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""

  )من سورة البقرة 32اآلية (

الذي ""إلى أستاذي المشرف  بجزيل الشكر والعرفانأتقدم 

، في سبيل نصائحالوتوجيهاتالومالحظاتكل التقديم ا لحظة في لم يبخل علي

.األطروحة على أحسن صورةهذه إعداد 

:يطيب لي أن أهدي ثمرة هذا الجهد إلى

مارحمة اهللا عليه("ةجميل"أختي ولديوا(¡

أفراد العائلة أمي الغالية و كل.

وعائلتها الكريمة ةالوفي زوجتي.

وليد"ي وابن"ماريا"تي ابن".
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في النظام اإلنشائي األساسي في الدولة، كونه یحتل أسمى درجةالدستور القانونعتبری

قائل بأن الحریة ال) Montesquieu(وانطالقا من فكرة الفقیه .)1(للقواعد القانونیة الوضعیة

السیاسیة تتجسد عبر انقسام السلطة عن طریق الفصل المرن بین السلطات، فإنه یقصد من 

ذلك أن السلطات في الدولة ترتكز على مبدأ المساواة فیما بینها دون أن تخضع للتنظیم 

قواعد ، خالفا لمبدأ تدرج القواعد القانونیة الذي یفترض احترام القواعد األدنى لل)2(الهرمي

ج بغض النظر عن العالقة التي تربط بین قوم الدستور بتحدید هذا التدر األسمى منها، حیث ی

مختلف السلطات، تحقیقا لمفهوم دولة القانون التي تتمیز بخضوعها لمبدأ المشروعیة، الذي 

.)3(التي یتكون منها نظامها القانونيالقانونیة یتمثل في مطابقة أعمالها للقواعد 

اإلنسجام واإلستقرار في النظام ضرورة تحقیقرتكز المفهوم الشكلي لدولة القانون علىی

تدرج القواعد القانونیة، كافي لالالضروري و الرهان  بمثابةحیث یعتبر هذا العنصربالقانوني، 

النظام دیمقراطیا أم نظام قانوني، سواء كان هذا التدرج القانوني موجودا في كلكان ن حتى وإ 

على الدیمقراطیة، حیث ال فهو یرتكز المفهوم الموضوعي لدولة القانون أما.ر دیمقراطيغی

(1) – Hans KELSEN : « Théorie pure de droit », Traduit par Charles EISENMANN, Bruylant,

L.G.D.J, Belgique – France (Paris), 1999, p224.
(2)

– « C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser,

il va jusqu’il trouve des limites … Pour que l’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que,

par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir … ». MONTESQUIEU : « De

l’esprit des lois », document produit en version numérique par Jean-Marie TREMBLAY, édition

électronique complétée le 10 mai 2002 à Chicoutimi, Québec, 2002, p23.

Pour Montesquieu, la seule façon de garantir la liberté c’est d’affaiblir l’Etat. Pour assurer une

limite à la puissance publique, il faut diviser le pouvoir en fractions et les remettre à des autorités

indépendantes les unes des autres. Montesquieu en désigne trois pouvoirs : L’exécutif que le roi

conserve, le législatif appartiendra désormais au parlement et le judiciaire reviendra aux

magistrats. Chacune de ces trois autorités ne peut abuser de son pouvoir car elle ne peut agir sans

les autres, elle est même soumise à leur contrôle. Le roi n’est plus maitre de ses décisions, il

exécute les lois votées par le parlement, s’il outrepasse ses droits les magistrats exerçant le

pouvoir judiciaire refuseraient de sanctionner les actes royaux illégaux. Le parlement n’a lui non

plus une compétence illimitée, il est tenu de respecter les libertés individuelles sans quoi ni le

roi, ni les tribunaux n’appliqueront ni ne sanctionneront ces lois. Azzedine MAHDJOUBE :

« ETAT : Origine et fonctionnement », O.P.U, Alger, 1990, p76.
"جمیل عبد اهللا القائفي–)3( ، وفقا ألحكام الدستور الیمني والرقابة "سلطات رئیس الجمهوریة في الظروف اإلستثنائیة:

.01، ص2006دة للنشر، اإلسكندریة، ، دار الجامعة الجدی)"دراسة مقارنة(القضائیة علیها 
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س كذلك على احترام عدد من فقط، وٕانما تتأستأسس الدولة الدیمقراطیة على العنصر الشكليت

ج القواعد القانونیة باعتباره نسان والتعددیة، لیكون بذلك تدر حقوق اإل، تأتي في مقدمتهاالقیم

.)1(صرا شكلیا، وسیلة في خدمة الدیمقراطیة وترسیخها والحفاظ علیهاعن

حیث یقصد بالدستور ، على مفهومین، مفهوم شكلي ومفهوم موضوعيیحتوي الدستور

 ةنحصر تضمنها الوثیقة الدستوریة، والمبمفهومه الشكلي مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي ت

 "ةسَ السلطة المؤسِ "مختصة یطلق علیهاجهةتي تضعهاالو  ،في األحكام الواردة فیها

)Pouvoir constituant(، د القانونیةمن القواعأن تمتد إلى غیرها دونمن.

،یقصد بالدستور بمفهومه الموضوعي مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم شكل الدولة

اتها، وكذا القواعد التي تبین وطبیعة العالقات بین السلطات واختصاص،ونظام الحكم فیها

ما إذا كانت مدرجة ضمن الوثیقة بغض النظر عحقوق األفراد وحریاتهم وضمانات ممارستها، 

.)2(القانوني الهرم أم ال، وبغض النظر كذلك عن مصدرها وتدرجها فيالدستوریة

تظهر أهمیة ، و )3(اعتمدت أغلب الدول الحدیثة على المفهوم الشكلي للدستور نظرا لسموه

"َسةسَ السلطة المؤ "یطلق علیه ،هاز خاص لتعدیل أحكامهاعتناقه من خالل تأسیس ج

)Pouvoir constitué(،  تمنع ،محددة مسبقا في الدستور ذاتهبمقتضى إجراءاتوذلك

.)5(في أحكامهواإلستقرارالثبات، مما یعطي له )4(التعدیالت المتكررة من طرف الحكام

، رسالة لنیل"دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة، مجال ممدود وحول محدود":نبالي فطة-)1(

.05، ص2010لود معمري، تیزي وزو، درجة الدكتوراه في العلوم، التخصص القانون، كلیة الحقوق، جامعة مو 

(2) – Carl SCHMITT : « Théorie de la constitution », ouvrage traduit de l’allemand par Lilyane
DEROCHE, 01ère édition, P.U.F, Paris, 1993, p239 et s.

ن في ذلك إنكار لوجود ، ألالواقعمفهوم الشكلي للدستور ال یتماشى مع لقد ذهب البعض إلى القول بأن اإلعتماد على ال-)3(

دساتیر عرفیة كالدستور العرفي اإلنجلیزي، فضال على أن الدساتیر تتضمن قواعد ال صلة لها بالتنظیم السیاسي، مثل نص 

والغرض من ذلك هو كفالة ثباتها مقارنة .على إلغاء عقوبة اإلعدام في الجرائم السیاسیة1848الدستور الفرنسي لسنة 

:وبالمقابل هناك قواعد دستوریة بطبیعتها ال تتضمنها الوثیقة الدستوریة.فتصبح بعیدة عن التأثیرات السیاسیةبالقوانین العادیة 

مثل قوانین اإلنتخابات، وقوانین تشكیل البرلمان ونظمها الداخلیة، واألخذ بالمفهوم الشكلي ال یعني إبعادها من الدستور، خالفا 

، "النظریة العامة للدولة والدستور"، الجزء األول، "رنةوالنظم السیاسیة المقاالدستورينون االق" :بوالشعیر سعید. للواقع

.151و ص 150، ص2002الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
(4) – Charles CADOUX : « Droit constitutionnel et institutions politiques, Théorie générale
des institutions politiques », 02ème édition, Cujas, Paris, 1980, p 113.
(5) – Bernard CHANTEBOUT : « Droit constitutionnel et sciences politiques », 11ème édition,
Armand colin, Paris, 1994, p33.
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رها في الدساتیر، یجب توافشروطا1789حقوق اإلنسان والمواطن لسنة تضمن إعالن

، تأثرا )1(حقوق اإلنسان وحریاتهوضمان احترام ،تتمثل في تكریس مبدأ الفصل بین السلطات

الداعي إلى أن الدستور وسیلة مثلى للحد من )Constitutionnalisme(بالمذهب الدستوري

.)3(لتجسید الدیمقراطیةتوفیق والتعایش بین السلطة والحریةلل أمثلوٕاطار، )2(سلطة الحكام

Jean(یرى األستاذ  Pierre Nieto(أنه ال وجود لدیمقراطیة حقیقیة وفعلیة، وأن التعددیة ب

ال تصنع الدیمقراطیة، وٕانما الشرط األساسي لتجسیدها، یكمن في قطع الصلة مع النظام 

.)4(ب تركز السلطة في ید الملوك واألباطرةالتقلیدي، المبني على التعسف بسب

قیام العدید من الثورات عبر أنحاء الحكم اإلستبدادي المطلق والفاسدنتشار ترتب عن ا

العالم، نتج عنها انهیار هذا النظام وبزوغ فجر الحریة ابتداء من القرن الثامن عشر، فظهرت 

السلطة في ید واحدة، تجنبا إلعادة تركیزأنظمة دستوریة تقوم على مبدأ الفصل بین السلطات

.)5(الحكامیرد من قبل قد عتداء محتمللحریات من أي اضمان حمایة الحقوق وابهدف 

قد فقد أهمیته في عصرنا الحالي، مما أدى إلى تجاوز أحكامه أن الدستوربیرى البعض 

في  السلطات العلیاأصبحتحیثب، )6(بسبب طغیان المعالم السیاسیة على المعالم القانونیة

.)7(اشكلیإال الدستوریة مؤسساتال ةقیبكل حریة قرارات ال تشاركها فیها بتتخذ الدولة 

(1) – « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurées, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n’à point de constitution ». Article 16 de déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789. In www.conseil-constitutionnel.fr/textes/d1789.htm

« La séparation des pouvoirs conçus comme garantie des droits du citoyen de tout abus des
gouvernants, est, par référence à la déclaration des droit de l’homme et du citoyen de 1789,
une caractéristique voir un élément fondamental dans la définition de la constitution. Elle est
reconnue aujourd’hui comme l’un des principes fondamentaux de constitutionnalisme
moderne et de et de l’Etat de droit ». La séparation des pouvoirs et l’indépendance des cours
constitutionnelles et instances équivalentes, in Rapport du conseil constitutionnel algérien, Rio
de Janeiro de 16 au 18 janvier 2011, p01.
(2) – Marcel PRELOT: « Droit constitutionnel », 02ème édition, Précis Dalloz, Paris, p282.
(3) – Jean GICQUEL : « Droit constitutionnel et institutions politiques », 14ème édition,
Montchrestien, Paris, 1995, p18.
(4) – Pierre CLAVERIE : « Algérie, fin 1995 », Témoignage, Annuaire de l’Afrique du Nord,
tome XXXIV, 1995, CNRS édition, p594.
(5) – Marcel PRELOT et Jean BOULOUIS : « Institutions politiques et droit constitutionnel »,
07ème édition, Dalloz, Paris, 1978, P818.

"أندري هوریو-)6( ، الطبعة قلد وشفیق حداد وعبد المحسن سعد، ترجمة علي م"القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة :

.290-285، ص ص1977والتوزیع، بیروت،األهلیة للنشر، الثانیة، الجزء األول
(7) – (R) Wallaert: « L’encadrement juridique du chef d’Etat », in R.R.J, no04, 2008, p2085.
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حملت أمال قد  ،)1(كامیرالیا كان أم بیكامیرالیاأة البرلمان في األنظمة المقارنة، كانت نش

، غیر أن تعقد وظائف )2(اإلستبدادكبیرا في تغییر األوضاع وسن القوانین التي تحد من الظلم و 

حت في الكثیر من األحیان جٍ الدولة الحدیثة أدى إلى انتهاج سیاسة التدخل، بل أن الكفة رُ 

.لصالح السلطة التنفیذیة، نظرا للمركز المتمیز الذي أصبح یتمتع به رئیسها

اإلختصاص السلطة ال یعد البرلمان المشرع الوحید في الجزائر، بل تشاركه في ممارسة هذا

ه یستدعي تنفیذ المهام التي خولها إیاالتنفیذیة التي یمثلها أساسا رئیس الجمهوریة، حیث 

.)3(ت متنوعة أهمها حقه في التشریعالدستور، أن تخصص له سلطا

، وهو ما یظهر من خالل انفراده بسلطة ةیتمتع رئیس الجمهوریة بصالحیات تشریعیة واسع

، وحریته المطلقة في اللجوء إلى اإلستفتاء )4(الدولیةواإلتفاقیات ق المعاهدات التشریع عن طری

د أن یستأثر بالسلطة التشریعیة في الدولة مجلس تشریعي واحد یتكون من عد)أحادیة البرلمان(یقصد بالنظام الكامیرالي –)1(

ویقصد بالنظام البیكامیرالي .ة عامة من طرف الشعب طبقا للنظام اإلنتخابي الذي یقرره الدستوركقاعدمن النواب، یتم انتخابهم 

أن یتولى السلطة التشریعیة في الدولة مجلسان نیابیان، األول عادة ما یتشكل باإلنتخاب المباشر، وهو )إزدواجیة البرلمان(

بع الجماهیري، لذا یسمى بالمجلس األدنى نسبة إلى قربه من الجماهیر الشعبیة، ومثاله مجلس العموم األكثر تعبیرا عن الطا

أما المجلس الثاني فهو یتشكل بالتعیین كله أو بعض أعضائه، لذا یسمى بالمجلس .في إنجلترا والجمعیة الوطنیة في فرنسا

ا تمثیله لإلتجاهات المحافظة فیها، ومثاله مجلس اللوردات في األعلى نسبة إلى عالقته بالسلطات العلیا في الدولة، وكذ

دراسة (1996عن واقع اإلزدواجیة البرلمانیة في الدستور الجزائري لسنة ":مزیاني حمید.إنجلترا، ومجلس الشیوخ في فرنسا

علوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تحوالت الدولة، كلیة الحقوق وال")مقارنة

:أنظر:وللمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع.25-07، ص ص2011تیزي وزو، 

Marcel SOUSSE : « Bicaméralisme, bilan et perspectives », in R.D.P, no 05, L.G.D.J, Paris,
1997, pp1324–1350.
(2) – Dominique ROUSSEAU : « Une résurrection: La notion de constitution », in R.D.P,
1990, pp05-07.
(3) – Nouredine GHOZALI: « La fonction législative », in R.A.S.J.E.P, vol 18, no 01, 1981,
p151 et s. Tabrizi BENSALAH : « La République algérienne », L.G.D.J, Paris, 1979, P235.

