير في وسائل لتعيينها خارج ألاطر والدوائر  السياسية ،واختالالت في العالقة

 3111قد ثبتت املمارسة البرملانية عقب الانتخابات التشريعية التعددية لسنتي و 

 149.سياسية البرامج و التوجهات السياسية أحزابائتالف حكومي ضم عدة  ل، تشك6006و
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نه من خالل هذه الحالة أو خالل التعضيد البرملاني أو املوافقة على أاملالحظ و 

،ففي اليوم بفعل ألاغلبية البرملانية درج عليه الوضع إلى حدما وهو  مخطط عمل الحكومة،

ن الوزير عمل الحكومي، واملالحظ أالهذه الحالة يقوم الوزير ألاول بتنفيذ وتنسيق مخطط 

من  11/1ليس مستقلة،وفقا ألحكام املادة هذا املجال و ألاول يمارس سلطة مشتقة،في 

 .الدستور 

ن تنفيذ املخطط يشمل كل مجاالت الحياة اليومية، فقد زود الوزير ألاول أل و 

بصالحيات هامة في ميدان ممارسة التسيير والتنسيق والتنفيذ والتي تجعل منه محور 

مستقلة،بمعنى تنحصر في يس لا قلنا سابقا هذه السلطة مشتقة و كمو 150 ،كر الحكومةتمح

فالوزير ألاول ملزم  ،لجمهوريةليس مستقلة مثلما هو ألامر بالنسبة لرئيس االتنفيذ و 

من جهة لم يتناولها التشريع بالتنظيم و  بتنفيذ القوانين دون أن يكون له حق أثناء وضعيات

للوهلة ألاولى  ن هو الذي صادقن البرملان ملزم بالتصويت على مشاريع القوانين أل إأخرى ف

 .151على  مخطط عمل الحكومي

 رفض املوافقة على مخطط عمل الحكومة -5

نه يقدم الوزير ألاول استقالة أمن الدستور ،نجدها تنص على  13ة بالرجوع إلى املاد

لس الشعبي الوطني على  مخطط الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة املج

هنا يترك و 152،يد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسهاجد يعين رئيس الجمهورية من ،عمله

و املعلوم  153.بل يسعى إلسقاطه  ضدهلغيره ألنه لن يتمكن من مزاولة أعماله واملجلس يقف 

يث عن موقف هذا ألاخير منها فقد أن حديثنا عن موضوع الاستقالة الجماعية يجرنا للحد

اعتبار أن النصوص الدستورية  على154بمبدأ املسؤولية التضامنية خذ املؤسس الدستوريأ

لهذا كله فان حصول . تؤكد على ضرورة تقديم استقالة الحكومة و ليس الوزير ألاول لوحده

ول الحكومة على تأييد املجلس باملوافقة على مخططها يبقى مرتبط باختيار الوزير ألا 

ومة متجانسة هور حكعد الضمان الوحيد لظين ذلك  الاختيار بالدرجة ألاولى و مساعديه أل 

عمل الحكومي، الإن حصل رفض التصويت على مخطط 155مستقرة أيضا مع البرملان و 

فليس إال تفسير واحد، هو احتجاج النواب عن عدم تعيين الوزير ألاول من  ألاغلبية 

عرفية الوبالتالي عدم املوافقة على اختراق القاعدة  املشكلة للمجلس الشعبي الوطني،
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،على الرغم من أن املمارسة البرملانية في الجزائر، لم يثبت برملانية العريقةئدة في النظم الساال

 .ناالتمسك بها كما سبق وأن بي  

في حالة كهذه يلجا رئيس الجمهورية إلى تعيين الوزير ألاول جديد بنفس الكيفيات 

برملانية ،أو السابقة ،و هنا تكون أمامه عدة خيرات من بينها تعيين الوزير ألاول من ألاغلبية ال

ن إإليهما رئيس الجمهورية ف أهي حاالت إن لجألاقل اختيار شخصية تنال رضاها و على 

 .156هدفه يكون ال محالة تفادي أزمة دستورية تعصف باستقرار املؤسسات

الحل ألاخر هو إعادة تعيين نفس الشخصية لرئاسة الحكومة ما دام ال ش يء في و 

، ن يكيف برنامجها وفقا لألغلبية البرملانيةأفي هذه الحالة البد وذلك، الدستور يمنعه من 

 .رقابة البرملانية هي رقابة أقلية وليس رقابة أغلبيةالبالتالي نالحظ أن و 

ني حيث قال بأنها ،وهو نائب في البرملان البريطاDaniel HAMANوهو ما قاله النائب 

ل مسؤولية  الحصول على ثقة رئيس بالتالي يقع على عاتق الوزير ألاو رقابة أقلية، و 

 157.الجمهورية الذي يعين و يعزله كما يجب أن يفوز بتأييد البرملان ملواصلة مهامه

رض منه ومع غعيين نفس الشخصية لرئاسة الحكومة،يكون الاملالحظ أن مسالة تو 

بية التمسك بعضهم النياو  ،ا املوافقة على مخطط عمل الحكومةالنواب أمام ألامر الواقع أم

تحمل ما يترتب عليه من نتائج إن رفض النواب ملخطط ثاني حكومي تتقدم آو رفضه و 

ة مسبقة إجراء انتخابات تشريعينجم عنه الحل التلقائي للمجلس ،و أمامهم على التوالي ي

وى املجلس الشعبي الوطني مفتتة ة البرملانية على مستيلتشكالن خالل ثالثة أشهر ،ربما أل 

وال توجد أغلبية برملانية معينة سواء لحزب واحد أو الئتالف حزبي تسمح  ،158غير منسجمةو 

زمة حين الة كهذه إن حدثت تكشف عن وقوع أل أي برنامج سياس ي ح ذة أن تنفألية حكوم

هي ين املؤسسات الدستورية الثالثة و الهيئتين التنفيذية و التشريعية، تؤدي إلى طرح النزاع ب

،و املجلس  الشعبي الوطني ،على هيئة الناخبين للفصل فيه،  رئاسة الجمهورية ،و الحكومة

فإذا فازت أغلبية برملانية مساندة للحكومة يكون الناخبون قد وقفوا إلى جانب رئيس 

الجمهورية ومساندته  في مسعاه أما إذا أعيد انتخاب نفس ألاغلبية فهو تعبير عن مساندتهم 

رية في وضعية حرجة، املخرج املشرف منها هو ن رئيس الجمهو و وفي حالة كهذه يك للنواب،

 .الاستقالة
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على الجهة التي  3111و ال دستور  3111لم ينص التعديل الدستوري لسنة هذا و 

الاعتماد مر الذي ترك الاجتهاد وألا  .تسيير السياسة العامة للدولة في حالة سقوط الحكومة

هي القول بتسيير الحكومة املستقلة و  159على املمارسة البرملانية في ألانظمة السياسة العريقة 

تعيين حكومة جديدة ،هذا إجراء انتخابات تشريعية مسبقة و  في انتظار ألمور الجارية،ل

بدا الشروع في تطبيق التسيير ينصب فقط على متابعة املشاكل املستعجلة وال يعني أ

قد تمتد إلى  ن مدة الشغور الحكوميأر أهمية هذا املوضوع إذا عرفنا بوتظه ،جديدة سياسة

على اعتبار أن املؤسس الدستوري حدد ألاجل ألاقص ى إلجراء  ،أكثر من ثالثة أشهر

 .160الانتخابات التشريعية املسبقة بثالثة أشهر

 6001مادام هذا الفراغ الدستوري تدخل املؤسس الدستوري بمقتض ى دستور و 

معدل و متتم،ليتبنى صراحة الحل السابق الذكر ، وهو استمرار الحكومة القائمة في تسيير 

 161.أقصاه ثالثة أشهر أجلالشؤون العادية إلى غاية انتخاب املجلس الشعبي الوطني في 

 :الخاتمة

خذ بتسمية حدث تعديال ملصطلح حكومة حيث أأ  6060التعديل الدستوري لسنة  

عن أغلبية رئاسية  وعن رئيس  الحكومة  ةالوزير ألاول  في حالة ما أفرزت انتخابات تشريعي

في حالة ما أفرزت  انتخابات تشريعية عن أغلبية برملانية  وتقديتم برنامج أغلبية برملانية  

 .ذ بازدواجية النظام السياس ي رئاس ي  وشبه برملانيوهذا ما يوحي بأخ

 الهوامش

                                                 
انظر،دمحم بوسلطان،عالقة الحكومة بالبرملان،وقائع الندوة الوطنية ،حول العالقة بين الحكومة و البرملان،الوزارة  1

 .361.،ص6000أكتوبر  61-61املكلفة بالعالة مع البرملان،
 6001ديدان ،مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية مقارنة دار النجاح للكتاب ،الجزائر ،انظر،مولود  2

 و مابعدها 336.،ص 
عدة نواب للوزير ألاول بغرض  و املعلوم انه قد استحدث منصب الوزير ألاول مكان رئيس الحكومة ومعه نائب أو 3

 31املوافق ل 3161ذي القعدة 31املؤرخ في 01/31مساعدته في ممارسة وظائفه بمقتض ى القانون 

 11العدد 6001،يتضمن التعديل الدستوري ،ج،رسنة6001نوفمبر
4 Cf,PH,ARDANT,op.cit.,pp.39-40 
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انظر ،احمد بنيني ،السؤال الشفوي كآلية من آليات الرقابة البرملانية الوزارة املكلفة بالعالقة مع البرملان،يوم دارس ي  5

، املرجع بنا في مطلق 331.،ص6003سيبتمبر 61كآلية من آليات الرقابة البرملانية،الجزائر ، حول السؤال الشفوي 

ألاحوال أن نقول من غير املشكوك فيه  النظرية منتيسكيو اعطته مايد عن ،بحيث كانت انطالقا هاما و تحوال معتبرا 

ور فكري سياس ي و قانوني حقق إقرار مبدأ في مجال الحياة السياسية ،من هذه الزاوية ومنها وحدها ،تعتبر أول تط

هنا لم الغربي ،و الفصل بين السلطات ،الن بعد ذلك الصقل للمبدأ بدأ سلطان امللكية املطلقة يتالش ى تدريجيا في العا

كما يقول الدكتور ،عبد هللا بوقفة لسنا بحاجة إلى دراسة،معمقة لنالحظ أن املفهوم التنفيذي الذي اذاع صيت 

الفرنس ي قد ساهم على قدر كبير في تفعيل املجابهة التي دارت على أشدها في القرن السابع عشر حول الفيلسوف 

فبالتالي كان املدلول التنفيذي حسب مقال به  Jean LOCHEتجزئة سلطة امللك في بريطانيا  ،و الذي كان رائدها 

قة التي زودت بتبريرات عقائدية ،و بتعبير منتيسكيو سالحا حادا في يد الساعيين إلى تقسيم سلطة العوامل املطل

و تلتقي كل هذه الوقائع من أن نشأة الدولة الحديثة ،كان نتاج  réduire l’autorité des souverains totalitairesأخر

كم،و ألزمه باحترام إرادة ألمة كفاح الشعوب وجهد املفكرين ،الذي دار على أشده من اجل فصل السلطة عن الحا

القانون،و في هدى بالتقدم ساد الفكر السياس ي نظر مفاده ،أن تتوزع سلطة الدولة بين ثالث هيئات عامة،انظر، و 

 31.،املرجع السابق،ص...عبد هللا بوقفة،السلطة التنفيذية بين التعسف
6 Cf ,Montesquieu, De l’esprit des lois ,t.1,ouvrage présenté par Djilali LIABES  ,édit .ENAG, 

Algérie,1990, 

مقتبس من فاطمة الزهراء رمضاني،مساهمة سلطة التقرير في عملية صنع القانون في الجزائر مذكرة لنيل شهادة 

 60.،ص6001-6001املاجستير في القانون العام،جامعة ابوبكر بلقايد ،تلمسان ،
و نريد من هذا  أن نقول ،أن الصراع الذي دار على أشده  حول جبرية امللكية املطلقة أفض ى في أخر املطاف إلى أن  7

يتواجد مجلس يستمد وجدانه  من سيادة الشعب ،التي خولته ممارسة السلطة التشريعية،بجوار ملك يباشر 

ه احدهما ألاخرى ، لنقل إذن بصورة إجمالية ،أن ما السلطة التنفيذية ،فباتت الهيئتان التنفيذية والتشريعية تواج

يستوحي من الفهم العميق ملدلول الانتخاب العام املباشر انه يضفي على املجلس صفة التفويض الشعب و تمثيل 

املجلس للشعب جعل من املجابهة بين املشرع و املنفذ تعكس الخصومة الحقيقية ،و بتعبير أخر تفصح عن 

l’antagonisme ن الشعب مصدر كل سلطة و التاج الذي أصبح يعرف برئيس الدولة و في ما نعلم ،أن تباعد بين بي

وال شك أن في هذا قدرا . ماهو نظري و ماهو عملي حمل في ثناياه إخالال صارخا بمبدأ خاصية السلطة تقف السلطة 

 .ن الصدق وكأن كانت هناك الحاجة املاسة إلى غلبت إحدى الهيئتين
، .ح.ج. باهي أبو يونس ،الرقابة البرملانية على أعمال الحكومة في النظامين املصري و الكويتي ،دانظر،دمحم 8

 3.ص6006إلاسكندرية، 
9 Cf.F.RUEDA,Le contrôle de l’activité de  pouvoir exécutif par la juge constitutionnel exemples 

français ,allemand, et espagnol ,édit .L.G.D.J.,Paris,2000,p.5 
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؛سعاد 363-360.؛ دمحم بو سلطان،املرجع السابق، ص31-31.أنظر، دمحم باهي أبو يونس، املرجع السابق، ص 10

؛إيهاب زكى سالم،الرقابة السياسية على أعمال 60،املرجع السابق ،ص.................حافظي ،الضمانات القانونية

 .3 111،عالم الكتب القاهرةالسلطة التنفيذية ، في النظام البرملاني
 6001، 3. أنظر،،دمحم رسول العموري ،الرقابة املالية العليا،دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية  ، ط 11

 133.،ص
12 Cf.G. CHANPAGNE   ,Droit constitutionnel et institution politique, Gualino , édit.D, Paris , ,5eme ed 

.,2003,p.217  
،مقتبس من دمحم رسول 611.،ص 3111دار املعارف القاهرة، ظر ،إسماعيل صبري مقلد دراسات في إلادارة العامةأن 13

 133.العموري، املرجع السابق،ص
على هذا فانه في ا لحاالت التي تقيد فيها سلطات البرملان في  ألنها ال تنبع في هذه الحالة من سلطة مطلقة   ،و بناء 14

مجلس كلية،فان سلطات الحكومة في هذه الحاالت تقترب ن السلطة املطلقة ،و تفتقد  هدا يلغى مساءلة الحكومة أو

 136.بذلك الشرعية الديمقراطية انظر،دمحم رسول العموري ،املرجع السابق ،ص
15 Cf.DUVERGER ,Maurice ,Institutions politiques et  droit constitutionnel ,deuxième édit PUF. ,P aris 

1968,p.173 

 136.مقتبس من دمحم رسول العموري ،املرجع السابق ،ص
، مقتبس من دمحم رسول 111. ،ص 3111أنظر،أحمد صقر عاشور ،إلادارة العامة ،دار النهضة العربية بيروت، 16

 131.العموري ،املرجع السابق ،ص
النظام السياس ي الجزائري  دراسة   ؛ سعيد بوشعير631.أنظر،عمار عباس،الرقابة البرملانية،املرجع السابق،ص 17

؛ سعيد بوشعير  6031الجزائر ،  3.ج ، ج.م.د3111و 3111تحليلية لطبيعة  نطام الحكم  في ضوء  في ضوء دستوري 

 6.،الجزائر  ،ج.ج.م.،د 3111، النظام  السياس ي الجزائري  دراسة تحليلية      لطبيعة نظام الحكم  في ضوء دستوري 

س ، العالقة  بين السلطات في ألانطمة السياسية املعاصرة  وفي النطام  السياس ي الجزائري ،  دار ؛ عمار عبا6031،

  31.،ص 6030، 3.الخلدونية ، الجزائر ،ط
،يتضمن التعديل 6001نوفمبر 31املوافق ل 3161ذي القعدة  31املؤرخ في 01/31من القانون  1أنظر،مادة  18

 .11الدستوري ،    ج ر،العدد
،يتعلق  3111ديسمبر 1املوافق لـ 3131رجب عام 61املؤرخ في 111-11من املرسوم الرئاس ي رقم11ر،املادة أنظ 19

 11،العدد.ر.بإصدار نص تعديل الدستور،ج
 631.أنظر،عمار عباس ،الرقابة البرملانية،املرجع السابق نفسه،ص 20
 1.،ص،املرجع السابق 01-01من قانون 11التي تعدل املادة 1أنظر ،املادة 21

أنظر،عقيلة خرباش ي،العالقة الوظيفية ،بين الحكومة و البرملان ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع  22

 301.،ص6001،الجزائر،



آلية مناقشة عمل الحكومة أو برنامج أغلبية برملانية على ضوء التعديل 

0202الدستوري   

حافظي سعاد          . د

يعيش تمام شوقي. د  
 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"جماعي موسوم  مؤلف 350

 

                                                                                                                     
 301.،املرجع السابق،ص.....عقيلة خرباش ي ،العالقة الوظيفة 23
إلادارية ياسية وحات السعرف النظام السياس ي الجزائري منذ الشروع في إلاصال : حكومات ما قبل املرحلة الانتقالية 24

حكومة :و الاقتصادية وحتى توقيف في املسار الانتخابي والدخول في املرحلة الانتقالية تعاقبت ثالثة حكومات  

 (.3113جوان ")سيد احمد غزالي "و حكومة  3111سبتمبر " )مولود حمروش"وحكومة  3111قاصدي مرباح  نوفمبر 

التعديالت التي تنص على انتقال بعض صالحيات رئيس الدولة إلى رئيس الحكومة جاء تعيين هذه الحكومة متزامنا مع 

في إطار ثنائية املؤسسة التنفيذية التي تسمح لرئيس الحكومة التخفيف من حدة الانتقادات التي توجه لرئيس الدولة 

لثنائية من حدة شخصية من قبل أحزاب املعارضة، فتصبح الذرع الواقي و الحامي لرئيس ،و بهذه الكيفية تخفف ا

السلطة دون املساس الفعلي بمركز الرئيس الذي يدير ألازمات و يحلها  عن طريق حل الحكومة و تعيين رئيس حكومة 

جديد لتمرير ألازمة كما تسقط كذلك الحكومات نتيجة أزمات نمر بها ناتجة عن عوامل داخلية و أخرى متعلقة 

أزمة داخل الحزب الحاكم املشكل :يرجع عدم الاستقرار الحكومي إلى عدة أزمات .)بالبيئية السياسية التي تعمل فيها

-فضائح سياسية"للحكومة ،أزمة تصيب التحالف الحزبي املشكل للحكومة ،أزمة متعلقة بممارسات الحكومة 

 .......... ".عدم توفير ألامن-الرشوة، الاختالسات

 .إلاصالحات الاقتصادية ،و إنجاح عملية التحول الديمقراطيكما جاء تعيين هذه الحكومات بهدف إلاسراع في 

بتفعيل السياسة الاقتصادية، بالرغم " كلف السيد مرباح   ( 3111سبتمبر  – 3111نوفمبر )حكومة قاصدي مرباح -

اعتبرت هذه الحكومة أن نجاح إلاصالحات يقتض ي تنشيط   (.من الجو السياس ي و الاجتماعي املشحون بالتوترات

التنمية أوال ،لذلك كان انشغالها بغض حالة الانسداد التي يوصل إليها الاقتصاد الوطني في ظل نقص وسائل التمويل  

تبنت رئاسة  الحكومة .الكفيلة بتحريك عجلة التنمية و إنعاش الاقتصاد ،و بصفة خاصة املوارد املالية الخارجية

دة للسكان خاصة ما يتعلق منها باإلسكان و تشغيل الشباب غير برنامجا طموحا الاجتماعي يستجيب للمطالب املتزاي

 31سعر البرميل النفط ما بين   أن الرهان الوحيد الذي كان أمامها هو التعويل على املداخل النفطية حيث يتراوح

 .دوالر  60و

وبخصوص إلاصالحات السياسية قدمت هذه الحكومة مشروعي قانونين كان لهما انعكاسات سلبية من ناحية  

خاص بالجمعيات ذات الطابع السياس ي والقانون رقم  33-11طريقها  تطبيقها على الوضع في البالد هما القانون رقم 

 املتعلق باالنتخابات 11-31

إلاداري فقد اعتمدت في برامجها على رد الاعتبار إلدارة و املصلحة العمومية  أما فيما يخص سياسة ومحتوى إلاصالح 

 :في سلطتها واختصاصاتها و فعاليتها و ذلك لتحقيق ألاهداف ألاساسية التالية

 القضاء على ألامراض  البيروقراطية الن لها تأثيرا سلبيا على الجاهز املنتج و املواطنين  

  مستوى جميع املستويات و العمل على التنسيق بين مختلف الجهات و املؤسسات إلادارية تشجيعا روح املبادرة على  

العمل    إقرار الحوار والعالقات املرنة بين هياكل و ألاجهزة إلادارية للدولة و توضيح صالحياتها و تحديد مسؤولياتها 

زودها بالوسائل الضرورية و إلامكانيات التي على إقرار ال مركزية حقيقية  تحمل الجماعات املحلية مسؤولياتها و ن

 .تعترض طريقها نحو أهدافها التنموية
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 .تقريب إلادارة من املواطن و توسيع الحوار الاجتماعي و العمل على تحسين أداء الجهاز إلاداري  

 .إعطاء الدارة املركزية صالحياتها ألاساسية من جديد 

املنظومة القانونية ) ط التنمية على حساب مواصلة مسيرة إلاصالحاتعلى تنشي" قاصدي مرباح"إن تركيز حكومة  

خلقت لرئيسها انتقادات من طرف الجناح إلاصالحي سواء داخل ج هة  3111التي بدأت مع دستور ( بصفة خاصة 

ن ح التحرير الوطني أو رئاسة الجمهورية بحجة أن هذه السياسة تعطل املسار إلاصالحي الذي يرون  فيه السبيل ألا 

 .الذي يكفل نتجاوز ألازمة الخانقة خاصة من جانب الاقتصادي

و استمرت الحكومة في عملها ملدة عشرة أشهر قبل أن يقال رئيسها من طرف رئيس الجمهورية بدون أن يفقد ثقة  

 .البرملان و لهذا طرحت هذه إلاقالة عدة تساؤالت في الحياة السياسة

 ( 3113جوان  – 3111سبتمبر )حكومة مولود حمروش 

حكومته وضمت اثنين و عشرون  وزيرا  عرفت بحكومة إلاصالحات ضمن النخبة " مولود حمروش"شكل 

التكنوقراطية وواجهت تحديات داخلية و خارجية لذلك وضعت أهداف لتحقيق إلاصالح على املستوى الاقتصادي و 

ة على في الدخول مباشرة في اقتصاد السوق دون عملت الحكومة جاهد:السياس ي و إلاداري على املستوى الاقتصادي 

ألاخذ بعين الاعتبار ضعف الاقتصاد كما حاولت استغالل كل السبل الكفيلة للحصول على املوارد مالية و خارجية 

من أي جهة كانت بما فيها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي رغم شروطها امل حفة و القاسية، حيث وجهت وزارة 

على   رسالة مالية و مديرية إلى هاتين املؤسستين العاملتين حول السياسة الاقتصادية و املالية للجزائر الاقتصاد

قامت بإصدار قانوني خاصين بالبلدية و الوالية اللذان يعتبران إلاطار القانوني ألاساس ي :مستوى إلاصالح إلاداري 

 :حات املحلية املتمثلة فيإلصالحات على املستوى املحلي و كذا لتجنيد أهداف إلاصال 

تطبيق حقيقي للمسار الديمقراطي بواسطة العالقات املباشرة التي تقام بين املواطنين و الجماعات املحلية حيث أن  

تحسين اختصاص   املواطنين يقومن باختبار حر ملمثلهم و يوكلونهم على ممارسة تسيير الشؤون املحلية و الوطنية

لدولة و توسيع صالحيات املجالس الشعبية البلدية و الوالئية بمفهوم التكفل الحقيقي جميع الهياكل املنظمة ل

توضيح الصالحيات و العالقات بين املجالس وإلادارة املحلية املصحوبة بشفافية واسعة في التنظيم  بالشؤون املحلية 

وتوضيح املهام و الوظائف املناطة  و التسيير الفصل بين الاختصاصات إلادارية و تسيير مجال الشؤون الاقتصادية

 .تنظيم قواعد التسيير و الشفافية في مجال الدول إلى أغراض تنموية  بالجهاز إلاداري في تأدية أهدافه التنموية

كما أكدت الحكومة على الاهتمامات بمشكالت املواطن و تدعيم املسار الديمقراطي و مسار الالمركزية و استقرار 

على املستوى   بلديات و تحفيزهم قصد الوصول إلى استقرار إلادارة و استمرار عمل الدولةاملستخدمين في ال

ثم شرعت   في التحضير النتخابات  3110جوان  36نظمت الحكومة أول انتخابات محلية تعددية في : السياس ي 

لحل حكومته بعد "بن جديد "التشريعية فقدمت فانون الانتخابات الجديد و الذي كان السبب ألاكبر في دفع الرئيس 

املعارضة الشديدة التي قامت بها مختلف ألاحزاب السياسية لهذا القانون  والتي توجب باإلضراب العام ،هذا 

باإلضافة  إلى عدم التنسيق بين الرئاسة و الحكومة و فشل الحكومة في السياسة الاقتصادية بسبب الاعتماد على 
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حكومة سيد احمد غزالي جوان   .ياسة دون أن تكون لديهم خبرة في امليدانألاشخاص تكنوقراطيون في مناصب س

 3116جويلية  3113

و استمر في منصبه حتى بعد إنشاء املجلس ألاعلى للدولة مع  3113جوان  1عين سيد احمد غزالي رئيسا للحكومة في 

جلس ألاعلى لدولة الزمة سياسية و كبداية ملواجهة امل 3116فيفري  66فرق واحد تمثل في إجراء تعديل وزراي في 

خالد "الاقتصادية  عكست تركيبتها البشرية أعضاء من املؤسسة العسكرية و التكنوقراط، حيث احتفظ فيها اللواء 

بحقيبة الدفاع و اللواء العربي بلخير للداخلية و تميزت هذه الحكومة بتقليص عدد الوزارات و دمجها مع " نزار

تبنت   ا على باقي التيارات السياسية ألاخرى و لو في حقائب ليست ذات أهمية إستراتيجيةبعضها و تفتحها نسبي

السياسة اللفظية للتعجيل بالخروج من أزمة  املديونية و تجاوز معضلة نقص املوارد " احمد غزالي"حكومة السيد 

عت الثقة في التكنوقراطيين القادر املالية و مواجهة مشكلة عدم القدرة على إلايفاء باملطالب الجماهيرية حيث وض

على تامين مستوى مالئم من املصادر لضمان الاستقالل الوطني من خالل تسيير عقالني القتصاد النفطي و 

لو يوضح إستراتيجية إلاصالح و لم يراع سبل "غزالي "من ناحية إلاصالح إلاداري إن برنامج حكومة السيد   للمديونية 

و تحسنها وطرق عملها كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار أهمية و دور إلادارة في التنمية الوطنية  معالجة أساليب إلادارة

أي أن إلاصالح لم يرده ذكره في خطة الحكومة وإستراتيجيتها و هذا يعني تهميش إلادارة و عدم العناية باألمراض 

 والتخلف إلاداري  ألاساسية التي يعيشها الجهاز إلاداري منن نقص في املوارد املالية

  3111-3116ب حكومات املرحلة الانتقالية  

رئاسة املجلس ألاعلى لفترة انتقالية ،حيث استند إلى الشرعية الثورية التاريخية ،ما ميز و حكومات " على كافي "تولى 

ملعارضة في هذه املرحلة هو غياب التمثيل الحزبي و التأكيد على مبدأ مشاركة الشخصيات املنشقة عن أحزاب ا

جويلية )حكومة السيد بلعيد عبد السالم  الحكومة تميزت العالقة بين الحكومة  واملعارضة بالتصادم و إلاقصاء

 (3111آوت  – 3116

عبد السالم رئاسة الحكومة في سياق يتعرض و توجهاته إلايديولوجية و في ظروف اقتصادية  تسلم السيد بلعيد 

تضمن برنامج عمل حكومته ثالثة محاور   متأزمة و كان عليه القيام بتهيئة البيئية السياسية و العودة التي  الشرعية

عمل الحكومة و الثالث خاص  خصص املحور ألاول لتشخيص وضعية البالد و الثاني لتحديد الكبرى لسياسة

 :باألولويات العاجلة للحكومة و يمكن عرض باختصار إلى هذه املحاور 

في هذا الجزء كان البرنامج صريحا و شديد اللهجة على نظام التسيير املطبق حيث ترتب عن هذا النمط : املحور ألاول  

لرشوة و التبذير و ارتفاع حجم البطالة و من التسيير اقتصاد ضعيف غير فعال، ساهم في تفش ي مظاهر سلبية كا

 .ارتفاع ألاسعار

حوالي  3111مليار دوالر ،و هي غال ها ديون قصيرة ألاجل تستهلك سنويا و منذ  61ارتفاع حجم املديونية الخارجية إلى  

 .من قيمة الصادرات بالعملة الصعبة % 10

 :على ثالث أدوات أساسية هي للخروج من ألازمة رأت الحكومة الاعتماد:  املحور الثاني

 .فرض سلطة الدولة التعبئة الاجتماعية و التعبئة الاقتصادية
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بالنسبة لفرض سلطة الدولة و بالتالي احترام القانون واستعادة هيئة الدولة، كانت غابة الحكومة هي القضاء على  

 إلارهاب

كسب ثقة الشعب البد من بعث ألامل في  بخصوص التعبئة الاجتماعية و في إطار البث عن مصداقية الدولة و

تحسين شروط حياته الاجتماعية و الاقتصادية التي هي مصدر التذمر و الثور الاجتماعي و في نفس الوقت قوة 

الدولة و هيمنتها ومرهونا بها هذا أكد البرنامج على اقتناع الحكومة بضرورة تحسين الشعب بصعوبة املرحلة و 

د و إن الحكومة مهما كانت نيتها صادقة و مهما عملت فإنها تقدر على تجاوز ذلك إذا لم تجد  ألاخطار املحدقة بالبال 

التعاون من طرف الشعب و خاصة املتعاملين الاجتماعيين و الدليل هو املحور والتشاور إلعداد ميثاق الاجتماعي 

نفس و التقشف و عدم الاعتماد على لتحقيق تجميع امثل للجهود الوطنية العمومية و الخاصة باالعتماد على ال

 .الخارج

يتمثل في الاهتمام باملشاكل الاجتماعية التي تشكل مصدر قلق و توثر اجتماعيين و هي من الاهتمامات :املحور الثالث

 .العاجلة للحكومة

في وضع حد  حاولت الحكومة إنشاء تنظيم جديد يتضمن سلك الوالة هدفه يتمثل:و في إطار سياسة إلاصالح إلادارة  

 .للممارسات التي كانت سائدة في من مجال تعيين الوالة منها الجهوية و التكتالت و الارتباط باألشخاص داخل النظام

و بخصوص التنظيم الجديد الذي شرع في تطبيقه على واليات الجزائر وهران و قسنطينة و عنابة واملتمثل في تعيين  

زير الداخلية أن هذا التنظيم الجديد سيخفف من املشكالت التي تعيشها هذه ثالث والة و على رأس كل والية يرى و 

التجمعات الحضرية الكبرى في مجاالت الاستقبال و التأخر في انجاز املشاريع املحلية في مختلف القطاعات و كذا 