یتعلق 1996دیسمبر 07مؤرخ في 436–96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور 11 ف 77المادة –)4(

دیسمبر 08مؤرخ في 76، ج ر ج ج عدد 1996نوفمبر 28بإصدار نص تعدیل الدستور، مصادق علیه في استفتاء یوم 

، 1989فیفري 28مؤرخ في 18-89منشور بموجب األمر رقم 1989من دستور 11ف  74المادة ).معدل ومتمم(1996

مارس 01مؤرخ في 09، ج ر ج ج عدد 1989فیفري 23یتعلق بنشر نص الدستور المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 

، یتضمن 1976نوفمبر22مؤرخ في 97-76منشور بموجب األمر رقم 1976من دستور 17ف  111المادة .1989

نوفمبر 24مؤرخ في 94ر ج ج عدد ، ج 1976نوفمبر 19استفتاء شعبي یوم مصادق علیه فيإصدار نص الدستور ال

موافق علیه في 1963سبتمبر 10منشور بموجب اإلعالن المؤرخ في 1963من دستور 42المادة ).معدل ومتمم(1976

.1963دیسمبر 08مؤرخ في 64ر ج ج عدد ، ج 1963سبتمبر 08استفتاء شعبي یوم 
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الفرنسي، أال الدستوري، إلى جانب استئثاره بسلطة تشریعیة هامة مستوحاة من النظام)1(الشعبي

.)2(وهي سلطة التشریع عن طریق األوامر

بمبدأ سیادة واستقاللیة شرةمباخطیرا یمساألوامر إجراء سلطة التشریع عن طریق تعد 

، كان المؤسس الفرنسي في دستور 1958ل ظهورها في الدستور الفرنسي لسنة، وقب)3(البرلمان

"قوانین-مراسیم "التنفیذیة صالحیة اتخاذ ة قد خول للسلط1849الجمهوریة الثالثة لسنة 

)Décrets - lois(شریع سلطة الت1946مهوریة الرابعة لسنة، بینما خول لها في دستور الج

Lois( "إطار - قوانین"عن طریق - cadre()4(.

1958أكتوبر 04دور دستور الجمهوریة الخامسة بتاریخعاد المؤسس الفرنسي بموجب ص

Les(منه إلى تنظیم هذا الموضوع تحت إسم 38في المادة  ordonnances( لكن وفق ،

على تفویض ومة سلطة التشریع باألوامر بناء حكإجراءات واضحة ودقیقة، تتمثل في تخویل ال

)L’habilitation( من البرلمان في حاالت خاصة تتعلق بتنفیذ برنامجها، ثم تعرض هذه

ري ، وهو النظام الذي تبناه المؤسس الجزائ)5(األوامر على مصادقة البرلمان خالل مدة محددة

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 04ف  07دة تنص الما–)1( لرئیس الجمهوریة أن یلتجئ إلى إرادة :

"من نفس هذا الدستور10ف  77المادة وتنص ."الشعب مباشرة یمكنه أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة :

111والمادة )مرجع سابق(1989من دستور 09ف  74والمادة 03ف  07أنظر كذلك المادة ."وطنیة عن طریق اإلستفتاء

).سابقمرجع(المعدل والمتمم 1976من دستور 14ف 
(2) – « La disposition de légiférer par ordonnances inspirée du système français s’en distingue
beaucoup parce que les limitations à la mise en œuvre des (Décrets – lois) sont faibles et offre
au chef d’Etat la possibilité de s’immiscer … ». MAHIOU Ahmed : « Notes sur la constitution
algérienne de 28 novembre 1996 », in Annuaire de l’Afrique du Nord, tome XXXV, 1996,
CNRS édition, p484.
(3) – Marcel PRELOT et Jean BOULOUIE: « Institutions politiques et droit constitutionnel »,
05ème édition, Dalloz, Paris, 1972, p692 et p693.
(4) – Dominique TURPIN : « Contentieux constitutionnel, droit juridictionnel », collection
de droit fondamental, 01ère édition, P.U.F, Paris, 1986, p 170.
(5) – « 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 dés 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. 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. Les ordonnances ne pourront être ratifiées que de manière
expresse ». L’article 38 de la constitution française de 1958 (Modifiée et complétée), in
http://www.assemblée-nationale/connaissance/constitution.asp
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1963ألول مرة بموجب صدور دستور
الف كبیر بین النظامین القانونیین ، لكن مع وجود اخت)1(

.لهذه األوامر، وكذا الظروف التي تستدعي اللجوء إلیها

، 1963ستور من د59مادة ق الإلى تطبی"أحمد بن بلة"لجوء رئیس الجمهوریة الراحل  أدى    

وهو ما ترتب عنه وقف العمل إلى تجمید هذا الدستور، 1963أكتوبر 03ابتداء من یوم 

طبقا لألمر 1965منبتداءا بشكل آخراألوامر ظهرتسرعان ما التفویضیة، لكنباألوامر 

لیست ةهذه النصوص التشریعی أن على اعتبار،)2(المتضمن تأسیس الحكومة182-65رقم 

م ذلك كانت هذه رغ، و )3(اديالم اهفهوممٕانما هي قوانین بو  لألمري لدستور ا المفهومأوامرا ب

1976إلى غایة صدور دستور تاج التشریع في الجزائرعالة إلنفالوسیلة أداة 
)4(.

، مفهومها الدستورياألوامر بسلطة التشریع ب1976دستور بموجب صدورالمؤسس  كرس    

یوم لالتعدیل الدستوري قبل إجراء، وذلك لرئیس الجمهوریةشخصيتشریعي كإختصاص  هالكن

1988نوفمبر03
أصبحت مهمة التشریع باألوامر لدستوري فقدا بعد إقرار هذا التعدیلأما،)5(

.)6(من طرف رئیس الحكومةمشاریع األوامرتراح قا ضرورةمتوقفة على

أن یطلب من المجلس الوطني یجوز لرئیس الجمهوریة": على) مرجع سابق(1963من دستور 58تنص المادة –)1(

،التفویض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابیر ذات صبغة تشریعیة عن طریق أوامر تشریعیة تتخذ في نطاق مجلس الوزراء

."أشهر)03(وتعرض على مصادقة المجلس الوطني في أجل ثالثة

58تأسیس الحكومة، ج ر ج ج عدد یتضمن 1965جویلیة 10رخ في مؤ 182-65من األمر رقم 06المادة تنص–)2(

".على شكل أوامر موضوعتتخذها الحكومة، تصدر حسب الإن التدابیر التي : "على 1965جویلیة 13مؤرخ في 

یقصد بالقانون بمفهومه العضوي مجموعة القواعد القانونیة الصادرة عن البرلمان فقط باعتباره سلطة تشریعیة أصلیة –)3(

ن بمفهومه المادي فیقصد به مجموعة القواعد القانونیة مهما كان مصدرها ومهما كان شكلها، وبغض النظر مختصة، أما القانو 

).قوانین، أوامر، مراسیم، قرارات، لوائح، إعالنات، تعلیمات وغیرها(عن تدرجها في الهرم القانوني، متخذة عدة أشكال 
"سعیدعیربوالش–)4( القانونیة الجزائریة للعلومالمجلة ، "ستقاللیة المجلس الشعبي الوطنيالتشریع باألوامر وأثره على ا:

.346، ص1988، مارس 01، العدد 27، الجزء واإلقتصادیة والسیاسیة
دورة رع بأوامر بین لرئیس الجمهوریة أن یش: " على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 153تنص المادة –)5(

عن طریق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة وأخرى للمجلس الشعبي الوطني

".له
یتعلق 1988نوفمبر 05مؤرخ في 223-88مرسوم رئاسي رقم (المعدل والمتمم 1976من دستور 153تنص المادة –)6(

لرئیس الجمهوریة، فیما بین دورتي " :على )1988نوفمبر 15مؤرخ في 14عدد ج ج  ، ج ربنشر التعدیل الدستوري 

المجلس الشعبي الوطني، أن یشرع بأوامر، بناء على اقتراح من رئیس الحكومة، وتعرض الحكومة النصوص الصادرة بهذه 

".ه لیوافق علیهاالكیفیة على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة الحقة ل
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، الذي 1989إلى غایة صدور دستور األوامرسلوب التشریع عن طریق تواصل العمل بأ

قام على  كليشاعتباره أول دستور، على )1(یعد منعرجا حاسما في التجربة الدستوریة الجزائریة

، كما أنه جاء خالیا تماما )2(الدیمقراطیة للدولة والمجتمعواحترام المبادئ،س نظام التعددیةتكری

.)3(باألوامرمن النص على سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع

وٕالى غایة سنوات التسعینات بدایةفي  وركود موضع جمود1989دستوروضع معإن     

التي حلت بالجزائر، عرفت المرحلة المتعددة الجوانب بب تلك األزمة بس، 1996صدور دستور 

Constitutions("مادیةالدساتیر ال"بعض اإلنتقالیة صدور matérielles( ،نصتوالتي

المؤرخ المجلس األعلى لألمن إعالن، بدایة بحتواء األزمةعلى إنشاء هیئات إنتقالیة بغرض ا

مداولتهبدوره ، والذي أصدر )4(شاء مجلس أعلى للدولةإنالذي یتضمن1992جانفي 14في 

التي تؤهل رئیس المجلس األعلى للدولة لإلمضاء ، و 1992جانفي 19المؤرخة في 01-92رقم

المؤرخة 02-92 رقم مداولته، ثم )5(س الوزراءعلى كل القرارات التنظیمیة والفردیة وترأس مجل

(1) – Mohamed BRAHIMI : « Nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins
politiques », in R.A.S.J.E.P, vol XXIX, no04, 1991, p736 et s. Abdelmadjid LAALANI : «Les
pouvoirs du président de la République dans le domaine législatif et réglementaire », in
R.A.S.J.E.P, no02, 1999, pp09-23. Mohamed YOUSFI : « Les récentes réformes
constitutionnelles en Algérie conduisent-elles à une démocratisation de la vie politique ? »,
in R.A.S.J.E.P, no 01, 1991, pp 134–144.
(2) – « La Constitution de 1989 est une expression des principes universels de l’organisation
démocratiques de l’Etat et de la société. Cette Constitution s’est inscrite clairement dans une
vision libérale et démocratique dans laquelle les seules restrictions à la jouissance des droits
de l’homme sont celles qui découlent du droit lui-même. Elle été un instrument définissant de
manière précise les rapports Etat – citoyens et fondait un système de contrôle de l’activité des
pouvoirs publics. Ce faisant, elle amende toutes les dispositions restrictives à la jouissance des
droits de l’homme qui faisaient partie de la Constitution de 22 novembre 1976 et du droit en
vigueur avant février 1989 ». Mohammed Abdelwahab BEKHECHI : « Remarques sur
l’évolution du droit constitutionnel algérien, de l’indépendance à la révision
constitutionnelle de 1989 », in R.D.P, no 01, 1997, pp 09–11.
(3) – « La limitation la plus importante du pouvoir présidentiel envers le Parlement, l’Assemblée
Populaire Nationale, est la suppression de droit de légiférer, par ordonnances, entre les deux
sessions du Parlement, pour le reste le Président de la République garde des prérogatives
considérables … ». Dirk BEKE : « La constitution algérienne de 1989 : Une passerelle entre
le socialisme et l’islamisme ? », in AFRICA FOCUS, vol 07, no 03, 1991, p257.