 .إعادة الاعتماد إلدارة التي أصبحت ال تستجيب لحاجيات املواطن

التنظيم الجديد للمدن الكبرى فإنها تتمثل في إن الوالي املكلف باألمن سيسهر على ألامن و أما مهام الوالية حسب 

النظام العمومي وإلاشراف على الشرطة إلادارية إما الوالي الرئيس ي فمهمته تكمن في التكفل بتجسيد برنامج الوالية 

 .نظيمهاأما ألاخر فيقوم بمساعدة الوالي الرئيس ي في أداة وظائف الوالية و ت

 3111افريل -3111حكومة السيد رضا مالك سبتمبر  

من طرف املجلس ألاعلى " بعد استقالة السيد بلعيد عبد السالم تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد رضا مالك 

 3111بر للدولة و ملدة زمنية محددة مرتبطة بالعهدة الرئاسة الجماعية أي املجلس ألاعلى للدولة و التي تنتهي في ديسم

،هذه الفترة عرفت بالحل ألامني الزمة و إقصاء املعارضة و  3111و استطاعت أن تمدد في عمرها إلى غاية نهاية افريل 

تهميشها و يظهر ذلك أساسا من خالل عم ضم أي شخصية سياسية من املعارضة في الحكومة و عدم تقديم  الدعوة 

ة و الاقتصادية للبالد و في املقابل  تم تأسيس الجمعيات و ألحزاب السياسية للحوار حول القضايا السياسي

الاتحادات و تنظيمات املجتمع املدني الغير ممثلة للمجتمع فأصبحت الجمعيات تمارس مهام ألاحزاب و تقوم  مقامها 

قي في الحياة السياسية و غيبت ألاحزاب السياسية عن املشاركة السياسة في حل ألازمة السياسة و التمثيل  

 .املؤسسات الانتقالية
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لم يوضح إستراتيجية إلاصالح إلاداري و لم يراع سبل معالجة أساليب إلادارة و " رضا مالك"إن برنامج حكومة السيد  

إذا اقتصرت في خطابها على محاربة الانحرافات داخل إلادارة العمومية و تحسين العالقة .كيفية تحسينها و تطويرها

 :ن و ذلك من خالل تحقيق ألاهداف ألاساسية التاليةبين إلادارة و املواط

توضيح الصالحيات ملختلف الجهات و تحديد   محاربة ألامراض املكتسبة و العمل على تطوير الجاهز إلاداري  

تحسين طرق   إعادة الثقة للمواطن في إلادارة و محاربة كل العراقيل التي تواجه عمل إلادارة العمومية  مسؤولياتها 

 .مل إلاداري و تنظيم قواعد التسيير الع

بعد ندوة الوفاق الوطني،و تعيين السيد يمين زروال رئيسا  3111ديسمبر -3111حكومة السيد مقداد سفي مارس 

وفوضت الحكومة السيد مقداد سيفي وزير التجهيز في الحكومة السابقة " رضا مالك"للدولة استقالت حكومة  

ة وفي الوقت الذي أعلن رئيس الدولة ألامين زروال عن إرادته في مواصلة الحوار ووضعت الحكومة عناصر املعارض

وتبعا . دون إقصاء و دون ضغوط و تعهد بان الجيش سيلتزم باحترام قرارات القيادة السياسة و بضمان نجاح الحوار

من تشكيل كبرملان  ركزت لذلك انطلقت مسيرة الحوار مع ألاحزاب السياسة من اجل بناء الصرح املؤسساتي ابتداء 

الحكومة في عملها على إلصالح الاقتصادي و تعديل سياسة التعديل الهيكلي ووجدت النخبة التكنوقراطية املكونة 

 31111الحكومة  نفسها  في تبار العوملة و برعاية البنط الدولة و صندوق الدولة حيث تبنت الحكومة في سبتمبر 

 3111جوان -3111حكومة السيد احمد اويحي ديسمبر   .ةمرسوم خاص بإقامة املناطق الحر 

بعد تعيين السيد ألامين زروال كريس للدولة قدم نفسه للشعب على انه  رجل حوار يسعى إلى إعادة الاستقرار و  

ألامن فدعا إلى الحوار الوطني بهدف توفير الشروط الكفيلة للعودة إلى الشرعية و بناء صرح املؤسسات الدستورية 

نظمت أول انتخابات رئاسية تعددية شاركت فيها احزاب املعارضة أسفرت عن فوز الرئيس ألامين زروال هذه ف

الانتخابات منحته شرعية مكنته من وضع معالم و مالمح النظام السياس ي ملستقبل البالد فبدأ بتغيرات دستورية 

ة و معنى آخر للممارسة السياسية لقوى تعطى بعد  جديد لتقل و مركز املؤسسات السياسي 3111تعديل دستور 

املعارضة من ألاحزاب السياسية فقام بتعيين احمد اويحي كرئيس للحكومة ملواصلة مسيرة الحوار و الخروج من 

 .ألازمة ألامنية و السياسية و تحقيق الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي 

الجمهورية بعد ستة أسابيع من انتخابه مدير ديوانه  وبغية تحقيق القطعية مع النظام السياس ي السابق كلف رئيس

بمهمة تشكيل جديدة يكون من ابرز مهامها تحضير الانتخابات التشريعية مع املواصلة و : احمد اويحي:السيد 

الاستمرار في تطبيق  سياسة إلاصالحات ضمت تركيبة الحكومة أعضاء من أحزاب املعارضة التي شاركت في 

منصب كاتب دولة لدى وزير الزراعة و )سية حيث دخلت حركة مجتمع السلم في الحكومة بحقبتين الانتخابات الرئا

وزارة السياحة و الصناعات )و حزب التجديد الجزائري الوزارتين ( الصيد البحري ووزارة املؤسسات الصغيرة

يل السياس ي و املشاركة في ،و بفتح مجال التمث( التقليدية وزارة منتدبة مكلفة بالتخطيط لدى رئاسة الحكومة

 الحكومة من قبل ألاحزاب السياسية تكون الحكومة قد خطت خطوة هامة في تاريخ النظام السياس ي الجزائري 

تميزت هذه املرحلة ببعث الحوار السياس ي بين املؤسسة التنفيذية و ألاحزاب السياسية و من اجل مواصلة السياسة  

ت ندوة الوفاق الوطني ،شاركت فيها ألاحزاب السياسية و تنظيمات املجتمع و تكريس الديمقراطية التعددية نظم
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و إجراء انتخابات  3111املدني بإشراف املؤسسة التنفيذية اتفقوا على إجراء استفاء حول تعديل الدستور نهاية 

 لحكومة استقالتها و بظهور نتائج الانتخابات التشريعية التعددية قدمت ا  3111تشريعية في السداس ي ألاول لسنة 

 حكومات الائتالفية في الجزائر

إذا تعددت ألاحزاب فانه بصعب على إحداها تكوين أغلبية برملانية تقوية ألامر الذي يترتب عليه بالضرورة تشكيل  

حكومة ائتالفية متجانسة تستطيع أن تتحمل تيارات النقد و ألاسئلة الشفوية و الكتابية و الاستجوابات التي يصل 

لذا تعمل ألاحزاب في هذه الحالة إلى إقامة بعض التكتالت داخل البرملان من اجل دعم احد ألاحزاب   التي طرح الثقة

القومية ليتمكن رئيسه من  تشكيال حكومة توزع الوزارات على أعضاء هذه  الائتالف كل حسب وزنه و أهميته و 

 .فيةمقاعد في البرملان توصف هذه الحكومة بالحكومة الائتال 

يتميز الائتالف السياس ي الناجح  بمبادئ و قواعد و مقومات تشمل بناء الائتالفات و املحافظة عليها من حيث  

الاحترام  و الفهم املتبادل و الرغبة في الوصول إلى حلول وسط لدى ألاطراف التي تتحلى بروح الشراكة حتى و أن 

املسؤوليات و املناصب على نحو متساويين بين جميع ألاطرف بل  اختلفت في الحجم فالشراكة ال تعني أن تتم تقسيم

يعنى أن كل حزب سيحظى بما يستحق من احترام ملا يضعه من سمات فردية كما يعني أن ألاطراف جميعها تتمتع 

 .بنصب عادل في اتخاذ و في توزيع املهام

لنزاعات و جعلها على الكتمان و تفعيل كما تقتض ي املحافظة على الائتالف إقامة التشاور و الواصل و فقض ا 

 .التواصل بين ألاحزاب وفي حياتها الداخلية

عرف النظام السياس ي الجزائري بتجربة الحكومات الائتالفية التي تعتبر سابقة هامة في التاريخ السياس ي الوطني و في  

و التي  3111جوان  1دية التي جرت في ألانظمة السياسية العربية بداية من الانتخابات التشريعية التنافسية التعد

 .3111تلت الانتخابات الرئاسية التعددية ألاولى في   افريل 

بعد قرار  املجلس ألاعلى للدولة تنصيب ألامين زروال ورئيسا   "ألامين زروال"الحكومات الائتالفية في عهد الرئيس 

للحوار الوطني و  ت منها تشجيع الرئيس الجديد شهدت هذه الفترة حملة من  املتغيرا 3111جانفي  10للمجلس في 

 .كانت تتجه مشاركة بعض ألاحزاب السياسية في املجلس الانتقالي املعين

وانطالقا منن هذا الوضع دعا الرئيس زروال إلى إجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف دولي كمقدمة النتخابات تعددية 

و بعد إجراء الانتخابات التنافسية التعددية ألاولى .املشاركة في الحكم  و حكومة ائتالفية تمكن ألاحزاب السياسية من

من ألاصوات املعبر عنها  %13من نوعها في الجزائر و التي  عرفت مشاركة واسعة أسفرت عن فوز  ألامين زروال تسبة

ات القوة السياسية في اكتست من خاللها الرئيس شرعية قانونية مكنته من طرح الحل السياس ي الزمة و إعادة التزام

لقد كان لهذه الانتخابات آثارها الخريطة السياسية بحيث ثم إعادة  الدولة انطالقا من انه يستند إلى قاعدة شعبية

رسم و هيكلة  الحياة الحزبية في النظام السياس ي بناه على نتائج الانتخابات والتعديل الدستوري الذي وضع قيود و 

سية التي عليها أن تكيف برامجها و تمثيلها و انتشارها عبر الوطن مع الدستور فتقلص ضوابط على ألاحزاب السيا

عددها و فقبل الانتخابات التشريعية بثالثة أشهر تم إلاعالن عن تأسيس حزب التجمع الديمقراطي املوالي لرئيس 
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وطني و تنظيمات املجتمع املنشقة عن حزب ج هة التحرير ال)املنتخب حيث ضم الشخصيات السياسية  و الحزبية 

 (.املدني املنضمة الوطنية ملجاهدين و منظمة أبناء املجاهدين ،و املنظمة الوطنية ألبناء الشهداء

حزب و تحالفات انتخابية عن  11أسفرت نتائج الانتخابات التشريعية التعددية التي عرفت مشاركة حزبية واسعة  

يتصدر قائمة الفائزين حزب السلطة آنذاك بالتجمع الوطني ( ولىالغرفة ألا )تمثيل عشرة أحزاب في البرملان 

مقعدا وعادت املرتبة الثانية إلى  110مقعدا من بين ثالثمائة و ثمانون  311الديمقراطي بمائة و ستة و خمسون 

 16 مقعدا و املرتبة الثالثة إلى حزب ج هة التحرير الوطني بمئتين وستون  11حركة مجتمع السلم بتسعة وستون 

 .مقعدا 

وبناء على نتائج الانتخابات التشريعية كما ينص عليه الدستور قدمت الحكومة استقالتها و تم تشكيل حكومة جديدة 

يتمتع رئيس الجمهورية الجزائرية بحق  3111ديسمبر -3111جويلية :احمد اويحي "ائتالفية الحكومة الائتالفية ألاولى 

نهاء مهامه غير أن العرف السياس ي بمقتض ي تعيين رئيس الحكومة من الحزب الزيارة بحق تعيين رئيس الحكومة وا

الفائز باألغلبية في البرملان فيختار رئيس الحكومة أعضاء حكومته و تقدم قائمة الوزراء لرئيس الجمهورية لكن 

أي  3111ة سنة يعينهم في مناص هم لكن عمليا فان رئيس الحكومة احمد اويحي تم تعيينه من قبل رئيس الجمهوري

،و رشح  رئيس الحكومة نفسه في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز  3111قبل إجراء انتخابات التشريعية 

في الانتخابات مما أدى برئيس الجمهورية إلى تجديد الثقة في احمد اويحي  و تمكن من الحفاظ على منصبه كرئيس 

 .الحكومة

قام هذا ألاخير بإجراء مشاورات سياسية مع ألاحزاب الفائزة في الانتخابات و املمثلة في البرملان لتشكيل الطاقم  

الحكومي، و استطاع تشكيل حكومة ائتالفية ضمت ثالثة أحزاب سياسية ممثلة في البرملان و بما أن ألاحزاب 

في البرملان فقد تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على  السياسية غير متكافئة من حيث ألاحجام والتمثيل السياس ي

منصب رئيس الحكومة و عشرين حقيبة وزارية تضم الوزارات إلاستراتيجية ووزارات السيادة أما حركة مجتمع السلم 

و حزب ج هة التحرير الوطني فقد حصال على سبعة حقائب وزارية في حين رفضت ألاحزاب ألاخرى مشاركة في 

هي حركة النهضة و ج هة القوى الاشتراكية و التجمع مكن اجل الثقافة والديمقراطية و بهذه التشكيلية  الحكومة و

 .تم دخول مصطلح الائتالف الحكومي املمارسة السياسية في الجزائر

تجري ألاحزاب السياس ي مساومات تمهيدية من اجل الاشتراك في الائتالف الحكومي كل يعرض مطالبة و يبين وجهة 

نظره في أي مسالة من املسائل التي يراها جديرة باألهمية فحزب التجمع الوطني الديمقراطي الفائز في الانتخابات 

ج هة التحرير الوطني من التيار الوطني و الوريث الشرعي له و : أخرى مفاوضات و لقاءات مع اقرب ألاحزاب إليه هما 

 .عتدل التي تبنت مبدأ املشاركة في السلطةحركة مجتمع السلم ممثلة في التيار إلاسالمي امل

ظهرت عملية التحالف بين التيار   الوطني مع التيار إلاسالمي ممثال في حركة حماس و تبنت حركة النهضة خيار  

املقاطعة بروت خمس مشاركها في الحكومة بهدفين الهدف ألاول داخلي و هو الوقوف ضد التيار ألالئكي املتطرف 

املحظور و عزل جماعات العمل املسلح عزال سياسيا و تمثيل  الحكومي خارجيا من خالل احتضان  قاعدة  الحزب 



آلية مناقشة عمل الحكومة أو برنامج أغلبية برملانية على ضوء التعديل 

0202الدستوري   

حافظي سعاد          . د

يعيش تمام شوقي. د  
 

 "0202 لعام مكانة مؤسسة البرملان في ظل التعديل الدستوري"جماعي موسوم  مؤلف 357

 

                                                                                                                     
إلاسالميين املعتدلين و إقصاء املتطرفين كحجة دامغة ضد الرأي العام  الدولي الذي كان يفسر الصراع في الجزائر 

 ".لويس مارتيز"على انه قمع مضاد و هذا التفسير تبنه الباحث الفرنس ي 

لقد تكرس النظام البرملاني ملبادئه من خالل عالقة الحكومة الائتالفية برئيس الجمهورية ألامين زروال حيث الحظ 

تراجع لدور الرئيس الجمهورية و عدم تدخله في شؤون الحكومة  رغم انه يرأس مجلس الوزراء الذي تتخذه فيه كافة 

 .القرارات الهامة

فية ألاولى  هو قصر عمرها و ضخامة ألاحداث و ألازمات التي واجهنها و هما ظاهرتان إن أهم ما ميز الحكومة الائتال  

يصعب التوفيق بيتهما حيث عرفت الحكومة مساءلة و انتقادات من قبل نواب املجلس الشعبي الوطني حول الوضع 

لس  الشعبي الوطني من قبل ألامني و الاجتماعي و تعرضت إلى استجواب حول ظاهرة التزوير التي تعرض لها نواب املج

قوات ألامن ما يالحظ على ألاحزاب املشاركة في الائتالف الحكومي أنهما يشتركان في تحميل مسؤولية فشل الحكومة 

على عاتق التجمع الوطني الديمقراطي، هذا ما دفع رئيس الجمهورية إلى تغيير الحكومة بعدما فقدت مصداقيتها و 

 .حزاب الائتالف و أحزاب املعارضةتعرضت النتقادات من داخل أ

 3111-3111حكومة إسماعيل حمداني ديسمبر  

في حالة وجود ائتالف حكومي يتكون من حزب رئيس الجمهورية مع أحزاب أخرى تسانده فان رئس الجمهورية ال 

شاور و التفاوض يمكنه أن يمارس صالحياته و سلطانه بشكل مطلق بل عليه احترام ألاحزاب املتخالفة مع حزبه و الت

قبل أي قرار تتخذه الحكومة الائتالفية كذلك آلامر نفسه للبرنامج الانتخابي بحيث بكون مستوحي من برامج ألاحزاب 

املتخالفة معه و يتطابق مع أهداف ألاحزاب مما يجعل سلطة رئيس الجمهورية من الناحية العملية تنقص نوعا ما 

 تخالفة معه أي تغيير حكومي يقوم بهكما يراعي الرئيس رغبة الـأحزاب امل

عندما قرر الرئيس ألامين زروال اختصار مدة واليته و الانسحاب من الحياة السياسية بعد فشل حكومته الائتالفية  

التي تبنت برنامجه إلانتاخبي و التي عجزت عن إدارة ألازمة السياسية في الجزائر، و لم تن ح في معالجة الظروف 

لم تحقق الحوار مع القوى السياسية الفاعلة في الدولة و قد كان هذا الشعار  إحدى سمات برنامجه الاقتصادية و 

حاول رئيس الجمهورية في  3111افريل  31الانتخابي عين الرئيس حكومته جديدة مهمتها التحضير رئاسية مسبقة في 

ل تركيبة الحكومة حيث مس التغيير تغييره للحكومة أن يحترم مطالب ألاحزاب املتحالفة معه و ذلك من خال

 .الوزارات التي تشرف عليها الرئاسة وزارة الداخلية العدل إلاعالم واحتفظ الرئيس بحقيبة الدفاع

في الحكومة الائتالفية الثانية حاول الرئيس إشراك ألاحزاب السياسية في الحكم و تقليص حجم التجمع الوطني  

الديمقراطي الذي فقد رئاسة الحكومة و وزارتي سيادة هما العدل و الاتصال أما الوزارات التابعة لكل من حركة 

حية تركيبية الحكومي أما من ناحية البرنامج الانتخابي فقد مجتمع السلم و ج هة التحرير الوطني فلم تتغير هذا من نا

عبرت الحركة مجتمع السلم عن رأيها على أن الشراكة يجب أن تشمل البرنامج الحكومي و بالرغم املالحظات التي 

و  مركز على إصالح القطاع البنكي" إسماعيل قذافي"أبدتها ألاحزاب املشتركة في ائتالف فقد جاء برنامج حكومة 

املصرفي و إعادة هيكلة منظومة الحماية و الاجتماعية التقاعد و مكافحة البطالة و تحضير الانتخابات الرئاسية و 

و فاز فهذا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و استمرت الحكومة في عه الرئيس الجديد املنتخب  3111التي تمت في افريل 
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هدفها الثاني بعد الانتخابات وهو التحضير للقيمة إلافريقية الجزائر أكثر من سبعة أشهر في أداء وظيفتها و تحقيق 

 3111جويلية 

 الحكومات الائتالفية في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

فتحت استقالة الرئيس ألامين زروال املجال أمام ترشيح عدد من الشخصيات السياس ي ملنصب الرئاسة تجاوزات  

س الدستوري بعد دراسة امللفات أن يعلن عن استفاء ملفات سبعة مواطنين الثالثين مرشحا استطاع املجل

التيار إلاسالمي، التيار الوطني، )كمرشحين  رسميين النتخابات الرئاسية  الشروط القانونية يمثلون التيارات الثالثة 

التحالف الذي يساند املرشح عرفت الحلمة الانتخابية عدة تحالفات انتخابية من بينها ( التيار الديمقراطي ألالئكي

الحر عبد العزيز بوتفليقة ضم أربعة أحزاب ج هة التحرير الوطني التجمع الوطني الديمقراطي حركة خمس حركة 

النهضة و يعود فوز مرشح الاتجاه الوطني عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التعددية الثانية إلى دعم 

أحزاب  التحالف و طرح نفسه كمرشح إلاجماع الوطني إذ ركز في حملته الانتخابية على  املؤسسة العسكرية له و دعم

لم شمل الجزائريين و تحقيق املصالحة الوطنية و التداول السلمي على السلطة و ترشيح التعددية السياسية و 

 الحزبية

ملدني و استجابت  الطبقة السياسية و و بعد تولي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئاسية أعلن عن قانون الوئام ا 

املجتمع املدني ملبادرة الرئيس و تم ترميم جسور الثقة بين الحاكم و املحكوم عن طريق الاستفتاء و لم يعلن عن 

 . تشكيل الحومة إال بعد مرور سبعة أشهر

 6000أوت  – 3111حكومة السيد احمد بن بيتور ديسمبر 

داية التحول نحو التعددية السياسية في الجزائر أن قراءة سياسة الحكومة لهذه تعد هذه الحكومة التاسعة منذ ب 

الحكومة التي تأخرت بسبعة أشهر بعد انتخاب رئيس الجمهورية تفيد بأنها كانت نتيجة اتفاق بين رئيس الجمهورية و 

جل تقنوقراطي اقتصادي عدة جهات فاعلة مؤثرة في النظام السياس ي الجزائري حيث ،عين على رأس هذه الحكومة ر 

بعيد عن العمل السياس ي و الحزبي ضمت الحكومة واحد و ثالثون حقيبة وزراية فضال عن احتفاظ الرئيس بمنصب 

وزير الدفاع وزرعت الوزارات على سبعة أحزاب سياسية تحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على سبعة وزارات 

ج هة التحرير الوطني بثالثة وزارات  فيما عرفت هذه الحكومة التحاق و حركة حماس بثالثة وزارات و اكتفى حزب 

،التي حصلت على وزارتين و حزب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية ( التيار إلاسالمي)كل من حركة النهضة 

بقيادة  وزارتين ،حزب التحالف الجمهوري حقيبة وزارية واحدة من التيار الديمقراطي ألالئكي و حزب التجديد

 .بكروح  بحقيبة واحدة

يالحظ أن هذه الحكومة هي ألاول من ناحية املشاركة الحزبية فباإلضافة إلى ألاحزاب السياسية التي ساندت الرئيس  

بوتفليقة في النتخابات هناك أحزاب أخرى حصلت على حقائب وزارية كانت إلى وقت قريب ترفض الجلوس و التجاوز 

لتيار الديمقراطي ألالئكي حزب التحالف الجمهوري بقيادة رضا مالك ،حزب التجمع من معه فبحصول حزبين من ا

و رفض حزب ( نور الدين بكروح )احل الثقافة و الديمقراطية و حصول حزب التجديد على حقيبة واحدة لرئيسه 

ة بعد اتصاالت و القوي الاشتراكية بقيادة ايت احمد و حزب العمل بقيادة لويزة حنون الانضمام إلى الحكوم
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مشاورات فان الحكومة استطاعت أن تجمع معظم القوى و التيارات السياسة وبذلك لن تستطيع املعارضة نقد 

 .ومواجهة مشروع الحكومة أو جعله يتراجع

الواقع انه  ألول مرة يسم تشكيل حكومة من سبعة أحزاب سياسية و بنسب مختلفة منها من ليس له مقاعد في 

و هذا على عكس العملية الديمقراطية التي تفترض في الغالب أن ( زب التحالف الجمهوري حزب التجديدح)البرملان 

تكون الحكومة مشكلة من ألاحزاب التي حصلت على مقاعد في البرملان كما ظهرت على تركيبة الحكومة بصمات رئيس 

في مناصب سياسية متنوعة و عنهم في  الجمهورية  من خالل تعيين مستشارين الذي عملوا معه طيلة الستة أشهر

 (.الاقتصاد، الطاقة و املناجم، املالية الداخلية والاتصال)وزارات سياسية مختلفة 

ما يمكن مالحظته على هذه الحكومة عالوة على تغيب العنصر النسوي فيها هو أنها جمعت تيارات سياسية متناقضة 

مج و العامل الوحيد الذي بإمكانه أن يؤدي إلى قيام  الائتالف هو و أحزاب سياسية غير متجانسة في الرؤى و البرا

 تنازل كل ألاطرف املشكلة له عن برنامجها و تبني برنامج رئيس الجمهوري

أتي تشكيل الحكومة في ظل وضع امني يسوده الانفراج ووضع اقتصادي مريح بعد ارتفاع أسعار البترول وضع  

مج رئيس الجمهورية املرتكز أساس على دعم مكاسب الوئام املدني ومواصلة املدن اجتماعي متدهور وهذا لتطبيق برنا

و بعد السداس ي ألاول من . و مواصلة إلاصالحات التي تشمل العدالة و املنظومة التربوية و التكفل ملف الخوصصة

سبب التماطل في تطبيق تنصي ها وصف رئيس الجمهورية هذه الحكومة باسوا حكومة عرفتها الجزائر منذ الاستقالل ب

برنامجها و الصراعات بين الوزراء و هذا راجع إلى التناقض إلايديولوجي و عدم التجانس بين أعضاء الحكومة و تنامي 

 الخالفات بين رئيس الحكومة و بعض الوزراء

و مكانة  كشفت رسالة استقالة رئيس الحكومة احمد بيتور عن العالقة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة 

الحكومة قد فرض فرضا من قبل رئيس الجمهورية الذي صادر صالحياته الدستورية في تشكيل الحكومة و يقول في 

و يقصد عرقلة الحكومة تم "هذا الصدد مخاطبا الرئيس بوتفليقة حرمتي عمليا بذلك من أهم صالحياتي الدستورية 

شكل  من وزراء تتخذ قرارات و ترسيم سياسيات دون اشتراك التشكيلية حكومة موازنة تابعة لرئاسة الجمهورية تت

الحكومة و رئسها بواسطة ألاوامر التي ليس ما يبرره طاملا أن عطلة البرملان ال تزيد عن شهر ،و يستنتج رئيس 

الحكومة املستقيل أن مثل هذه املمارسات تؤدي  على حكومة موازية تسير على خطة مخالفة لخطة الحكومة 

 و تهدد املمارسات الديمقراطية في البالد الرسمية

إن احتكار رئيس الجمهورية و استحواذ على صالحيات رئيس الحكومة و ألتشكيله لحكومة موازية ال يعفى ألاحزاب 

املشاركة في ائتالف من تحمل مسؤولية فشل الحكومة حيث تحولت  هذه ألاخيرة إلى مجال لصراعات بين عدة 

 .بنى على أسس حزبية مصلحيه و منها ما هو مبني على عالقات غير  رسمية مجموعات منها ما هم م

 6006جوان – 6000حكومة علي بن فليس ألاول سبتمبر  

تعتبر الحكومة الثانية في عهد الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يملك صالحيات تعيين  رئيس الحكومة ،و 

استقالة الحكومة السابقة احمد بن بيتور بسبب التداخل في الصالحيات انهاء مهامه ،جاءت هذه الحكومة بعد 

التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والصراعات بين وزراء الرئيس  و توجهات السياسة العامة للحكومة 
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الحكومة إلى ، و بهدف تقوية مركزه على رأس مؤسسات النظام السياس ي الجزائري ، أسند رئيس الجمهورية رئاسة 

الخارجية )و دعم تشكيلة الحكومية بوزراء من املقربين وضعهم في مناصب إستراتيجية" علي بن فليس"مدير ديوانه 

لكن التغيير الجزئي في الحكومة لم يمس الحقائب الوزارية التابعة ألحزاب الائتالف  السبعة  في الحكومة ( وإلاعالم 

 .السابقة 

في منصب وزير الاتصال و الثقافة ،و السيد " السيد محي الدين عميمور " الجمهورية ، يظهر من خالل تعيين رئيس

عبد العزيز بلخادم في منصب وزير الخارجية انه قد أعاد التوازن بين التيارات السياسية الفاعلة و املتصارعة في 

التزكية و املوافقة  من البرملان   تتمثل الخطوط العريضة لبرنامج  الحكومة الذي نال. الحياة السياسية الجزائري 

تدعيم مكاسب الوئام املدني ،إعادة اعتبار لدولة القانون :بغرفتيه املكون من أحزاب الائتالف في ثالث محاور رئيسية 

من خالل إصالح العدالة و إلادارة العمومية ثم توفير الشروط املالئمة إلنعاش الاقتصادي بوثيرة إسراع و نتائج أوفر 

سراع بتنفيذ برنامج التخصيص معطل عند سنوات و تقديم إشارات قوية   للمتعاملين ومستثمرين ألاجانب بدل ،إلا 

شعار الفعالية لحكوماته و التي قال أنها ستميز ما سار "علي بن فليس"اختار .الاكتفاء بعقد صفقات للبيع و الشراء 

القطاعات و إعادة  تأهيل  القرار السياس ي ،ثم الفعالية في  اتخاذ القرار أوال و من خالل إطفاء طابع املسؤولية على

التطبيق وهذا يفترض تنوعا في النقاش الداخلي في صفوف الحكومة و لكن وحدة املطلقة في العمل و النقاش الخارجي 

رى مع حكومة بهذه املالحظة ألاخيرة تحذيرا  ألعضاء فريقه الحكومي  حتى ال تتكرر تجربة ما ج" بن فليس"،و قد وجه 

املستقيل ،عندما كان يبدو بعض الوزراء في تناقض تام مع بعضهم أو مع رئيسهم ، في تصرفاتهم أو من "بن بيتور "

خالل تصريحاتهم لصحافة ،و قد حاول بوتفليقة نفسه حينها التدخل لوع حد لهذه الازدواجية داخل حكومته و قد 

ة دقيقة أن هم استمرا في تناقضهم و تعطيل أو عرقلة تطبيق توعدهم في احد اجتماعات بإجراء عملية جراحي

البرنامج الانتخابي في امليدان تميزت مسيرة الحكومة في تصاعد الخالفات بين رئيس الجمهورية وأحزاب الائتالف 

مة ،حيث املتماثلة في البرملان و املشكلة في الحكومة ، بسبب مشاريع القوانين التي يمررها الرئيس عن طريق الحكو 

وجدت معارضة من قبل ألاحزاب مثل قانون الخوصصة  ،و الاستثمار ،و قانون العقوبات حيث اتهم رئيس 

الجمهورية أحزاب الائتالف  باألنانية و تفضيل املصلحة الحزبية على املصلحة الوطنية ، و أنها تسعى إلى املكاسب و 

الف الحكومي خلفيات ألازمة إلى غياب التشاور و الحوار مع مناصب ،و أرجعت ألاحزاب السياسية املشاركة في الائت

الائتالف الحكومي و الانفراد بالقرار من قبل رئيس الجمهورية و تحقيق الرغبات البونبارتية املعلن عنها من خالل 

، إلاجراءات املفروضة على الصحافة و إلاخطار التعسفي للمجلس الدستوري من اجل تقليص صالحيات البرملان 

عرفت هذه الحكومة و ألول مرة انسحاب حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية من الائتالف الحكومي 

 .احتجاجا على القمع الذي تعرض املتظاهرون في منطقة القبائل 

 (6001ماي -6006جوان )حكومة السيد علي بن فليس الثانية 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأسست هذه الحكومة بعد  في عهد" علي بن فليس"تعتبر الحكومة الثانية للسيد  

و التي كانت ( حزب سياس ي60)و التي عرفت مشاركة حزبية واسعة ( 6006ماي 10)الانتخابات التعددية الثالثة 

مقعدا نيابيا و  111مقعدا من أصل  311نتائجها من نصيب التيار الوطني مجسدا في حزب ج هة التحرير  الوطني ب
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مقعدا  11ب( حركة  إلاصالح )مقعدا و احتل التيار إلاسالمي مرتبة متقدمة  11جمع الوطني الديمقراطي بحزب الت

 .مقعدا  11حركة حماس ب

إذا كان الدستور الجزائري ال يلزم رئيس الجمهورية أن يعين رئيس الحكومة من ألاغلبية البرملانية و ال اختار الوزراء 

ابل يفرض على  رئيس الحكومة تقديم برنامجه للبرملان و ال يمكنه أن يمارس مهامه إال من هذه ألاغلبية لكنه في املق

إذا  حاز على موافقة البرملان على موافقة البرملان على  برنامجه و هذا يعني أن الحزب الذي يحوز ألاغلبية في املجلس 

ألاغلبية من جهة أخرى فاملجلس الشعبي  الشعبي الوطني بإمكانه إسقاط الحكومة  التي ال ترأسها شخصية مكن حزب

الوطني  ليس له سلطة فعلية و فاعلة في مواجهة الحكومة  في حال  ما إذا  لم تراعى في تشكيلها  الحالية الخريطة 

السياسية للمجلس املنتخب كما هو الشأن في الحكومة الحالية التي يترأسها ألامين العام لحزب ج هة التحرير الوطني 

 .و ربما ال تأخذ في الاعتبار البرنامج الانتخابي للحزب الفائز"ن فليسعلي ب"

ما يالحظ على تركيبة الحكومة هو أنها ال تعكس التمثيل البرملاني و حجم املقاعد التي تحصل عليها حزب ج هة 

رية تحصل حقيبة وزا 11من املناصب الحكومية إذ من مجمع و  %61التحرير الوطني حيث تحصل هذا ألاخير على 

وزير العدل احمد ( الداخلية يزيد زرهوني ،الخارجية عبد  بلخادم)وزارة و بقت وزارات السيادة بدون تغيير  31على 

اويحي شمل التغيير الحقائب ذات العالقة بالتسيير الاقتصادي و املالي حيث أوكلت للفريق الجديد مهمة تنفيذ 

س الجمهورية و أشار بيان الرئاسة إلى  أن التعديل الحكومي يهدف مخطط إلانعاش الاقتصادي الذي أعلن عنه رئي

إلى إضفاء الفعالية على نشاط الحكومي و تحقق برنامج  إلانعاش الاقتصادي حتى يلمس املواطن أثاره  في ميدان 

 التشغيل و املعيشة

و بتالي تضمن الشراكة فيما يخص أحزاب الائتالف فقد حافظت على حصتها السابقة في الحكومات املتتالية  

السياسية في الحكومة الائتالفية شهدت هذه الحكومة خالفات بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بسبب اختالف 

) الرؤى و التصورات بشان العديد من القضايا الوطنية منها خصخصة قطاع النفط عدم تجانس تركيبة الحكومة

وجود حكومة موازية تتألف من وزراء رئيس الجمهورية ال يلتزمون بأوامر ( سالميالتيار ألالئكي التيار الوطني، التيار إلا 

رئيس الحكومة إلى جانب تجريد رئيس الحكومة من كامل صالحياته باإلضافة إلى فشل الحكومة في حل ملف أزمة 

الف العميق الذي ساد منطقة القبائل و حركة العروض و إظهار رئيس الحكومة في الترشح لرئاسة الجمهورية أما الخ

ج هة التحرري الوطني واستعداده النتخابات "فكان بشان أن تسير الحزب الحاكم ( الجمهورية و الحكومة)الرئيس 

 الرئاسية، كل هذه ألاسباب دفعت رئيس الجمهورية إلى إقالة حكومة بن فليس و تعيين حكومة جديدة 

 6001افريل -6001حكومة السيد اويحي ماي 

أقال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحكومة على بن فليس و كلف احمد اويحي ألامين العام لحزب 

التجمع الوطني الديمقراطي املشارك في الائتالف الحكومي  وزير العدل في حكومة بن فليس بتشكيل الحكومة  الجدية 

 إذ تم تعيين احمد اويحي رئيس الحكومة( 3111-3111)يتين و قد سبق  و أن تتولى رئاسة الحكومة  في فترتين متتال

إن الحدث الذي سجل في مسيرة هذه الحكومة هو انسحاب وزراء الحزب ج هة التحرير الوطني من الحكومة بسبب 

نظريا قد فقت " احمد اويحي"الخالفات مع الرئيس حول تسيير أمور الحزب الداخلية و بسحب الوزراء تكون حكومة 
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بية البرملانية و لن تعد تملك  سوى ألاقلية  في املجلس الشعبي الوطني، و يمكن إسقاط الحكومة بالتصويت ألاغل

السبي على برامجها لهذا تم تقدم برنامج رئيس الجمهورية و قد برر رئيس الحكومة ذلك بثالث أسباب هي أوال طبيعة 

ى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية ثانيا خيار الحكومة النظام السياس ي الرئاس ي يجعل من غاية  الحكومة السهر عل

النابع من حجم التحديات و ثقل التأخرات التي تراكمت في البالد جعلت من عامل الوقت أهم عنصر في الجزائر و 

 أخيرا التحضر للموعد الانتخابي املجسد دستوريا في أفاق سنة كاملة

 تركيز برنامج الحكومة في سنة محاور  

 املحور ألاول يتعلق بتعزيز ألامن الدائم عبر كل التراب الوطني في فائدة البالد و العباد 

يتعلق باستمرار الورشات العامة و املتعلقة بإصالح العدالة و كذلك دور مهام الدولة و املنظومة : املحور الثاني 

 التربوية 

 بعث التنمية الوطنيةبدور حول تقدم إلاصالحات الاقتصادية و : املحور الثالث  

 قائم على تكثيف املجهودات من اجل تلبية الحاجيات للمواطنين: املحور الرابع

 ترقية مساهمة الدولة في املجال الاجتماعي خاصة التضامن الوطني:املحور الخامس  

 تعميق الحوار و التشاور مع جميع شركاء الحكومة و مع محيطها الوطني : املحور السادس

 6001سيد احمد اويحي الثانية افريل حكومة ال

بنسبة عالية من أصوات في انتخابات تعددية تنافسية اعتبرت  6001افريل  1بعد انتخابه بعهدة رئاسية ثانية في  

ألاكثر نزاهة و حياد مصادقة منذ  تبني الانتخابات ألاحادية و التعددية في النظام السياس ي الجزائري كلف رئيس 

تشكيل حكومة ثانية  احتفظ وزراء الحكومة السابقة بحقائ هم " احمد أويحي"لعزيز بوتفليقة السيد الجمهورية عبد ا

فيما احتفظ رئيس الجمهورية ،بوزارة الدفاع الوطني و هذا ( وزارة   الخارجية الداخلية، املالية ،و الطاقة و املعادن)

 .ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية

ير الدفاع الوطني  السيد عبد العزيز بوتفليقة  مرسوما رئاسيا يتضمن أعضاء الحكومة و اصدر رئيس الجمهورية وز  

التجمع الوطني )من ألاسباب التي جعلت الحكومة تحتفظ بطاقاتها الحكومية هو مساندة أحزاب التحالف الرئاس ي 

 (الديمقراطي الحركة التصحيحية لج هة التحرير الوطني حركة مجتمع السلم

اب التحالف في الجملة الانتخابية الرئاسية على النتائج  الايجابية التي  تحققت في العهدة ألاولى للرئيس و ركزت أحز 

هذه النتائج  حققها الطاقم الحكومي الائتالفي أيضا باإلضافة إلى تبنى مبدأ الاستمرارية مواصلة دراسة امللفات التي 

 تتعلق بقضايا البالد العامة 

 .مة كخطة و إستراتيجية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية ميدانيات حيث تمحور في ستة أبوابجاء برنامج الحكو 

 حول ترقية املصالحة الوطني في كنف دولة الحق و القانون : الباب ألاول  

استكمال إلاصالحات بما بخدم املصالحة الوطنية و التنمية و إصالح العدالة إصالح مهام الدولة و :الباب الثاني 

 ظيمها إلاصالح في مجال الاقتصادي بترقية الاستثمار و تسوية مسالة العقار و مكافحة الاقتصاد غير الرسمي تن
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النهوض بتنمية مستمرة عبر أرجاء الوطن و ذلك بتهيئة إلاقليم و توفير مصادر الحياة و تسييرها و دعم :الباب الثالث

 نسيج املنشات ألاساسية

اجتماعية و ثقافية تتماش ى و تأديتها الوطني في التكفل بالصحة ،و تطوير الحماية  تبني سياسية: الباب الرابع 

 الاجتماعية و عدم التضامن الوطني و إصالح املنضوطة الوطني للتربية

 تحديث القدرة الفاعلية الوطني:الباب الخامس

 تعزيز مكافحة الجزائر و مصالحها على الساحة الدولية : الباب السادس 

ما تقدم أن املؤسسة التنفيذية في نظم ألاحزاب املتعددة أصبحت مفتوحة و بالتناوب في انتخابات تنافسية يتبين م

تعددية و يبقى رئيس الجمهورية محور النظام السياس ي الجزائري بالرغم من إلاصالحات السياسية و الدستورية و 

مبدأ ثنائية  3111الحقبة السابقة تبني دستور التي قلصت من تدخالته،فبعدما ساد النظام الرئاس ي املتشدد في 

السلطة التنفيذية لكن  واقعيا الحكومة ال تمارس اختصاصا الحكومة في النظام البرملاني أو أنها مجرد أداة لتنفيذ 

سياسة الجمهورية كما يالحظ في النظام الرئاس ي بل هي بين النموذجين مع تفوق واضح لرئيس الجمهورية ألامر الذي 

علنا نصف النظام السياس ي الجزائري بالنظام شبه الرئاس ي ألنه اعتمد أدوات من النظام البرملاني و حافظ على يج

 3111أدوات عدة من النظام الرئاس ي و بعد ألازمة ألامنية و السياسية  و املرحلة و املرحلة الانتقالية جاء دستور 

 .ة السياسة لقوى املعارضةليكرس تفوق مؤسسة الرئاسة و يعطى معنى أخر للممارس

عرفت املؤسسة التنفيذية في عهد التعددية الحزبية عدة حكومات تميزت في تركي ها بالطابع التكنوقراطي و التمثيل 

الحزبي املتواضع مقابل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية حيث تنازلت أحزاب املعارضة املتناقضة ايدولوجيا بما فيما 

 .ان عن برامجها  الانتخابية في سبل املشاركة في الحكومةغير املمتثلة في البرمل

تميزت الحكومات الانتقالية بعدم الاستقرار الوزاري ،الصرع الحزبي و غياب التنسيق وهيمنة رئيس الجمهورية على  

أنظر .صالحيات الحكومات و مما قلص هامش مشاركة ألاحزاب في صنع السياسة العامة و صنع القرار السياس ي

ناجي عبد النور ،النظام السياس ي الجزائري من ألاحادية إلى التعددية الحزبية،مديرية النشر لجامعة ،

 611-631.،ص6001قاملة
 3111جويلية 1تم تعديل دستور في 25
املرجع السابق .........و ما بعدها ؛عقيلة خرباش ي ،العالقة الوظيفية61. املرجع السابق،ص 01-01أنظر ، القانون  26

 président du)تسمية رئيس املجلس 3111.3116املعلوم انه قد عرفت الجزائر أثناء املرحلة الانتقالية  301.،ص

conseil) و التي تجد أصلها في الجمهورية الثالثة ،و  3111في حكومة احمد بن بلة ،و هي تسمية مستمدة من دستور

 ministre charge de laرئاسة املجلس  ،الذي اعتمد تسمية الوزير املكلف ب3111ديسمبر 1باألخص قانون 

présidence du conseil    تم إعداد مشروع  الدستور 3111سبتمبر30وبتفحص أول دستور الصادر بتاريخ ،

 61جويلية بندوة إلاطارات بقاعة املاجيستيك إلقرار املشروع و عرض على املجلس الوطني التأديبي وافق عليه في13في

،وثم قبوله من قبل الشعب بأغلبية ساحقة و إذا 3111سبتمبر 1ستفتاء الشعبي في ،ثم عرض على الا  3111اوت

نجده من حيث الشكل جاء مستوفيا لشروط الضرورية الواجب توافرها في القوانين  3111حاولنا تحليل دستور 
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ملالي لها كما أن الدستورية العاملية،فهكذا نجده يحتوى على ديباجة تشكل مقدمة ،و ملخص ملا يحتوى على النص ا

النص الدستوري جاء في شكل مواد مستقلة و في نص متوسط و يحتوى مضمونه القواعد الدستورية العامة، التي 

ترد في كل دساتير العالم، بذلك نرى انه حدد املبادئ ألاساسية التي يقوم عليها الدولة،و ألاهداف ألاساسية التي 

 .تسعى إلى تحقيقها

 ،التحرير الوطنيالبالد حيث نظم السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية و تحت عنوان ج هة تم نظم السلطات في 

تحدث عن الحزب ونظم القضاء و منه إلى تنظيم املجلس الدستوري و املجالس العليا كهيئات استشارية في الدولة 

ونالحظ أن املشرع الجزائري لم يهمل ذكر و تحديد القواعد التعديل الدستوري كما تحتويه اغلب دساتير الدول 

له ال يتم إال بتدبير و إجراءات تعلوه أو تعديله إلى بمجرد ألاخرى، الن دستور يعتبر القانون ألاسمى في البالد و تعدي

قواعد دستورية مماثلة و كذلك إلاعطاء الدستور صفته العليا في تدرج القوانين، فاشترط أن يعرض مشروع 

الدستور على الاقتراع العام للموافقة كما يشترط فيه أن يصدر في شكل قانون دستوري تم ننتقل إلى تحليل السلطة 

في البالد فنجد أن الدستور أعطى النظام الطبقة البرملانية أكثر من الصفة الرئاسية ،حين ستخلص من خالل ما 

رأيناه من وسع اختصاصات الجمعية الوطنية حيث نجدها غير محددة في حد ذاتها ،بل تركها الدستور مفتوحة مع 

نواب حق اقتراح الوطنين،حق مراقبة عمل الحكومة تحدد أطرها وفتح أمام الجمعة الوطنية ميدان التشريع وجعل ل

وللجمعية كذلك الحق في معارضة سياسة الحكومة مما يؤدي إلى استقالة رئيس الجمهورية كما جعل رئيس 

الجمهورية مسؤوال أمام الجمعة الوطنية عن سياسية الحكومة ،و هذا هو أساس الحكم في ألانظمة البرملانية حيث 

و بمعارضة سياسية حكومته يعذ ذلك سحبا الثقة البرملان من الحكومة . مسؤوال أمام البرملان تجعل رئيس الحكومة

مما يؤدي إلى استقالة رئيسها الن ممثلي  ألامة عارضوا برنامجه السياس ي للحكومة و من سمات النظام البرملاني التي 

في الجمعية فمن هنا نستخلص أن أعضاء أعضاء الحكومة من بين النواب  6/1اشترط تعيين  3111وردت في دستور 

البرملان يساهمون في الهيئة التنفيذية في تسيير أمور البالد كما سبق للجمعية استجواب الوزراء و مراقبة عمل 

 .الحكومة ،مما جعل سلطة البرملان أعلى من سلطة الحكومة

هور على السلطة التنفيذية دون يالحظ انه لم ينص على منصب رئيس الحكومة ،وهذا بسبب سيطرة رئيس الجم

تسمية رئيس املجلس في حكومة  3116.3111منازع ،و تركيز ها في شخصه  لقد عرفت الجزائر أثناء املرحلة الانتقالية 

غير أن املجلس تخلى في النهاية عن هذا إلاجراء و تبنى حال أخر تمثل في اقتراح تقدم به النائب بشير .احمد بن بلة 

ى أن املجلس الوطني التأسيس ي يقتصر دوره على تعيين رئيس لحكومة في غياب رئيس الدولة الذي بومعزة ،نص عل

يتولى هذه املهمة في النظم البرملانية، على أن يشكل هذا ألاخير قائمة وزراءه، ويقدمهم إلى املجلس دون اشتراط 

لم يعد فيه مكان ملنصب رئيس الحكومة  3111موافقته على تشكيله الحكومةو مثلما ذكرنا أنفا، ففي ظل الدستور 

بل أن أصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة الدولة و الحكومة في نفس الوقت، وهو ما جعل منه املجسد 

 .للسلطة التنفيذية دون وجود شريك له في ذلك

على إيداع السلطة التنفيذية لدى رئيس الجمهورية ،هو وحده املسئول أمام  3111وفي هذا إلاطار أكد دستور 

املجلس الوطني على أن يختار ثلثي أعضاء حكومته من بين نواب املجلس و يقدمهم  إليه ،من ثم فالتقديم هنا و على 
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يكون مجرد إجراء بروتوكولي ال يرتب أي نتيجة تؤثر على  غرار ما حدث في ظل املجلس الوطني التأسيس ي، ال يعدوا أن

 3111جوان  31مصير الحكومة ،و قد تواصلت نفس املمارسة في الظل املرحلة املؤقتة التي تلت تغيير نظام الحكم في 

دفاع  ،حيث تولى زعيم الحركة التصحيحية هواري بومدين جمع بين رئاسة الحكومة و مجلس الثورة ، و مهام وزارة ال

،فقد أكد هذا ألاخير على  3111في نفس الوقتو نظرا لعدم تغيير طبيعة النظام السياس ي الجزائري في ظل دستور 

اضطالع رئيس الجمهورية بقيادة الوظيفية التنفيذيةو تقرير السياسة العامة لألمة في املجالس الداخلي و الخارجي و 

 يين إعادة الحكومة و تحديد صالحياتهمقيادتها و تنفيذها ،و ألجل ذلك كان يتولى تع

" على انه يمكن لرئيس الجمهورية أن يعين وزيرا أوال:" 3111من دستور  331وهذا و تجدر إلاشارة انه قد نصت املادة

،و مما يدعوا لإلشارة إليه أن الدستور لم يلتزم رئيس الجمهورية ال بتعيين نائب رئيس و ال وزير أول بل منحه سلطة 

فقد خول دستور  3111ك، و بالنتيجة هو حر في استعماله أو عدم استعمالهاو على عكس من الدستور فعل ذل

و .من الدستور  331لرئيس الجمهورية إمكانية تفويض جزء من صالحياته إلى نائب أو نواب  له في إطار املادة  3111

متروك الختيار رئيس الجمهورية ،خاصة أن بالتالي نخلص أن تولية نائب الرئيس أو الوزير ألاول  هو أمر جوازي  

الدستور لم يتضمن اختصاصات  يجب على نائب  الرئيس القيام بها في حالة خلو منصب الرئاسة بل اسند مهمة 

 .الرئاسة املؤقتة إلى رئيس املجلس الشعبي الوطني

من  331ول ،إذ نصت املادةليؤكد على وجوب تعيين الوزير ألا  3111جويلية  1وفي نفس السياق جاء تعديل دستور 

التعديل على انه يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة و من بينهم وزير أول يساعده في تنسيق النشاط الحكومي و 

أن هذا التعديل الدستوري لم ينص على منصب نائب الرئيس و إنما  في تطبيق القرارات املخدة في مجلس الوزراء

تم انتقل تعيين الوزير ألاول من حق اختياري و تقديري إلى أمر إلزامي لرئيس اوجب تعين وزير ألاول ،و من 

املتضمن تشكيل و تنظيم الحكومة حيث جاء فيه ألول مرة  11-11الجمهوري لرئيس الجمهورية ثم جاء املرسوم رقم 

أفريل 1املؤرخ في  11-11في صدر قائمة أعضاء الحكومة منصب و أمم الوزير ألاول فأكد هذا بصدور و املرسوم رقم 

، و املتضمن اختصاصات الوزير ألاول ،و حددها كالتالي يساعد الوزير ألاول رئيس الجمهورية في تطبيق 3111

النشاط الحكومي و تطبيق قرارات مجلس الوزراء  و يقوم الوزير ألاول بتحضير اجتماعات مجلس الوزراء رئاسة 

هر على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ،يسهر على تنفيذ القوانين و مجلس الوزراء ،ينشط النشاطات الوزارية يس

ألانظمة و على حسن سير إلادارة واملصالح العمومية ، يعين الوزير ألاول بتفويض من رئيس الجمهورية في الوظائف 

 .       املدنية ،يمارس الوزير ألاول السلطة التنظيمية املفوض له من رئيس الجمهورية

منه على انه ستصدر مراسيم أخرى تحدد اختصاصات الوزير ألاول املفوضة له من  1وم في املادة ويضيف املرس

 .رئيس الجمهورية حسب الضرورة

و في الواقع نرى أن مهام الوزير ألاول تتعدى هذه الاختصاصات ،حيث انه يعد اقرب مساعد لرئيس الجمهورية 

ت شخصية تدخل في مدى تحديد العالقات بينهما و هكذا نجد أن فباإلضافة إلى اعتبارات  الوظيفة هناك اعتبارا

و تعمل باتصال مع رئاسة الجمهورية كما ( الوزارة ألاولى)الوزير ألاول بصفة عضوا في الحكومة له وزارته الخاصة به 
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تحديد  نجد أن الوزير ألاول يؤثر على اختيار رئيس الجمهورية ألعضاء الحكومة فيساهم في اختيار الوزراء و

 .الختصاصهم من قبل الرئيس

كما  انه يمثل  رئيس الجمهورية في العديد من التظاهرات في الداخل و الخارج بتفويض من رئيس الجمهورية و إرساله 

كمبحوث خاص له ،كما  يباشر الوزير ألاول املبادالت البروتوكولية و الوظيفية مع نظراءه في العالم ،كما يستقبل 

زوار ألاجانب، كما يقوم باملباحثات و التبادالت الجزائرية مع الدول ألاجنبية باعتباره عضوا في الشخصيات و ال

الحكومة،و ذلك عن طريق إصغائه للعروض الوزارية املقدمة في اجتماعات مجلس الوزراء ،و كذلك التقارير 

كذلك باضطالعه على العقود و املنشورة و املوزعة على أعضاء الحكومة ،حول نشاطات الوزراء في الخارج ، و 

،و كذلك باستقباله للسفراء واملمثلين (دول أو شركات)الاتفاقيات الاقتصادية التي تعقدها الجزائر مع الخارج 

لكن ما يالحظ أن وظيفة الوزير ألاول في الجزائر تختلف عن .ألاجانب، املعتمدين في الجزائر من قبل بلدانهم املختلفة

و .نظمة الغربية ،حيث نجد الوزير ألاول في الغرب هو رئيس الحكومة و يشرف على عمل الوزراءوظيفة نظراته في ألا 

التي يشكلها عند تعيينه بعد انتصار حزبه في الانتخابات التشريعية في البرملان، و يختار رئيسا " الحكومة"الوزارة 

 .شاطاتها و قيادة مهامهاللحكومة رئيس الحزب املنتصر، فيقوم برسم سياسة الحكومة و تنسيق ن

و يكون مسئوال عن عمل الحكومة أمام امللك أو رئيس الجمهورية و تكون الحكومة كاملة مسئولة أمام البرملان الذي 

يمنحها ثقته ملمارسة مهامها و له أن يسح ها منها إذا رأى في ذلك ضرورة و مخالفة إلرادة الشعب التي يمثلها النواب في 

 البرملان

الوزير ألاول في الجزائر يعتبر أول الوزراء و املساعد ألاول لرئيس الجمهورية الذي يرأس الحكومة ،و اجتماعات بينما 

في حين  يسهر الوزير ألاول على تنفيذ قرارات املجلس و ينسق تطبيق القانون من قبل إلادارة و على  26مجلس الوزراء

م بتنسيق نشاطات الحكومة و يشرف على تطبيق قراراتها حسن سيرها ،و ذلك بتفويض من رئيس الدولة،كما يقو 

،كما يترأس املجالس الوزارية ،التي يجتمع فيها ممثلين وأعضاء من الحكومة لدراسة موضوع معين من قبل الخبراء و 

 .املستشارين في اجتماعات مضيقة ملمثلين الوزارات املعينة باملوضوع

و هي كتابة الدولة للوظيفة العمومي و إلاصالح إلاداري، اللجنة  3111ذ و ثم ضم بعض الهيئات للوزارة ألاولي من

 .الوطنية إلعادة إدماج املهاجرين،اللجنة املكلفة بمراقبة التوازنات الخارجية 
النظام السياس ي  ؛ سعيد بوشعير، 661. ،املرجع السابق ،ص...............أنظر ،عمار عباس ،الرقابة البرملانية 27

 ؛310.،ص 3111،دار الهدى ،الجزائر ،6.الجزائري ،ط

A.DJEBBAR ,B YELLES CHAOUCHE ,la réflexion ,sur le contrôle de l’A.P.N , R.A.S.J.E.P.,Mars ,N°1,pp.13  

et s ; 

تركيز السلطة  من تغيير على مستوى التنفيذية ليس سوى تخفيف من حدة 3111رأي البعض بأن ما أحدثه دستور 

و أن ألامر يتعلق بثنائية شكلية بسبب إلابقاء على الدور املحوري لرئيس الجمهورية ،أنظر ،دمحم بودة ،رئاسة الحكومة 

، مقتبس من عمار 6000في النظام السياس ي الجزائري، دراسة مقارنة رسالة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة وهران،

 661.، املرجع السابق،ص..............عباس،الرقابة البرملانية
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؛فوزي اوصديق ،الوسيط  131.؛العيفا اويحي ،املرجع السابق ،ص 161.أنظر، مولود ديدان، املرجع السابق، ص 28

؛ فوزي اوصديق الوافي في شرح القانون الدستوري  131.،املرجع السابق ،ص.....................في النظم السياسية

؛فوزي ا وصديق النظام دستوري ،الجزائر ووسائل التعبير 611. ، ص6001الجزائر،  ج؛.م.،د6.،ط1.الجزائري ،ج

 .6001املؤسساتي ،د،م،ج، الجزائر ،
و قد كان قاصدي مرباح أول رئيس  1/33/11الفقرة ألاولى من التعديل الدستوري الذي جرى في  311انظر ،املادة  29

 .التنفيذية للحكومة في تاريخ الجزائر في ظل ازدواجية السلطة
نقله نوعية هامة و اتجه نحو ألاخذ بمبدأ الفصل بين السلطات فضال مرنا واتخذ موقفا وسطا  3111انتقل دستور  30

بين النظام الرئاس ي و البرملاني،بإحداث هيئات مستقلة ومتوازنة تتميز  العالقة بينهما بالتعاون و التنسيق بحيث ال 

تعاونت منع السلطة ألاخرى،كما أن هذا الدستور قد اخذ بثنائية السلطة التنفيذية  يمكن ألي منها،أداء مهمتها الا إذا

بحيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية يمثل السلطة السامية في الحدود املثبتة في ظل هذا الدستور 

الحكومة ،الذي يقدم برنامج  مع عدم مسؤولية سياسيا أمام املجلس الشعبي الوطني ، و يتولى املسؤولية  رئيس 

حكومته أمام املجلس الشعبي الوطني يمارس حق مراقبة النشاط  الحكومي  ،كما يملك حق املبادرة بالقوانين رئيس 

الحكومة و النواب أما بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وسعت صالحياته ،و مكن من وسائل يمارس بها رقابة 

مثلة الكتابة و الشفهية آلي عضو  من الحكومة أو التصويت على ملتمس رقابة أو السلطة التنفيذية مثل تربية ألا 

،فقد جاء مختلف عما سبقه من الدساتير، فاخذ بنظام املجلسين  3111إنشاء لجان تحقيق أما بالنسبة لدستور 

لرئاس ي و عوضا عن نظام املجلس الواحد،و بذلك استحدث نظام مجلس ألامة ،كما جمع بين صورتين النظام ا

النظام النيابي ،و ذلك بتكريس املساواة و التوازن بين السلطتين التشريعية  والتنفيذية و التعاون بينهما باستحداث 

وسائل تأثير متبادل بينهما مع ألاخذ بمبدأ استقاللية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية باعتبار أن هذه 

ر، إبراهيم بولحية ،عالقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية في ظل دستور ألاخيرة منبثقة عن إرادة الشعب ،انظ

 61-61،وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بين الحكومة و البرملان ،الوزارة املكلفة بالعالقة مع البرملان،  3111

 663.، ص،املرجع السابق..............أنظر ،عمار عباس،الرقابة البرملانية 3.،ص6000اكتوبر

؛و من ثم اتجه النظام نحو إدارية السلطة   666.،املرجع السابق ،ص.......أنظر ،عمار عباس ، الرقابة البرملانية،

، فقد تم اعتماد 3111جويلية  30التنفيذية و بالتالي ال مجال  للحديث عن منصب رئيس الحكومة ،أما بصدور 

راء وزير الدفاع الوطني تسمية رئيس الحكومة الذي يعتبر رئيس تسمية رئيس الحكومة الذي يعتبر رئيس مجلس الوز 

املجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني ـ وهو في نفس الوقت رئيس مجلس الثورة، يعني انه بجميع بين مهامه كرئيس 

، املرجع ..الدولة ،و رئيس الحكومة ،و يمارس أهم و معظم وظائفه إلادارية؟، انظر ،سعاد رابح، املركز القانوني 

 .31.السابق،ص

 .663.،املرجع السابق ،ص.......أنظر، عمار عباس، الرقابة البرملانية،   

املرجع ........انظر، عمار عباس، الرقابة البرملانية،   ؛31.، املرجع السابق،ص..أنظر ،سعاد رابح، املركز القانوني  

 .663.السابق، ص
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إذ ال يجوز بأي حال من :" تنص على انه 01-11عدلت بموجب القانون رقمو التي  3111من دستور  331كانت املادة   

ألاحوال أن يفوض رئيس الجمهورية  سلطته في تعيين نائب أو نواب رئيس الجمهورية و الوزير ألاول و أعضاء 

خابات تشريعية الحكومة و إعفائهم من مهامهم ،و ال في إجراء استفاء أو في حل املجلس  الشعبي  الوطني أو تنظيم انت

من الدستور  و كذلك السلطات الواردة في  361إلى  331مسبقة ،و ال في تطبيق  ألاحكام املنصوص عليها في املواد 

 .من الدستور  333من املادة  31و الفقرة  1إلى  1الفقرات من 

ن ،مباحث في القانون الدستوري و ؛مولود ديدا663.، املرجع السابق ،ص...........أنظر، عمار عباس ، الرقابة البرملانية

؛ فوزي أوصديق ، الوسيط في  110- 111. ، ص 6001النظم السياسية املقارنة ،دار النجاح للكتاب ، الجزائر ،

؛ عبد هللا  بوقفة ، الدستور  313.، ص 6003النظم السياسية والقانون الدستوري  ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر ،

؛ العيفا اويحي ، 311.، ص 6006، الجزائر 3.ه محدداته ،دار ريحانة نشر و التوزيع ،طالجزائري ، نشأته أحكام

 ، املرجع السابق ،..........ني،أنظر ، سعاد رابح، املركز القانو ؛131.، املرجع السابق ،ص............النظام الدستوري ،

 ؛ 31.ص
 la constitution de 1958 dans son article 21 met  en relief la fonction du premier 

ministre au sein des institutions le terme de premier ministre qui replace celui de président du 

conseil semble indiquer  qui remplace celui de président du conseil celui semble indique que le 

chef du gouvernement sous la septièmes république est un personnage très différent de des 

prédécesseurs ……..…les pouvoir les pouvoirs du premier ministre est la direction de l’action  

de gouvernement  ce qui l’amène  à donner  des instructions  a ses collègues de gouvernement , 

en particulier par voie de circulaires, le premier ministre dispose l’initiative de la loi(art39) est 

responsable « de la loi de la défense national ». mais cette responsabilité doit nécessairement se 

combiner avec ce lui qui fait du présidant de la république le chef de armes , le premier ministre 

assure l’exécution des lois …. » Il exerce le pouvoir réglementaire , il est clairement indique 

que la lois n’a plus.sur cette question Cf.Yves GUCHET, Jean CATSIAPIS ,Droit 

constitutionnel, ellipes, édit.marketing.1996 ,pp.130.131 ; ‘le premier ministre est affranchi du 

respect de la lois mais le conseil d’état a affirmée la soumission des règlement autonomes aux 

principes généraux du droit sur cette question Cf.Yves GUCHET, Jean CATSIAPIS, op.cit. , 

p.131. 
املستعمل في النص العربي للدستور و بين   Désignationيرى البعض بان هناك فرق شاسع بين مفهومين التعيين31