03یتضمن تأسیس المجلس األعلى للدولة ج ر ج ج عدد 1992جانفي 14إعالن المجلس األعلى لألمن مؤرخ في –)4(

.1992جانفي 03مؤرخ في 
، تؤهل رئیس المجلس األعلى للدولة لإلمضاء 1992جانفي 19األعلى للدولة مؤرخة في للمجلس01-92مداولة رقم –)5(

.1992جانفي 19مؤرخ في 05على كل القرارات التنظیمیة والفردیة وترأس مجلس الوزراء، ج ر ج ج عدد 
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عن الوظیفة التشریعیة على للدولة مهمة ممارسةجلس األخول للمالتي تو ، 1992أفریل14في

.)1(تشریعيذات طابع مراسیمتخاذ سلطة اطریق 

جانفي 26و 25الوطني یومي عقد ندوة الوفاقستمراریة األزمة في الجزائر إلىا أدت    

حول المرحلة اإلنتقالیة الوفاق الوطنينشر عتماد األرضیة المتضمنة نتج عنها ا، 1994

40-94رقم  المرسوم الرئاسي دورب صبموج
لرئیس الدولةیة، والذي خول بدوره في البدا)2(

قبل أن یتم تنصیب المجلس الوطني ، وذلكتشریعیةالمراسیم السلطة التشریع عن طریق 

للمجلس الوطني سلطة التشریع باألوامربعد تنصیب هذا األخیر فقد خولت، أما )3(اإلنتقالي

.وٕانما هي قوانین بمفهومها المادي يدستور المفهوم الب ات أوامر یسل، لكنها )4(الياإلنتق

مجلس األمة كغرفة ثانیة ألول مرةس المؤسس، وبعدما أس1996أما بعد صدور دستور 

ستور من هذا الد124في المادة ، كرس)5(في البرلمان إلى جانب المجلس الشعبي الوطني

إذ ال تقتصر ، عما كانت علیه سابقاوبشكل أوسع،امرألو باسلطة رئیس الجمهوریة في التشریع 

، بل یمكنه كذلك أن یشرع قطالبرلمان بغرفتیه فرتيفیما بین دو تخاذ األوامرعلى ا سلطته

.)6(في ظل الظروف اإلستثنائیةوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني و األب

، تتعلق بالمراسیم ذات الطابع التشریعي، ج ر 1992أفریل 14للمجلس األعلى للدولة، مؤرخة في 02-92لة رقم مداو –)1(

.1992أفریل 15مؤرخ في 28ج ج عدد 
یتعلق بنشر األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 1994جانفي 29مؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم –)2(

.1994جانفي 31مؤرخ في 06اإلنتقالیة، ج ر ج ج عدد 
المرحلة المتعلق بنشر األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول40-94من المرسوم الرئاسي رقم 42تنص المادة –)3(

."یشرع رئیس الدولة بمراسیم تشریعیة إلى حین إقامة المجلس الوطني اإلنتقالي": على) مرجع سابق(اإلنتقالیة 
المتعلق بنشر األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 40-94من المرسوم الرئاسي رقم 25تنص المادة –)4(

ارس المجلس الوطني اإلنتقالي الوظیفة التشریعیة عن طریق األوامر في المواد المتعلقة یم": على) مرجع سابق(اإلنتقالیة 

أعضاء المجلس )3/1(بمیدان القانون بمبادرة من الحكومة أو فیما یتعلق بأهداف المرحلة اإلنتقالیة بمبادرة من ثلث 

."الوطني اإلنتقالي بعد موافقة الحكومة
یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من ":على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996دستور من98تنص المادة -)5(

".المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة، له السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه:غرفتین هما

یس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة لرئ":)مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 124المادة تنص –)6(

غرفة  یعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل.بین دورتي البرلمانما شغور المجلس الشعبي الوطني أو 

یمكن رئیس الجمهوریة أن .تعد الغیة األوامر التي ال یوافق علیها البرلمان.لتوافق علیهامن البرلمان في أول دورة له

".تتخذ األوامر في مجلس الوزراء.من الدستور93بأوامر في الحالة اإلستثنائیة المذكورة في المادة یشرع 
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كل خالل ، بل له دورتین عادیتین تمرةومسلمان ال ینعقد بصفة دائمةوانطالقا من أن البر 

بسبب حله إرادیا من طرف رئیس بینهما في عطلة، كما أنه قد یكون شاغرافیماسنة، لیكون

، أو بسبب عدم موافقته للمرة الثانیة )1(الجمهوریة، أو بسبب إجراء إنتخابات تشریعیة مسبقة

كما أن .)2(رئیس الجمهوریةعلى التوالي على مخطط عمل الحكومة المتضمن تنفیذ برنامج

بعض ال تكفي لمواجهة سنها قدیالتشریعات التي یكون أحیانا موجودا إال أن قد البرلمان 

دون تسویة، عالقة من هذه المسائل كل ال تبقى جة أن وبح، ستثنائیةاإل ظروفالاألوضاع و 

أوامر تدابیر عن طریق ذ ما یراه مناسبا من اتخا إمكانیةریةلمؤسس لرئیس الجمهو خول ا

فإلى أي مدى یمكن أن یحل رئیس .تهدف إلى معالجة تلك الظروفكحلولتشریعیة

وامر؟ وهل فعال األ بى یشرع لك) البرلمان(التشریعیة األصلیة محل السلطةالجمهوریة

 ؟ضروري أن یلجأ رئیس الجمهوریة إلى هذه الوسیلة التشریعیة في جمیع الحاالت السابقة

أصال وهي التشریع؟ لیكتفي بدور شكلي به ةمنوطستبعد البرلمان من أداء وظیفةكیف ی

وهو الموافقة على األوامر عندما تعرض علیه؟ دون أن تخول له وسائل دستوریة تسمح له 

ستمراریة تكریس سلطةأین یكمن المغزى الحقیقي إذن من ابمواجهة التشریع الرئاسي؟ 

التشریع باألوامر على نمطها الحالي في الجزائر؟

ألوامر كانت بأن آلیة التشریع باالدستوریةحكامتفحص مختلف األو  دراسةیتبین من خالل

یة التي تعاقبت على الجزائر، الدساتیر الشكلتزال سلطة مكرسة بنصوص صریحة في معظم وال

، بعدما تخلى عنها المؤسس في 1996ور وأخیرا دست1976ثم دستور 1963بدایة بدستور 

والضوابط ورغم أن هذه الدساتیر وضعت مجموعة من الشروط.)الباب األول(1989دستور 

أن الواقع العملي لهذه الظاهرة في بالدنا لكي یشرع رئیس الجمهوریة باألوامر، إالالقانونیة

لمكثف على هذه الوسیلة، حتى في بسبب اإلقدام اوذلك ، أن هذه القیود باتت شكلیة فقطبیثبت 

.)الباب الثاني(ظل غیاب أدنى الظروف التي تستدعي بالضرورة اللجوء إلیها

یقرر حل المجلس رئیس الجمهوریة أنیمكن ":)مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 129المادة تنص –)1(

بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس الشعبي الوطني، أو إجراء إنتخابات تشریعیة مسبقة قبل أوانها،

".أشهر)03(مجلس األمة، والوزیر األول، وتجرى اإلنتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثالثة 
إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس الشعبي ":)مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 82المادة تنص –)2(

تستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني، وذلك .جوباالوطني ینحل و 

".أشهر)03(في أجل أقصاه ثالثة 
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المتراكمة التي أصبحت تواجه السلطة العامة بسبب تزاید مهام و  المتداخلةنظرا للمشاكل

بكل تفاصیلهایةالتشریعاد الوظیفةإسنت مهمة، أصبحائفهاوتشعب وظالدولة الحدیثة

، والمرونة، یتنافى مع متطلبات التطور التي تحتاج إلى السرعةوحدهإلى البرلمانوجزئیاتها

في مجاالت معینة، واقتصار دوره على وضع د أدى ذلك إلى تقیید وتحدید مهام البرلمانوق

التفاصیل والجزئیات التي كل تطرق إلى ، دون أن ی)1(والمبادئ العامة فقطواألسس واعد الق

.)2(للسلطة التنفیذیةأصال الذي یعود  يمجال التنظیمتندرج ضمن ال

على وضع مختلف التنظیمات المالئمة في الجزائر ال یقتصر دور السلطة التنفیذیة و     

ممارسة ي ا فهامتحتل جزءكانت وال تزال ، بل أنها المشاكل المطروحةمختلف لمعالجة

عن وهو ما یتجلى من خالل سلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى التشریع ، ة التشریعیةوظیفال

منذ صدور أول دستور هوریة جمشكلیة للدساتیر الالالتي تم تكریسها في أغلب و األوامر، طریق

1963عام شكلي للبالد 
عرفت هذه بعد ذلك  لكن. طابعا تفویضیاهذه األوامر أین اتخذت ، )3(

ستبعادها كلیة في ا بعدخصوصا، في ظل الدساتیر الالحقةتطورات هامةالتشریعیة اآللیة 

رئیس تخویلباعترف بشكل صریحقد  المؤسس أن رغمكما أنه .)ولاأل الفصل (1989دستور 

أن اآلراء إال محددة، دستوریة وفق شروط األوامرلجمهوریة سلطة التشریع عن طریق ا

).انيالفصل الث(بشأن الطبیعة القانونیة لهذه النصوصتلفت واخت تضارب

.ما یلیهاو 190ص: ما بعده).سابقمرجع(المعدل والمتمم 1996من دستور 123والمادة 122أنظر المادة –)1(
.ما یلیهاو  223ص: ما بعده).سابقمرجع(المعدل والمتمم 1996ور من دست125أنظر المادة –)2(
هي أول "المؤسسات المؤقتة للدولة الجزائریة"ن الوثیقة المسماة أب" طالب طاهر"األستاذ لكن على خالف ذلك، یرى –)3(

لوطني للثورة الجزائریة المنعقد دستور مكتوب وشكلي للجمهوریة الجزائریة، إذ تعتبر هذه الوثیقة التي صادق علیها المجلس ا

، النص الوحید الذي تضمن صراحة اعتناق 1960جانفي 18إلى  1959دیسمبر 16خالل الفترة الممتدة من )لیبیا(بطرابلس 

"الجزائر لمبدأ الفصل بین السلطات، حیث جاء في نص المادة الثانیة من هذه الوثیقة ما یلي إن الفصل بین السلطات :

:أنظر."والتنفیذیة والقضائیة، الذي یعتبر العنصر األساسي لكل دیمقراطیة هو القاعدة في المؤسسات الجزائریةالتشریعیة

Tahar TALEB : « La constitution en Algérie », in Revue des sciences juridiques et
administratives, Institut des sciences juridiques et administratives, no 01, 1986, p 03 et p 04.
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الفصل األول

تطور النظام القانوني لسلطة التشریع باألوامر

1989، 1976، 1963یة سنوات صدور أربعة دساتیر شكلمنذ اإلستقالل الجزائرعرفت 

1996وأخیرا دستور 
وامر، شریع باألة التسلطعلى تكریس ت كل هذه الدساتیر ، وقد عمل)1(

إحداث توازن فعلي بین  فيمنه رغبة،المؤسسعنها فیه الذي تخلى 1989ماعدا دستور 

.التنفیذیة على التشریعالسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، والحد من هیمنة السلطة

قفزة نوعیة في تطور النظام الدستوري الجزائري، وهو ما یبدو واضحا 1989دستورشكل

الثالث في الدولة سلطات ال الفصل بین السلطات، وجعلتكریس مبدأنحول اتجاههمن خال

بینها بالتنسیق والتعاون، دون أن تهیمن إحداها على فیما مستقلة ومتوازنة تتمیز العالقة 

1996دستور صدورذي أكده المؤسس بعدوهو المسعى ال،)2(یناألخری
مختلفا لذي جاء ، ا)3(

فالدساتیر الكبیرة .والدساتیر الصغیرةالدساتیر الكبیرة :الدساتیر الجزائریة إلى نوعین"محمد براهیمي"لقد صنف األستاذ –)1(

أما الدساتیر الصغیرة فهي تتمثل في كل .1996دستور و  1989ودستور 1976ودستور 1963تتمثل في كل من دستور 

المتضمن تأسیس الحكومة، 182-65، واألمر رقم 1962نوفمبر 20النظام الداخلي للمجلس التأسیسي المؤرخ في :من

ق المتعلق بنشر أرضیة الوفا40-94للمجلس األعلى لألمن، والمرسوم الرئاسي رقم 1992جانفي 14واإلعالن المؤرخ في 

:أنظر في ذلك.1994جانفي 30الوطني حول المرحلة اإلنتقالیة، ویضاف إلیها إعالن المجلس األعلى لألمن المؤرخ في 

Mohamed BRAHIMI: « Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle »,
O.P.U, Alger, 1996, p11 et s.