املستعمل في النص الفرنس ي ،حيث أنه في ألانظمة النيابية التعيين ال يجعل من الوزير ألاول  Nominationالتسمية 

عندها فقط يجري .................كية تصويت ايجابي من النوابإال مرشحا للمنصب ،يتطلب تأكيده حصوله على تز 

ألنه يتحتم عليه أن يسمى فقط الشخصية التي حصلت على ثقة النواب،لهذا كانت   .....رئيس الدولة التسمية 

تأتي  التسمية وسيلة بيد الرئيس لكن تأثيرها جد شكلي ألنها ال تصل الى درجة التعبير عن قوة قرار مستقل و ألنها

الحقة عن التعيين مكثفة بإتباع القرار الذي هو خيار سابق بقوة قانونية ،أنظر،احمد بودة،رئاسة الحكومة في 

،املرجع السابق ذكره ،مقتبس من عمار عباس ،الوقاية .................النظام السياس ي الجزائري 

 .661.،املرجع السابق،ص..................البرملانية
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و تعيينه ألحمد اويحي ،كرئيس للحكومة قام هذا ألاخير  6001الة رئيس الجمهورية علي بن فليس في مايبعد استق 32

بإعادة نفس التشكيلة الوزارية للحكومة املستقلة ،و قد برر ذلك عند تقديمه لبرنامج حكومته بالطبيعة الرئاسية 

 661.، املرجع السابق ،ص...................لبرملانية للنظام السياس ي الجزائري حسب قوله ،انظر، عمار عباس الرقابة ا
على أن رئيس الجمهورية هو القائد ألعلى للقوات املسلحة و يتولى مسؤولية الدفاع الوطني و  3111ينص الدستور  33

خرباش ي من دستور، انظر ،عقيلة  11من املادة  3.6.1يقرر السياسة الخارجية لألمة و يوجهها كما جاء في الفقرات 

ذي  31املؤرخ في  01/31؛كما نص قانون رقم 306.، املرجع السابق ،ص.....العالقة الوظيفية بين الحكومة و البرملان 

و التي تنص  11تعدل املادة  1املتضمن التعديل الدستوري في املادة 6001نوفمبر  31املوافق ل 61 31القعدة عام 

السلطات التي يخلوها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات بان يضطلع رئيس الجمهورية  باإلضافة الى 

هو القائد العلى للقوات املسلحة للجمهورية يتولى مسؤولية الدفاع الوطني يقرر السياسة : والصالحيات آلاتية

أن يفوض  الخارجية ألامة و يوجهها يرأس مجلس الوزراء يعين الوزير ألاول و ينهي مهامه ،يمكن رئيس الجمهورية

من الدستور، يمكنه أن يعين  11جزء من صالحياته للوزير ألاول لرئاسة اجتماعات الحكومة مع مراعاة أحكام املادة 

نائبا أو عدة نواب للوزير ألاول بفرض مساعدة الوزير ألاول في ممارسة وظائفه و ينهب مهامهم يوقع املراسيم 

قوبات أو استبدالها يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات الرئاسية له حق إصدار العفو و حق تخفيض الع

 .............. أهمية وطنية يبرم املعاهدات الدولية يسلم أوسمة الدولة و نياشنها 
أن كانت النصوص الدستورية قد منحت حق اختيار أعضاء الحكومة من صالحيات الوزير ألاول فان تعيينهم يعد  34

من  11من التعديل دستوري ألاولى من التعديل الدستوري املادة   331/3رية املادة من صالحيات رئيس الجمهو 

 .3111من دستور   11و املادة  3111دستور 
من الدستور فقي  11التي تعدل املادة  1ملتضمن التعديل الدستوري قد نص في املادة ا 01/31و يالحظ أن قانون 35

تعيين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير ألاول ينفد الوزير ألاول برنامج رئيس  الجمهورية و 

أنظر، "ي مجلس الوزراءينسق من اجل ذلك املهل الحكومة  يضبط الوزير ألاول مخطط عمله لتنفيذه و يعرضه ف

؛ عمار عباس ـ،الرقابة البرملانية على 613.؛ العيفا اويحي،املرجع السابق ،ص166.مولود ديدان ،املرجع السابق ،ص

  11.؛ إبراهيم بولحية،  املرجع السابق ،ص 661.، املرجع السابق ،ص...أعمال الحكومة 
الفقرة الخامسة من دستور  11و املادتين  3111وري لسنة الفقرة الرابعة من التعديل الدست 333أنظر، املادة  36

 3111الخامسة من دستور  1الفقرة  11و املادة  3111
37 Cf,P,AVRIL ,J.GICQUEL, Droit parlementaire ,2ed. , édit .Montchrestien 

,paris,1996,p.223 ;H,PORTELLI ,Droit constitutionnel ,5 ed.,édit. Dalloz ,P aris ,2003 p .256,J.C 

MASCHELET,J,P,VALLETE ,Droit constitutionnel et institution politique , 2ed.,édit. Dalloz ,P aris,1997, 

p.179 ;François  DE LA SAUSSAY 

,Frederic DIEU ,Droit constitutionnel  et  institutions politiques ,hachette supérieur ,P aris,2000,pp.92 et 

s. 
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 1.املرجع السابق ،ص  01/31أنظر،قانون   38
 من الدستور  11تعدل املادة 1أنظر،املادة  39
الشخص محكوم عليه بالزوال و الاندثار حتى تتمكن " Michel Robertو يذكر دمحم بودة للتدليل على ذلك بمقولة  40

 661.،املرجع السابق ،ص..........انيةملكة النحل من البقاء في مركز الخلية ،مقتبس من عمار الرقابة البرمل

ألاغلبية هي املستودع الدائم و الخزان الذي يلجا عند محاولة توقيع الاختيار  على الوزير ألاول تجنبا للجدل داخل  41 

الوسط السياس ي، فالسلطة القائمة بالتعيين ال تستطيع أن تغفل شيئا أو أن تقنع الغير باختياراتها دون الاستناد 

الن ألامر ال يتعلق بتعيين .... مخططات عملها( البرامج)أغلبية توفر لها الوسائل الكافية و الكفيلة النجاز على 

؛ . شخصية وكفى  ،إنما ضرورة التأكد من إمكانية بقائها و استمرارها  بما أن الوزير ألاول مسؤول أمام البرملان

يتضمن  استداع هيئة  الانتخابية  6060سبتمبر  31وافق لامل 3116محرم  61املؤرخ  في  613-60املرسوم الرئاس ي 

 .لالستفتاء  املتعلق بمشروع تعديل  الدستور 
يجب أن يفهم على املستوى العملي أن سلطة التعيين تعرف حدودا تفردها معطيات الواقع، تراعي فيها القوى   42

ستعملها كما يشاء ومن أنها إجراء من الضروري الفاعلة ألنها مسؤولية سياسية والتزام قبل أن يكون حقا مطلقا ي

توقيعه بين عدة شخصيات ،و ضمن جو سياس ي حتى ولو وقع ألامر حد من تراجع نسبيا ،انظر، دمحم بودة، رئاسة 

؛ مقتبس من عمار عباس ،الرقابة البرملانية 11-11.، املرجع السابق،ص..........الحكومة في النظام السياس ي الجزائري 

 661.،املرجع السابق ،ص..............
 60.،املرجع السابق ،ص...........سعاد رابح ،املركز القانوني   43

؛عمار عباس ،الرقابة  131.؛العيفا اويحي ،املرجع السابق ،ص111.مولود ديدان ،املرجع السابق ،ص 44

 661.،املرجع السابق ،ص..................البرملانية
يتعلق ألامر بكل من احمد بن بيتور و إسماعيل حمداني ،الذين كان عضو في املجلس ألامة في كلية الثلث املعين من  3

طرف رئيس الجمهورية إال أنهما اشرف علي رئاسة الحكومة في ظل أغلبية في غرفتي البرملان تنتمي إلى حزب التجمع 

ناء مناقشة برنامج حكومته عندما أكد على اختيار الحكومة كان الوطني الديمقراطي وهو ما أكده احمد بن بيتور أث

،املرجع ............انظر، عمار عباس ،الرقابة البرملانية ...............من خارج الانتماء الحزبي لرئيسها و بعض الوزراء 

 661.السابق ، ص
 610.السابق ،ص،املرجع ...........................عمار عباس ،الرقابة البرملانية 46

رئيس الحكومة الوحيد الذي قدم استقالته لرئيس ( الوزير ألاول الوحيد الذي قدم)يعتبر احمد بن بيتور   47

 الجمهورية ،و الذي عبر من خاللها  عدم انسجامه مع طريقة رئيس الجمهورية في الحكم
، بان ظاهرة تغيير 6000علي بن فليس منذ  و في هذا إلاطار رأي النائب دمحم دويس ي أثناء مناقشة برنامج حكومته 48

الحكومات و إن كانت ال مانع منعا من النائبين القانونية و الدستورية من شأنها أن تكرس عدم الاستقرار السياس ي 

انظر "ألامر الذي يؤثر على مصداقية الدولة  و يعرض كل محاوالت إلاصالح و الخروج من ألازمة للمزيد من التعثر 

 610.، املرجع السابق ،ص...........اس الرقابة البرملانية،عمار عب
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، و  6006و6000يتعلق ألامر بكل من إسماعيل حمداني،احمد بن بيتور علي بن فليس ، الذي ترأس حكومتين سنة  49

 .6001أخيرا احمد اويحي الذي  ترأس الحكومة بعد إقالة علي بن فليس في ماي 
 610.،املرجع السابق ،ص..........الوظيفية،أنظر، عقلية خرباش ي ،العالقة  50
 .كانت تسمى برنامج حكومة ،أما بموجب التعديل الدستوري الحالي، فهو يسمى مخطط عمل الحكومة  51
 301.،املرجع السابق ،ص........................عقلية خرباش ي ،العالقة الوظيفية  52
توالية و يمكن القول عنها أنها فترات قياسية ال لش يء إال ألاسباب إذ تجاوزت فترة بقاء الوزير ألاول أربع سنوات م 53

تعود إلى أنها مرحلة كان يغلب عليها طابع التركيز ،وارتباطه لرئيس الدولة باعتباره محورا أساس ي داخل النظام مقارنة 

و سنفصل عن  بوزير أول ، اقل ما يقال عنه انه شخصية تقنوقراطية خالصة ،و ال تتمتع بأي سلطة سياسية

 610.، املرجع السابق ،ص................مشاكل البالد الحقيقية ،انظر ،عمار عباس ،الرقابة البرملانية 
أكتوبر  33، 661أنظر ،حمالوي عكوش ي ،تدخل نشر في الجريدة الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني ، رقم  54

،م  6000سبتمبر  61ة السابقة الجلسة العلنية املنعقدة  يوم السبت ، الفترة التشريعية الرابعة ،الدورة العادي6000

 330.مقتبس من عقلية خرباش ي ،املرجع السابق ،ص
و حديثنا عن الاستقالة يجرنا إلى معالجة موضوع استقالة السيد شاذلي بن جديد الذي اختلفت آلاراء حول  55

ت نتيجة ضغوط خارجية و ذلك تلبية لرغبة السلطة الاستقالة فهناك من رأي أنها ليست استقالة و إنما كان

حيث تتم تشكيل لجنة مضفرة تضم أربعة شخصيات مناصفة  3116العسكرية في توظيف املسار الانتخابي في سنة 

مؤلف ،علي هارون يؤكد  .بين الجيش و الحكومة تفكر في كيفيات إيجاد حل ال يتناقض مع الدستور  انظر ،بدون 

،مقتبس من مولود ديدان املرجع  11،العدد  6003جانفي  6الاستقالة ، يومية الشروق اليومي  الشاذلي أرغم على

؛أما فيما يخص ألاستاذ سعيد بوشعير فقال ، أن الرسالة  املوجهة من قبل رئيس الجمهورية إلى  111.السابق ،ص

ستقالة و إنما  استعمل فيها لم تتضمن مصطلح الا  3116جانفي  33املواطنين  أمام املجلس  الدستوري بتاريخ 

و لهذا فإنني ابتداء منن اليوم أتخلى عن مهام رئيس الجمهورية فاالستقالة ( ضرورة انسحابي من الساحة السياسية )

لم تكن حسب وجهة نظره مهما كانت ألاسباب دستورية في تلك الظروف ذلك إذا كان الدستور اعتبرها حقا من 

 11من املادة  1،1،1يبين بوضوح الظروف الذي يمكن فيه الرئيس ممارسة في الفقرات  حقوق رئيس الجمهورية، فانه

و ما يالحظ انه اقترف استقالة رئيس الجمهورية بحل "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته " من الدستور 

خيانة لألمانة إن صح التعبير،  املجلس الشعبي الوطني ادخل البالد في أزمة دستورية حقيقية و يمكن اعتباره بمثارة

حتى ال نقول جريمة خيانة عظمى حيث أن ما قام به الرئيس يعتبر تهربا من املسؤولية على حد قول ألاستاذ و انه جاد 

في وقت يصعب فيه استمرار دستورية انظر ، سعيد بوشعير ،و جهة نظر قانونية حول  استقالة رئيس الجمهورية 

؛ سعيد بوشعير ، النظام السياس ي 31-1.،العدد ،ص 3111املجلس الشعبي الوطني ، إدارة جانفي و حل  33بتاريخ 

؛ أما فيما يخص ألاستاذ فوزي وصديق ،فهو يرى من خالل 631.،ص 11، دار هدى ،الجزائر ،6.الجزائري، ط

ا أدخلت البالد في أزمة أن استقالة الرئيس كانت مخالفة للدستور على اعتبار أنه 3111من دستور  11استقراءه ملادة 

دستورية حقيقية ،و ذلك من خالل استقالة الرئيس و حل املجلس الشعبي الوطني ، إضافة إلى إسناد مهمة رئاسة 
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الدولة إلى هيئة استشارية تختص بإعطاء الاستشارات لرئيس الجمهورية و من خالل كل هذا كان لزما على املجلس 

من الدستور تنص على أن املجلس الدستوري  311جمهورية باعتبار أن املادة الدستوري أن يرفض استقالة رئيس ال

و هذا الرفض هو من حق املجلس الدستوري ،و هو مطابق لنص و روح هذه :"يكلف بالعنصر على احترام الدستور 

ستوري و القانوني املادة ،و أمام هذه القرائن القانونية يمكننا القول أننا أمام حكومة واقعية الفتقادها السند الد

الذي قامت في حالة أو شيدت على إنقاضه رغم أنها تستند على املشروعية التاريخية و دليل ما نقول إسناد رئاسة 

باملجلس ألاعلى للدولة ألحدي مفجري الثورة املباركة السيد دمحم بوضياف تم استخالفه ألامين العام للمجاهدين 

 .لخطابات يتم إلاشارة لهذه املشروعية التاريخيةالسيد  علي كاف بل حتى العديد من ا

حيث يقول ألاستاذ  فوزي اوصديق أن الفقيه ازمان يعتبر أي عدم وجود رد فعل الانقالب أو حركة معينة كمظاهرات 

بل كان رد فعل عنيف سواء على مستوى  أو استنكار عام يكفي الكتسابها املشروعة ،و لكن هذا لم يحدث في الجزائر،

 coup d’étatاملؤسسات الرسمية للدولة أو على مستوى الجماهير بل يمكن اعتبار هذه العملية انقالب  على ألاريكة 

sur canapé  فهو داخل في علم التكنولوجية السياسية أكثر من علم القانون انظر، فوزي اوصديق ،الوافي في شرح

ألاستاذ   ؛أما فيما يخص 111.؛مولود ديدان ،املرجع السابق ،ص 111.ي ،املرجع السابق ،صالقانون الدستور 

 :" بوسماحة 

décide trois  mesures capitales dont les effets  sur la vie constitutionnelle et politique du pays vont être 

durables du fait de toute activité des organes constitutionnels élu … » sur cette question Cf, M. 

BOUSSOUMAHA  ,la situation de la constitution de 1989 être le 11 Janvier 1992 et le 16 Novembre 

1995 , IDARA ,2000, N°02 ,pp.75-76 ; 

selon les dispositions de la constitution la légalité constitutionnelle n’est pas écartée. Sur cette question 

Cf.f.  ZSAI ,l’élection présidentielle anticipée en Algérie le droit de l’épreuve de la politique, IDARA 

,1999 ,n°02 p.70. 
56 Cf, le quotidien d’Oran ,du 6-5-2006 ,p.2  

 613.السابق ،ص، املرجع .......مقتبس من عمار عباس ،الرقاة البرملانية 
، و قد اعتبر قرار إلاقالة 6001ماي  01،بيان رئاسة الجمهورية الصادرة في الصحافة الوطنية الصادرة في  نظرأ 57

مجازفة على اعتبار أن رئيس الحكومة املقال ،كان يشغل منصب ألامين العام  لحزب ج هة التحرير الوطني الحائز على 

 .الوطني الذي كان مكن شانه خلق انسداد سياس يأغلبية املقاعد في املجلس الشعبي 
املتضمن تسيير القيم املنقولة للدولة و قد الحظ  61/01/3111املؤرخ في  11/61كان مضمونه إلغاء ألامر رقم 58

احمد بن بلة بيتور بان مصالح رئاسة الجمهورية كانت مشغولة بإعداد مشروع هذا ألامر الغير متماش ي مع 

ترحة دون مشاركة و حكومته في ذلك ،تنظر، نص الاستقالة الصادر في الصحافة الوطنية ليوم إلاستراتيجية املق

الاستقالة لم تكن مبرمجة لكن انجاز مشروع أمر قانوني  خارج :" و في هذا إلاطار رأي بن بيتور بان 61/01/6000
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ن هذا كان من شانه يمنعني  من الحكومة كان كافيا إلحداث  القطيعة بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية ،ال 

 .1-1.،ص 30/01/6003يومية الخبر في " ممارسة وظائفي بالسلطة و الصفاء الالزمين 
احتمال حدوث خالف في التصور بين أو باألحرى بين إلي الرئيس "كما أضاف احمد بن بيتور بأنه لم يكن يتوقع  59

 حكومة أخر و رئيس الجمهورية
 .و ما بعدها  611.،املرجع السابق ، ص...لبرملانيةعمار عباس ،الرقابة ا 60
 1من الدستور الفقرة  11تعدل املادة  1أنظر ، املادة  61

املقصود بضبط البرنامج هو وضع تصور و اقتراح أسلوب عمل من اجل إيجاد حلول للمشاكل املطروحة  62

استجماع الجهود و الخيرات و تعبئة كافة  فعملية وضع التصور ال تكون ملعزل عن انجازه مما يتطلب..............

  611. الوسائل لتجسد عمليا عن طريق وضع سلم ألاولويات مقتبس من عمار عباس ، املرجع السابق ،ص
عرض السياسات املسطرة، على ذكر ألاهداف املحددة باألرقام "أكد احمد بن بيتور بأنه في برنامج حكومته فضل  63

ذلك ،و هذا تابع من اختيار ترى الحكومة انه جدر بالتفصيل مادامت تسوية املشاكل  بالنسبة إلى هذا القطاع أو

القائمة و كذا تلبية تطلعات املواطنين في جميع امليادين متوقفتين قبل كل ش يء على إعداد طرح واضح يمكن التحكم 

في هذا امليدان أو ذاك مادامت  فيه عند التطبيق ،و يضيف بان البرنامج لم يتجنب تحديد ألاهداف الواجب تحقيقها

الدراسة السنوية لقانون املالية تتيح الفرصة للوقوف عند ألاهداف املذكورة و عرضها على البرملان و إطالع الرأي 

 611.العام عليها   مقتبس من عمار عباس ، املرجع السابق ،ص
ن غياب ألاهداف محددة باألرقام ،و طرحت مالحظات ع" 6006خالل مناقشة برنامج حكومة،علي بن فليس لسنة  64

على آجال انجاز ألاعمال املسطرة في البرنامج و ذهب البعض إلى حد الحديث عن غياب  التزام الصريح و الواضح من 

 611.حيث تجسيدها ميدانيا مقتبس من عمار عباس ،املرجع السابق ،ص
تسطر فيه ألاهداف ....في هذا إلاطار يرى النائب عبد السالم علي راشدي بان برنامج الحكومة هو مشروع سياس ي  65

بوضوح و تحدد ألاعمال التي بج القيام بها بالتحقيق في الزمان و املكان، و تكون الوسائل القانونية الالزمة معروفة و 

 .مقاييس التقييم موجودة
بن فليس على انتقادات النواب املوجهة إلى برنامج حكومته الذي عوضه على أن مجلس  رد رئيس الحكومة على 66

 .و التي أعابت عليه خلو برنامجه  من ألاهداف املحددة باألرقام 63/01/6006الشعبي الوطني في 
اسات و في هذا إلاطار يضيف على بن فليس بان مناقشة قانون املالية تمثل مجاال مفضال ملناقشة كل السي67

القطاعية و بالتفصيل فضال عن أن كل مشروع قانون يعطى الفرصة للبرملان بغرفتيه للتعرض لهذه املواضيع، 

  611.انظر، عمار عباس، املرجع السابق، ص
لتمكينكم من الحصول  عل املعلومات وافية عن :" وهو ما التزم  به علي بن فليس  في تدخله املذكور أعاله بقوله 68

كومة، فإنني سأوافي كل واحد  منكم بنسخة من رسائل املهمة التي ستوجه إلى أعضاء الحكومة، و كذا نشاطان الح

 " بنسخة من مخططات ألاعمال القطاعية ،  التي تبر ألادوات تنفيذ برنامج الحكومة ،و أجال انجازه
 301.املرجع السابق، ص، .........أنظر ، عقلية خرباش ي ،العالقة الوظيفية بين الحكومة و البرملان  69
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  1.،  املرجع السابق ،ص1/31أنظر، القانون 70
يتضمن التعديل  3111ديسمبر  1املوافق ل، 3131رجب  61املؤرخ في  11/111أنظر ،املرسوم الرئاس ي  71

  3111لسنة  11ر، العدد.ج  ،يالدستور 
 611.،املرجع السابق ، ص..........عمار عباس ، الرقابة البرملانية  72
 611.،املرجع السابق ، ص..........عمار عباس ، الرقابة البرملانية   73
أنظر، نزيهة بن زاغو، رئيس الحكومة في ظل النظام السياس ي الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  74

 611.،مقتبس من عمار عباس ،املرجع السابق ،ص313.، ص6006الجزائر 
؛ناصر لباد، الوجيز في القانون إلاداري 301.،املرجع السابق ،ص.................،العالقة الوظيفية عقيلة خرباش ي   75

 631- 601.،ص 6001، 6.؛عمار بوضياف ، الوجيز في القانون إلاداري ،جسور للنشر و التوزيع ،ط 311.، ص6.،ط

اد مخطط عمله ،و إذا كان وجوده رهينة من التعديل تنفي كل شك أن الوزير ألاول حر في إعد 11/6؛فان املادة 

 افتكاك تأشيرة موافقة البرملان فان هذه الخطوة ال يمكن أن تتم دون عرض البرملان على مجلس الوزراء 
و هنا تكون بصدد إقالته و ليس استقالة و ما يمكن إلاشارة له أن الدستور لم يبين ال شروط تعيين الوزير ألاول و  76

تستوجب عزله و بالتالي رئيس الجمهورية يتمتع بكامل  الحرية في إقالته الوزير ألاول و هذا ما حصل ال الحاالت التي  

مثال مع السيد علي  الذي أكد عدم تقديم استقالته أو حتى عن رغبته في الاستقالة و يبدوا أن قرار رئيس الجمهورية 

تي تقتض ي بتعيين  الوزير ألاول من نفس ألاغلبية بعزل السيد بتن فليس عف بكل ألاعراف الدستورية خاصة تلك ال

البرملانية عندما عين السيد احمد اويحي المين العام للتجمع الوطني الديمقراطي على رأس الحكومة الغلبة فيما لج هة 

 ، حينما عين السيد علي فليس على 600التحرير الوطني و نشير أن نفس القرار قد اتخذه رئيس الجمهورية في أوت 

رأس حكومة يمثل التجمع الوطني الديمقراطي ألاغلبية فيها، فهل الرئيس يعتبر ألاغلبية البرملانية فكرة غير حقيقية 

يمكن تجازوها و ما التجمع الوطني الديمقراطي و ج هة التحرير الوطني إال وجهان لعملة واحدة؟، مقتبس من عقلية 

 301.السابق ،ص، املرجع ..........خرباش ي العالقة الوظيفية 
 301.عقيلة خرباش ي ،املرجع السابق ،ص 77
فان رئيس الجمهورية يعبن كل من ألامين العام للحكومة  1و3و حسب مادتيه  11/610بموجب املرسوم الرئاس ي  78

و حتى املصالح املساعدة لرئيس الحكومة .مدير يرن رئيس الحكومة،رئيس الديوان ،مدير و الدراسات نواب املديران

مستوى الوزارات و كذا على املستوى املحلي من خالل الوالة انظر، عقيلة خرباش ي ،العالقة الوظيفية بين  على

 الحكومة

 301.، املرجع السابق ،ص............و البرملان 
خ املؤر  1/111من التعديل الدستوري ؛ و في هذا العدد تم إصدار املرسوم رئاس ي رقم  1و  1الفقرة  11أنظر،املادة  79

و املتضمن تفويض للوزير ألاول رئاسة اجتماعات الحكومة   6001نوفمبر  31املوافق ل 3161ذي القعدة عام  31في 

 101.،ص 6001أنظر ،مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية،دار بلقيس للنشر ،الجزائر ،
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يس الجمهورية حدد لهما أولويات أو أعطاهما توجيهات لم يذكر  كل من مولود حمروش ،سيد احمد غزالي بان رئ  80

يبشان املخطط الواجب إعداده انظر عرض مخطط عمل الحكومتين في الجريدة  الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي 

،ولو أن كال من قاصدي  مرباح ومولود حمروش ،في  3113و رقم  36/30/3111املؤرخة في  10الوطني ،رقم 

الوطنية ،أكدا على أن رئيس الجمهورية عمد تعينهما حدد لهما الخطوط العريضة التي يجب أن  تصريحهما الصحافة

يوليهما غاية خاصة  في هذا الصدد و في لقاء مع الصحافة الوطنية أكد مولود حمروش بان رئيس الجمهورية عند 

 6.،ص 36/1/3111املؤرخة في    تكليفه بتشكيل الحكومة فقد حدد له ألاولويات انظر ،في هذا املوضوع يومية  

في حين تبنى بن بيتور صراحة برنامج رئيس الجمهورية حيث جاء في  611.مقتبس من عمار عباس ،املرجع السابق ،ص

هو ذلك البرنامج الرئاس ي الذي تعكف الحكومة ".  1/3/6000ختام عرضه  لبرنامجه أمام املجلس الشعبي الوطني في 

و يقصد بذلك " الواقع البرنامج الرئاس ي الذي ركزنه ألامة مرتين عن طريق الاقتراع العامعلى تطبيقه لكي تجسد في 

و يقصد املوافقة على قانون الوئام املدني الذي عرض على استفتاء الشعب  3111انتخاب رئيس الجمهورية في افريل 

  611.انظر ،عمار عباس ،املرجع السابق ،ص 3111في سبتمبر 
نذكر هنا على سبيل املثال حكومة علي بن فليس التي تبنت صراحة برنامج رئيس الجمهورية ،الذي انتخبت على   81

،و قد أكد ذالك رئيس الحكومة أثناء عرض برنامج حكومته على املجلس الشعبي الوطني في 3111أساسه  سنة 

الحلول و اقتراح  تطبيق رئيس الجمهورية أن   أن الحكومة مناظلوا بمهمة جسمية تتمثل في إيجاد" بقوله  63/1/600

تستتبا ألامن في الداخل و استرجاع الجزائر مكانتها في الخارج ال يشكالن سوى مرحلة من برنامج الوئام املدني الذي 

 و جدد التذكير بذلك بمناسبة تقديمه لبيان السياسة العامة لحكومته". هو املرجع  الهام و الشامل العمل الحكومة 

يستمد فحواه و .......................أن املسعى الذي اعتمدته الحكومة:بقوله  1/33/6003أمام املجلس الشعبي الوطني في 

توجيهاته وزو تناسقه من برنامج رئيس الجمهورية الذي شرع الطاقم الحكومي الذي اشترط بقيادته في تنفيذ بالقدر 

ف الرئيسية املسطرة و هي استعادة  الوئام املدني و توطيد سيدة القانون و الالزم من الجدية و العزم في ضوء ألاهدا

 611النهوض باقتصاد بالدنا بصورة  مستديمة مقتبس من عمار عباس ،املرجع السابق ،ص ،
بقوله   13/1/61001وهو ما أكده احمد اويحي أثناء تقديمه لبرنامج حكومته أمام املجلس الشعبي الوطني في   82

ع الدستوري لنظامنا السياس ي النظام الرئاس ي يجعل من غاية الحكومة السهر على تنفيذ برنامج رئيس الطاب"

الجمهورية، و هو ألامر الذي تعتزم الحكومة الخوض فيه بعد أن  يفصل مجلسكم املوقر في هذا املوضوع بكل سيادة 

  611.مقتبس من عمار عباس،املرجع السابق ،ص" 
83 Cf ,YVES guchet ,Jeans ,CATSIAPIS ,Droit constitutionnel op .cit. , pp.130 et s.,François DE LA 

SAUSSAY ,op.cit .,p.92 
 611.عمار عباس ،املرجع السابق ،ص  84
 611.، املرجع السابق ،ص.......عمار عباس ،الرقابة البرملانية و  85
قشته لبرنامج حكومة علي بن فليس بان طريقة تعيين هذه و في هذا الصدد رأي النائب دمحم جهيد اليونس ي أثناء منا 86

ألاخيرة و قبوله  بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية يجد سلوكا منافيا لثقافة الدولة و دولة القانون وهو مؤتمر على 
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ا محاولة التراجع على املكسب الديمقراطي  و ألتعددي في البالد و يعد رضا الحكومة بدور دون الذي منحه إياه

 .الدستور الساري املفعول مشاركة في خرق أول وثيقة من مواثيق الجمهورية و اكبر عائق أمام دولة القانون 
و قد أكد على هذا الطرح النائب دمحم ارزقي فؤاد أثناء مناقشته برنامج حكومة احمد بن بيتور عندما الحظ بان 87

من الوزراء وضع برامج أحزابهم وراء ظهورهم و التنصل من ألوانهم السياسة لتصبح  طلب............."رئيس الجمهورية

و مما الشك فيه أن هذا الطرح السياس ي ..............الحكومة بمثابة فريق تقني مكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية

قة السياسية نحو الهشاشة و الشاذ يضعف املمارسة السياسية و يدوس قواعد الديمقراطية و أعرافها و يدفع الطب

الوجود الشكلي ألامر الذي يفتح الباب على مصراعيه لتكريس العودة إلى ألاحادية في أسوا مظاهرها بواجهة التعددية 

  611.، املرجع السابق، ص.....مقتبس من عمار عباس ،الرقابة البرملانية 
88 Cf , G. CHAMPAGNE , L’essentiel du Droit constitutionnel, les institution de la 7eme république , 5 ed 