"اهیمبولحیة ابر –)2( ، مداخلة في وقائع الندوة الوطنیة حول العالقة بین "العالقة بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة:

.61، ص2000أكتوبر 24و 23الحكومة والبرلمان، نشریة للوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان، الجزائر، یومي 
، وهو ما جعلهم یتحفظون 1989حتفظ بأغلب نصوص دستور قد ا 1996ذهب بعض الكتاب إلى القول بأن دستور –)3(

الدستوریة المراجعة ":بوكرا إدریس."التعدیل الدستوري"علیه، لذا یرون بأنه من األنسب تسمیته "الدستور"على إطالق لفظ 

.05، ص1998، 01، العدد لإلدارة مجلة المدرسة الوطنیة،إدارة ،"في الجزائر، بین الثبات والتغییر

1996غیر صحیحة إطالقا، وذلك على أساس أن دستور 1996على دستور "التعدیل الدستوري"نرى بأن إطالق تسمیة 

هو دستور جدید قائم بذاته، كرس مبادئ جدیدة لم تكن معروفة فیما سبقته من دساتیر، حیث أنه أحدث تغییرا جذریا على 

ضائي إداري مستقل عن القضاء العادي، عن طریق استحداثه لكل النظام المؤسساتي للدولة، من خالل اعتماده لنظام ق

أما على الصعید التشریعي فقد قام دستور ).158إلى  152المواد من (مجلس الدولة والمحاكم اإلداریة ومحكمة التنازع 

إلى جانب المجلس كذلك بتكریس نظام اإلزدواجیة البرلمانیة عن طریق تأسیس مجلس األمة كغرفة ثانیة في البرلمان1996

، وأدخل )122المادة (مجال 30مجال إلى 26، كما قام بتوسیع مجاالت القانون العادي من )98المادة (الشعبي الوطني 

).123المادة (طائفة جدیدة من القوانین ضمن الهرم القانوني، وهي القوانین العضویة 
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السلطة مستوىلبعض التعدیالت على هثفباإلضافة إلى إحدا .رعما سبقته من دساتی

تتمثل أساسا في اإلعتماد السلطة القضائیة،أخرى علىتغییرات أتى بعدةفإنه التشریعیة،

افة إلى إض، )3(، والمحاكم اإلداریة)2(مجلس الدولةإنشاء ب،)1(على نظام اإلزدواج القضائي

لسلطة على ا 1996ییرات األخرى التي أحدثها دستور رغم بعض التغو  .)4(محكمة التنازع

سنوات قابلة ة النظر في مركز رئیس الجمهوریة وتحدید عهدته بخمسإعادسیما الالتنفیذیة، 

مسعى واحد یهدف إلى ال یمكن النظر إلى هذه التغییرات إال في إطار إال أنه ، )5(للتجدید

.)6(السلطة التنفیذیةمراریة تفوق سته، وتأكید ابقاء النظام والمحافظة علیضمان 

ما ، وهوفي الجزائریةالتشریعوظیفةلل یشكل محورا أساسیاكان وال یزال رئیس الجمهوریة

، واحتكاره )7(إعداد العمل التشریعيوٕاجراءاتمراحلتحكمه الصارم في جلمن خاللیتجلى

هذه النظام القانوني لتطور دراسة  ك فإنرغم ذللكن  ،ألوامرعن طریق اریع تشسلطة الل الدائم

عن تلك)األولالمبحث(نظام الحزب الواحد مكرسة تحتاألوامر البین تجعلنا نمیز،ألوامرا

.)الثانيالمبحث(المكرسة بعد إقرار نظام التعددیةاألوامر

تمثل المحكمة العلیا الهیئة ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996تور من دس02و 01ف  152تنص المادة –)1(

."یؤسس مجلس دولة كهیئة مقومة ألعمال الجهات القضائیة اإلداریة.المقومة ألعمال المجالس القضائیة والمحاكم
مه وعمله، ج ر ج ج یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظی1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم –)2(

).معدل ومتمم(1998جوان 01مؤرخ في 37عدد 
1998جوان 01مؤرخ في 37یتعلق بالمحاكم اإلداریة، ج ر ج ج عدد 1998ماي 30مؤرخ في 02-98قانون رقم -)3(

).معدل ومتمم(
یتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها، ج ر ج ج عدد 1998جوان 03مؤرخ في 03-98قانون عضوي رقم -)4(

).معدل ومتمم(1998جوان 01مؤرخ في 37
.سنوات)05(مدة المهمة الرئاسیة خمس ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 74تنص المادة –)5(

"من نفس هذا الدستور على71المادة وتنص ".مرة واحدةیمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة ینتخب رئیس :

یتم الفوز في اإلنتخاب بالحصول على األغلبیة المطلقة من أصوات .قتراع العام المباشر والسريالجمهوریة عن طریق اإل

".ویحدد القانون الكیفیات األخرى لإلنتخابات الرئاسیة.الناخبین المعبر عنها
"بوكرا إدریس–)6( .48و ص 47، مرجع سابق، ص..."في الجزائرالمراجعة الدستوریة:

یقصد بالعمل التشریعي مجموعة القرارات المتخذة من طرف البرلمان بغرفتیه في مجال العملیة التشریعیة، واستنادا "–)7(

در من صادر من اإلدارة، كما أنه متمیز عن العمل القضائي الالصامتمیز عن العمل اإلداري  هوللمعیار الشكلي ف

"كایس شریف."لقضاءا رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة ،"ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري:

.136، ص2006في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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األوللمبحثا

ب الواحدحز ة الهیمنفي ظل لتشریع باألوامرنظام القانوني لال

.)1(صاحب اإلختصاص األصیل في التشریع1963دستور ظل جلس الوطني فيكان الم

من تفویضناء على باألوامر أن یتخذفي ظل هذا الدستور بإمكانهرئیس الجمهوریةا كان ٕاذو 

اإلختصاصأصبحت الحكومة هي صاحبة، 1965سنة إال أنه بدایة من،المجلس الوطني

 ها، وذلك عن طریق األوامر لكنتضمن تأسیس الحكومةالم182-65طبقا لألمر رقم التشریعي

قبل تعدیله بتاریخ1976خالفا لما جاء في دستور )األولالمطلب (بالمفهوم الماديكقوانین

لطة التشریع باألوامر كحق شخصي یمارسهلرئیس الجمهوریة س تولخُ ، أین1988نوفمبر03

فقد الدستوري تعدیل هذا الأما بعد إقرار ،دورتي المجلس الشعبي الوطنيما بین خالل فترة 

).المطلب الثاني(رئیس الحكومةمن طرفوجوبا حأصبحت مشاریع األوامر تُقتر 

یعبر المجلس الوطني عن اإلرادة الشعبیة، ویتولى التصویت ": على) مرجع سابق(1963من دستور 28تنص المادة –)1(

:التي تنص على)مرجع سابق(1963من دستور 01ف  77لكن طبقا للمادة ."على القوانین، ویراقب النشاط الحكومي

20خ حتى تاری، 1962سبتمبر 20أسیسي المنتخب بتاریخ یمدد أجل النیابة التشریعیة ألعضاء المجلس الوطني الت"

تم تمدید عهدة ."، وتجرى قبل هذا التاریخ إنتخابات المجلس الوطني طبقا للدستور، ولمدة أربع سنوات1964سبتمبر 

، وهو التاریخ المحدد إلجراء 1964سبتمبر 20إلى غایة 1962سبتمبر 20المجلس الوطني التأسیسي المنتخب في 

، أصبح 1964فیفري 28الداخلي للمجلس الوطني التأسیسي في إنتخابات المجلس الوطني، لكن بموجب تعدیل النظام

عضوا ینتخبون عن طریق اإلقتراع العام السري والمباشر في دور واحد 138یسمى بالمجلس الوطني، الذي یتكون من 

تخابیة في وهي الدائرة اإلن)الوالیة(، حیث جرى اإلنتخاب على قائمة العمالة )1963من دستور 27المادة (لخمس سنوات 

عضوا مقارنة بعدد أعضاء 58، والمالحظ أن عدد أعضاء المجلس الوطني قد انخفض بعدد قدره 1964سبتمبر 20

أما عن صالحیات المجلس الوطني فهو یضطلع بالوظیفة التشریعیة، ویمارسها عن طریق ممثلي .المجلس الوطني التأسیسي

تنحصر مهمة المجلس في دراسة مشاریع واقتراحات القوانین التي تودع الشعب الذین ترشحهم جبهة التحریر الوطني، حیث

لدى مكتب المجلس المكون من الرئیس وأربعة نواب للرئیس وأربعة أمناء، كما یتولى مهمة العمل الرقابي عن طریق األسئلة 

، وطبقا لتعدیل النظام الداخلي )1963من دستور 38المادة (الشفویة والكتابیة واإلستماع إلى الوزارة في اللجان المختصة 

یبلغ عدد لجانه الدائمة سبعة باإلضافة إلى لجنة الحصانة البرلمانیة، 1964أكتوبر 01للمجلس الوطني المصادق علیه في 

كما یمكن للمجلس مراقبة نشاط رئیس الجمهوریة الذي هو رئیس الحكومة في نفس الوقت، باعتباره المسؤول الوحید أمام 

، أما )1963من دستور 55المادة (، وذلك بإیداع الئحة سحب الثقة من الرئیس، بشرط أن یوقعها ثلثي النواب المجلس

التصویت علیها فیجب أن یكون باألغلبیة المطلقة، وفي حالة إحراز الالئحة على هذه األغلبیة یستقیل رئیس الجمهوریة 

قد منح الدستور صالحیة هامة للمجلس الوطني، تتمثل في حق و ). 1963من دستور 56المادة (وینحل المجلس تلقائیا 

).1963من دستور 71المادة (المبادرة بتعدیل الدستور، لكن بموافقة األغلبیة المطلقة ألعضائه 
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األولمطلبال

182-65واألمر رقم 1963األساس القانوني للتشریع باألوامر في دستور 

1963إلى دستور الجزائر ال یعود  في "األوامر"مصطلح ظهور إلى أن  نشیر في البدایة

تاریخ وقف 1962مارس 19ة ابتداء منفحسب، بل عرفت مرحلة الهیئة التنفیذیة المؤقت

الوطنيتاریخ إجراء اإلستفتاء حول المجلس1962سبتمبر 20وٕالى غایة ،إطالق النار

نصا 48، صدور1962ة جویلیة بأزم، والتي تم تمدید مهمتها بسبب ما یعرف )1(التأسیسي

التجربةأما من الناحیة الدستوریة فقد عرفت.)2(ةمختلففي مجاالت اسم األوامرا بقانونی

جوان 16مؤرخ في 10-62یعد المجلس الوطني التأسیسي أول هیئة منتخبة بعد اإلستقالل، وقد حدد األمر رقم –)1(

، طریقة انتخاب 1962صادر سنة 27ي یحدد طریقة انتخاب المجلس الوطني التأسیسي، ج ر ج ج عدد الذ 1962

مقعدا حسب الكثافة السكانیة لكل دائرة إنتخابیة، والتي بلغ 196أعضائه باإلقتراع على قائمة المترشحین بالعمالة لشغل 

المجلس الوطني التأسیسي مؤسسة تشریعیة لفترة زمنیة یعتبر .خمسة عشر دائرة إنتخابیة1960عددها وفقا إلحصائیات 

1962جوان 17مؤرخ في 11-62وقد نصت المادة األولى من األمر رقم .محددة، أي إلى غایة انتخاب المجلس الوطني

إن الشعب الجزائري ":على 1962صادر سنة 27الذي یحدد دور المجلس الوطني التأسیسي وصالحیاته، ج ر ج ج عدد 

و في الوقت الذي یقوم فیه بانتخاب ممثلیه في المجلس أن یعلن رأیه بواسطة اإلستفتاء حول مشروع القانون مدع

هل ترید للمجلس المنتخب : اليتتضمن ورقة التصویت السؤال الت":وأضافت المادة الثانیة من نفس هذا األمر."الملحق

مؤرخ في 13، ج ر ج ج عدد 1962سبتمبر 08مؤرخ في 35-62لكن بموجب صدور األمر رقم ."؟أن یكون تأسیسیا

، جرت اإلنتخابات التأسیسیة بناء على نظام األغلبیة في دور واحد، وتشكل على إثرها المجلس الوطني 1962سبتمبر 13

سي وعلى ذلك جرى اإلستفتاء حول المجلس الوطني التأسی.عضوا أوروبیا16نائب مسلم و180التأسیسي الذي یتكون من 

، وتسلم 1962سبتمبر 25وأسفرت نتائجه على میالد المجلس، الذي عقد أول اجتماع له بتاریخ 1962سبتمبر 20بتاریخ 

:أنظر.السلطة في نفس الیوم من الهیئة التنفیذیة المؤقتة ومن الحكومة المؤقتة، وباسم الشعب أعلن قیام الجمهوریة الجزائریة

"عاشوري العید وبراهیمي یوسف مجلة فصلیة یصدرها المجلس ،النائب،"المؤسسات التشریعیة الجزائریة منذ اإلستقالل:

.15و ص 14، ص2002، العدد األول، الشعبي الوطني

أنشئت الهیئة التنفیذیة المؤقتة بموجب إتفاقیات إفیان لضمان األمن وتنظیم إنتخابات المجلس التأسیسي، وقد صدرت –)2(

:أنظر.في ثمان وأربعین أمرا"محمد بوسوماح"ل هذه الهیئة عدة نصوص قانونیة في شكل أوامر عددها األستاذ في ظ

، بحث لنیل درجة الماجستیر قي "1989ة في الدستور الجزائري لسنة في مدى إزدواجیة السلطة التنفیذی":لوناسي ججیقة

أما من بین األوامر التي اتخذتها الهیئة .103إلداریة، جامعة تیزي وزو، صقانون التنمیة الوطنیة، معهد العلوم القانونیة وا

یتعلق بإعادة النظر في وضعیة بعض 1962جویلیة 06مؤرخ في 01-62أمر رقم :التنفیذیة المؤقتة فنذكر مثال

بوب، ج ر یتضمن تنظیم سوق الح1962جویلیة 12مؤرخ في 05-62أمر رقم .06، ص01الموظفین، ج ر ج ج عدد 

، 11یتضمن إنشاء الدرك الوطني، ج ر ج ج عدد 1962أوت  23مؤرخ في 19-62أمر رقم .34، ص04ج ج عدد 

.132، ص 12یتعلق بتسییر األمالك الشاغرة، ج ر ج ج  عدد 1962أوت  20مؤرخ في 20-62األمر رقم .122ص
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التشریع یكرس سلطةأول دستور، وهو1963 عام ور شكليالجزائریة صدور أول دست

صدور األمر وبعد،ورهذا الدستوقف العمل بمعو  )الفرع األول(بمفهومها الدستورياألوامرب

، وامرأبتدابیرال جمیعتخاذ سلطة الحكومة ل تهدعُ ،سیس الحكومةالمتضمن تأ182-65رقم

.)الفرع الثاني( يت أوامرا بمفهومها الشكلولیسللقانون الماديبالمفهوم قوانین ك لكنها

األول فرعال

1963في دستور تشریع باألوامرلل ةالقانونیالخصوصیات

1958لدستور الفرنسي لعام من ا38بما جاء في المادة 1963تأثر المؤسس عام 
)1( ،

یجوز لرئیس الجمهوریة أن ":التي تنص على58في المادة األوامرلیة التشریع بآ فأسس

یطلب من المجلس الوطني التفویض له لمدة محدودة حق اتخاذ تدابیر ذات صبغة تشریعیة 

س مجلس الوزراء وتعرض على مصادقة المجلطریق أوامر تشریعیة تتخذ في نطاق عن 

التشریع سلطة أنبیتضح هذه المادةأحكام خالل استقراءمن و  ."الوطني في أجل ثالثة أشهر

اختصاص ذو طابع تفویضي من المجلس الوطني لرئیس الجمهوریة عن طریق األوامر هي

.)ثانیا(ة البد أن تتوفر شروطا دستوریة معین، من مباشرتهوحتى یتمكن)أوال(دة محدلمدة 

:لرئیس الجمهوریةباألوامر إختصاص مفوض من المجلس الوطنيالتشریع: أوال

یمكن لرئیس صبغة تفویضیة، إذ ال1963دستور تكتسي األوامر المنصوص علیها في

بناء على ترخیص من المجلس الوطني لمدة ،إال بطلب منهأن یشرع باألوامرالجمهوریة

لصدد إلى القول بأن الدستور الجزائري لسنة في هذا ا" بدران مراد"وقد ذهب األستاذ . ةمحدود

لم ینص على هذا النوع من اإلختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة، على اعتبار أن 1963

، وهو ما سارت "لوائح تفویضیة"تتخذ في شكل 58األوامر التشریعیة التي نصت علیها المادة 

.)2(المصريستوريالد علیه بعض األنظمة الدستوریة المقارنة، خصوصا النظام

(1) – Jean Michel DUBOIS et Robert ETIEN : « L’influence de la Constitution française de
1958 sur la Constitution algérienne de 1976 », in R.A.S.J.E.P, vol 15, no 03, PP487-503.

للداللة على اإلختصاص 1971من دستور 74في المادة "لوائح الضرورة"استخدم المؤسس المصري مصطلح –)2(

"بدران مراد.یس الجمهوریة في حالة الضرورةالتشریعي الذي یمارسه رئ اإلختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة بمقتضى :

.12، ص2000، 02، العدد 10، المجلد إدارة، "–النظام القانوني لألوامر–من الدستور124المادة 
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التفویضیةاألوامرالتشریع عن طریق اللجوء إلىإن ما یجعل سلطة رئیس الجمهوریة في

ها للمجلس فیلم تحدد المواضیع التي یمكن 1963من دستور 58، هو أن المادة جداواسعة

لم تحدد ها المادة نفسكما أنع بأوامر، حتى یشر رئیس الجمهوریةلض الوطني أن یمنح التفوی

وامر تخاذ األة ارئیس الجمهوریة سلطل خولیوهو ما، ضیع التي ال یجوز فیها التفویضالموا

اتخاذ تدابیر ذات صبغة "عبارة استنادا إلىتفویض، قانونیة للمدة الالبكل حریة خالل 

النص الجزائري یغلب علیه طابع التعمیم، ما یجعل، م"تشریعیة عن طریق أوامر تشریعیة

لص من تقیید سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع وراء ذلك أن یتخلمؤسس أراد من فكأن ا

.)1(باألوامر بضابط معین، لكي یدمغ طلب التفویض بالقبول

في دستور المؤسس الفرنسي أن بالفرنسيالدستوريالمقارنة مع النظامیتبین من خالل 

منه، 38ن المادة ا ضمیقة معقولة جدتشریع باألوامر بطر قد كرس آلیة ال، 1958أكتوبر04

الحكومة على حصولتخاذ األوامر متوقفة على االلجوء إلى عملیة كون أن تبالتي تشترط 

Loi(بموجب قانون التفویض من البرلمانصریحتفویض d’habilitation( بناء على ،

قة بالمصادفي مراقبة هذه األوامر البرلمانلتنفیذ برنامجها، مع تكریس حق طلب منها

إلى في هذا الشأن "أحمدمحیو"ذهب األستاذ ،على هذا األساسو  .الصریحة علیها أو رفضها

لى عن عرض األوامر ، ألأكثر دقة من البرلمان الفرنسيهو القول بأن دور البرلمان الجزائري 

، فهو دون إبداء رأیه فیها عندما تعرض علیهكافیا، أما سكوتهإجراء یعد يالبرلمان الفرنس

.)2(تضفي الصبغة التشریعیة على هذه األوامرموافقة ضمنیةیعتبر 

تكتسب صفة القوانین بمجرد ،يبعد الموافقة على األوامر من طرف البرلمان الفرنس

فقط بالنسبة لألوامر )Rétroactive(آثارها القانونیة بطریقة رجعیة جمیعترتبحینئذ نشرها،

ها المجلس الدستوري من المجال التشریعي، وبالتالي تنفلت من التي تتضمن أحكاما یعتبر 

"بوقفة عبد اهللا–)1( ، دار هومة للطباعة والنشر "دراسة مقارنةأسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري،:

.235، ص2002والتوزیع، الجزائر، 
(2) – « La seule limitation prévue est à posteriori en obligeant le Président de la République
à soumettre à l’approbation du Parlement les ordonnances, lesquelles faute d’approbation
expresse deviennent caduques. Notons à ce point que le contrôle du Parlement algérien est
plus rigoureux que celui de système français dont le simple dépôt du texte suffit, le silence du
Parlement valant consentement ». Ahmed MAHIOU: « Notes sur la constitution algérienne
de 28 novembre 1996 … », Op.cit, p484.
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بقیة األحكام فتبقى ذات طابع تنظیمي یمكن للمجلسبالنسبة لالقاضي اإلداري، أما رقابة 

La(أن یمنح التفویض بشأنها الدستوري délégalisation(02فقرة37لمادة حكام اطبقا أل

إلى اعتبارها الفرنسيطرف البرلمانألوامر منیؤدي رفض ا، في حین )1(1958من دستور 

.من األعمال التنظیمیة القابلة للطعن أمام مجلس الدولة

Georges(ذ وقد ذهب األستا BURDEAU( إلى القول بأن اللجوء إلى هذا األسلوب من

التشریع الحكومي، یعود إلى ترجیح كفة السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة، 

سبب تزاید مهام األولى وعدم نجاعة الثانیة في مواجهة المشاكل الصعبة والمتداخلة التي ب

التي تملك كافة الوسائل لمواجهة تتطلب التدخل السریع، عكس ما هو الحال بالنسبة للحكومة

، مما أدى إلى اقتصار مهام البرلمان على التشریع في غیر حاالت األحداث بسرعة

.)2(السلطة التنفیذیة إمكانیة التشریع باألوامررها فیمكنه أن یفوضل، أما غیاإلستعجا

في أن یحصل الفرنسي، الدستوريفي النظامتشریع باألوامرتتمثل القیود الواردة على ال

Projet(التفویض لمدة محددة، وبتقدیم مشروع قانون de loi(بناء علىللمصادقة علیه ،

في ستمرار إلضرورة عدم امع ، )3(یوافق علیه البرلمانحتى )Programme(حكوميبرنامج

.)4(الحكوميبرنامجالتغیرت الحكومة، ألن ذلك یعني تغییر ما التفویض إذا 

(1) – « Les matières autres que celles qui sont de domaine de la loi ont un caractère
réglementaires ». L’article 37 al 02 de la constitution française de 1958. (Modifiée). Op.cit.

« Le Conseil Constitutionnel a inclus parmi les textes délégalisables non seulement les
ordonnances de l’article 92, mais aussi toutes les ordonnances. Ceci s’est vérifié pour les
ordonnances de la loi du 03 juin 1958 (28L du 17 mars 1964 et 36L du 10 mars 1966) et pour
celle de l’article 38 (73L du 29 février 1972, 74L du 08 novembre 1972). Ceci suppose
évidement que ces ordonnances soient ratifiées, car jusqu’à la ratification se sont des actes de
formes réglementaire (Conseil constitutionnel, 29 février 1972). On pourrait dire alors que, ici,
le texte de l’article 37 al 02, est moins sollicité que pour les ordonnances de l’article 92, car
on comprend aisément qu’une ratification puisse donner forme législative à un texte ». Travaux
de du colloque d’Aix-en-Provence: « Le domaine de la loi et du règlement », notamment les
rapports CHARDEAU, FAVOREU et RIVERO, P.U.F, 02ème édition, Economica, Paris, 1981,
pp 96-103. Voir aussi : Louis FAVOREU et Philippe LOIC : « Les grandes décisions du
conseil constitutionnel », GRANDS ARRETS, 08ème édition, Dalloz, Paris, 1995, p62.
(2) – Georges BURDEAU : « Droit constitutionnel et sciences politiques », 19ème édition,
L.G.D.J, Paris, 1980, p592 et p593.
(3) – Françoise DREYFUS et Françoise D’ARCY : « Les institutions politiques et
administratives de la France », 05ème édition, Economica, Paris 1997, p121 et p122.
(4) – Jean Paul JAQUET: « Droit constitutionnel et institutions politiques », 02ème édition,
Dalloz, Paris, 1996, p239.
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الفرنسي آثارا قانونیة هامة، فعدم تقدیم الدستوريیترتب عن التشریع باألوامر في النظام

دة المحددة في قانون التفویض، یسقط یصادق علیه البرلمان خالل المكي مشروع قانون ل

Ratification(حة برلمان صرامصادقة الكما أن ،)1(صفة التشریع عن األوامر expresse(

.)2(نص تشریعيبصفة القوانین، وال تعدل وال تلغى إال تضفي علیهاوامرعلى هذه األ

:1963الشروط الدستوریة للتشریع باألوامر في دستور : اثانی

جوء رئیس الجمهوریة أن لب،1963من دستور 58ادة المأحكام العودة إلىمن خالل یبدو

على حصوله على تفویض من المجلس الوطني فقط، وٕانما األوامر ال یتوقفالتشریع بإلى 

لیتم ،في مجلس الوزراءوجوبا ثم تتخذ األوامر ،التفویض لمدة محددة هذا البد أن یكون

.وتخضع لرقابة المجلس الدستوري،المجلس الوطني خالل ثالثة أشهرة عرضها على موافق

:أن یكون التفویض لمدة محددة-1

بأن المادة "محیو أحمد"، إذ یرى األستاذ طابعا تفویضیا1963تأخذ األوامر في دستور

، ألن )3(لتشریعیةشریعیة ولیس على تفویض للوظیفة التتنص على تفویض في المواد ا58

أما من بین ه،عالنفمن بین شروطه النص علیه وإ .وآثار محددةجراء التفویض له شروطإ

(1) – Georges BURDEAU, Francis HAMON et Michel TROPER : « Manuel de droit
constitutionnel », 23ème édition, L.G.D.J, Paris, 1993, p622 p623.
(2) – Maurice DUVERGER : « Institutions politiques et droit constitutionnel », 06ème

édition, tome 01, P.U.F, Paris, 1975, p512.

« Bien que l’article 38 de la Constitution française de 04 octobre 1958 semble obliger le
Gouvernement à déposer un projet de loi de ratification, le Conseil d’Etat, puis le Conseil
Constitutionnel ont admis qu’une ratification intervienne selon d’autre modalité que celle de
l’adoption d’un projet de loi, c'est-à-dire implicitement, mais à la condition que le Parlement
ait, d’une façon ou d’une autre, clairement manifesté sa volonté d’œuvrer en ce sens. Le
juge juridictionnel et le tribunal des conflits ont à leur tour faite leur cette jurisprudence qui
exclut tout contrôle juridictionnel et favorise donc, malgré les conditions assez restrictives
posées, une certaine dilution des responsabilités (depuis 1958, 35 ordonnances seulement,
sur 187, ont fait l’objet d’une ratification expresse. A noter la suggestion, non retenue par le
Comité Vedel, formulé par M Mitterrand le 30 novembre 1992, de déclarer caduques les
ordonnances qui n’auraient pas été ratifiées par le Parlement dans l’année suivant leur
dépôt devant les assemblées) ». Dominique TURPIN : « Contentieux constitutionnel, droit
juridictionnel … », Op.cit, p449.