., édit. GUALINO Paris ,2005 ,p.227 
89 Cf. P.AVRIL ,J.GICQUEL ,op.cit.,pp .220- 232  

 301.،املرجع السابق ،ص.......... خرباش ي ،العالقة الوظيفية أنظر عقلية 90
 ،؛ عبد هللا بوقفة313.ع السابق ،صالسلطة ،املرجأنظر عبد هللا بوقفة، القانون الدستوري آليات تنظيم  91

؛ سعاد حافظي، الضمانات القانونية لتطبيق  311.الدستور الجزائري نشأته أحكامه محدداته ،املرجع السابق ،ص

؛ بولوم دمحم ألامين ،البنية القانونية و الدستورية للسلطة في ظل دستور 63.القواعد الدستورية ،املرجع السابق،ص

 11.،مذكرة لنيل شهادة ماجستير في قانون عام جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان دار الرشاد للنشر و للتوزيع،ص 3111
و للمزيد من املعلومات حول هذه الحقب  3166،ص  3111نوفمبر 1بتاريخ  11ة العدد يأنظر ،الجريدة الرسم 92

ائر منذ الاستقالل من خالل الوثائق و النصوص التاريخية ،انظر بوكرا إدريس تطور املؤسسات الدستورية في الجز 

 316 -313.،ص 3111ج، الجزائر ، .م.الرسمية ،د
 ؛ دمحم ارزقي، تسبيب 311أنظر ،عبد هللا بوقفة ،القانون الدستوري ،آليات  تنظيم السلطة ،املرجع السابق ،ص، 93

بعض مالحظات حول كيفية تصور العالقة بين البرملان بغرفتيه مع السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية و 

رئيس الحكومة وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بين الحكومة و البرملان ،الوزارة املكلفة بالعالقة مع البرملان 

 .11.،ص 6000أكتوبر  61/ 61الجزائر ،
94L’article 49 de la constitution française de 1958 dispose clairement que le premier ministre, après 

délibération du conseil le ministre engage devant l’assemblé nationale la responsabilité de son 

programme .......... »sur cette  question Cf. J.Cl .ACQUAVIVA , Droit constitutionnel et institutions 

politiques , 5eme éd., gualino édit. Paris , 2005 , p. 219 ; J.P.JACQUE ,Droit constitutionnel et institution  

politique ,5 éd. ,édit. Dalloz ,paris ,2003 ,p.174 ,J. C .MASCHELET ,J ,P. VALETTE, op.cit.,p .179  

يتضمن التعديل   6031مارس 1املوافقل  3111جمادى ألاولى    61املؤرخ في  03-31من قانون  11أنظر ، املادة 

31الدستوري  ج ر العدد 95  
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يتم التعيين كل من وزير ألاول ونوابه و الوزراء بموجب مرسوم رئاس ي ، ونشير إلى انه ال توجد ضوابط ال في   96

يفية ممارسة هذه السلطة لذا فان ألامر يبقى من الاختصاص تتعلق بك 11/6الدستور و ال في القانون العضوي 

لرئيس الجمهورية ال يجوز  يا حال من الاحوال تعويضه مقتبس من عقيلة خرباش ي، املرجع السابق ، ص،  وظاملحف

نون ؛ دمحم صغير بعلي ، قا 313.، قصير مزياني فريدة ،مبادئ القانون إلاداري الجزائري مطبعة عمار  قورفي ،ص 301

 360.، ص6006إلاداري التنظيم إلاداري ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة 
أول عقبة تواجه الحكومة  هي تقدم مخططها أمام املجلس الشعبي الوطني، و الدفاع من اجل الحصول على  97

ة  ،انظر، نزيهة بن القبول ،و بالتالي مباشرة الحكومة ،ملهام التنفيذ هذا املخطط و هي صورة من الرقابة الشديد

زاغو،رئيس الحكومة في ظل النظام السياس ي الجزائري ،مذكرة لنيل شهادة املاجستير في قانونه العام، جامعة ابو 

 ،،املرجع السابق.........ملانية ،،مقتبس من عمار عباس ،الرقابة البر 6006بكر بلقايد ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،

 613.ص
املحدد  3111مارس  1املوافق ل  3131ذي القعدة 60املؤرخ في  11/06من القانون العضوي  11أنظر، املادة   98

 31تنظيم املجلس الشعبي الوطني و مجلس ألامة  و عملها و كذا العالقة الوظيفة بينهما و بين الحكومة ،ج ر العدد 

 .   3111لسنة 
؛و تجدر  3111لسنة  11من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،ج ر ،العدد  11-16-11- 13أنظر،املادة  99

صدر في الجريدة  ج ) 3111و عدل قي سنة  3111إلاشارة أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني صدرت في سنة 

انظر، موس ى بودهان ،القانون  ؛(  11العدد  6000صدر في ج ر لسنة  6000وعدل كذلك  سنة  31العدد   11ر لسنة

 و ما بعدها 10.،ص 6001البرملاني الجزائري ،التشريعات ونظم، دار املدني الجزائر، 

 311،  13بعد إقالة مولود حمروش ،انظر ،املرسوم الرئاس ي  3113عين احمد غزالي رئيس للحكومة ،في جوان  331 

 .غزالي املتضمن تعيين حكومة سيد احمد 1/3113/ 31املؤرخ في 
على الرغم من الصياغة الواضحة للمواد الدستورية التي جاءت بصيغة ألامر ، الش يء الذي يجعل الوزير ألاول 331

" ملزما بتقديم مخططه إلى املجلس الشعبي الوطني للحصول على موافقته قبل الشروع في تطبيقه ،إال أن النائب

منذ حوالي ( حكومة سيد احمد)و الدليل على هذا أن الحكومة " ه الحظ خالق ذلك في املمارسة بقول" العياش ي شايبي 

شهر من تنصي ها،شرعت في العمل و في عقد اجتماعات ، و في إصدار مراسيم تنفيذية قبل أن تمر في املجلس فهل 

راء شكلي يعتبر مرورها أمام املجلس إجراء شكليا فقط وهللا إذا اقر الدستور على مرور الحكومة أمام املجلس هو إج

 ".فإنني اعتقد انه ال داعي ملناقشة املخطط و ستتفضل الحكومة بمواصلة العمل و نحن وراءها 
 616.،املرجع السابق ،ص..................عمار عباس ،الرقابة البرملانية  102
؛لقد أثار عدم أعطاء فرصة للنواب الطالع على 611. ق ،صاملرجع الساب................عمار عباس ،الرقابة البرملانية ، 103

يلزم :"مخطط عمل الحكومة ،قاصدي مرباح، في مدة معقولة ،احتجاج النواب وكان رئيس الحكومة  بان الدستور 

ل و لو أن هذا الطرح كان مقبوال في ظ" الحكومة على تقديم مخططها أمام املجلس دون  أن يحدد إلاجراءات و ال املدة 
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قبل   1،33،3111عدم وجود نظام داخل للمجلس الشعبي الوطني ،ينظم ذلك على اعتبار أن قاصدى مرباح عين في 

 .و املتضمن تنظيم املجلس الشعبي الوطني  33،36،3111املؤرخ في   31- 11املصادقة على القانون 
 .من ألامر املجلس الشعبي الوطني  الانتقالي  16انظر ،املادة 104
:" ما أكده رئيس املجلس الشعبي الوطني عند انتهاء احمد بن بيتور عرض برنامج حكومته على املجلس بقوله و هو  105

 ".تكون بذلك الوثائق التقديم قد اكتملت ،و يكون بحوزة النواب مضمون هذا البرنامج
 611.عمار عباس ،املرجع السابق ،ص 106
أهنئ جميع :" .........، قوله6000ناقشة برنامج حكومته سنة جاء في رد علي بن فليس على تدخالت النواب عقب م 107

املتدخلين على وجهة مالحظتهم و صدق مواقفهم و صراحتها بما فيها تلك التي ال تدعم الحومة سواء تلك التي 

 "تشاطركم فيها الرأي و تتعهد الحكومة بإدراجها ضمن خطة عملها أو تلك التي تشاطركم إياها و لكننا نحترمها 
عن نية  الحكومة  في ألاخذ بمالحظات " 6000تساءل احد النواب أثناء مناقشة برنامج حكومة علي بن فليس سنة  -361

أم يكون مصيرها إلاهمال مثلما وقع مع  و ترميمات  النواب، هل ستجد تلك املالحظات طريقاها إلى برنامج معدل،

حكومات سابقة الفت املصادقة سلفا على برامجها بحكم ألاغلبية املضمونة جعلت القناعة أم لم تحصل و تبقى 

بان تتقدم كل  حكومة فور تشكيلها "من دستور البحرين  11املناقشات حينئذ مجرد مناقشات؛ و قد نصت املادة 

و نصت املادة الرابعة من "لوطني ، و للمجلس أن يبدي ما يراه من مالحظات بصدد هذا البرنامجببرنامجها إلى املجلس ا

يعين رئيس الجمهورية الوزير ألاول ،و يعين بناءا على اقتراح من الوزير ألاول باقي أعضاء الحكومة و "دستور جيبوتي 

جمهورية الوزير ألاول كما يعين بقية أعضاء من دستور تونس ي بان يعين رئيس ال 10و قد نص الفصل "ينهي مهامهم 

من دستور السعودي بان يعين امللك من في مرتبة الوزراء و  11هذا و نصت املادة " الحكومة باقتراح من الوزير ألاول 

و نصت "و يعفيهم من مناص هم بأمر ملكي و ذلك وفقا ملا يبينه النظام ............نواب الوزراء و من في املرتبة املمتازة

بان مجلس الوزراء هو أداة تنفيذية و إلادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع "من دستور الفلسطيني  11املادة 

البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضوع التنفيذ ،وفيما عدا الرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات 

و نصت "نفيذية و إلادارية من اختصاص مجلس الوزراءتنفيذية  يحددها القانون ألاساس ي تكون الصالحيات الت

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خالل سيق يوما من تاريخ تألفيها إلى مجلس " من دستور مصري  311املادة 

رئيس الشعبي ،أو في أول اجتماع له إذا كان كتابيا ،و إذا لم يوافق املجلس على هذا  البرنامج بأغلبية املطلقة قبل 

الحكومة مسئولة أمام امللك و أمام البرملان ،يتقدم "من دستور املغربي  10و تنص املادة :"الجمهورية استقالة الوزارة 

الوزير ألاول أمام كل من مجلس البرملان بعد تعيين امللك ألعضاء الحكومة و يعوض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه ،و 

لرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالت النشاط يجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط ا

الوطني،و باألخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و الخارجية و يكون البرنامج املشار إليه 

ية كاملة بآخر انظر ،عمر سعد هللا ،بوكرا إدريس ،موسوعة الدساتير العرب" موضوع مناقشة أمام   املجلسين 

 ،؛ عمر سعد هللا ، بوبكر إدريس116-1. تعديالتها و إصدارتها املجلد ألاول، الدساتير املوحدة ،املرجع السابق ،ص

؛و بعد تعرضنا  611-1.، املجلد الثاني ، الدساتير الاتحادية ،املرجع السابق ،ص................موسوعة الدساتير العربية 
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قد وقع خالف في النظام الدستوري الكويتي حول مفهوم البرنامج الوزاري ،حيث انه بعد ملخطط العمل الحكومي ف

من  11انفتاح غبار املعركة الانتخابية الاختيار أعضاء مجلس ألامة للفصل التشريعي الثامن و تطبيقها لحكم املادة 

رت بعض الوقت في تقديمه مما دستور كويتي وجب على الحكومة أن تقدم برنامجها للمجلس غبر أن الحكومة تأخ

و إذا ما ( فور تشكيلها)أثار احتياجات أعضاء البرملان و عادت إلى السطح الخالفات بين السلطتين حول مفهوم عبارة 

كانت تعني حاال أم يمكن  أن يتأخر تقديم البرنامج بعض الوقت ويعود السبب في تأخر الحكومة في تقديم لبرنامجها 

بتها  في إعداده وفق أسس جديدة و طموحاتها يربطها بخطة التنمية التي سبق ،و أن قدمتها إلى هذه املرة، إلى رغ

املجلس إال أن هذه املحاولة من الحكومة عارضها املجلس ، ووجد أنها حجة تبردها الحكومة تأخرها في تقديم 

نامجها خالل أسبوعين و رغم أن هذا برنامجاها ألامر الذي تقع املجلس إلى اتخاذ قرار بوجوب تقديم الحكومة لبر 

القرار قد أربك الحكومة  و تقع أعضائها إلى التصريح بان البرنامج الذي سيقدم لن يكون في مستوى الطموح الذي 

كانت تهدف إليه، إال أنها التزمت بالقرار و قدمت البرنامج خالل الوقت املحدد لها وقد رفضت الحكومة الجديدة، 

صريحة ألحكام الدستور ،في حين تمسك أصحاب الاقتراع برغبتهم مبررين لهذا املسلك بأنه  ووجدت فيه مخالفة

برغبة وهو غير ملزم دستوريا  اقتراح)يسمح برقابة فعالة على العمل الحكومي ،و رغم أن التوجه الجديد جاء يشكل 

بتقديم برنامج عمل مستقل للوزارة ،دفع للحكومة ،إال أن إقدام املجلس الحقا للتصويت على اقتراح بالتزام كل وزير 

الحكومة الن تعلن في الجلسة ،ذاتها وزير بتقديم  برنامج عمل مستقل لوزارته ،دفع الحكومة الن تعلن في الجلسة 

من  الدستور فلجأ قرار الحكومة بطلب  11ذاتها  انها قررت اللجوء إلى املحكمة الدستورية بطلب تفسير املادة 

كمة الدستورية أعضاء مجلس ألامة ،و بدأت محاوالت احتواء املوقف ،و أثناء الحكومة عن قرارها التفسير  املح

 .لقناعة النواب بان الحكومة سوف تكسب الجدولة دستوريا لوضوح املادة الدستورية املطلوب تفسيرها

كاملعتاد على أن يقوم املجلس و انتهت هذه ألازمة بالوصول إلى اقتراح وسط مؤداه قيام الحكومة بتقديم برنامجها 

؛هذا و تعود الجذور التاريخية ....................بمناقشة بنوده تشكل قضايا قائمة بذلتها مثل مشكلة ألامن و البطالة 

،عندما نشبت أزمة دستورية خانقة بين السلطتين  التشريعية و 3111للخالف حول برنامج الوزاري إلى عام 

 11تخابات مجلس ألامة للفصل التشريعي الرابع، و تشكيل الوزارة من جديد ،خضوعا للمادة التنفيذية على اثر ان

من الدستور و التي ينص على أن يعاد تشكيل الوزارة على النحو املبين باملادة السابقة عند بداية كل فصل تشريعي 

من الدستور   11تنص عليها املادة  ،فقد طالب أعضاء مجلس ألامة بتقديم برنامجها الوزاري ،التي" ملجلس ألامة

تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس  ألامة ،و للمجلس أن يبدي ما يراه من مالحظات بصدد " بقولها 

من الدستور يفتح ألامير دور الانعقاد الشوري ملجلس ألامة، و  301و كان رأي الحكومة يستند إلى املادة:" هذا البرنامج

خطابا أمير يتضمن بيان البالد ،و أحكام الشؤون العامة التي جدت خالل العام املنقض ي و ما تعتزم  يلقي فيه

الحكومة إجراءه من مشروعات وإصالحات خالل العام الجديد و ألمير ران ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب 

لحكومة ببرنامج مفصل إلى املجلس فور تشكيلها و و لكن مجلس ألامة فرض بان تتقدم ا" .ألامير رئيس مجلس الوزراء

ال يغنيها، عن ذلك الخطاب ألاميري الذي هو عبارة عن بيان سياس ي عام بتوجيه  رئيس الدولة إلى املجلس ألامة ،و 

الوزارة في أن واحد تم أحيل إلى اللجنة التشريعية و تمت دراسته و قالت بان الحكومة ملزمة بتقديم البرنامج وال 
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يغنيها عن ذلك الخطاب ألاميري ،و هذا وقد وقع خالف في الدستور الكويتي حول مفهوم الوزارة في نصوص دستور 

من دستور عندما تقدم بعض أعضاء مجلس ألامة باقتراح رغبة أن يتم إلزام كل وزير  11الكويتي خالف حول املادة 

الواردة في ( فورا)ف بيت السلطتين حول مفهوم عبارة بان تقديم برنامج عمل مستقل لوزارته ،كما سبق أن ثار خال 

انظر، عادل الطبطائي ،مفهوم "تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس ألامة "من الدستور  11املادة

؛هذا  60-31.،ص3111البرنامج الوزاري في الدستور الكويتي،مجلة الحقوق ،الكويت ،السنة  الحادية و العشرين ،

كل وزير مسؤول لدى املجلس ألامة عن أعمال  وزارته و إذا قرر املجلس : "من الدستور الكويت 303صت املادةوقد ن

عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزال للوزارة من تاريخ عدم الثقة ،بأخذ الوزراء اعتبر معتزال للوزارة من تاريخ عدم 

ادة قد أشارت مرتين لعبارة الوزارة ألاولى عندما ذكرت أن الوزير مسؤول فهذه امل............ الثقة ،و يقدم استقالة فورا

أمام املجلس ألامة عن أعمال وزارته و الشك أن املقصود هنا بكل وضوح الوزارة التي تتولى حقيبتها الن ألامر يتعلق 

إلى مفهوم مجلس الوزراء و يرى باملسؤولية الفردية للوزير عن أعمال الوزارة التي يرأسها و ال يمكن أن يتصرف ألامر 

الدكتور عادل الطبطائي أن عبارة الوزارة تنصرف إلى الوزارة التي تتولى حقيقتها الن آلامر يتعلق باملسؤولية الفردية 

للوزير عن أعمال وزارته التي يرأسها ،و ال يمكن أن ينصرف ألامر إلى مفهوم مجلس الوزراء ومع ذلك فان عبارة 

عنى واسع و ذلك أن اعتزاله   للوزارة يعني الوزارة التي يتولى  إدارة شؤونها إنما جاء على اثر تحريرها الوزارة تأخذ م

مسؤولية الوزير الفردية فيكون املقصود بها إذن الوزارة باملعني الضيق غير أن تركه للوزارة بهذا املعني إنما يعني 

راء أي الوزارة في مجموعها الن سحب الثقة منه إنما يتم حتما، و من باب التالزم تركه العضوية في مجلس الوز 

إذا قرر ..." :من الدستور الكويتي 306ت املادة بوصفه وزيرا عضوا في مجلس الوزراء و متوليا لحقيبة وزارية ،و قد نص

يخ قرار املجلس الجديد بذات ألاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء،املذكور اعتبر معتزال منصبه من تار 

ال يجوز للوزير "من الدستور في فقرتها ألاولى  313املجلس في هذا الشأن، و تشكل وزارة جديدة ،و قد نصت املادة 

أثناء توليه الوزارة أن يولى وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عمال صناعيا أو 

م في التزامات تعقدها الحكومة أو املؤسسات العامة أو أن يجمع بين الوزارة و تجاريا أو ماليا كما ال يجوز له أن يساه

 "العضوية في مجلس إدارة أي شركة

من الدستور،  313و361و331و306و303و يتضح مما سبق أن استخدام املشرع الدستوري لعبارة الوزارة في املواد 

إن كانت بعض هذه النصوص  قد يفهم منها أن املقصود هو  إنما قصد به الوزارة باملعني الواسع أي مجلس الوزراء ،و

انظر ،عادل الطبطبائي ،مفهوم . الوزارة باملعني الضيق إال أن هذه النصوص ذاتها قد قرنت ذلك باملعنى الواسع لها

برنامج الوزاري و السؤال الذي يطرح في هذا الصدد ،ما املقصود بال 61.،املرجع السابق ،ص..............البرنامج الوزاري 

 و ما مدى سلطة مجلس ألامة اتجاهه في ظل  النظام الذي اعتنقه  دستور الكويتي؟ 

من دستور ،و تعليق املذكرة التفسيرية عليه أن السلطات التي يملكها  111يتضح لنا من الدستور استعراض املادة 

حتويات البرنامج و عناصره،و لكن هذه املالحظات مجلس ألامة تجاه البرنامج الوزاري تتمثل في إبداء املالحظات على م

من  300عليها في املادة  تخرج عن طبيعة تلك املالحظات التي يبديها املجلس على الخطاب ألاميري و املنصوص

و ذلك الختالف وظيفة كل من الخطاب ألاميري و البرنامج الوزاري فاألول  عبارة عن تحية يقدمها سمو  ،الدستور 
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البرنامج  الوزاري فهو القاعدة التي تنطلق منها الوزارة في أعمالها و التي على أساسها  يمكن  للمجلس أعمال  ألامير أما

رقابته بشأنها و يبدي مجلس مالحظات عليه حيث أن البرنامج في خطوطه العامة، وتفاهمه ببرنامج جيد كما أن 

و يتضح من تعليق املذكور التفسيرية للدستور  البرنامج تشوبه بعض النقائص و الضغوط فقد يدعوا إلصالحه

الكويتي أن الوزارة تكون بعد تشكيلها و إدارتها تم املنصوص عليه في الدستور في وضع يسمح لها دستوريا بمباشرة 

أعمالها دون أن يتوقف على ذلك ثقة التي يمنحها مجلس ألامة إليها الن هذا الثقة تكون مفترضة بموجب الدستور 

إذا كان الدستور قد حرم املجلس من مباشرة رقابته السابقة  إال أن املذكرة التفسيرية للدستور الكويتي عند  و. هذا

أوجبت هذه املادة على كل وزارة جديدة وان تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى :" من دستور  11تعليقها  على املادة 

الحكم طرح موضوع الثقة بها، على املجلس بل اكتفت بإبداء املجلس املجلس ألامة و لكنها لم تشترط لبقاء الوزارة في 

مالحظاته بصدد هذا البرنامج و املجلس طبقا يناقش البرنامج و جملة تم يضع مالحظاته مكتوبة، و يغل ها رسميا 

الحظات على للحكومة ،و كما يقول الدكتور عادل الطبطبائي  إن دور مجلس ألامة في نظرنا التي ينتهي عند إبداء م

 "برنامج الوزارة ،و إنما يمكن أن يتابع مدى استجابة الحكومة لها، و هذا ما تعبر عنه املذكرة التفسيرية بقولها

و ال شك أن .........." أن الحكومة و هي كمسئولة في النهاية أمام املجلس  ال بد أن تحل هذه مالحظات املكان الالئق بها 

جلس وإحاللها املكان الالئق بها ،ال يكون إال بالعمل على تنفيذها و تعديل البرنامج تقديم الحكومة مالحظات امل

الوزاري، على أساسها و لعل ذلك يفترض في املجلس متابعة تنفيذ الحكومة لبرنامجها و مدى تقيدها بمالحظاتها 

إلى تشكيل لجنة تسمى بلجنة املجلس و بتوصياته في هذا املجال  و يرى الدكتور عادل الطبطبائي أن هذا يدعوا 

تتولى مهمة دراسة البرنامج عند تقديمه إلى املجلس و من ثم متابعة تنفيذ بنوده بصورة فعلية ،و ال :برنامج حكومي 

شك أن استجابة الحكومة ملتابعات الجنة و تزويدها بما تطلبه من معلومات خاصة بتنفيذ برنامج و إنما يدل على 

،املرجع .............التشريعية و التنفيذية ، انظر، عادل الطبطبائي ، مفهوم البرنامج الوزاري، عمق التعاون بين سلطتي

؛ مرزوق إسماعيل ،  نظام الثنائية  البرملانية  في  اململكة  ألاردنية  الهاشمية ، مجلة الفكر البرملاني    16.السابق ،ص

العدد  6001،.ب.ف.ة  لعمل الحكومة بواسطة  آلية السؤال ، م؛عقيلة  خربا ش ي ،  رقابة مجلس ألام 36العدد  6001

،  6001،.ب.ف. ؛ العيد عاشوري ،  نحو تطوير  رقابة  عمل الحكومة بواسطة  ألاسئلة الشفوية والكتابية ، م 61

؛  31العدد   ، 6001، سبتمبر.ب.ف.؛أحمد طرطار ،  دور اللجان  البرملانية  في تفعيل  ألاداء  البرملاني ، م 31العدد 

لى ضوء  التعديل الدستوري وسيلة  وزاني ، مجاالت  العالقة  الوظيفية  بين البرملان  والحكومة  في الجزائر  ع

 63،العدد  6001،  نوفمبر .ب.ف.، م الجديد
حظ أن من القانون العضوي املحدد للعالقة بين غرفتي البرملان و الحكومة ،و املال  11هذه ما نصت عليه املادة   109

 .3111من القانون املتضمن تنظيم املجلس الشعبي الوطني لسنة  11هذه املدة حددت بسبعة أيام في املادة 
على الرغم من حصول ج هة التحرير الوطني على ألاغلبية املطلقة، للمقاعد  املطلوب في املجلس الشعبي الوطني   110

إال أنها استطاعت أن تجمع اكبر فدر من ألاحزاب الفاعلة في املجلس الشعبي  ،6006في الانتخابات التشريعية سنة 

الوطني، و على رأسها حركة مجتمع السلم و التجمع الوطني الديمقراطي ،و ذلك عن طريق منح بعض الحقائب 

نتخابات الوزارية لهذين الحزبين ،و في هذا إلاطار فقد جاء في ختام عرض بن فليس  البرنامج حكومته عقب الا 
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أملي كل أملي، في أن يكون هذا النقاش الذي سيتبع بعملية التصويت على البرنامج ، منطلقا "، 6006التشريعية سنة 

لعالقة مبينة على الثقة بين الحكومة و التشكيلية الجديدة للمجتمع الشعبي الوطني ،عالقة قوامها الحرص املشترك  

، املرجع السابق ...........ين ، مقتبس من عمار عباس ، الرقابة البرملانية بينهما على الاستجابة للتطلعات مواطن

 611.،ص
و قد عبر على ذلك رئيس الحكومة على بن فليس عند عرضه لبرنامج حكومته أمام املجلس الشعبي الوطني في   111

تتطلبان اتحادا متينا بين جميع أن املهمة التي تنتظرنا جميعا ،و طبيعة املشاريع املكونة لها " ، بقوله 63/01/6006

 ..."ال يسع قوة سياسية واحدة أن تتكفل باملشاريع املتزايدة الحدة ....القوى السياسية و الاجتماعية
لقد نقلت إلينا النواب نصائح :" أكد احمد بن بيتور بعد رده على مناقشات النواب لبرنامج حكومته على ذلك بقوله 112

تساؤالت و انشغاالت ،و طرحت علينا أسئلة و لقد طلبت من مصالح رئاسة الحكومة و من ن هتها إلى نقائض و بلغنا 

، في حدود ........إلاخوة الوزراء تدوين كل هذه ألاسئلة و الانشغاالت من اجل إدراجها في برامج العمل القطاعية 

، املرجع .....................و البرملانية  إلامكانيات املتوفرة طبعا و ألاولويات املسطرة ،مقتبس من عمار عباس الرقابة

 611.السابق ،ص
و املخطط عادة ما يتضمن مبادئ و أهداف و محاور و وسائل النشاط الحكومي في كافة املجاالت ،و تقديم   113

املخطط  و مناقشة يمثل مصدرا مهما لجميع الحقائق الرسمية عن النشاط العام للحكومة من اجل تكوين رؤية 

ة وواضحة الذي النواب، وهو يشكل املعيار الرقابي ألاصلي ملختلف الرسائل الرقابية ألاخرى ،حيث أن اغلب محدد

الوسائل الرقابية تنصب مدى الانجاز و مطابقة ألاداء بها هو مقدار في مخطط   عمل الحكومة و النصوص 

 التشريعية  التي صدرت بشان  تنفيذه 

الى اليوم أنها لم تمثل إال جراء فاترا يحتاج 3111حول مخططات الحكومة منذ جوان  و لكن ما طبع غالبية املناقشات

هيمنة ألاغلبية البرملانية ،حيث أن ظاهرة ألاغلبية البرملانية : إلى الكثير منن الدفع و إلاصالحات ،و هذا ألسباب التالية 

رات الحكومية املستمرة فإذا  لم تسفر حقيقة ال يمكن الاستفتاء عنها لضمان حكومة مستقرة و تفادي  التغي

الانتخابات التشريعية عن أغلبية برملانية مباشرة ،فانه عادة ما يتم اللجوة لنظام التحالفات هي الذي يخدم أحزاب 

 301.الوسط  ،أنظر ،عقيلة خرباش ي ،املرجع السابق ،ص
أما التصريح الذي جئتم " ة سيد احمد غزالي جاء  في تدخل النائب عبد القادر مرباح أثناء مناقشة برنامج حكوم  114

منه، فبيانكم  إذ بقي  10من الدستور ،و ال هو بيان كما تنص عليه املادة  11به، فال فهو برنامج تنص عليه املادة 

و يؤكد النائب على :على حاله ،يكون غير دستوري و مرفوضا شكال وهو غير قابل للدراسة و املناقشة في البرملان 

انظر الجريدة ". لذا فإنني ال اسمح لنفس ي مناقشة و تعديل تصريح عرض عن البرنامج :" ي ،و ذلك بقوله ميمون

 611.، مقتبس من عمال عباس ، املرجع السابق ،ص 31-1.،ص 606الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني ،رقم 
، على أن 31/03/6000جلس الشعبي الوطني في جاء  في تدخل احمد بن بيتور أثناء عرضه لبرنامج حكومته أما امل 115

ألامر الذي أدى ببعض النواب إلى انتقاد ذلك : برنامجا  هو في واقع ألامر خطة عمل "الحكومة تعرض على املجلس 
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انظر ،الجريدة الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني ، " بالقول أن ما عرض عليه ليس برنامجه وال خطة عمل 

 611.،مقتبس من عمار عباس ، املرجع السابق ،ص13/03/6000ؤرخة في امل 310رقم 
جاء في تدخل النائب ميلود شرفي رئيس الكتلة البرملانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، النقاش الوحيد الذي  116

و ماعدا هذا ............................نراه أحق و أكثر مالئمة هو حرص الحكومة على إلاسراع في التكفل باملناطق املنكوبة

فكل املمارسات السياسية و املناقشات الرامية إلى تعطيل عمل الحكومة في رأينا تسقط أمام ألالم الجزائريات و 

الجزائريين لهذا قررت املجموعة البرملانية للتجمع الوطني الديمقراطي  سحب كل التدخالت أعضائها و الاكتفاء 

 .و موقف نواب الحزب بتدخل وحيد يعبر عن رأي 
لم يبقى :" عبر رئيس املجلس الشعبي الوطني على ذلك عقب انتهار املناقشات الخامسة ،ببرنامج ابن بيتور ،بقوله  117

لنا إال أن نوقف جلساتنا لبعض الوقت حتى نمكن رئيس الحكومة من تقديم الردود أو مراجعة مشروع البرنامج أن 

 61/01/6000املؤرخة في  3160يدة الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني ،رقم ،الجر " انظر"رأي ضرورة في ذلك 

  611.مقتبس من عمار عباس ،املرجع السابق ،ص
غير انه ال يمكن لضيق الوقت إلاجابة عن جميع ألاسئلة املطروحة بصفة منفردة ،و عليه سأحاول "تم أضاف    118

مداخالتكم و التي تشكل اهتماما مشاركا للعديد منكم تاركا إمكانية إلاجابة عن الانشغاالت التي وردت في اغلب 

إلاجابة عن ألاسئلة القطاعية الخاصة للدوائر الوزارية املعينة في وقت ، و لذلك فإنني التمس تفهمكم بهذا 

تمكينكم من الخصوص إدراكا مني بأن حقكم في الرقابة على أعمال الحكومة يبقى قائما دائما و نحن كلنا استعداد ل

، 01/01/6006املؤرخة في 01ذلك في جميع الظروف،انظر، الجريدة الرسمية و ملداوالت املجلس الشعبي الوطني رقم 