"محیو أحمد–)3( ، 1979ة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیالثانیة،، الطبعة "محاضرات في المؤسسات اإلداریة:

.319و ص 318ص
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أن استعادة المجلس الوطني الختصاصه التشریعي یتطلب إنهاء التفویض، فضال على ،آثاره

ختصاص معین من صاحب اإلختصاص، أما أن یكون إأن التفویض كقاعدة عامة یكون

.)1(یصعب القول بأن هذه الجهة أو تلك مفوضة فیهمسموحا لجهتین بممارسته، فإنه

یلتزم حیثب، یقید به البرلمان نفسها برلمانیا سلبیاتشریعأو التأهیلالتفویضیعتبر قانون 

قانونیة مدة الالإلى حین انتهاء  ةالتشریعیختصاصاتهبعدم ممارسة جزء من ابموجبه 

صاحبة اإلختصاص التشریعي في لى قانون التفویض ستنادا إاالهیئة التنفیذیة وتعدللتفویض،

صدر من یماكل على أن تعترض المحددة في ذلك القانون، حتى أنها یمكنهاالمواضیع 

البرلمان من تشریعات، على أساس أن مهمة التشریع أصبحت اختصاصا مخوال لها، تمارسه 

.)2(قانون التفویضألحكام عن طریق أوامر تفویضیة وفقا

من الدستور الفرنسي لسنة 38للتشریع باألوامر طبقا للمادة ل إجراء التفویضاستعماتم

إلى غایة 1958سنة، أي من 23مرة خالل 15أمرا، 160مرة، أدى إلى اتخاذ عشرین 1958

، لكن بعد ذلك أصبح العمل بهذا 1988إلى غایة 1986، وخمس مرات فقط من نهایة 1986

ب الرقابة التي أصبح یفرضها المجلس الدستوري على دستوریة اإلجراء غیر مجدي بسب

Feu"القوانین التفویضیة، حیث یختص المجلس بمنح الضوء األخضر  vert"كومة حتى للح

، 1986جویلیة من سنة 02و 01جوان وكذا 26و 25تخاذه لقرارات تتخذ األوامر، لكن منذ ا

"برتقالیا"أصبح هذا الضوء األخضر  "Orange ou clignotant" ،الرقابة وذلك بسبب

Contrôle"الوقائیة  préventif"توري عن طریقعلى األوامر، والتي یمارسها المجلس الدس

Lois(بسط رقابته على قوانین التفویض  d’habilitation()3(.

ار أنها الوحیدة تعد السلطة التنفیذیة المستفید الوحید من قانون التفویض، على اعتب

، ُخّول لرئیس 1967وٕالى غایة سنة 1960خالل الفترة الممتدة من سنة  لكن ،خول لها طلبهالم

.قانونیةة الالجمهوریة الفرنسي إمكانیة التدخل للتشریع باألوامر بطریقة قابلة للنقاش من الناحی

Turpin)األستاذ یرى،وعلى هذا األساس DOMINIQUE) بأن القانون اإلستفتائي المؤرخ

.342، مرجع سابق، ص"...التشریع باألوامر وأثره على استقاللیة المجلس الشعبي الوطني ":بوالشعیر سعید-)1(
(2) – Dominique TURPIN : « Contentieux constitutionnel … », Op.cit, p450.
(3) – Josef BARTHELEMEY et Paul DUEZ : « Traité de droit constitutionnel », 05ème

édition, Panthéon Assas, Paris, 2004, pp231-235.
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الجنرال آنذاك، والذي رخص فیه الشعب الفرنسي لرئیس الجمهوریة1962أفریل 08في 

، هو إجراء إستثنائي "تفاقیات إفیانإ"ألوامر لتطبیق كانیة التشریع عن طریق إم"شارل دیغول"

على اعتبار أن هذا األخیر لم 1958لكنه مخالف لدستور ومغایر،مستمد من منطق مختلف

.)1(تائي لرئیس الجمهوریة حتى یشرع باألوامریخول أي تفویض إستف

، الذي خول التفویض بدقة خالفا لنظیره الفرنسيلم یعالج المؤسس الجزائري مسألة 

جاء مخالفا للحكومة حق اإلعتراض على أي اقتراح أو تعدیل لیس من مجال القانون، أو 

والجمعیة، فإن المجلس حالة حدوث خالف بین الحكومة أما فيألحكام قانون التفویض،

.)2(الدستوري یتولى مهمة الفصل فیه خالل ثمانیة أیام، بناء على طلب من أحد الطرفین

لطلب واسعة بسلطة تقدیریة1963من دستور 58یتمتع رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

لس تنازل له المجیمقتصرا على حالة معینة، وعلى إثر ذلك  هطلبالتفویض، دون أن یكون 

التشریعي كلیة، خالفا للمؤسس الفرنسي الذي حصر طلب ختصاصهالوطني عن مجال ا

.)3(التفویض لتنفیذ البرنامج الحكومي فقط، أما بخالف ذلك فلیس له أي مبرر قانوني

إلى أنه ال یوجد أي تعارض فیما یخص المدة القانونیة للتفویض وتاریخ تجدر اإلشارة

انقضاء المدة القانونیة للتفویض، ال یمكن للحكومة مجرد إذ أنه بعرض البرنامج الحكومي،

الحقا امج الحكومي، فإن األوامر التي تتخذأن تتخذ األوامر، لكن بانقضاء میعاد عرض البرن

.)4(إذا لم تتخذ الحكومة أیة مبادرة في هذا المجال)Caduques(ملغاة تعد 

حیث یجب أن یكون قانون بى األصل العام، یرد علیعد التفویض التشریعي إستثناء

التفویض الصادر من البرلمان محددا بمدة زمنیة منصوص علیها صراحة، حتى تكون بمثابة 

.شریع الرئاسي باألوامر في مجال القانونتقید زمني یحول دون إطالق سلطة ال

(1) – Dominique TURPIN : « Contentieux constitutionnel … », Op.cit, p170 et p171.
(2) – « S’il apparait au cours de la procédure législative, qu’une proposition ou un
amendement n’est pas de domaine de la loi, ou est contraire à une délégation accordée en
vertus 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 ». L’article 41 de la constitution française de 1958 (Modifiée). Op.cit
(3) – Georges Dimitri LAVROFF : « Le système politique français », 02ème édition, Dalloz,
Paris, 1975, p442.
(4) – Dominique TURPIN : « Contentieux constitutionnel … », Op.cit, p172.
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من یحددها زمنیا تفویض من نظام إلى آخر، فهناكقانونیة للمدة الالتختلف طریقة تحدید 

أن رئیس بتثبت الدستوریة في الجزائر،حتى تدرج في قانون التفویض، ولو أن التجربة

الجمهوریة لم یلجأ إطالقا إلى طلب التفویض من المجلس الوطني، عكس البرلمان الفرنسي 

ها إلى الذي فوض الحكومة هذا االختصاص عدة مرات ألسباب تقنیة وسیاسیة، وصل عدد

La:مثالمرة، نذكر منهاعشرین  loi d’orientation agricole)( جانفي 06المؤرخ في

1982،)Les deux lois de la Nouvelle Calédonie( 1982جانفي 04المؤرخین في

La(،1985أوت  24و loi des mesures financières( 1983أفریل 22المؤرخ في
)1(.

ألوامر وفق حدوث تفویض للتشریع باقانونیة للمدة الالوبالمقابل هناك من یقوم بتحدید 

1971من دستور 108المصري في المادة واقعة معینة، وهو ما أخذ به المؤسس
، حیث )2(

.)3(دون أن یتم تحدیدها زمنیاتفویض متعلقة بتوفر حالة الضرورةقانونیة للمدة الجعل ال

(1) – « L’article 38 a été appliqué 20 fois et le plus souvent pour des raisons techniques afin de
ne pas encombrer le Parlement (Harmonisation de la législation française avec certaines
décisions prises à l’échelon communautaires, mesures spécifiques à prendre à l’égard d’un
territoire d’Outre Mer …). Aussi il a été utilisé pour: La loi d’orientation agricole de 06 janvier
1982, les deux lois de la Nouvelle Calédonie de 04 janvier 1982 et de 24 aout 1985, la loi des
mesures financières de 22 avril 1983), il n’a été utilisé qu’une seule fois, pour des raisons
politiques, lorsque le Gouvernement Pompidou s’est trouvé après les élections législatives de
1967 devant une majorité très faible qui n’aurait peut-être pas accepté de voter elle-même
certaines réformes, notamment la loi de la Sécurité Sociale de 1967 » . François LUCHAIRE :
« La constitution de la république française », Analyses et commentaires sous la direction de
François LUCHAIRE et Gérard CONAC, 02ème édition, Economica, Paris, 1987, p799.
(2) – « Le Président de la République peut en cas de nécessité et dans les cas exceptionnels,
et en vertu d’une délégation des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Assemblée de peuple à la
majorité des deux tiers de ses membres, prendre des ordonnances ayant force de loi. La
délégation des pouvoirs doit être accordée pour une durée limitée et préciser les sujets et les
bases de ses ordonnances. Ces ordonnances doivent être soumises à l’Assemblée du peuple
au cours de la première réunion qu’elle tiendra après l’expiration du délai de cette
délégation. Au cas ou ces ordonnances ne sont pas soumises à l’Assemblée ou lui ont été
soumises mais rejetées, elles cessent d’avoir force de loi ». Article 108 de la constitution
égyptienne de 1971 (Modifiée et complétée). In http://mjp.univ-perp.fr/constit/eg1971i.htm

بأن یكون التفویض 1967دیسمبر 11لقد اشترطت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في حكمها الصادر بتاریخ –)3(

.10/1967مرتبطا بالظرف الذي اقتضى إصداره، وهو انتهاء الحرب بین مصر وٕاسرائیل، وذلك بموجب قانون التفویض رقم 

أن جمیع القرارات التي یصدرها رئیس الجمهوریة في ب1965ماي 04ضا في حكمها المؤرخ في كما قررت نفس المحكمة أی

شكل لوائح، هي قرارات إداریة من حیث طبیعتها القانونیة، وال تتمتع بقوة القانون من حیث المرتبة اإللزامیة حتى ولو أقرها 

انون الدستوري والشرعیة الدستوریة على ضوء قضاء الق : "سامي جمال الدین:نقال عن.مجلس الشعب بعد عرضها علیه

.311وص 310، ص2005، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، "المحكمة الدستوریة العلیا
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:نطاق مجلس الوزراءاتخاذ األوامر وجوبا في -2

مجلس  فيوجوبا وامراألرئیس الجمهوریة  ذیتخ أنب1963من دستور 58المادة ترطشت

یشكل أي لیس بإمكانه أنشكلیا فقط إال أنه یعد إجراء، ورغم أن هذا اإلجراء إلزامي،الوزراء

ثلثینیطة أن یختار شر ،یعین كل الوزراء، على اعتبار أنهیةعائق أمام رئیس الجمهور 

ن بین نواب المجلس الوطني، ویقدمهم للمجلس الذي ال یصوت علیهم وٕانما منهم م)3/2(

Il(یقتصر دور رئیس الجمهوریة على تقدیمهم فقط  les présente()1(،  یجعلهم تابعین ما و

مكلف بتحدید سیاسة وهو ال ،هو نفسه رئیس مجلس الوزراءله هو أن رئیس الجمهوریة 

.)2(ادة الشعب التي یجسدها الحزبطبقا إلر وتنسیقهاالحكومة وتوجیهها

:خالل ثالثة أشهرإلزامیة عرض األوامر على مصادقة المجلس الوطني-3

عرض األوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة أن تُ ب1963من دستور 58المادة تلزم

، وٕاذا كان إجراء المصادقةخالل أجل ثالثة أشهرعلیهالكي یصادقلى المجلس الوطنيع

اإلقرار، فإن هذا اإلختصاص یسند إلى یناسب مبدأ الرقابة، أي المناقشة ثم التصویت أو 

عملیة التي تجعل و ، 1958من الدستور الفرنسي لسنة 38لبرلمان مثلما هو الحال في المادة ا

.بشرط موافقة البرلمان علیها صراحةمتعلقةها الحكومةتخذوامر التي تاألنفاذ 

La(في هذا اإلطار بین إجراء المصادقة یز یجب أن نم ratification( الواردة في المادة

، ذلك أن اإلجراء األول مرتبط )L’approbation(وٕاجراء الموافقة 1963من دستور 58

من الدستور الفرنسي 38برئیس الجمهوریة والمجلس الوطني معا، كما هو وارد في المادة 

La(لمقصودة وهو یعني المصادقة ا،1958لسنة  ratification expresse( أي المناقشة ثم

التصویت على األوامر من طرف المجلس الوطني، أما اإلجراء الثاني فیقصد به الموافقة 

.الصریحة فقط من طرف المجلس الوطني من دون أیة مناقشة

"على) مرجع سابق(1963من دستور 47تنص المادة –)1( رئیس الجمهوریة هو المسؤول الوحید أمام المجلس :

".یقدمهم إلى المجلسمنهم على األقل من بین النواب و )3/2(زراء الذین یجب أن یختار الثلثین الوطني، یعین الو 

یتولى رئیس الجمهوریة تحدید سیاسة الحكومة وتوجیهها، ":على) مرجع سابق(1963من دستور 48تنص المادة –)2(

قا إلرادة الشعب التي یجسدها الحزب، ویعبر عنها كما یقوم بتسییر وتنسیق السیاسة الداخلیة والخارجیة للبالد، طب

."المجلس الوطني
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عدم عرض األوامر علىقانوني في حالةأي جزاء1963دستور المؤسس في رتب لم ی

الوطني عن عدم موافقة المجلس قانونيأي أثرأیضایرتبلم مصادقة المجلس الوطني، و 

ونیة التي تكون علیها لم یبین الطبیعة القانالمؤسس كما أن ثالثة أشهر،ل أجل خالعلیها 