 611.، املرجع السابق ،ص......................مقتبس من عمار عباس ، الرقابة البرملانية 
اهنأ " ، على ذلك بقوله 6006على يد فليس سنة أكد رئيس املجلس الشعبي الوطني املصادقة على برنامج حكومة  119

رئيس الحكومة على رقابة صدره و بعد نظرة  وحسن أرادته ،و تكييف البرنامج و فق مسار النقاش وما حواه من أراء و 

انشغاالت ،و اعتماد ذلك ركائز إلاثراء برنامج حكومته هادفا من ذلك الاستفادة من املقترحات ودعم أوامر التعاون 

 يجابي بسبب الهيئات الا 
أثناء مناقشة برنامج حكومة احمد بن بيتور ،بأنه ال يجوز مناقشة السياسة العامة "نور الدين فكاير " رأي النائب  120

لحكومة في مبادئها و أهدافها ألنه سبق للشعب صاحب السيادة و مصدر كل سلطة أن صادق عليه من خالل 

على القانون الوئام املدني ،فال يجوز للنائب أن يحل محل املنيب وهو الشعب انتخاب رئيس الجمهورية و الاستفتاء 

 611.،انظر، عمار عباس ، املرجع السابق ، ص
يصوت املجلس الشعبي "من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني املعدل و املتمم على انه  11تنص املادة 121

السيد ،أو باالقتراع العام الاسمي وفقا الشروط املحددة في القانون و الوطني باالقتراع السري،أو الاقتراع العام برفع 

النظام الداخلي ،يقرر مكتب املجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء  املجموعات البرملانية أنماط الاقتراع 

يمكنه أن  تصويت نواب املجلس الشعبي الوطني ،شخص ي ،غير انه في حالة غياب نائب في املجلس الشعبي الوطني
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من النظام  11و املادة " يوكل احد زمالئه للتصويت نيابة عنه ،ال يقبل التصويت بالوكالة إال في حدود توكيل واحد

 . الداخلي ملجلس ألامة
عند  دراسة النظام السياس ي البرتغالي ،إذا كان رئيس الجمهورية هو  D.ROUSSEAUو على حد قول السيد   122

ول فان هذا ألاخير ال يمتلك القدرة على الحكم إال بعد موافقة املجلس على البرنامج ولم املختص بتعيين الوزير ألا 

 .يتعرض لتصويت بسحب الثقة
 من ألارضية املتضمنة الوفاق الوطني حول املرحلة الانتقالية  31أنظر، املادة  123

يضم املجلس الوطني " من ألارضية املتضمنة للوفاق الوطني حول املرحلة الانتقالية على انه  61نصت املادة  124

الانتقالي مائتي عضو يعينون ،حسب الحالة من طرف الدولة أو من طرف التشكيلية التي ينتمون إليها ، و يتقلدون 

املجلس الو طني الانتقالي من ممثلي ألاصناف التالية  مهامه بموجب مرسوم ملدة املرحلة الانتقالية كلها، ويتشكل

 "الدولة،و ألاحزاب السياسية و القوى الاقتصادية والاجتماعية 
إن  ما سوف نصوت عليه هو البرنامج  الذي قدم إلينا  أساسا ،أي "جاء في تدخل رئيس املجلس الشعبي الوطني  125

مجه و أيضا الرد الذي تفضل بتقديمه آلان في هذه الجلسة ،و من كل وثيقة التقديم التي قدم بها رئيس الحكومة  برنا

ذلك بتشكيل البرنامج الذي أخد بعين الاعتبار الانتقاالت ،و بالتالي  فان البرنامج الذي جاء  بن السيد رئيس الحكومة 

بل البالد  و التي بداية و ما سوف نصوت عليه نهاية هو البرنامج  املتضمن ألافكار و التصورات الخاصة بمستق

-61، املؤرخة في 610ضمنت في التدخالت الثالثة ،انظر، ،الجريدة الرسمية  املداوالت املجلس الشعبي الوطني رقم 

  610.، مقتبس من عمار عباس ،املرجع السابق  ،ص30-6000
-613.السابق ،ص ؛ العيفا اويحي ،النظام الدستوري الجزائري ،املرجع166.مولود ديدان املرجع السابق ،ص 126

؛موس ى بودهان ،الفصل بين السلطات في النظام القانوني 330-301.؛ عقيلة خرباش ي، املرجع السابق ،ص611

 11.، العدد الثاني ،ص6001الجزائري ،مجلة النائب ،السنة ألاولى ،
الغرفتين كان وال يزال محل  ؛إن نظام 611.،املرجع السابق ،ص..................أنظر ،عمار عباس الرقابة البرملانية، 127

،و في بلدان  3110،و انجلترا من  3111تساؤل كبير حتى أن بعد الدول حاولت التخلص من الغرفة الثانية مثل فرنسا 

الشمال مثل السويد الدنمرك النرويج، أن دولة الغرفة الثنية رغم العداوة الترسة التي واجهتها باستمرار فإنها تزداد 

تتميز بالتناقضات مرار أيضا فإنها تزداد انتشارا و باستمرار  أيضا مما جعل هذا املوضوع ظاهرة غريبة انتشارا و باست

البارزة التي تحير الباحثين  ،حيث  انه قد يتفا جئ البعض عند ما يعلم أن نشأة  الغرفة الثانية هي ألاسبق في الوجود 

ابة أو التمثيل في املجال السياس ي بدا مع أواخر القرون الوسطى تاريخيا من الغرفة ألاولى بزمن غير قصير ،نظام الني

، عندما فرض 3631في انجلترا بصفة أساسية منذ بداية القرن الثالث عشر ،ذلك أن غرفة اللوردات نشأت سنة

ذا و قد دون ه. ،عدم فرض الضريبة إال بعد استشارتهم  jean sans terreنبالء و بارونات انجلترا على امللك جون 

الذي Magnnicocilleurو أنشا املجلس الكبير  Magnacartالاتفاق في الوثيقة التي أصدرها تمت اسم امليثاق الكبير 

تحول إلى غرفة اللوردات ثم بعد ذلك جاءت غرفة العموم التي كانت أيضا تسمى الغرفة السفلى ألاولى حاليا وهذا 

بانجلترا  3111سنة عليه في  100نجليزي الذي تم الاحتفال بمرور وهو تاريخ نشأة البرملان الا  3611ابتداء من سنة 
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،ألسباب فدرالية ،علما أن بعض  الدويالت 3111بعد ذلك نشأ نظام الغرفتين معا في الو،م،أ بموجب دستور .

ر في بلدان بدا نظام الغرفتين ينتش  3116كانت لها شبه غرف برملانية ابتداء من " بنسلفينا وفيلدفيا" ألامريكية مثل

لكنه اكتفى بسرعة ثم  311القارة ألاوربية ابتداء  بانجلترا و لنفس ألاسباب الطبقية خاصة فرنسا التي بدا فيها سنة 

،تصمم نظام الغرفتين في كافة القارة ألاوروبية و بالتالي 31عاد إلى الوجود و بقي بين حالة اخذ و رد خالل القرن 

برملاني على أن وجود الغرفة الثانية مهمة خاصة و متميزة و هي تمثيل الدويالت فنظام الغرفتين فنست في نظام ال

واملالحظ أن البرملان الانجليزي لم ( أملانيا مثال)داخل التحاد على انه توجد دول فيدرالية و لكنها تتبع النظام البرملان 

ن أربعة قرون من نشأته قبل ذلك خاصة ،أي بعد أكثر م3111يتحول إلى سلطة تشريعية حقيقية إال ابتداء من سنة 

و ممثلي ألارياف ( اللوردات)في العقود ألاولى لنشاته كان مجرد مكان يلتقي فيه امللك وزرائه النبالء ورجال الدين 

للكالم لذلك يسمى و قد تكونت هذه املسالة كثير من آلاثار على ( العموم)و املقاطعات  parlementلذلك يسمى 

 ة الانجليزية و بعض الغرف ذات الطابع الاستشاري حتى اليومالغرفة الثاني

توزيع أو تقسيم السلطة بين طبقات اجتماعية مختلفة في الدول املوحدة،لذا كانت الغرفة الثانية ارستقراطية 

لناشئة ملن بالطبيعة و قد أدت هذا الدور  ملدة طويلة بأوروبا في حين مثلت الغرفة ألاولى البرجوازية و الرأس مالية ا

هذا الوضع تطور بتطور املجتمعات نفسها إذ في مرحلة الحقة و أمام  زحف الطبقات الشعبية البسيطة  ذات 

املصالح الظرفية و املستعجلة على السلطة العليا في الدولة بفضل انتشار نظام الانتخاب العام و املباشر و السري 

ن الغرفة الثانية أصبحت تمثل من الناحية الاجتماعية البرجوازية املالكة يالحظ  هنا أ. الذي يوصلها إلى الغرفة ألاولى

لوسائل إلانتاج و العيان من كل ألاصناف مع الانتشار املتسارع لنظام الانتخابات و اقترانه بفكرة الديمقراطية بدأت 

جوازية ،فانفتحت أبواب الغرفة تظهر أزمة البكامرالية بسبب الاختفاء التدريجي لتلك الطبقات الارستقراطية  و البر 

الثانية أمام الانتخابات غير املباشرة وأحيانا املباشرة و لكن بشكل محدد باملقارنة مع الغرفة ألاولى و من املؤكد أن 

هذا الرأي صحيح لكن الوجود الغرفة الثانية يتضمن أيضا سليبات ملحوظة منها البدء في أداء الوظيفة التشريعية 

و هكذا يالحظ أن نظام الغرفتين أدى في بعض البلدان إلى إلغاء الغرفة  la navetteبسبب طريقة للدولة خاصة 

هذا التحليل يتناس ى مهما هو إن  3111،كما حاولت فرنسا  إلغائها سنة 3110،و السويد  3111الثانية مثل الدنمرك 

في حين الاسم الحقيقي لغرفة ألاولى ( د و النبالءغرفة ألاسيا)اسم الحقيقي للغرفة الثانية هو أنها الغرفة العليا أي 

يثار التساؤل من خالل نظام الغرفتين هو انه هل الغرفة ألاولى تجسد الديمقراطية أم  هو أيضا الغرفة السفلى

 تعيقها ؟ وهكذا انتهى ألامر إلى القول أن الغرفة  الثانية ليست اقل شرعية ،و اقل ديمقراطية  من الغرفة ألاولى بل

مرزوق . يعيق  تحقيق الديمقراطية ذاتها  فال غرابة إذن أن تسمى بالغرفة الثانية أي  الثانوية ألاشبه بالزائدة الدودية

 . 36العدد  6001اسماعيل ،  نظام الثنائية  البرملانية  في  اململكة  ألاردنية  الهاشمية ، مجلة الفكر البرملاني    

غيرها كثير ، هي التي أصبحت تشكل علة وجود الغرفة الثانية في البرملان الحديثة إلى  أن ألاجوبة في هذه التساؤالت و 

جانب أسباب أخرى ابرر اتبعتها و انتشارها وقد انتهى الصراع بين الغرفتين ألاولى و الثانية إلى نوع من التسوية إلى 

أنظر ، ملين شريط ،واقع البكامرالية  في العلم و الغرفة الثانية ضرورية  لسد العجز الديمقراطي في الغرفة  الثانية ، 

مكانه التجربة الجزائرية فيها امللتقى الوطني حول  نظام الغرفتين في التجربة البرملانية  الجزائرية و ألانظمة  املقارنة  
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برملانية  و ما بعدها؛ مسعود شيهوب ،نظام الغرفتين أو الثنائية ال 61.فندق الاوراس ي ،ص  6006أكتوبر -61-10

أكتوبر -10-61النشأة و التطور ،ملتقى وطني حول نظام الغرفيتن في التجربة البرملانية الجزائرية وألانظمة املقارنة،

و ما بعدها ؛لطيف عبد املجيد ،التطور  التاريخي لنشأة نظام الغرفتين في ألانظمة  11.فندق الاوراس ي، ص  6006

-61لوطني حول  نظام الغرفتين في التجربة البرملانية  الجزائرية و ألانظمة  املقارنة  ، امللتقى ا 6.السياسية املقارنة ،ج

و ما بعدها ؛مزود أحسن ، املوازنة بين الهيئة النيابية ذات املجلسين و  11.فندق الاوراس ي، ص  6006أكتوبر -10

ربة البرملانية الجزائرية و ألانظمة الهيئة النيابية ذات املجلس الفردي،ملتقى وطني حول نظام الغرفتين في التج

؛إن النقاش الذي دار حول جدوى الثنائية البرملانية ،و حول مدى   11-13،ص 6006أكتوبر  10و  61، 6.املقارنة،ج

شرعيتها هو نقاش قديم، و مازال مفتوحا، ويدور النقاش حول صالحياتها ،و هكذا يطرح السؤال حوال مدى جدوى 

ي الدول املوحدة ،هذا و لقد طرحت جهة تقنية أولية مفادها أن وجود الغرفة الثانية هو عامل تأسيس  غرفة ثانية ف

من عوامل التعقيد و الانسداد التشريعي ،حيث انه يكون الثنائية بدون جدوى ،و من بين أوجه النقد املوجه إلى 

نصار هذا الاتجاه إن التمثيل الديمقراطي الوحيد الثنائية البرملانية الطابع غير الديمقراطي  الغرفة الثانية ،فقد رأى أ

هو ذلك الناتج عن الانتخاب العام و املباشر و إن كل أساليب التعيين أخرى مشكوك فيها وجدت هذه املجالس في 

،و قد لعبت هذه املجالس ( الغرفة ألاولى)إطار التخوف من نتائج التصويت الشعبي املعتمد لتشكيل مجالس العموم 

 .املنتظر منها ، لقد اتهمت في مجملها بسلوك محافظ ودائمالدور 

أنظر، مسعود شيهوب ،نظام الغرفتين أو الثنائية البرملانية النشأة و التطور ،ملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في 

 ؛11.،ص3.، ج6000أكتوبر  10-61التجربة البرملانية الجزائرية و ألانظمة املقارنة ،يومي 

ت عدة مبررات للثنائية البرملانية على مستوى إعداد القانون فان الغرفة الثانية تلعب دور الهيئة تفكير هذا و قد برز 

إذ تقوم هذه الغرفة بدور هام بتنصيب صياغة النصوص و بتطوير توعيتها على املستوى الديمقراطي، يجب القول 

ة للمجالس البرملانية ،و نظام التعيين فيها و شروط عدم بأنه ال توجد عالقة مثالية في العالم كله، فالقوانين  ألاساسي

القابلية للعضوية فيها تتغير من دولة ألخرى حسب طبيعة فهم كل منها و تصورها للديمقراطية ،و من ثم ال يجب 

تقييم طريقة تكوين الغرفة الثانية على أساس ذات معايير الديمقراطية ،ليس صحيا ما يقوله معارضو الثنائية 

برملانية حول الطابع املحافظ للغرفة الثانية ،تشكل الغرفة الثانية أحيانا حاجزا ضد الحكم املطلق في  ظل ال

التعددية السياسية إذا ما أصيب املجلس التشريعي الواحد بهيمنة ألاغلبية لن يجد في طريقة أي حاجز و يستطيع 

ة على طريقته ،و يتكرس لذلك نظام حكومة جمعية مجلس ألاغلبية أن يقهر ألاقلية املوجودة به و تأسيس حكوم

في الحالة التي "   un outil contre le pouvoir" أن الغرفة الثانية هي حقيقية أداة مهمة ملراقبة السلطة . بشكل ما

يكون فيها الغرفة ألاولى و الحكومة مراقبتين من نفس  الحزب ، و هكذا تظهر الغرفة الثانية كوسيلة لتعميق 

يمقراطية و الوقوف في وجه ألاغلبية املهيمنة و حماية ألاقلية ، لقد رفض الفرنسيون التخلي عن الثنائية البرملانية الد

و إذا كانت بعض الدول قد اختارت نظام  3111، 3111و العودة إلى نظام املجلس  الواحد مرتين اثنين في استفتاء 

فان دوال أخرى قد اختارت (  3111،البرتغال 3111الثانية، اليونان  أكد نافية منذ الحرب العاملية)الغرفة الواحدة 

إلى جانب مصر و ألاردن وغيرها .....................( الجزائر ، املغرب) مؤخرا نظام الغرفتين لتوسيعه أكثر منن هذه الدول 
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ظام الغرفتين أو الثنائية ،و عدد الدول التي تأخذ بنظام الغرفتين يتجاوز ستين دولة، انظر، مسعود شيهوب ،ن

البرملانية النشأة والتطور، امللتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرملانية الجزائرية و ألانظمة املقارنة 

؛إن النقاش حول أهمية و دور ووظيفة الغرفة الثانية في السلطة التشريعية 11.،ص 3.، ج 6000اكتوبر 10-61يومي

و تستند آلاراء املناوئة لثنائية .متباينة بين مؤيد و رافض حول تعزيز دورها في الحياة التشريعية  في الجزائر محل أراء

البرملانية في الجزائر إلى مختلف ألاصوات التي تعبر عن الرأي العام الذي ال يرى وفائدة و نجاعة الغرفة و ال في العمل 

املدني من جمعيات و منظمات  غير حكومة في حين يذهب أنصار البرملان ككل و هي انتقادات تضم في مجملها املجتمع 

الثنائية البرملانية في الجزائر إلى أن إنشاء غرفة ثانية لها دور يرقى إلى العمل على استقرار مؤسسات الدولة و سد  

ين يعتبرون الفراغ الدستوري الذي عرفته الجزائر، و هي الحجية إلى يدعمها فريق أخر من أعضاء مجلس ألامة الذ

بان أثناء مجلس ألامة لن يكن وحيد العمق كما ناه لم يقر على أساس الاقتناء الناتج العام لقفر ثمرة مخاض غير 

كثيف عن وجود سنوات هيبة الدولة ،التي بلغت ذروتها مع الشغور الفعلي للسلطة في نهاية الثمانينات و مطلع 

ملجلس ألامة إلى أزمة الديمقراطية في الدول النامية الناجمة عن تنامي التسعينيات و هناك من أرجح الدور و املنوط 

القوى الاجتماعية الساعية إلى املشاركة السياسية و عجز املؤسسات السياسية في هذه الدول عن استعابها و تلبية 

آلاراء واملعالج ملختلف  مطال ها و مجلس ألامة في هذه السياق إليجاد الصيغة السياسية القائمة على حرية التعبير عن

القوى الاجتماعية بطريقة سلمية و منظمة ،و هو الرأي الذي يلتقي مع ما نهب إليه رئيس املجلس في هذا املجلس 

فيس هذه الفترة بوصفه ملجلس ألامة مخبر الديمقراطية و خالصة القول أن مختلف الدراسات و آلاراء املقدمة 

رة في محالة تبرير تبنى املؤسس الدستوري لغرفة ثانية في السلطة التشريعية بخصوص مجلس ألامة ، ال تزال منحص

 ،التي يقوم حسب ألاستاذ سعيد مقدمعلى ألاقل كمرحلة انتقالية مهمة إلضفاء الطابع التشريعي على هذه املؤسسة 

و مهام امن هو و أن اللجوء إلى نظام الثنائية في تونس أملته ضرورة تامين و  في هذه الفترة بدور التوازن بين الغرفيتن

نجاعة العمل التشريعي ،و مقتضيات اشتراك املجتمع املدني في الحياة البرملانية من بين ألاعراف و الفالحين و ألاجراء 

جديد ،ينص  31ل دستوري الفصل ،و ذلك  بترشيح من املنظمات املهنية املعينة ،و استجابة لذلك ثم إجراء تعدي

على أن ممارسة الشعب السلطة التشريعية تتم بواسطة مجلس النواب ومجلس املستشارين ،أو عن طريق 

عضو : الاستفتاء،ثم إحداث مجلس املستشارين ال يتجاوز عدد أعضاء ثلثي أعضاء مجلس النواب و يوزعون كما يلي 

انتخابه أو انتخابهما على املستوى الجهوي من بين ألاعضاء الجماعات أن عن كل والية باعتبار عدد السكان يتم 

املحلية املنتخبين ،ثلث من أعضاء مجلس يتم انتخابه على املستوى الوطني، من بين املنظمات املهنية على أساس 

لشخصيات و التساوي بين القطاعات  املهنية ،و يعين رئيس الجمهورية بقية ألاعضاء مجلس املستشارين من بين ا

ومن الجدير بالذكر أن التعديل الدستوري أجاز الجمع بين عضوية مجلس النواب ،و عضوية . الكفاءات الوطنية

؛  301.، املرجعجع السابق ،ص ......................مجلس  املستشارين ملهامه أداء اليمين ،انظر ،سعيد مقدم ،التجربة 

و املحكومين أدى إلى ظهور عدة محاوالت لتمثيل املحكومين ، أو بعض  هذا و قد أدى تطور العالقة بين الحكام

،و السويد عام  3111، بعض الدول تخلت عن الغرفة الثانية عام 31الطبقات منهم في دواليب السلطة منذ القرن 

ردات في ،دول أخرى احتفظت بالغرفة الثانية لكن بمهام محدودة ،مثلما هو عليه ألامر بالنسبة ملجلس اللو 3111
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بريطانيا ـ،فالفرقة الثانية ظهرت لضمان توازنات إلاقليمية ألعضاء وزن على الساحة الوطنية لجهات معينة بموجب 

ألاهمية ، من حيث درجة  الغرفة الثانية ،و هذا ما يظهر في مجلس الشيوخ الفرنس ي ، قدمت تبريرات متفاوتة

من بين التبريرات التي قدمت هو ضمان املصالح مثل املجالس  و فد تكون متعارضة في بعض الحاالت ، و ،الاقتناع

الاقتصادية و املجالس  املمثلة العمال في ألانظمة الاشتراكية ،كان هدفها املعلن هو حماية و ضمان مصالح الطبقات 

طريق الاقتراع التي تشكلها  كما أن ازدواجية الغرف ضمان الديمقراطية فاملعروف على الغرفة ألاولى أنها تعيين عن 

املباشر والسري فهي من الناحية النظرية تمثل غالبية الشعب ،لكن هذه الديمقراطية العددية لها  عيوب ال يسع 

املجال لذكرها حيث نلفت الانتباه فقط،إلى أن الغرفة املنتخبة بهذا الشكل تمثل أغلبية الناخبين املصرحين و أخذا 

فة في عملية الاقتراع فان هذه الفرق ال تمثل عمليا غالبية الشعب ،بل غالبية بعين الاعتبار لنسب املشاركة الضعي

املشاركين في الاقتراع و إذا نظرنا إلى املمارسة الفعلية للسلطة و الحكم إلي تعود ألغلبية داخل هذه  املجالس فان 

رفة الثانية يكمن في فتح املجال أمام النتيجة هي أن هذه السلطة ال تعود دائما إلى ممثلي ألاغلبية الشعب أن دور الغ

فئات و مكونات أخرى املجتمع ،و ذلك باشتراكهم في منع القرار أو على ألاقل ضمان نوع من الاعتراض الفعلي 

والفعال، فاشتراك هذه الفئات قد يكون احد ألاشكال املكونة للديمقراطية بحيث  أن الغرفة الثانية تضمن التوازنات 

ض الدول،و سواء كان يتعلق ألامر بإضعاف الحكومة في مواجهة الغرفة ألاولى ، أو بالعكس إضعاف السلطة داخل بع

الغرفة ألاولى في مواجهة الحكومة أو ضمان تعاون و دراسة امللفات الكبرى بتأني و تبصر أو إعطاء املؤسسات 

إن ضمان هذه التوازنات يجعل تمثيل  .الدستورية محتوى أفضل مما يطعمها بتقاليد الحكم الخاصة بالدول املعينة

هذه املصالح مختلفة باختالف الدول ،انظر، دمحم بوسلطان ،نظام الغرفتين في البرملان بين الديمقراطية و تمثيل 

، الاوراس ي يومي 3.الحكومة ، امللتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرملانية الجزائرية و ألانظمة املقارنة ،ج

؛هذا و تجدر إلاشارة أن ألاستاذ دمحم بوسلطان يرى بأنه من الثابت أن املجالس 11-11.،ص 6006أكتوبر  61-10

املعينة عن طريق الاقتراع العام املباشر و السري في إطار التعددية  السياسية هي من اصلب أعمدة  الديمقراطية  

ت الاقتراع السري و املباشر و الحد لهذا فان استعمال لكن التجربة الفنية في الجزائر ،تجعل من العسير جمع مقوما

طرق اخر للتمثيل و بلوغ درجة كافية من رشادة الحكم ش ىء محبب حيث يرى بان مجلس ألامة في مقدورة أن يكون 

وسيلة لذلك إن كانت هناك شفافية في تعين أعضائه بكلتا  الطائفتين ،و إذا تبنت الجزائر أي نظام جهوي كوسيلة 

سية للتسيير املحلي لبعض قضايا املجتمع الجزائريـ فقد يكون مجلس ألامة أحسن مكانا للتمثيل الجهوي و ضمان سيا

للسالح الوطني ،و شيد بنية الدولة الجزائري ،حيث انه قد يكون وسيلة لضمان الوحدة الوطنية في دولة ديمقراطية 

اليات في مجلس ألامة عن طريق الانتخابات غبر الو ( شعب)و ليس العكس كما كان يضمن في وقت مض ى تمثيل 

مباشرة ،و بالتساوي بين الواليات صغيرها و كبيرها ، هي طريقة محمودة في مرحلة الانتقالية لكن التمثيل الجهوي قد 

يحقق رشادة الحكم ،و بهذه املناسبة الفت الانتباه إلى القيد الوارد في الدستور بخصوص عدد أعضاء مجلس ألامة 

 .اوي على أكثر عدد أعضاء املجلس الشعبي الوطنييس

؛هذا و  11.انظر ،دمحم بوسلطان ،نظام الغرفتين في البرملان بين الديمقراطية و تمثيل الحكومة ،املرجع السابق ،ص

 قد ذكر ألاستاذ سعيد مقدم حول دور الغرفة الثانية في املمارسة البرملانية فلم يهدا الجدل العالم تجاه املؤسسة
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التشكيلية فهو في تزايد مستمر ،فقد ساد الانطباع عبر املسار التاريخي و الدستوري و الفرنس ي بان الغرفة الثانية 

،ال يبررها  الطابع الفدرالي للدولة و ال الرغبة في ضمان التمثيل شريحة نوعية من الشعب فمن بين ( مجلس الشيوخ)

نص اثنان منها في ظل نظام الجمهورية على إحداث جمعية واحدة بعد ، 3111الخمسة دساتير التي عرفتها فرنسا منذ 

أن كانت إلامبراطورية قد جزأت السلطة التشريعية بتقسيمها إلى ثالث غرف ،و لم تظهر فكرة مجلس الشيوخ الا في 

الثانية كما  استجابة إلى الغربة في زعزعة سلطة الغرفة السفلى للجمهورية الرابعة و التوبة نحو الغرفة 3111عام

في شكل ما يسمى بالثنائية البرملانية املتوازنة و ليس  3111جوان  1كان يطمح إليه الجنرال ديغول في خطابه بتاريخ 

املتساوية فكان الهدف من إنشاء الشيوع في فرنسا يومي إلى ضمان تمثيل الجماعات املحلية كما نصت على ذلك املادة 

هذه املهمة في تركيبة هذا املجلس التي تستجيب إلى خاصيتان اساسيتن اقتراع غير  من الدستور الفرنس ي، وتتجلى 61

،أ نظر ،سعيد مقدم ، التجربة  الثنائية البرملانية في أقطار اتحاد ...مباشر و تجديد ثالثي ،من قبل هيئة الناخبين

ل نظام الغرفتين في التجربة البرملانية ملتقى وطني حو ( دراسة  مقارنة باالستئناس بالتجربة الفرنسية)املغرب العربي 

؛هذا و قد اعتمدت الدول إلافريقية و  13.، ص6006أكتوبر  10-61الجزائرية و ألانظمة املقارنة، الاوراس ي ،يومي 

دولة  31العربية و منها املغاربية منذ أمد غير بعيد ،هذا النظام كعامل تقوية و توطيد مؤسستها  الديمقراطية، فهناك 

دولة  31قية و عربية تعمل حاليا بهذا النظام في  قضائنا العربي و إلافريقي ،وهو في انتشار متزايد منها افري

عربية،اعتمدته في مطلع التسعينات و بداية القرن الحالي ،فنظام الغرفة الثانية يعكس إلادراك املتزايد للمضامين و 

ة طابع الاتزان و التأمل و يفسح املجال إلصدار القوانين بشكل إلابعاد الديمقراطية لهذا النظام و يحقق لهذه الغرف

،املرجع السابق  .....................يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الحاضر واملستقبل، انظر ،سعيد مقدم ، التجربة الثنائية

ية و العربية و منها املغاربية ؛ هذا و من خالل دراستنا  لتجربة الثانية البرملانية فقد اعتمدت الدول إلافريق 11.،ص

دولة عربية و افريقية تعمل  31منذ زمن غير بعيد هذا النظام كعامل تقوية و توطيد ملؤسساتها الديمقراطية ،فهناك 

دولة عربية، اعتمدته في مطلع  31حاليا بهذا النظام في قضائها العربي و إلافريقي ،وهو في أنشار متزايد منها 

ة القرن الحالي ،فنظام الغرفة الثانية يعكس إلادراك املتزايد للمضامين ،و ألابعاد الديمقراطية التسعينات ،و بداي

لهذا النظام و يحقق لهذه الغرفة طابع الالتزام و التأمل و يفسح املجال إلاعداد القوانين بشكل يأخذ بعين الاعتبار 

يه املهمة املنشودة و يعبر عن التطلعات و مقتضيات الحاضر واملستقبل ،فبعد محاولة و ضع مجلس تستند إل

تاريخ تزويد اململكة املغربية التي خرجت حديثا من الحماية  3116ألاهداف املرسومة فلم يكتب له النجاح  إلى غاية 

منه على تكوين البرملان باملجلسين ،مجلس النواب و مجلس املستشارين  11إلى الاستقالل بأول دستور نص الفصل 

ملقتضيات سياسية ،ثم  3116و 3110التخلي عن نظام الغرفتين في مرحلة الحقة من حياته خالل دساتير،حيث تم 

،الا أن التعقيد الذي يوافق تجربة البرملان بغرفتين باملغرب يجب أهم تحلياته في  3111اعبد نظام الغرفتين في سنة 

تين من جهة ثانية سواء على مستوى التشريع أو  العالقة بين الحكومة و الغرفتين مكن جهة،و العالقة بين الغرف

املراقبة فعلى مستوى التشريع فان إحالة مشاريع القوانين على احد املجلسين و خاصة مشروع قانون املالية 

فمحدودية النتائج، و التي حققتها التجربة الحالية ،اعتبارا ملستوى  عددهم  من املنتخبين و الكيفية التي انتخبوها و 

ولويات كما يرى فريق الاتحاد الدستوري املمثل في البرملان ضرورة إجراء إصالحات على الوظيفية التشريعية ألا 
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كمراجعة الفصول املتعلقة بتداول النصوص بين املجلسين على أن تعمل الحكومة بتقديم النصوص ذات الطابع 

العامة ذات الطبيعية التنظيمية و السياسية  الاجتماعي و الاقتصادي إلى مجلس املستشارين أوال و إحالة النصوص

 .على مجلس النواب

،جعل  3111؛ حيث أن دستور 11.، املرجع السابق ،ص....................................أنظر، سعيد مقدم، التجربة الثنائية

ان الوظيفة من مجلس املستشارين مجلسا مستقال قائما بذاته يتمتع بصالحيات و اختصاصات فعلية في ميد

، ليتصدى لكل  خالف قد يطرأ بين املجلسين ،و قد جاء في تبرير  3111من دستور  11التشريعية ،و جاءت الفصل 

الثنائية البرملانية في املغرب بأنها ردع واقي من الزلل في مادة التشريع ،أنظر، خريف عبد الوهاب ،نماذج حتى ألانظمة 

جلسين ،امللتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجارة البرملانية الجزائرية و السياسية للدول التي تأخذ بنظام امل

؛ إبراهيم بولحية،النظام البرملاني  املزدوج  في بلدان  11-11.، ص 6006أكتوبر  10-61،الاوراس ي  6.ألانظمة املقارنة ،ج

 6.ملانية الجزائرية وألانظمة املقارنة ،جاتحاد املغرب العربي،امللتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البر 

؛ العربي شحط عبد القادر ،دعائم و خصوصيات نظام الغرفتين في ألانظمة 13-11.أكتوبر ،ص 10-61،الاوراس ي 

 10-61، 6.السياسية املقارنة،ملتقى وطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرملانية الجزائرية و ألانظمة املقارنة ،ج

؛أن نشأة نظام  الغرفتين لم تكن ألسباب عرضية بل كانت تقف وراءها جملة من دوافع و 31-31.،ص 6006أكتوبر

مبررات الشكلية و موضوعية ، و التي تختلف في مضمونها بحسب اختالف ألاهداف التي تسعى كل دولة  إلى تحقيقها 

ض ألاخر ألسباب تشريعية كما أن هناك من وراء إنشاء  هذه الغرفة ، فقد كان وجودها ألسباب سياسية و لدى بع

ضرورة ألاخذ بنظام املجلسين في دول إلاتحاد  :من أوجدها ألسباب إيديولوجية وفكرية  فمن أهم املبررات العامة 

كتمثيل الطبقات : تمثيل الطبقات و املصالح املختلفة .فاالزدواجية  في هذا النوع ضرورية :الفدرالي أو املركزي 

ديما  وكذلك تمثيل املصالح الاقتصادية املختلفة في الوقت الحاضر رفع مستوى كفاءة املجالس ارستقراطية ق

النيابية بحيث يتيح نظام املجلسين إشراك العناصر ذات الكفاءة التي عزفت عن دخول الانتخابات أو لم تتمكن من 

ق سن القوانين ،منع التسرع في التشريع النجاح ،منع استبداد السلطة التشريعية بحيث تتمتع السلطة التشريعية بح

بحيث يخفف من خالل نظام الغرفتين من حدة النزاع بين البرملان و الحكومة فانفصال البرملان و الحكومة كل منهما 

عن ألاخر كما أن تشكيل الغرفة الثانية وسيلة للبحث عن الاستقرار و التوازن املؤسساتي كما انه يشكل حاجزا منيعا 

فإذا أصيب املجلس التشريعي الواحد بهيمنة ألاغلبية ،لن يجد في ) م املطلق في ظل التعددية السياسية  ضد الحك

 .طريقه  أي حاجز و يستطيع بذلك أن يقهر ألاقلية املوجودة و تأسيس الحكومة  على طريقه 

لى تحقيق التوازنات بين كما انه من املبررات الخاصة  نذكر من بينها تكريس و تعميق الديمقراطية ، الحرص ع

املؤسسات الدستورية للبالد ،و استمرارية النظام الجمهوري و من ثم تعزيز فكرة الفصل بين السلطات ذلك انه إذا 

كان  بمكان الغرفة ألاولى أن تمارس السلطة التشريعية دون حاجة إلى وجود غرفة ثانية تشاركها في ذلك ؟،فانه ال 

كذلك قد أريد .ر مؤسسة الدولة و استمرارها و املحافظة على التوازنات ألاساسية يمكنها بمهمة ضمان استقرا

للمجلس ألامة أن يكون ألحد آلاليات التي يتم بواسطتها تعميق و توسيع الديمقراطي و سياس ي و اجتماعي و إقليمي 

حلية و ذلك بتنشيط و بعث ،تعميق و ترقية الالمركزية في تسيير شؤون العامة يستدعي تمثيل خاص للمجموعات امل
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ديناميكية جديدة في املجاالت املحلية  تمكن مندوبها  من  تعبير عن انشغاالتهم و التكفل بأعلى مستوياتهم في إطار 

تعزيز مكانة أداء البرملاني من اجل إعطاء الرسانة و .التوفيق بين مقتضيات التطوير مناطقهم و بين التنمية الوطنية 

ثر دقة و عناية للنصوص وتحقيق عوامل و آلية التعاون كذلك تحقيق صياغة أفضل و أك الجدية املطلوبة

،مع استبعاد ما قد يشوبها من نقص أو غموض أو قصور قانوني و تقليل فعل تأثير السياس ي فيها فقد اعتبر القانونية

ريق املبادرة بالقوانين و مجلس ألامة مصفات للتدقيق التخفيف من مخاطر اغلبيه سياسية بسلطة تشريعية عن ط

 ،ر الهدىما ينجر عنها من احتماالت التعسف ،انظر، سعاد عمير، الوظيفة التشريعية للمجلس آلامة في الجزائر ،دا

 .61-60.،ص 6001الجزائر،
؛ نزيهة بن 61. أنظر، سعاد حافظي، الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، املرجع السابق، ص  128

تعديل الدستوري آلية قانونية لتدعيم املركز القانوني لرئيس الدولة في  دول املغرب العربي ،امللتقى الدولي زاغو،ال

،جامعة عمار ثليجي ،املطبعة  6001ماي  01، 01الثاني حول تعديالت الدستورية في البلدان العربية، في الفقرة من 

 131.،ص 6001نهج طالبي احمد غرداية ، 66العربية ،
أنظر، بشير بن مالك،عالقة مجلس ألامة بالبرنامج الحكومي ، ملتقى وطني حول نظام الغرفتين في التجربة  129

 301.،ص 6006،أكتوبر 10-61البرملانية الجزائرية ،و ألانظمة املقارنة ،الوزارة املكلفة بالعالقة مع البرملان ،يومي 
؛ حيث 1.،ص 3111فيفري 30-1-1ل ،يومية الخبر ،أليام أنظر، مقران ايت العربي ، مجلس ألامة في عامه ألاو  130

يمارس مجلس ألامة رقابته ألعمال املحاولة طبقا " من النظام الداخلي ملجلس ألامة املعدل و املتمم  13تنص  املادة 

نه من النظام  الداخلي ملجلس ألامة ا 16،من الدستور و القانون العضوي، و نصت املادة 30،311،311،313للمادة 

يشترط لقبول اقتراح الالئحة أن تكون موقعة من قبل عشرين عضوا،و يجب أن تودع من مندوبي أصحابها  لدى " 

انظر، موس ى بودهان ،القانون البرملاني الجزائري ،املرجع " ساعة من تقديم العرض  11مكتب مجلس ألامة بعد 

 11.السابق ، ص
 336.عقيلة خرباش ي ،املرجع السابق ،ص؛ 611.أنظر، عمار عباس ،املرجع السابق ، ص 131

قدم احمد اويحي عرضا حول برنامج حكومته إلى مجلس ألامة و ثلته مناقشة عامة، و ديمقراطية ،و تم فتح  132

لرئيس الحكومة إلى مجلس آلامة ،وتم فتح املجال لرئيس الحكومة للرد على انشغاالت أعضاء املجلس غير انه لم يتم 

  331.؛ عقيلة خرباش ي ،املرجع السابق، ص611.ظر، عمار عباس ،املرجع السابق ،صاقتراح أية الئحة،ان
رأى عضو مجلس ألامة مقر أن ايت العربي ،بان اعتراض بعض النواب على مناقشة مجلس ألامة لبرنامج حكومته   133

يمنع املناقشة  في  ،يرتكز على أسباب سياسوية أنية ،ال عالقة لها بالدستور ،أن الدستور ال 3111احمد اويحي 

تسمح ملجلس ألامة بإصدار  10مجلس ألامة، و ال يحدد مجاله ،و إذا كانت الفقرة الثانية، من املادة 

فكيف يمكن التوصل إلى اقتراح الئحة ،موضوعية نابعة، من اقتطاعات ألعضاء وليس من تعليمات .................الئحة،

مكيف يمكن لعضو مجلس ألامة أن يبقى وفيا لثقة الشعب و يظل يتحسن رؤساء ألاحزاب بدون إجراء مناقشة ، و 

وهو يسمح عرض برنامج يتعلق بأوضاع الشعب دون تمكينه من إبداء موقفه منه ، انظر، مقران ايت ...تطلقاته ،

، 1.،ص ،عدد خاص 6001العربي ،نظرة على مجلس آلامة في نهاية العهدة ألاولى ، مجلة الفكر البرملاني ،ديسمبر 
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؛ يرى السيد فاتح شنوفي بان التبرير الذي قدمه السيد عبد املجيد 611.مقتبس من عمار عباس ، املرجع السابق ،ص

الجبار السالف الذكر و املتضمن سالمة مناقشة مجلس ألامة لبرنامج الحكومة  هو عبارة عن مبرر سياس ي أكثر منه 

ضاء املجلس الشعبي الوطني ،و على آلاراء القائلة  بعدم دستورية هذه قانوني، و ما يعتبر في الواقع إال ردا على أع

املناقشة ،كما أن صاحب املقال يعترف بنفسه أن سكوت املؤسس الدستوري يفسر على أساس املنع و ليس إلاباحة 

 611.،مقتبس من عمار عباس ،املرجع السابق ،ص.................،انظر، فاتح شنوفي، مكانة مجلس ألامة، 
؛ عقيلة خرباش ي ، مركز مجلس ألامة  في النظام الدستوري  الجزائري ،  331.عقلية خرباش ي ،املرجع السابق ،ص 134

 31.،ص 6031دار الخلدونية  للنشر والتوزيع     ،
135 Cf ,PH, ARDANT ,I institutions politique et droit constitutionnel édit.L.G.D .J ,2000 ,p.63 12ed .,    

 03؛قال السيد بشير بومعزة أول رئيس ملجلس الامة بتاريخ 331.مقتبس من عقيلة خرباش ي ،املرجع السابق ،ص

ما أسميناه باملناقشة يدخل في إطار البيداغولوجية البرملانية الديمقراطية ،و هو يفيد :".................،بان 6000أكتوبر 

ته من الاضطالع أكثر على مشاكل البالد ،و هذا فان هذا التقليد أو كثيرا بحيث يمكن رئيس الحكومة و أعضاء حكوم

انظر، الجريدة الرسمية ملداوالت ( c’est un plus en matière démocratique)   العادة البد منه املحافظة عليها 

بشير بن مالك ،مقتبس من  6،العدد 6000مجلس ألامة ،الفترة التشريعية ألاولى ،السنة الثالثة ،دورة الخريف ،

  331.املرجع السابق ،ص
 610-611.؛ عمار عباس ،املرجع السابق ،ص331.عقلية خرباش ي، املرجع السابق ،ص  136

 611.عمار عباس، املرجع السابق ،ص  137

 610.؛ عمار عباس ،املرجع السابق ،ص 331.عقيلة خرباش ي ،املرجع السابق ،ص  138
هذا و قد أثيرت العديد من التساؤالت حول مجلس ألامة و جدواه  و هل  يمكن اعتبراه مجلسا تشريعيا ثانيا بجوار  139

املجلس الشعبي الوطني، و بهذا تكون الجزائر قد أخذت بازدواج مجلس البرملان و إذا لم يكن كذلك فلماذا يبقى 

سانيد كل منها ،و مبرراته وحجية في ذلك بين من يرى بعدم عليه؟ و سوف تتعرض ألراء التي قيلت في هذا الشأن و أ

جدوى املجلس وضرورة إلغائه ، و من يتمسك بضرورة إلابقاء على املجلس بوصفه الحالي ،و منن ينادي باإلبقاء على 

الرافض فاالتجاه ألاول  هو . املجلس بوصفه الحالي، و من ينادي باإلبقاء على املجلس مع توضيح دوره و اختصاصاته

لبقاء مجلس ألامة، يلخص هذا الرأي في عدم جدوى املجلس و ضرورة إلغائه من الوجود و الاكتفاء باملجلس الشعبي 

إلالغاء ضرورة اقتصادية تقتضيها ظروف الجزائر الاقتصادية الراهنة التي تقتض ي توفير أموال تتفق في غير : الوطني

، و ما ينفق عليه يمكن توجيهه للعمل على تحسين هذه الظروف موضعها مثلما هو قائم بالنسبة ملجلس ألامة

و لكن نالحظ أن هذا املبرر ال جدوى منه طاملا ضيقنا من انه يجب أن يقف . الاقتصادية، و انه يثقل ميزانية الدولة

يوالت ر عن إلايديولوجيات و املالجميع تحت مظلة الوالء و الوطنية و الانتماء للدولة الجزائرية بغض النظ

املعتقدات املختلفة أما فيما يتعلق باختصاصات مجلس ألامة شبيهة لصالحيات الكثير من املجالس الوطنية و 

،و بالتالي هذه ألاخيرة يمكن أن تضطلع بهذا الدور ،و خاصة و أنها CNESاملتخصصة كاملجلس  الوطني الاقتصادي 

أعمق من املشورة الفنية ،و بالتالي بيد مجلسا وهميا و عديم تضم خبرات فنية عالية قادرة على أن تقدم قدرا اكبر و 
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الجدوى، و انه غرفه تسجيل و حفظ هذه الحجة فيها من يطردها من داخل املجلس لدرجة القول شهد عليها شاهد 

من أهلها إال أنها شهادة غير مقبولة،لعدة اعتبارات  أن قيام املجالس املتخصصة ضرورة عصرية للتطور وظيفة 

لدولة ،و اتساع مجال تدخلها ،و ال يتعارض مع املجالس  النيابية السياسية، و ال تغني إحداهما عن ألاخرى بل البد ا

من تعاونهما الذي يؤدي إلى صدور القرار السياس ي أو التشريع على ضوء الاعتبارات الفنية و الدراسات العلمية فقد 

منه هيئة ذات سلطة أيا كان قدرها تشارك في حكم البالد و نص الدستور على مجلس ألامة و اختصاصاته يجعل 

و تعمل من خاللها إن  استقرارها  بينما املجالس الوطنية املتخصصة تحدد تشكيلها من قبل السلطة التنفيذية

الدستور ال يحرم الجمع بين العضوية املجالس الوطنية املتخصصة منها املجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و 

 جلس ألامة و يجرم الجمع بين عضوية املجلس الشعبي الوطني و مجلس ألامةم

و من ثم ال يجوز إقحام املجالس الوطنية املتخصصة عند الحديث عن مجالس السلطة التشريعية لعدم وجود 

بقاء عليه بصورته ،و عالقة بينهما و بين البرملان أما الاتجاه الثاني فهو املؤيد لبقاء مجلس ألامة ـ فيرى هذا الاتجاه إلا 

أن كان البعض  ينص على انه يجوز أثناء مجلس جديد كمجلس العقالء ،أما  الاتجاه الثالث فيرى  إلابقاء على مجلس 

ألامة مع تطوير اختصاصاته ،يؤيد الاتجاه نظام ازدواج مجلس البرملان ملزاياه الفردية ،و إلابقاء على مجلس ألامة مع 

شريعية حتى تخرج التشريعات قوية بعد دراسة مهمة دون تسرع فال يشوبها القصور ، و عدم تدعيم اختصاصاته الت

الدقة عالجا للتضخم التشريعي نتيجة كثرة التعديل و إبقاء القوانين كما يحقق هذا النظام تدعيم الديمقراطية و 

ية و مقوماتها و إصالحا لنظامها القانوني ترقيتها و ازدهارها بإتباع املشاركة و التمثيل و عالجا للتحديات الديمقراط

بما يتماش ى مع سياستها إلاصالحية الجدية ،و في النهاية فان املفاصلة بين املجلسين ال ينبغي أن يرتبط فقط 

بالنظريات الفلسفية و إنما ينبغي إن يرتبط بواقع كل دولة في ذلك، بحيث أن تمنح له  صالحية التشريع القوانين ،و 

شاريع القوانين بصورة مستقلة ،و من خالل الازدواج في مجلس البرملان ،يتجسد التمثيل الكافي للمجال مناقشة م

إلاقليمي للدولة وطنيا و محليا ،و ملختلف الشرائح أو الفئات بما في ذلك تمثيل الجالية الجزائرية في الخارج ، و أيضا 

يد الغرابة أن يكون تشكيل مجلس ألامة بما يسمح لتلطيف و ليس ما يف.املصالح الحيوية العليا للدولة و املجتمع 

لضبط الحركات التجاوزية في اتجاه مجلس ألامة بما يسمح لتلطيف و لضبط الحركات التجاوزية   في اتجاه أواخر ،و 

ذلك من خالل تعيين الثلثان املعينان تسمح بتعزيز و إمداد املجلس ببعض الشخصيات التاريخية  و الكفاءات 

الوطنية  من أصحاب الخبرات الطويلة و التفوق في مجالت العمل املختلفة التي يمكن أن تقيد العملية التشريعية و 

تساعد على صدورها هذه الخبرات يصعب تواجدها و توافرها عن طريق الانتخابات طاملا أن املجلس الشعبي الوطني 

 جميع أعضائه مختارون باالنتخاب الحر املباشر

صويلح بوجمعة، مجلس ألامة ضابط الحركات التجاوزية للتوازن و الاستقرار ،امللتقى الوطني حول نظام انظر ، 

أكتوبر  10- 61الغرفتين في التجربة البرملانية الجزائرية  و ألانظمة املقارنة ،وزارة العالقات مع البرملان  الاوراس ي يومي 

  311-310.،ص3.، ج 6006
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فكاير اقتناء مناقشة برنامج حكومة احمد بن بيتور بأنه ال يجوز مناقشة السياسة العامة  رأي النائب نور الدين  140

للحكومة في مبادئها، و أهدافها ألنه سبق للشعب صاحب السيادة  و مصدر كل سلطة أو صادق عليها من خالل 

 ن يحل محل املنيب وهو الشعب انتخاب رئيس الجمهورية و الاستفتاء على قانون الوئام املدني ، فال يجوز للنائب أ

؛ مقتبس من 31.،ص 31/30/6000املؤرخة في  661انظر ،الجريدة الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني ،رقم 

 611.عمار عباس، املرجع السابق ،ص
يصوت املجلس الشعبي الوطني باالقتراع السري أو :من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  11تنص املادة  141

باالقتراع العام برفع اليد، أو باالقتراع العام الاسمي ،و فق الشروط املحددة في القانون و النظام الداخلي ،يقرر 

ية أنماط الاقتراع ،تصويت نواب املجلس مكتب املجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رؤساء املجموعات البرملان

الشعبي الوطني شخص ي ،غير انه في حالة غياب نائب في املجلس الشعبي الوطني ،يمكنه أن يوكل احد زمالئه 

 .للتصويت نيابة عنه ، ال يقبل التصويت بالوكالة الا  في حدود توكيل واحدة 
السياس ي البرتغالي ،إذا كان رئيس الجمهورية هو  عند  دراسته النظامD.Rousseauو على حد قول السيد    142

املختص بتعيين الوزير ألاول ،فان هذا ألاخير  ال يملك القدرة على الحكم إال بعد موافقة املجلس على مخطط 

 حكومته ،و لم يتعرض لتصويت سحب الثقة 
 من ألارضية املتضمنة الوفاق الوطني حول املرحلة الانتقالية  31تنص املادة  143
يضم املجلس الوطني " من ألارضية املتضمنة للوفاق الوطني حول املرحلة الانتقالية على انه  61نصت  املادة  144

الانتقالي مائتي عضو يعينون حسب الحالة ، من طرف الدولة او من طرف التشكيلية التي ينتمون إليها ، و يتقلدون 

يتشكل املجلس الوطني الانتقالي من ممثلي ألاصناف التالية  مهامهم بموجب مرسوم ملدة املرحلة الانتقالية كلها و

 " .الدولة و ألاحزاب السياسية و القوى الاقتصادية و الاجتماعية
أن ما سوف نصوت عليه هو البرنامج الذي قدم إلينا أساسا أي " جاء في تدخل رئيس املجلس الشعبي الوطني   145

رنامجه و أيضا الرد الذي تفضل بتقديمه ،أالن في هذه الجلسة ، و من كل وثيقة التقدم التي قدم بها رئيس الحكومة ب

ذلك بتشكيل البرنامج الذي أخد بعين الاعتبار   الانشغاالت ، و بالتالي فان البرنامج الذي جاء به السيد رئيس 

الرسمية ملداوالت  انظر ، الجريدة:" الحكومة بداية و ما سوف يستقبل البالد و التي ضمنت في التدخالت الثالثة

بس من عمار عباس ، املرجع ، مقت31.، ص 6000-30-61،املؤرخة في  610املجلس الشعبي الوطني ،رقم 

 610.،صالسابق
،لم يحدث أن رفض نواب  3111منذ إقرار ازدواجية السلطة التنفيذية ابتداء من التعديل الدستوري لسنة    146

التي تعاقبت على الحكم ،و قد  علق على هذه الظاهرة النائب عبد القادر  املجلس الشعبي الوطني على برامج الحكومة

سألت رئيس  مجلس سابق ،كيف يمكن مجلسا "،بقوله  3111حجار أثناء مناقشة برنامج حكومة احمد اويحي سنة 

؟  موقرا أن يوافق على عدة برامج متناقضة لحكومات متناقضة و يصادق عليها بعد مناقشات دامية الوطيس ي

سنبني ( س)فأجابني ببساطة ترتكز مختلف تلك البرامج على حرف واحد في اللغة العربية هو حرف الاستقبال 
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انظر، الجريدة الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني رقم " سيعم الوفاء .............. سينتعش ..........سنوفر.............

  613.جع السابق ،ص،مفتبس من عمار عباس ،املر  3111سنة  33
في أن  .......أملي "،بقوله  6006و هو ما أكد  عليه علي بن فليس قبل املصادقة على مخطط عمل الحكومة سنة    147

ون هذا النقاش الذي يستتبع بعملية التصويت على املخطط منطلقا لعالقة متينة مبنية على الثقة بين الحكومة و يك

 01انظر، الجريدة الرسمية ملداوالت املجلس الشعبي الوطني ،رقم " التشكيلية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني 

 613.جع السابق ،ص،مقتبس عن عمار عباس ،املر  63.، ص01/01/6006املؤرخة في 
 613.أنظر، عمار عباس ،املرجع السابق ،ص  148
على الخصوص كل من التجمع الوطني الديمقراطي ،و  3111ضمت حكومة احمد اويحي التي شكلت بعد انتخابات  149

 6006حركة مجتمع  السلم وج هة التحرير الوطني، وهو ما تكرر كذلك بعد الانتخابات التشريعية لسنة 
 331.املرجع السابق ،ص..........لية خرباش ي ، العالقة الوظيفية ،أنظر، عق 150
؛سعاد 61.املرجع السابق ،ص.......؛سعاد حافظي، الضمانات القانونية ،331.عقلية خرباش ي ،املرجع السابق ،ص 151

 دهاوما بع 61.املرجع السابق ،ص................................رابح، املركز القانوني لرئيس الحكومة
، و املتضمن تعديل 6001نوفمبر  31املوافق لـ  3161ذي القعدة عام  31املؤرخ في  01/31أنظر، القانون  152

؛مولود ديدان ،املرجع   616.؛ عمار عباس ،املرجع السابق ،ص 61. ،ص 6001، لسنة 1ر، العدد .الدستور ،ج 

؛ عقيلة 311.،املرجع السابق ،ص....................................؛ عبد هللا بوقفة ،القانون الدستوري166.السابق ،ص 

؛مبروك حسين،تحرير النصوص القانونية القوانين،ألاوامر،املراسيم،القرارات 331.خرباش ي ،املرجع السابق ،ص

 11-11.،ص6001،دار الهومة،1.إلادارية،ط
ون قوانين تأني تنفيذا ملخطط عمل ال يمكن أن يناقش و يص" و هذا ش يء منطقي الن املجلس الشعبي الوطني  153

حكومي برفضه مبدئيا ولو تستمر الحكومة في العمل رغم رفض مخططها من طرف املجلس فهذا يعنى أن جميع 

 . القوانين التي ستعرضها على املجلس قد ترفض مما يؤدي إلى انسداد  حتمي في املؤسسات
ن مسؤولية سياسية فردية تنشا نتيجة تصرف فردي ألحد تنقسم املسؤولية السياسية أمام البرملان إلى قسمي  154

الوزراء في أمر يتعلق بادراه شؤون وزارته و يترتب عليها لجنة الوزير الذي سحبت الثقة منه عن الحكم أما املسؤولية 

للمسؤولية عندما تكون املسؤولية املتعلقة بالسياسة العامة للوزارة ،أو إذا كان العمل املسبب "التضامنية قد تثور 

 فإذا سحبت الثقة منه سقطت الحكومة كلها.صادر منن رئيس مجلس الوزراء 
  611.عمار عباس ،املرجع السابق ،ص 155

رأي علي بن فليس أن رئيس الجمهورية عندما إقالة و عين رئيس الحكومة من  ألاقلية في املجلس الشعبي الوطني  156

وطني إلى رفض برنامج رئيس الحكومة الجديد ملرتين متتاليتين وهو ما كان يهدف من وراءه دفع نواب ج هة التحرير ال

 ،املوافقة على برنامج حكومة أويحييعني الحل التلقائي غير انه تفاديا لوقوع انسداد مؤسساتي أمر النواب املوالين له 

 611.املرجع السابق،ص هذا ألاخير الذي احتفظ بنفس الطاقم الحكومي في حكومة بن فليس ،انظر، عمار عباس،
 331.عقيلة خرباش ي ،املرجع السابق ،ص 157
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إذا لم تحصل من جديد موافقة املجلس الشعبي  ،ينحل وجوبا و تجري  على انه 3111من دستور  16جاء في املادة 158

يل الفقرة الرابعة من التعد331وهو ما نصت عليه املادة " انتخابات تشريعية جديدة في اجل أقصاه ثالثة أشهر

يرى السيد دمحم براهيمي ،بان الحائل التلقائي يهدف إلى  3111من دستور   11،وكذلك املادة 3111الدستوري سنة 

مجموعة من النتائج  أهما ضمان الاستقرار الحكومي ،و تقييد سلطات املجلس الشعبي و وطني و من تم فهو يرى بان 

ة حول برنامج الحكومة،انظر، دمحم إبراهيمي ،حق الحل في دستور الحل التلقائي قد يفدي إلى اصطناع أغلبية  برملاني

؛إن إجراء حل تلقائي للمجلس الشعبي الوطني ، سبق لدستور البرتغالي  1.،ص1،عدد  11،.س.إ.ع،ق.ج.م  3111

إذا تم ،و التي أكدت على انه املجلس النيابي يحل تلقائيا 311، إن أخد به في الفقرة الثالثة من املادة 3111لسنة 

بان D.ROUSSEAUالتغيير املتتالي الوزير ألاول ،ثالث مرات بسبب التصويت على نلتمس الرقابة و من ثم يرى السيد  

املجلس النيابي و بفضل هذا إلاجراء يصبح بشكل تكتيكي سيدا في اختيار توقيت حله ،و من تم إرغام رئيس الدولة 

 على إجراء انتخابات تشريعية

Cf. D.ROUSSEAU , La primauté présidentiel le dans  le nouveau régime politique 

portugais ,Meythe en réalité ,R.D.P. ,1990 ,p.136  
و إلادانة في نفس الوقت، عن حل املجلس  33،3،3116بعد استقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد في 159

واصلت حكومة سيد احمد غزالي مهامها إلى غاية تعيين حكومة جديدة بقيادة  ،3116جانفي  1الشعبي الوطني في 

،انظر هوام شيخة ،تعديالت الدستورية في الجزائر ،وسيلة لتجسيد الديمقراطية أم  1،1،3116بعيد عبد السالم في 

،جامعة  6001ماي  1-1-1لحل ألازمات الوطنية،ملتقى دولي الثاني حول تعديالت الدستورية في البلدان العربية ،

و ما بعدها ؛عيس ى الطيبي، عالقة التعديل و التبديل الدستوريين في الجزائر باألزمات  111.عمار ثليجي الاغواط ،ص

 .و ما بعدها  361.في ظل املرحلة التعددية الحزبية ،املرجع السابق ص
 611.عمار عباس ،املرجع السابق،ص  160
 611.عمار عباس ، املرجع السابق ،ص 161
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� ا�
زائر م�انة ال��ملانالبدائل الدستور�ة لتعز�ز   

  دراسة تحليلية

  

  

  

  

  

  م67ص

التعديل الدستوري  "! ال � لقيت عناية �عت�� إصالح ال��ملان أحد أ	م املحاور          

، 9عدما كشفت املمارسة الدستور4ة "! ا+*زائر عن الكث,� من مواطن .خ,�ا+*زائري 

املM*لة عKL الدور الوظيفي الذي يجب أن يلعبھ كمؤسسة دستور4ة تتمتع  =خفاقات

ر منھ \ل ذلك بما باالستقاللية "! تقييم العمل ا+WXومي وVضطالع بالدور الQشرOP! املنتظ

الشعبية املودعة داخلھ، غ,� أن الالفت 	و أن الوصول  =رادةيتوافق والتعب,� عن تطلعات 

ل�dقية الدور الرقاcي والQشرOP! لل��ملان "! ا+*زائر يتطلب "! ما يتطلب مراجعة دستور4ة 

ھ العضوي الذي يQشWل منھ وال سيما ما iعلق من =طارمعمقة للنصوص ال � تضبط 

باملركز الذي يتمتع بھ أعضاؤه ونظام العضو4ة وشروطkا عKL شا\لة توجkات .نظمة 

الدستور4ة املقارنة "! 	ذا الصدد، فkو الذي من شأنھ أن يلقي بضاللھ عKL التمك,ن 

  الوظيفي لل��ملان "! سياق الر	انات ال � تواجkھ  

 الوظيفة، تفعيلثيل، العضو4ة، الرقابة ، التمال��ملان ،  :ال�لمات املفتاحية

  مقدمة

الدستور4ة املسطرة "! أفق  =صالحاتوأ	م �عت�� إصالح مؤسسة ال��ملان أبرز 

، وقوام 	ذا ا+Xكم أن مشروع التعديل الدستوري لتعديل الدستوري ا+*زائري القادما

ا+*اري سيأخذ 9ع,ن Vعتبار iعديل الكث,� من .حWام الضابطة للسلطة الQشرPعية "! 

 ش��ي عز4زة: الدكتورة

  قسم أأستاذة محاضرة 

   ،\لية ا+Xقوق والعلوم السياسية

   دمحم خيضر 9سكرةجامعة 
 

 وادي عماد الدين: الدكتور 

  قسم أ محاضر أستاذ

  \لية ا+Xقوق 

   1ا+*زائر جامعة 
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جانبyzا العضوي والوظيفي تماشيا مع ما ورد "! رسالة التWليف الصادرة من رئwس 

يحتل  بجالء أن ال��ملان عن مبادرة iعديل الدستور، حيث يظkر =عالن بمناسبةا+*مkور4ة 

املتعلق  الثالث .و~K تحت املحور ،بالنظر إ~K أنھ تم إيراده مرت,ن ،ا+Xصة الغالبة من املحاور 

فصل ب,ن السلطات وتواز�yا، وال مراء أن السلطة الQشرPعية �! السلطة املقصودة بتعز4ز ال

ا+Xقيقي والتوازن  "! عالق�yا بنظ,��yا التنفيذية من خالل البحث عن مقومات الفصل

ف�� التنصيص صراحة "! �*يم أو iغول، أما املرة الثانية، امل�M*م واملعقول من دون ت

املوسوم بتعز4ز سلطة الرقابة ال��ملانية وإعادة Vعتبار للدور ا+Xقيقي الذي  املحور الرا9ع

9عدما  لQشرOP!، وVضطالع بالدور ايجب أن يلعبھ ال��ملان "! تقييم وتقو4م العمل ا+WXومي

أثبQت املمارسة الدستور4ة "! ا+*زائر رغم توا~! وiعدد التعديالت الدستور4ة أن ال��ملان ال 

  . يزال �س,� "! اتجاه تضائل وتقلص دوره

يبقى من املkم القول أن ال�dك,� عKL إصالح ال��ملان والبحث عن البدائل الدستور4ة 

الشعبية  =رادةالنوعية ال � من شأ�yا أن تقوي مركزه بوصفھ الفضاء الذي �ستوعب 

املودعة من خاللھ ال يتحقق "! نظرنا إال بتقر4ر مراجعة معمقة للنصوص الدستور4ة 

الQشرPعية من الناحيت,ن العضو4ة والوظيفية، مع مراعاة أن ا+Xالية ال � تؤطر السلطة 

 KLذا الصدد يجب أن ال ينال من طبيعة القواعد الدستور4ة ع	إقرار بدائل دستور4ة "! 