أو في حالة عدم موافقته علیها، عدم عرضها على المجلس الوطني، في حالةاألوامر، سواء 

لتتحول إلى  اتعتها القانونیة المحددة في الدستور على اعتبارها تشریعفهل ستفقد طبی

  ؟مجلس الوطنيالمصادقة على  عرض هذه األوامرتنظیمات؟ وما الجدوى إذن من 

التشریع باألوامر دون أیة مراقبة، فعرض األوامر یس الجمهوریة بحریة تامة عندیتمتع رئ

وسیلة من بین الوسائل التي تستعملها السلطة هو إال ماالمجلس الوطنيعلى مصادقة

األوامر، للمجلس الوطني للموافقة على لتبریر تصرفاتها، أما التدخل الشكليمراراالتنفیذیة

.المشروعیة على قرارات السلطة التنفیذیة ال غیرالمزید منفالغایة منه هو إضفاء

ا رئیس الجمهوریة بناء على تفویض من بأن األوامر التي یتخذه"محیو أحمد"یرى األستاذ 

المجلس الوطني، من الناحیة العملیة ال تعرض على المجلس لمناقشتها، أما مصادقته علیها 

فهي تعطي له الفرصة لتفحص التعسف الرئاسي، سواء بالموافقة على األوامر، وحینئذ تستمر 

.)1(لها هائينفي إنتاج كل آثارها القانونیة، أو برفضها إجماال لوضع حد

:لرقابة دستوریة من طرف المجلس الدستورياألوامرخضوع-4

جمیع القوانین واألوامر التشریعیة لرقابة المجلس 1963في دستور المؤسسأخضع 

یفصل المجلس الدستوري في دستوریة ":التي تنص على64قتضى المادة الدستوري بم

."یس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطنيالقوانین واألوامر التشریعیة بطلب من رئ

، ألن ابة دستوریة إختیاریةلرق ت على خضوع األوامرأن هذه المادة قد نصبیالحظ 

مباشرتها تخضع لمدى رغبة كل من رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الوطني في إخطار 

، وفي ظل يه في ظل عدم تمتع المجلس بسلطة اإلخطار الذاتالمجلس الدستوري، لذا فإن

، ال یمكننا أن نتصور إطالقا من الناحیة العملیة أن الوطني للصمتإلتزام رئیس المجلس 

.یتفحص مدى دستوریتهبإخطار المجلس الدستوري ل، ثم یقوم یتخذ رئیس الجمهوریة أمرا

"محیو أحمد–)1( .530وص 529ص، مرجع سابق،"...محاضرات في المؤسسات اإلداریة:
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  يـانـثـرع الـفـال

182-65مر رقمة للتشریع باألوامر طبقا لألالقانونیالخصوصیات

حیز 1963من دستور 59للمادة "أحمد بن بلة"وضع رئیس الجمهوریة الراحل إن مع 

، والتي على إثرها انتهت فترة الحكم العادیة لدستور 1963أكتوبر 03تاریخالتطبیق ابتداء من

1963
، أین عرفت 1965إلى غایة سنة في الجزائر، لم تعد األوامر التفویضیة معموال بها)1(

تضمن الم182-65یتمثل في األمر رقم ، )2("مؤقتو  صغیرمادي"ور الجزائر صدور دست

أوامر، خول للحكومة سلطة اتخاذ جمیع التدابیر التشریعیة ب والذي )أوال(تأسیس الحكومة

، كما أنها عوضت القوانین للقانونبالمفهوم المادي اقوانینتلف باعتبارهابشكل مخأوامر  هالكن

.)ثانیا(1976وٕالى غایة صدور دستور1965خالل الفترة الممتدة من سنة

:ومؤقت"صغیر"دستور مادي :182-65األمر رقم: أوال

نوفمبر 22وٕالى غایة صدور دستور 1965جویلیة 10ُعرفت المرحلة الممتدة من تاریخ 

1976دیسمبر 10نتخاب رئیس الجمهوریة في ، ثم ا1976
، حیث "المؤقتالحكم "، بمرحلة )3(

، ثم صدور هذا الدستور في الیوم العاشر 1963سبتمبر 08في  1963ي الذي أجري حول دستور بعد اإلستفتاء الشعب–)1(

أنظر اإلعالن عن نتائج (1963سبتمبر 15من نفس الشهر، أجریت أول إنتخابات رئاسیة بعد اإلستقالل في الجزائر في 

اإلنتخابات الرئاسیة تم انتخاب السید وعلى إثر نتائج هذه ).1963صادر سنة 68هذه اإلنتخابات في ج ر ج ج عدد 

كأول رئیس جمهوریة للجزائر المستقلة، وغداة هذه اإلنتخابات الرئاسیة تم اإلعالن عن تكوین ثاني "أحمد بن بلة"المرحوم 

حكومة في الجزائر بعد اإلستقالل، وهي تتكون من رئیس الجمهوریة الذي هو نفسه رئیس مجلس الوزراء، وثالث نواب 

یتضمن 1963سبتمبر 18مؤرخ في 373-63أنظر المرسوم رقم (س مجلس الوزراء، ووزیر دولة، وأحد عشر وزیرا لرئی

وبعد األحداث التي سمیت بأحداث منطقة ).976، ص 1963صادر سنة 68تعیین أعضاء الحكومة، ج ر ج ج عدد 

حیز التطبیق ابتداء من تاریخ 1963من دستور 59ادة بوضع الم"أحمد بن بلة"القبائل، قام رئیس الجمهوریة آنذاك المرحوم 

تخاذ ك الوقوع، یمكن لرئیس الجمهوریة افي حالة الخطر الوشی":، حیث تنص هذه المادة على ما یلي1963أكتوبر 03

لعادیة في وعلى إثر تطبیق هذه المادة انتهت فترة الحكم ا."تدابیر إستثنائیة لحمایة استقالل األمة ومؤسسات الجمهوریة

، الجزء األول، "القانون اإلداري":لباد ناصر:أنظر.یوما فقط23الذي لم تمض على صدوره سوى 1963ظل دستور 

.121التنظیم اإلداري، الطبعة الثالثة، لباد للنشر، دون سنة نشر، ص

(2) – Nacira KANOUN et Tahar TALEB : « De la place des traités internationaux dans
l’ordonnancement juridique national en Algérie », in EL MOUHAMAT, Revue des avocats
de la région de Tizi ouzou, no03, décembre 2005, p09.

.1368، ص1976صادر سنة 99عالن نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة، ج ر ج ج عدد أنظر محضر إ–)3(
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المتضمن تأسیس 182-65ألمر رقم حكام اخاضعة أل في الدولة جمیع السلطاتكانت 

Petite(للدولة  اصغیر  ادستور الكتابالحكومة، والذي اعتبره بعض Constitution()1( ،

.للبالدشكليوضع دستورتم ریثما ی

،ةالمتضمن تأسیس الحكوم182-65األمر رقم لتنفیذي حسب ما جاء به یتكون الجهاز ا

Président(من رئیس مجلس الثورة  de Conseil de la Révolution( ورئیس مجلس

Président( الوزراء de Conseil des Ministres(رئیس للدولة ورئیس ، الذي هو

Ministre(ن واحد، ومن وزیر دولة للحكومة في آ d’Etat( وثمانیة عشر)وزیرا)18.

تحت المتضمن تأسیس الحكومة182-65مر رقمفي ظل األتمارس الحكومة مهامها 

، ویكون )2(بموجب أمرورة، الذي یمكنه أن یعدلها بصورة كلیة أو جزئیةسلطة مجلس الث

مجلس الثورة، بینما یكونون مسؤولین بصفة جماعیةأمام رئیس بصفة فردیةن الوزراء مسؤولی

الثورة على كل السلطات تحوز الحكومة بموجب تفویض من مجلس، و )3(أمام مجلس الثورة

(1) – Mohamed BEDJAOUI note à ce propos que: « Cette ordonnance de 10 juillet 1965 qui porte modestement
constitution du Gouvernement est en réalité, comme on le constate, une véritable petite Constitution provisoire
». Mohamed BEDJAOUI: «l’évolution institutionnelle de l’Algérie depuis l’indépendance: La constitution de
1963 et la petite constitution de 1965 », in Corpus Constitutionnel, tome 01, LINDEN. E J Beril 1968, 1985, p186.

Mohammed Abdelwahab BEKHECHI a noté aussi que : « L’Ordonnance de 10 Juillet 1965 qu’un auteur
algérien a qualifié de “petite constitution de 1965” va régir la vie politique et les institutions du
pouvoir pendant onze années jusqu’au 22 Novembre 1976. Elle a institué un conseil de la
révolution dont le président était chef de l’Etat, chef du gouvernement, de l’armée et en même
temps véritable chef du parti unique. C’était en fait le début de l’institutionnalisation du système
de l’unité du pouvoir d’Etat que la Constitution de 1976 consacrera. L’absence de constitution
sera l’expression d’un véritable renoncement au constitutionnalisme qui durera de 1965 à 1976.
Le pouvoir en Algérie s’accommodera d’une simple ordonnance élaborée par les auteurs du
coup d’Etat de 1965. Mais, cette conception constitutionnelle de l’Etat va peu à peu montrer ses
limites et laisser se dessiner les éléments d’un constitutionnalisme national en Algérie. En effet,
très vite les dirigeants politiques algériens s’aperçoivent des limites d’un pouvoir sans légitimité
constitutionnelle et des bénéfices potentiels de cette légitimité pour leur propre survie politique
d’abord. Très justement, un auteur averti avait noté que “les Césars eux-mêmes savent qu’un
pouvoir est renforcé si son action apparait conforme à la légitimité: ils mettent volontiers le droit
en harmonie avec les faits. Cependant, d’un moyen de limitation et de contrôle du pouvoir, les
dirigeants algériens vont faire de la constitution un instrument du pouvoir. Cette vision
instrumentaliste et “légitimante” a posteriori va à son tour, et par un effet indirect, susciter un
renouveau du constitutionnalisme traditionnel favorable à l’exercice des droits de l’homme et à
l’exercice du pouvoir par le peuple, entrainant par là même une évolution vers la
démocratisation de la vie politique ... ». Mohammed Abdelwahab BEKHECHI: « Remarques sur
l’évolution du droit constitutionnel algérien … », Op.cit, p03 et p04.

).مرجع سابق(المتضمن تأسیس الحكومة182-65من األمر رقم 03أنظر المادة –)2(
).مرجع نفسهال( 182-65من األمر رقم 04أنظر المادة –)3(
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، وهو ما )1(ةالدولة والحفاظ على كیان األمجهزةأل والمنتظم لعادياسیر ضمان الالضروریة ل

.یجعل من مجلس الثورة بمثابة السلطة العلیا في الدولة

المتضمن تأسیس 182-65یعتبر مجلس الثورة حسب ما جاء في حیثیات األمر رقم 

وضع تم یٕالى غایة أن و  1965جویلیة 10بتداء من تاریخ لمطلقة اا الحكومة، مصدر السلطة

اإلرادة الشعبیة، وبهذه الصفة یمارس صالحیات یمثلدولة، بحیث أنهلل شكلي وردست

ي رئیس أ، 1963یئات المنتخبة في ظل دستور مزدوجة، فمن جهة یمارس صالحیات اله

.ئات العلیا للحزب، ومن جهة أخرى یعوض الهیالجمهوریة والمجلس الوطني

قوانین بالمفهوم المادي:182-65األوامر المنصوص علیها في األمر رقم:ثانیا

، أین تعتبر األوامر 1963من دستور 58المادة لما هو منصوص علیه في اخالف

182-65األمر رقمفي ص علیها ، فإن األوامر المنصو الدستوري هامفهومأوامرا بالتفویضیة

یة هي نصوص تشریعلألمر، وٕانمالها ذلك المفهوم الدستوريأسیس الحكومة لیسالمتضمن ت

إن التدابیر": علىالتي تنص في مكان القوانین طبقا للمادة السادسة منه، اتخذتها الحكومة 

."على شكل أوامر، ر حسب الموضوعالتي تتخذها الحكومة، تصد

خالل الفترة الممتدة من صدور ا الجزائر تهالتي عرفإلى أن األوامرأیضاتجدر اإلشارة

ظل صدرت فيهي نصوص تشریعیة،1976ٕالى غایة صدور دستور و 182-65مر رقمألا

یر منتخبة تتمثل في مجلس صادقت علیها هیئة غ، لذاةمنتخبسلطة تشریعیةعدم وجود 

ورا شكلیا وٕانما لیس دستالمتضمن تأسیس الحكومة 182-65األمر رقم أن وانطالقا من .الثورة

أوامرا منهطبقا للمادة السادسة المتخذةاألوامراعتبار، فإنه ال یمكنمؤقتو  ماديدستور هو

ه معروف على أننألنین وفقا للمفهوم المادي للقانون، الدستوري، وٕانما هي قوابالمفهوم

رئیس ذي یتخذ من طرفال يتشریعالالنص ذلك هو  ،الشكليالدستوريبمفهومه"األمر"

.)2(الحقاالبرلمانیة ویدخل حیز التنفیذ، ثم یعرض على موافقةالجمهور 

).مرجع سابق(المتضمن تأسیس الحكومة 182-65من األمر رقم 05أنظر المادة –)1(
ة نفس هذا التحلیل ینطبق على جمیع األوامر التي صادق علیها المجلس الوطني اإلنتقالي، سواء تطبیقا ألحكام الماد–)2(

المتضمن نشر األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة اإلنتقالیة، أو تطبیقا 40-94من المرسوم الرئاسي رقم 25