املعنية الدستوري لل��ملان يجب أن يبقى ضمن الدائرة  ح=صال أن ال�dك,� عKL  اعتبار

.خرى فيمكن ا+Xديث ع�yا الحقا 9عد إقرار  القانونية =صالحات، أما بالتعديل الدستوري

  .وإنفاذ التعديل الدستوري

فضال عKL أن إقرار البدائل الدستور4ة 	نا يتحقق تارة من خالل تأط,� املضام,ن 

الدستور4ة املتصلة بال��ملان وال � لم تلق عناية دستور4ة من قبل، وتارة أخرى من خالل 

  .أو كفاي�yا وال � بي�ت �*ز	ا أو عدم قابلي�yاتصو4ب النصوص الدستور4ة ا+Xالية 

ما �! أ	م املفاعيل : بناء عKL \ل ما تقدم يWون من الضروري علينا الQساؤل 

ونقلھ من  ا+*زائري  الدستور4ة ال � يWون من شأن التمسك �yا وإقرار	ا تقو4ة دور ال��ملان

  ؟.داءمستوى شرعية التمثيل إ~K مشروعية 
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 ، نق�dح تقسيم املوضوع إ~Kلإلجابة عKL الQساؤل املطروحجيا ح � نتوصل تدر 

محور4ن، نتعرض من خالل املحور .ول للبدائل الدستور4ة لتعز4ز دور ال��ملان من الناحية 

البدائل الدستور4ة لتعز4ز دور ال��ملان من العضو4ة، عKL أن نQناول من خالل املحور الثا�ي 

  .الناحية الوظيفية

  من الناحية العضو�ة م�انة ال��ملانالبدائل الدستور�ة لتعز�ز : املحور =ول 

ال��ملا�ي ال يمكن أن يتحقق أو  .داءمن املkم أن �ش,� "! البداية أن V	تمام بتفعيل 

KLك,� كذلك ع�dنج آثاره ما لم يتم الQل  العضوي   لإلطار الدستوري =صالح أن يWشQالذي ي

ال��ملان ا+*زائري  ا+Xقيقية ال � أصبحدة املWانة الدستور4ة بإعامنھ ال��ملان ، فkو الكفيل 

العضوي والوظيفي "! تحقيق  =طارو	و ما يكشف عن العالقة التالزمية ب,ن يفتقر إلyzا، 

  .الرؤ4ة التWاملية ملا يجب أن يWون ال��ملان "! أفق التعديل الدستوري ا+*زائري القادم

الصدد "! نظرنا تWون من خالل دس�dة الشروط ن أو~K البدائل الدستور4ة "! 	ذا إ

dالعامة لل�الوط� �لعضو4ة املجلس الشع� ���wالشروط العامة ول KLنا ع	س ، ونؤكد 

4ة .صلية ر�ط حق ال���d لWل مواطن جزائري يتمتع با+*�سية ا+*زائر  ،من خاللا+�اصة

  .، مع حيازتھ ملؤ	ل عل¢�سنة 30بالغ من العمر 

القانون ولwس  ا	تمامقد يبدو للو	لة .و~K أن مجال النص عKL 	كذا حكم 	و من 

الدستور، ولكن حس£نا 	نا أن الدستور نفسھ ينص عKL شروط ال���d بال�سبة لرئwس 

ا+*مkور4ة، كما أن دس�dة ال���d لعضو4ة املجلس الشع�� الوط�� من شأنھ أن يضفي عليھ 

ل دون iعديلھ أو إلغاءه أو تحو4ره، أضف إليھ أن الكث,� مز4دا من ا+Xماية دستور4ة تحو 

من الدسات,� املقارنة العر�ية م�yا وغ,� العر�ية iس,� "! اتجاه دس�dة ال���d لعضو4ة 

  .1املجالس الQشرPعية

                                                 
دستور الواليات املتحدة نذكر من ذلك عKL س£يل املثال ما تنص عليھ الفقرة الثانية من املادة .و~K من  -1

يتألف مجلس النواب من أعضاء ُيختارون \ل س�ت,ن من عندما نصت أن  املعدل 1789لسنة  =مر�كية

قبل الشعب "! مختلف الواليات، و4جب أن تتوفر "! الناخب,ن "! \ل والية املؤ	الت ال � يتوجب توفر	ا "! 

 
ً
املجلس الQشرOP! .ول مدة والية  .ناخ�� أعضاء أك¬� مجل»ª� الkيئة الQشرPعية "! تلك الوالية عددا

حWومات الوحدات التا9عة ال يجوز ألي ��ص أن يWون نائًبا ما لم يكن قد بلغ سن ا+�امسة والعشر4ن، 
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للمجلس الشع�� الوط��، ي�XMب كذلك  ضرورة دس�dة شروط ال���d وما قيل عن

، مثلما ذ	بت إليھ الكث,� من الدسات,� املقارنة عKL دس�dة شروط العضو4ة ملجلس .مة 

و�ع�� 9شروط العضو4ة ملجلس .مة 	نا ما iعلق م�yا بالفئة املنتخبة املؤطرة . 2العر�ية

ال � اكتفى املؤسس  املقدرة "! حدود الثلث حاليا بموجب قانون Vنتخابات،والفئة املعينة

، حيث نرى 3لكفاءات وال¯�صيات الوطنيةالدستوري ا+*زائري بر�ط أمر iعيي�yا من ب,ن ا

ي�dك حيث "! 	ذا الصدد أنھ من الضروري مراجعة 	ذا ا+Xكم لWونھ جاء عاما وفضفاضا، 

سلطة تقدير من يتوافر فيھ ذلك دون ضابط وا±� ، لkذا نرى أنھ من الضروري تدقيق 

العنوان  	ذا القيد الدستوري بإضافة شرط ا+���ة العلمية واملؤ	ل العل¢� ال � �!

                                                                                                                     
وما لم يكن قد م�ª² سبع سنوات عKL \ونھ من مواط�� الواليات املتحدة، وما لم يكن لدى انتخابھ، من 

  .سWان الوالية ال � يتم اختياره فyzا

منھ عندما نص صراحة  53"! الفصل  2014الدستور التوGHIJ لسنة �ية نجد ومن الدول العر 

ل���d لعضو4ة مجلس نواب الشعب حق لWل ناخب تو�»ª� ا+*�سية منذ عشر سنوات عKL .قل، بلغ أن ا

من العمر ثالثا وعشر4ن سنة \املة يوم تقديم تر�Xھ، شرط أن ال يWون مشموال بأي صورة من صور 

  .طkا القانون ا+Xرمان ال � يضب

: =لك�dو�يأنظر بخصوص الدسات,� السابقة وفق آخر iعديل الرابط      

https://www.constituteproject.org  
،  2016املعدل حسب آخر Nعديل لسنة  1952الدستور =ردJي لسنة من ذلك نذكر عKL س£يل املثال  -2

من 	ذا الدستور ان يWون ) 75(ز4ادة عKL الشروط املعينة "! املادة  .عيانش�dط "! عضو مجلس حيث �

رؤساء الوزراء والوزراء ا+Xاليون : الطبقات Æتية إحدىسنة شمسية من عمره وان يWون من  أرcع,نقد أتم 

 مناصب السفراء والوزراء املفوض,ن ورؤساء مجلس ا
ً
لنواب ورؤساء وقضاة والسابقون ومن اشغل سابقا

  أم,�محكمة التمي,� ومحاكم VستÈناف النظامية والشرعية والضباط املتقاعدون من رتبة 
ً
لواء فصاعدا

 KLائز4ن عX+ؤالء من ال¯�صيات ا	والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة ال اقل من مرت,ن ومن ماثل 

  .نوالوط لألمةوخدما�yم  بأعمالkمثقة الشعب واعتماده 
بموجب  الصادر 2016لسنة  ا+*زائري  التعديل الدستوريمن  118راجع الفقرة الثالثة من املادة  -3

، بتار4خ 14، ا+*ر4دة الرسمية لÍ*مkور4ة ا+*زائر4ة، عدد 06/03/2016املؤرخ "!  16/01القانون رقم 

07/03/2016  
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ما يجب  ، و	و ما يجعلkا iستوعبالكفاءة شرطاسQيفاء  الضروري لXÍديث عن ا+Xقيقي

أن يحظى بھ .ستاذ ا+*امO! عKL وجھ التحديد من نصwب التمثيل املجدي داخل قبة 

  . مجلس .مة

 من ناحية أخرى يبدو كذلك من املkم التأكيد عKL توسيع نطاق التمثيل ا+*غرا"!

 =دار4ة، فإقرار املقاطعة ر4ة=دا.خذ بنظام املقاطعات  تماشيا مع .مةداخل مجلس 

يتطلب كذلك ضرورة أن تحظى بتمثيل داخل مجلس .مة تمkيدا ل�dقي�yا لوالية، و	و ما 

من التعديل الدستوري ا+Xا~! بحيث يتم  118يتطلب "! نظرنا أن يتم مراجعة نص املادة 

ما دام أن 	ذا التمثيل  مقاطعة إدار4ةثيل عضو4ن عن \ل الدستوري بتم =قراركذلك 

كما ظkرت  "! فلسفة تب�� مبدأ الثنائية ال��ملانية يراÐ! التوازن ا+*غرا"! ولwس السWا�ي

  .4إر	اصا�yا أول مرة "! 

وVكتفاء إلغاء مجلس .مة ب واملطالب الرأي القائل يناصرو	ذا �ع�� أننا لسنا ممن 

مجلس .مة "!  يضطلع بھ، ولعل موقفنا 	نا نا9ع ومؤسس عKL ما الواحدةبنظام الغرفة 

�سداد ال � "! سياق الظروف الدستور4ة ال � �شأ فyzا 9عد حالة الفراغ وVا+*زائر من دور 

والوقوع "! حالة  1992حل املجلس الشع�� الوط�� سنة  ع�yا وال � نجم عرف�yا ا+*زائر

السياªÓ� تمثيل العKL مجلس .مة يتفق مع خيار تنوPع  =بقاء، كما أن الفراغ املؤسساiي

 ا+*ماعات املحليةتفعيل دور  "!السياسية  =رادة، والذي يتواصل مع عKL أساس املساواة

املمارسة السياسية بالنظر للسلبيات ال � تنجر عن مركز4ة القرار السياªÓ�، عKL مستوى 

الQساؤالت حول مدى مسا	مة 	ذا التوجھ "! إثراء رغم أن 	ذا ا+�يار يبقى يطرح الكث,� من 

  .5العمل الQشرOP!، والذي يمثل أحد غايات استحداث الغرفة الثانية كذلك

                                                 
مز4ا�ي : أنظر "! تفاصيل املوضوع وم��رات .خذ بنظام الثنائية ال��ملانية "! بر4طانيا و.نظمة املقارنة  -4

انجل�dا ، فر�سا، الواليات -أسباب ودوافع �شأة Vزدواجية ال��ملانية "! .نظمة الدستور4ة الغر�ية (حميد ، 

، جامعة مولود معمري ت,�ي وزو، املجلد  وم السياسيةاملجلة النقدية للقانون والعل، )-املتحدة .مر4كية

  .168، ص 2015، 1، العدد 10
تطور فكرة التمثيل � توJس، فصل من كتاب جما)� دراسات دستور�ة عاطف صا+� الروات��،  -5

  .379، ص 2010منو�ة ، تو�س، : ، مركز ال�شر ا+*امO! مغار]ية
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=جابة عKL مثل 	ذا الQساؤل العام تجد أساسkا "! أن 	دف ال��ملان يتمثل "! وضع 

"! إصدار  قواعد عامة ومستقرة ، ومن ثم يجب التأ�ي "! إصدار	ا، وتبعا لھ فالQسرع

الQشرPع وVنقياد لعاطفة عارضة "! 	ذا الشأن أمر ممكن "! نظام الغرفة الواحدة، 

و�خالف ذلك فنظام الغرفت,ن يحول دون \ل ذلك، و4نقذ أحد املجلس,ن Æخر من الوقوع 

  6"! مثل 	ذه .خطاء قبل أن يتحول املشروع إ~K قانون 

ال��ملانية يؤدي إ~K منع تفرد املجلس النياcي عKL نظام الثنائية  =بقاءتكرPس كما أن 

، فمن املمكن جدا أن 	ذه السلطة بيد مجلس نياcي واحد 9سلطة سن القوان,ن، فإذا \انت

طة التنفيذية، أما إذا توزعت ب,ن �سQبد �yا و4تعسف "! استعمالkا "! مواجkة السل

دا عKL وجود توازن ب,ن ، وعامال مساع	ذا سيWون حائال أمام VسQبداد ، فإناملجلس,ن

  . 7السلطات العامة "! الدولة

عKL مجلس  =بقاءيبقى كذلك من الضروري التأكيد عKL أن الدفاع عن أطروحة 

.مة "! ا+*زائر ر�ما يجد كذلك سنده "! تال"! مساوئ مبدأ سيادة الشعب املجسدة من 

بدأ سيادة .مة، و	ذا �ع�� خالل املجلس الشع�� الوط��، وVستفادة مما ي�تج عن تطبيق م

"! ال�yاية ضرورة تحقيق التWامل ب,ن سيادة الشعب وسيادة .مة ، إذا ال iعارض "! .خذ 

 .y�8ما معا

و"! سياق البدائل املتعلقة بتعز4ز دور ال��ملان ا+*زائري من الناحية العضو4ة   

مدى تمتعھ با+Xصانة أو عضو ال��ملان من حيث /مراجعة مركز النائب ويمكن القول أن 

، وح � ال يتحول ال��ملان إ~K فضاء لكسب الر�ح وتقو4ة ، و�ناء عليھأض×K أولو4ة ال غ�� ع�yا

النفوذ وإذ\اء العالقات ال بد كذلك من إعادة النظر "! مسألة ا+Xصانة ال��ملانية مثلما 

 لالختباءباءة إذ لطاملا استعملت ا+Xصانة ال��ملانية كع.كشفت عنھ التجر�ة "! ا+*زائر

                                                 
6-  ،!Øص 2006،  =سكندر4ة: املعارف م�شأة، أعمال ال��ملان `يمنة السلطة التنفيذية ع^[رأفت دسو ،

30  
 مية=سال مجلة \لية ،)الثنائية الQشرPعية "! العراق ضرورة أم تأكيد(عL! يوسف الشكري، :راجع "! 	ذا -7

  .9ص ،  2006، 1، النجف .شرف، العراق، العدد  =سالمية، ا+*امعة  ا+*امعة
  : ملز4د من التفاصيل حول مدلول \ل من سيادة الشعب وسيادة .مة وÆثار امل�dتبة ع�yما راجع -8
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ص�يفkا ضمن جرائم وVنفالت من املسؤولية ا+*زائية خاصة "! ا+*رائم ال � يمكن ت

، بل مراجعة نطاق س فقط تخفيف إجراءات رفع ا+Xصانة، ومنھ يتطلب ا+Xال لwالفساد

، أي iى بر�طkا بف�dة ال�شاط الQشرOP!، و	و ما يتأا+Xصانة من حيث املوضوع والزمان 	اتھ

من جkة، مع ر�ط موضوعkا باملناقشات والوقاÙع ال � تجري داخل عقاد دورة ال��ملان أثناء ا�

أو /ال��ملان من جkة أخرى ، ومثل 	اتھ .حWام من شأ�yا أن تضمن عدم إفالت النائب و

العضو من ا+*رائم ال � يرتكyÚا 9عنوان القانون العام وا+�اص، فضال عKL أن 	ذا 	و 

  .  9ال��ملا�ي النوÐ! .داء"! .نظمة الدستور4ة العاملية ذات  الوضع املألوف والسائد

  الوظيفيةمن الناحية  نم�انة ال��ملاالبدائل الدستور�ة لتعز�ز : الثاJي املحور 

ال��ملان من الناحية الوظيفية يتحقق بإعادة النظر "! النصوص  إلصالحإن الس£يل   

تال"! املثالب ال � أفرز�yا املمارسة ال��ملانية "! ال � تؤطر دوره الQشرOP! والرقاcي ومحاولة 

الوقت الذي ال يجب أن �غيب عن ذ	ننا أن التعديالت الدستور4ة ا+*زائر4ة املتتالية ورغم 

ال��ملان  أداءأ�yا طالت "! جوانب م�yا املؤسسة ال��ملانية، لك�yا لم تركز عKL مواطن ا+�لل "! 

إزاء العمل  عالقة ال��ملان با+WXومة تأكيد الت تبعية "!ومحاولة ترقيتھ بقدر ما \انت iعدي

!OPشرQس£يل املثال ال KLالتعديل الدستوري لسنة  ع KL201610خاصة إذا قصرنا النظر ع  

املالحظات ال � يمكن رصد	ا بخصوص الدور الQشرOP! لل��ملان "! ا+*زائر  أو~Kإن   

مرار اiساع املجال التنظي¢� العائد أن استتدفعنا إ~K أن نقر من غ,� مجازفة أو مبالغة 

 K~ور4ة عن طر4ق إصداره للمراسيم الرئاسية أدى إkس ا+*مwبمعادلة عالقتھ  =خالللرئ

بال��ملان "! توزPع Vختصاص الQشرOP!، حيث نجم عنھ سلب ال��ملان الختصاصاتھ 

كھ رئwس .صلية، ور	ن دوره بمجاالت حصر4ة "! الQشرPع ال يمكن محا\ا�yا بما يمل

ا+*مkور4ة ز4ادة عV KLختصاص التنظي¢� من استÈثاره 9سلطة الQشرPع بأوامر، وال � بدل 

                                                 
ضمانات 	شام جمال الدين عرفة، : راجع "! 	ذا ا+�صوص نظام ا+Xصانة ال��ملانية املطبق "! بر4طانيا -9

  .وما 9عد	ا 185، ص 2008، بدون دار ومWان ال�شر، )دراسة مقارنة(أعضاء املجالس النيابية 
"! مجال املصادقة  مثال عKL ذلك من خالل التعديل الذي مس محور ا+�الف ب,ن الغرفت,ن يمكن إعطاء -10

راجع املادة / ودور الوز4ر .ول "! فك ا+�الف بي�yاوVحتWام لÍ*نة مQساو4ة .عضاء  عKL النص القانو�ي

  . 2016من التعديل الدستوري لسنة  137
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أن تحافظ عKL مWان�yا كتفو4ض iشرOP! واستÜناÙي، دلت املمارسة الدستور4ة ا+*زائر4ة 

أ�yا سا	مت "! تقو4ة مWانة رئwس ا+*مkور4ة لينقلب إ~K مشرع حقيقي باملدلول املادي 

وال شك أن \ل 	ذا يقوي .طروحات املتمسكة بتغول السلطة التنفيذية عKL  للQشرPع،

  .السلطة الQشرPعية "! ا+*زائر ردحا من الزمن

وح � إذا لم نكن ممن يطالب بتقليص مجال السلطة التنظيمية لرئwس   

�ك "! املقابل بتوسيع مجاالت تدخل ال��ملان "! الQشرPع ح � ال تd نتمسكا+*مkور4ة، لكننا 

الكث,� من املجاالت ا+Xيو4ة واملkمة لرئwس ا+*مkور4ة عKL غرار مجال الصفقات العمومية، 

فkذا ما من شأنھ أن يقلص ضمنيا من إمWانية تمدد السلطة التنظيمية، و�التا~! تضwيق 

نظر4ة التفوق الرئاªÓ�، مع أننا لسنا ممن ي�تصر لفكرة أن النظام ا+*زائري 	و رئاªÓ�، أو 

  .9عضkمKL حد قول رئاسوي ع

والس£ب "! ذلك أن النظام الرئاªÓ� "! مدلولھ الXßيح يكشف عن مWانة   

واستقاللية حقيقية للسلطة الQشرPعية عن السلطة التنفيذية \ونھ يقوم عKL شدة الفصل 

 �ªÓذا املع�� نجده مكرسا بوضوح "! النظام الرئا	العضوي والوظيفي ب,ن السلطت,ن، 

املدقق "! عمق النظام .مرW4ي يمكنھ أن يXÍظ أن الWو�غرس والذي يمثل .مرW4ي، بل أن 

  .السلطة الQشرPعية �عت�� أقوى مؤسسة "! النظام .مرW4ي

إن \ل محاوالت تكييف النظام السياªÓ� ا+*زائري والبحث عن موقعھ ب,ن .نظمة   

ظام الرئاªÓ� أو للنظام الك��ى "! العالم ال iعدو أن تWون جميعkا iشوyàا وتحو4را إما للن

الذي يبقى مطروحا لwس "! تحديد طبيعة النظام السياªÓ�  =شWالال��ملا�ي رغم أن 

واملفاضلة ب,ن 	ذا وذاك، بل يكمن "! إيجاد ذلك التناغم الضروري "! العالقة ب,ن 

السلطت,ن الQشرPعية والتنفيذية ح � ال تتغول إحدا	ما عKL .خرى، أي فصل يح�dم حدود 

الحيات \ل سلطة، و"! نفس الوقت يضمن التعاون والتوازن بي�yما مثلما تصوره الفقيھ ص

  .مونQسكيو

وإزاء iعز4ز الدور الQشرOP! لل��ملان ورفع حالة ا+*مود ال � طبعتھ رغم حزمة   

التعديالت الدستور4ة ال � مستھ، لك�yا لم تركز عKL مراجعة النصوص املتعلقة بتفعيل 

بالQشرPع، وظلت حكرا بمبادرة السلطة التنفيذية، ومن 	نا نق�dح أن يتم تحديد مبادرتھ 
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تWون محال للمبادرة بالQشرPع من جانب السلطة  يجب بالنصوص ال � ضيقة قائمة حصر4ة

،وما خرج عن 	اتھ القائمة و�ما يناسب طبيعة وأ	مية تدخلkا )الوز4ر .ول (التنفيذية

 باالiساع يQسم يجب أن والذيصري كذلك لل��ملان ا+X ا+Xصر4ة يدخل ضمن املجال

ال يملك من أمره إال  ومن ثم يصبح ال��ملان "! وضعرنة بما منح من قبل للوز4ر .ول،مقا

الQشرOP! ال � منحت لھ 9عنوان القانون العضوي  Vختصاص ملجاالتاملمارسة ا+Xتمية 

ما من شأنھ أن يقلل "! نظرنا مرة أخرى من التفوق الQشرOP! للسلطة  	ذا، والعادي

التنفيذية و"! نفس الوقت يضمن تفعيل مسألة املبادرة الQشرPعية لل��ملان 9عدما أبانت 

  .املمارسة الدستور4ة أ�yا ضلت حبwسة النصوص الدستور4ة

املبادرة الQشرPعية  و"! \ل .حول ال بد من التقيد بمعيار أساªÓ� "! توزPع مجاالت  

 اق�dاحاملوزعة ب,ن \ل من نصwب السلطة التنفيذية من مشارPع القوان,ن وال��ملان من 

 اختصاصالقوان,ن، بحيث يجب أن يراÐ! 	ذا التوزPع أساسا ما يجب أن يدخل ضمن 

السلطة الQشرPعية، فلو  اختصاصالسلطة التنفيذية، وما يجب كذلك أن يدخل ضمن 

Lركزنا مثال ع K أن أغلب نالحظ  امل,�انية السنوي صالحية السلطة التنفيذية "! إعداد قانون

الدسات,� ا+Xديثة ورغم أخذ	ا بفكرة توزPع املبادرة الQشرPعية ب,ن السلطة الQشرPعية 

، ان فيما يتعلق بقوان,ن امل,�انيةوالتنفيذية لك�yا "! املقابل تمنع 	ذا ا+Xق عKL أعضاء ال��مل

ات ما يؤ	لkا للقيام �yذه لسلطة التنفيذية تملك من الوسائل الفنية واملعلوموعلة ذلك أن ا

وحيث أن السلطة التنفيذية �! املسؤولة أمام ال��ملان \ان من ، 	ذا من ناحية،املkمة

  .11الطبيO! أن تناط إلyzا سلطة إعداد امل,�انية من ناحية أخرى 

لم يقر ذلك  يمكن مالحظة أنھ املؤسس الدستوري ا+*زائري باستقراء موقف   

قبول 	ذا .خ,� م � \ان  القانون عدم اق�dاحصراحة ، وإن \ان منع عKL ال��ملان "! إطار 

، إال إذا \ان لنفقات العمومية، أو ز4ادة اجتھ تخفيض املوارد العموميةأو نQيمضمونھ،

                                                 
، )تنظيم Vختصاصات املالية "! نظام الثنائية ال��ملانية(ميثم حنظل شر4ف، غانم عبد 	ش الشبا�ي، -11

، ص 2015، 2، العدد 6، جامعة القادسية ، العراق، املجلد  مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية

139.  



الدستور�ة لتعز�ز م�انة ال��ملان � ا�
زائرالبدائل   
             ش��ي عز�زة. د

عماد الدينوادي . د  
 

  "2020 لعام م�انة مؤسسة ال��ملان � ظل التعديل الدستوري"مؤلف جما)� موسوم  406

 

مالية "! فصل آخر من فوقا بتداب,� iس�yدف الز4ادة "! إيرادات الدولة  أو توف,� مبالغ مر 

  .12إنفاقkاالنفقات العمومية iساوي عKL .قل املبالغ املق�dح 

بل  ،يؤكد أن سلطة ال��ملان غ,� منعدمة .خ,� إن إقرار 	ذا ا+Xكم الدستوري  

توزPع مجاالت ولو أننا "! سياق التأكيد عKL مبدأ ،املقتضياتة من لجمتبقى فقط مقيدة ب

ال��ملان والسلطة التنفيذية عKL نحو ما أشرنا إليھ سابقا ، نرى املبادرة الQشرPعية ب,ن 

من مجال املبادرة الQشرPعية لل��ملان والعkد �yا صراحة  Vختصاصضرورة إخراج 	ذا 

للسلطة التنفيذية لالعتبارات املبwنة أعاله دون أن يقلل ذلك من نطاق املبادرة الQشرPعية 

وسع من مجاالت القانون العضوي والعادي املحددة لل��ملان الذي يWون لھ النصwب . 

دستور4ا، مع مراعاة أن حصر مجاالت املبادرة الQشرPعية للسلطة التنفيذية يجب أن 

 ب فقط وضع ودور السلطة التنفيذيةيقتصر عKL فئة القوان,ن العضو4ة والعادية ال � تناس

  .   عKL غرار قوان,ن امل,�انية العمومية

العمل ا+WXومي يمكن  وتقو4ملدور ال��ملا�ي "! مجال تقييم و�خصوص تفعيل ا  

مالحظة أنھ مع iعدد .دوات ال � �شتغل �yا ال��ملان "! 	ذا الصدد إال أ�yا أثبQت محدودي�yا 

ال يتعلق 9عدم كفاية أدوات الرقابة ال��ملانية  =شWال"! الرقابة عKL العمل ا+WXومي رغم أن 

  .ن التحقيق فحسب، بل يرتبط بكيفية ومناãä توظيفkامن أسئلة واستجواب و+*ا

ومن 	نا و"! ظل 	ذا Vعتبار يمكن القول أن نظام .سئلة ال��ملانية املعمول بھ "!    

ا+*زائر والذي يتوزع ب,ن .سئلة الكتابية والشفو4ة كشف "! كث,� من .حيان عن 

 KLالكث,� من املواضيع  احتواءمحدوديتھ وعدم قدرتھ ع�Íل وامل*åذات الطا9ع املست.  

فإننا نرى ضرورة أن يراÐ! التعديل الدستوري القادم .خذ Vعتبار، وأمام 	ذا   

سئلة ا+Xالة أو املستå*لة، وال � �عت�� عامل الزمن فyzا بما يصط�Í عi KLسميتھ بنظام . 

� ضروري "! �عت� ة9عض .نظمعامال أساسيا، ذلك أن 	ذا النمط من .سئلة ال � تطبقھ 

املواضيع ال � ال تحتمل التأخ,� وتتطلب إجابة سرPعة بالنظر إ~K أن السؤال الشفوي أو 

الكتاcي "! صورتھ التقليدية يفقد معناه لو أن العضو طرحھ خارج الوقت املناسب، 

                                                 
  ، مصدر سابق ، ص2016*زائري املتضمن التعديل الدستوري ا+ 16/01من القانون  139املادة : أنظر -12
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خاصة مع \ون نظام .سئلة ال��ملانية مكبل 13عنھ =جابةو�التبعية لذلك تأخر الوز4ر "! 

  .iشرPعية وتنظيمية تتعلق بتخصيص جلسة استماع وإجابةبقيود 

و�ش,� "! ذات السياق إ~K أن .سئلة ا+Xالة أو املستå*لة تأخذ وصف .سئلة   

مع مراعاة تحر4ر	ا من قيود .سئلة "! صور�yا الشفو4ة أو الكتابية عKL حد سواء 

  .التقليدية

  :إn[ تقديم املق�lحات التالية � =خ�k فإن ما سبق تناولھ يجرنا

ضرورة دس�dة الشروط العامة لل���d لعضو4ة املجلس الشع�� الوط�� ومجلس 

 .عKL غرار ما 	و معمول بھ "! الكث,� من الدسات,� املقارنة .مة

بخصوص التعيwنات ال � تتم إضافة شرط ا+���ة العلمية واملؤ	ل العل¢� �yيب 

 .الكفاءات الوطنيةداخل مجلس .مة 9عنوان 

توسيع نطاق التمثيل ا+*غرا"! داخل مجلس .مة تماشيا مع .خذ بنظام املقاطعات 

 .بمعدل عضو4ن عن \ل مقاطعة =دار4ة

ر�طkا بف�dة ال�شاط الQشرOP!، مع ر�ط  ال��ملانية من خالل ا+Xصانة نظاممراجعة  

 .موضوعkا باملناقشات والوقاÙع ال � تجري داخل ال��ملان

من شأنھ أن يقلص ضمنيا من إمWانية  بماال��ملان "! الQشرPع  تدخل توسيع مجاالت

نظر4ة  التخفيف من حدة، و�التا~! العائدة لرئwس ا+*مkور4ة تمدد السلطة التنظيمية

�ªÓالتفوق الرئا. 

تحديد قائمة حصر4ة ضيقة بالنصوص ال � يجب تWون محال للمبادرة بالQشرPع من 

و�ما يناسب طبيعة وأ	مية تدخلkا،وما خرج عن ) الوز4ر .ول (التنفيذيةجانب السلطة 

	اتھ القائمة ا+Xصر4ة يدخل ضمن املجال ا+Xصري كذلك لل��ملان والذي يجب أن يQسم 

 .باالiساع مقارنة بما منح من قبل للوز4ر .ول 

                                                 
، إصدار مجلة )�شأ�yا، أنواعkا، وظائفkا(عادل الطبطباÙي، .سئلة ال��ملانية: راجع "! 	ذا الصدد -13

 ،K~و4ت، الطبعة .وWقوق ، جامعة الX+قوق ، \لية اX+168، ص  1987ا.  
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عامال .سئلة ا+Xالة أو املستå*لة، وال � �عت�� عامل الزمن فyzا .خذ بنظام 

 . ، �yدف تجاوز املثالب الناجمة عن .خذ باألسئلة "! صور�yا التقليديةأساسيا
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