.62-59ص ص: ما بعده.1996من دستور 179للحكم اإلنتقالي الوارد في المادة 
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عدة المتضمن تأسیس الحكومة 182-65رقم من األمر السادسة لمادةاتخذت الحكومة طبقا ل

على  منهانذكر صادق علیها مجلس الثورة،بعدما، وامراأل باسمهامة یةنصوص تشریع

، )1(المتضمن القانون األساسي للوظیفة العامة133-66رقمر األم:سبیل المثال كل من

المتضمن 155-66رقم ، واألمر )2(المتضمن قانون اإلجراءات المدنیة154-66رقمواألمر 

رقم ، واألمر )4(المتضمن قانون العقوبات156-67رقم ، واألمر )3(قانون اإلجراءات الجزائیة

، )6(المتضمن قانون الصفقات العمومیة60-67رقممر ، واأل)5(المتضمن قانون البلدیة67-24

المتضمن قانون 38-69رقم  واألمر، )7(القانون األساسي للقضاءالمتضمن27-69رقم واألمر 

المتضمن قانون 21-71رقم ، واألمر )9(المتضمن قانون الجنسیة16-70، واألمر)8(الوالیة

.)11(ن إنشاء مجلس أمن الدولةالمتضم46-75رقم  ، واألمر)10(القضاء العسكري

صادر 13عدد لعامة، ج ر ج ج یتضمن القانون األساسي للوظیفة ا1966جوان 02مؤرخ في 133-66أمر رقم –)1(

).ملغى(1966سنة 
صادر سنة 14یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة، ج ر ج ج عدد 1966جوان 08مؤرخ في 154-66أمر رقم –)2(

).مممعدل ومت(1966
صادر سنة 14یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، ج ر ج ج عدد 1966جوان 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -)3(

).معدل ومتمم(1966
معدل (1966صادر سنة 14یتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم –)4(

).ومتمم
).ملغى(1967صادر سنة 02ج ر ج ج عدد یتضمن قانون البلدیة 1967جانفي 18مؤرخ في 24-67رقم أمر –)5(
صادر سنة 78عدد ج ر ج ج یتضمن قانون الصفقات العمومیة، 1967جوان 17مؤرخ في 90-67رقم  أمر-)6(

).ملغى(1967
صادر سنة 42یتضمن القانون األساسي للقضاء، ج ر ج ج عدد 1969ماي 13مؤرخ في 27-69أمر رقم –)7(

، معدل ومتمم 1971صادر سنة 07، ج ر ج ج عدد 1971جانفي 20مؤرخ في 01-71، معدل ومتمم باألمر رقم 1969

).معدل ومتمم(1974صادر سنة 93، ج ر ج ج عدد 1974نوفمبر 15مؤرخ في 100-74باألمر رقم 

).ملغى(1969صادر سنة 55یتضمن قانون الوالیة، ج ر ج ج عدد 1969ماي 23مؤرخ في 38-69أمر رقم –)8(

.1970صادر سنة 17نون الجنسیة، ج ر ج ج عدد یتضمن قا1970دیسمبر 05مؤرخ في 16-70أمر رقم –)9(

).ملغى(
1971ة صادر سن38یتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر ج ج عدد 1971أفریل 22مؤرخ في 21-71أمر رقم –)10(

).معدل ومتمم(
صادر سنة 53یتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة، ج ر ج ج عدد 1975جوان 17مؤرخ في 46-75أمر رقم –)11(

).معدل ومتمم(1975
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يـانـثـال بـلـطـمـال

المعدل والمتمم1976دستور في وامر ي للتشریع باأل القانوناألساس 

الدول على غرار معظمخالل سنوات السبعینات، و  يالجزائر النظام السیاسي  عرف

االت في إطار المجبسبب تدخل الدولة وتواجدها في جمیع،اإلشتراكیة تركیزا شدیدا للسلطة

Etat(ما یعرف بالدولة المتدخلة interventionniste()1(عن یتم تحقیق تركز السلطة، إذ

وحدة السلطة، وضعف النشاط نظام الحزب الواحد،تتمثل فيأساسیةوسائل ثالث طریق 

ة السلطة التنفیذیة التي یمارسها رئیس الجمهوریةبدورها إلى هیمنوالتي أدت ،)2(البرلماني

ترتب عن ذلك نوع من ، لیالسیاسیةة كنتیجة طبیعیة لسیطرتها على الوظیفبصفة منفردة

بعد ا تطورا ملحوظلتشریع باألوامرالنظام القانوني لشهد،ورغم ذلك .)3("الدكتاتوریة الدستوریة"

قبل 1976دستور المؤسس في حیث جعل نة بما كان علیه سابقا،ر مقا1976صدور دستور

لرئیس الجمهوریة شخصیاالتشریع باألوامر إختصاصا سلطة 1988نوفمبر03 في هتعدیل

مشاریعقتراحاختصاص االدستوري،تعدیلهذا البعد إقرار خولأنهحین في )الفرع األول(

).الفرع الثاني(نعقاد مجلس الوزراءبمناسبة الحكومة، لكنرئیس ال ألوامرا

رع األولـفـال

1988قبل تعدیل 1976لتشریع باألوامر في دستور الخصوصیات القانونیة ل

آلیة التشریع باألوامر 1988نوفمبر قبل تعدیله في 1976دستور المؤسس في كرس     

"التي تنص153المادة بموجب لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر بین دورة وأخرى :

لمجلس الشعبي للمجلس الشعبي الوطني، عن طریق إصدار أوامر تعرض على موافقة ا

التشریع باألوامرسلطة أن بیتضح هذه المادةمن خالل و  ."هالوطني في أول دورة مقبلة ل

.)ثانیا(دستوریةشروط  وفقیمارسه ) أوال(إختصاص شخصي لرئیس الجمهوریة هي

(1) – Maurice DUVERGER : « Institutions politiques et droit constitutionnel, les grands
systèmes politiques », 16ème édition, P.U.F, Paris, 1980, p229 et p230.

ى سلطة تخدم المصلحة العلیا إل"  كیةالثورة اإلشترا"ظیفة تخدم مصالح القضاء من و ":قرانبوبشیر محند أم–)2(

.33ص ،2005، دیسمبر 03، العدد المحاماة، مجلة تصدر عن منظمة المحامین، منطقة تیزي وزو،"معللمجت
(3) – Ahmed MAHIOU : « La Constitution algérienne et le droit international », Revue
générale de droit international public, no 02, 1990, p441.
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:التشریع باألوامر اختصاص شخصي لرئیس الجمهوریة: أوال

األوامر اختصاصاآلیة التشریع عن طریق ؤسسفیه المالذي جعل1963خالفا لدستور 

قبل1976ور ، فإن دستلرئیس الجمهوریةمن المجلس الوطني تفویضيتشریعیا ذو طابع

ومنفردا لرئیس شخصیا تشریعیا ختصاصا إ قد جعل هذه السلطة1988نوفمبر03تعدیله في 

فیها ع أن یشر ریةلرئیس الجمهو ضیع التي یمكنلمواالمؤسس ل، فعدم تحدیدالجمهوریة

انعقاد المجلس بین دورتي حب اإلختصاص التشریعي األصیل خالل فترةصا، یجعلهوامراألب

أي هذا اإلختصاص من الدستور مباشرة دون رئیس الجمهوریةیستمد، إذالشعبي الوطني

اإلختصاص شخصیا لرئیس تفویض من المجلس الشعبي الوطني، في حین یعد هذا 

.مجلس الوزراءفیهایشاركه دون أن ألوامر بصفة منفردةیتخذ اكونه الجمهوریة 

، إال لرئیس الجمهوریة اشخصی ااختصاصلكن رغم أن اللجوء إلى التشریع باألوامر یعد 

من دستور 15فقرة  111المادة كل من أن فویضیة فیه، إذ نجدسلطة تأن لرئیس الجمهوریة

1976
ض هوریة من أن یفو ان رئیس الجمتمنع، ال)2(دستورنفس هذا المن 116، والمادة )1(

من خرى في الدولة، وٕان كان ذلك مستبعدا حدوثه لألجهزة األالتشریعيهذا اإلختصاص

بق لرئیس الجمهوریة ، حیث لم یس1976ة لدستور وهو ما تؤكده التجربة العملیالناحیة العملیة،

.نه مبدالاألوامر رى سلطة التشریع بجهة أخیة ض ألأن فو 

المجلس الشعبي موافقةالتي لم تعرض علىنشیر بالنسبة للطبیعة القانونیة لألوامر

وامر التي ال یوافق علیها مصیر األأیضا أن الدستور لم یحددها، كما لم یحدد بالوطني 

لم یخضعها لهذا1976فإن دستور ،وامرما بخصوص الرقابة على دستوریة األأ .المجلس

.تكن مؤسسة فیهلم  الرقابة على دستوریة القوانینآلیةرقابة، ألن الشكل من ال

فوض یمكن لرئیس الجمهوریة أن ی":)مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 15ف  111تنص المادة –)1(

."من الدستور116المادة بعد مراعاة أحكامنواب رئیس الجمهوریة وللوزیر األولجزء من صالحیاته إلى نائب أو

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 116تنص المادة –)2( ال یجوز في أي حال من األحوال أن :

یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین نائب أو نواب رئیس الجمهوریة والوزیر األول وأعضاء الحكومة، أو إعفائهم 

في تطبیق ة، وال اء إستفتاء أو في حل المجلس الشعبي الوطني أو تنظیم انتخابات تشریعیة مسبقمن مهامهم، وال في إجر 

09إلى  04وكذلك السلطات الواردة في الفقرات من .من الدستور124إلى  119األحكام المنصوص علیها في المواد من 

".من الدستور111من المادة 13قرة والف
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:1988قبل تعدیل 1976الشروط الدستوریة للتشریع باألوامر في دستور :ثانیا

 ال، مخو المجلس الشعبي الوطني1976دستور المؤسس ألول مرة بموجب صدور كرس    

ضعیفا رغم ذلك كان دوره التشریعي لكن ، )1(یةالتشریعممارسة الوظیفةإیاه كامل السیادة في

من دستور 153ستقراء المادة یبدو من خالل اإذ  .محدودا خصوصا عند التشریع باألوامرو 

األوامر بمجموعة من الشروطالتشریع بیس الجمهوریة فية رئسلطأنه رقم تقیید ب1976

ر لها بمناسبة عرض األوامر شكلیة فقط ال تأثیباتت إال أن هذه الشروط الدستوریة، والضوابط

.على المجلس الشعبي الوطني، الذي یكتفي فقط بالموافقة علیها دون مناقشة أو تعدیل

یمارس الوظیفة التشریعیة مجلس واحد ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 126تنص المادة –)1(

یعد .ختصاصاته، سلطة التشریع بكامل السیادةللمجلس الشعبي الوطني في نطاق ا.یسمى المجلس الشعبي الوطني

."القوانین ویصوت علیهاالمجلس الشعبي الوطني

یحدد طریقة انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج 1977جانفي 30مؤرخ في 02-77وبناء على األمر رقم 

عن طریق اإلقتراع العام 1977فیفري 25، أنتخب أول مجلس شعبي وطني بتاریخ1977فیفري 12مؤرخ في 04عدد 

السري والمباشر على القائمة ذات األغلبیة في دور واحد، بناء على ترشیح من قیادة حزب جبهة التحریر الوطني لمدة خمس 

160نائبا یمثلون 261، حیث یتكون المجلس الشعبي الوطني من )1976من دستور 129والمادة 128المادة (سنوات 

أما عن صالحیات المجلس الشعبي الوطني فهو یتولى مهمة إعداد القوانین والتصویت .والیة31نتخابیة موزعة على دائرة إ

، وممارسة الرقابة على العمل الحكومي للدفاع عن مبادئ الثورة اإلشتراكیة عن طریق )1976من دستور 126المادة (علیها 

أما عن أجهزة المجلس ).1976من دستور 162والمادة 161المادة (لتحقیق األسئلة الكتابیة واإلستجوابات وٕانشاء لجان ا

الشعبي الوطني فهو یتكون من رئیس المجلس الشعبي الوطني، الذي ینتخب للعهدة التشریعیة المحددة بخمس سنوات كاملة 

س وأربعة نواب للرئیس، ، إلى جانب مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي یتشكل من الرئی)1976من دستور 142المادة (

مارس 08تم تجدید المجلس الشعبي الوطني بتاریخ )1987-1982(وثمانیة لجان دائمة، لكن خالل الفترة التشریعیة الثانیة 

دائرة إنتخابیة، وبقیت صالحیات المجلس نفسها تلك التي أقرها دستور 169نائبا یمثلون 282وأصبح یتكون من 1982

)1992-1987(أما خالل الفترة التشریعیة الثالثة .عدد لجانه الدائمة إلى خمسة بدال من ثمانیة، لكن مع تخفیض1976

بعد تقسیم 295، نتج عنها ارتفاع عدد النواب إلى 1987فیفري 27فقد جرت إنتخابات تجدید المجلس الشعبي الوطني في 

لمجلس نفسها، لكن مع ارتفاع عدد لجانه الدائمة من والیة، وبقیت صالحیات ا38دائرة إنتخابیة تضم 188البالد إلى 

لجان بموجب تعدیل نظامه الداخلي في 10، ثم إلى 1987مارس 09خمسة إلى سبعة بموجب تعدیل نظامه الداخلي في 

ا وقد استمر تكریس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر إلى غایة إجراء اإلنتخابات التشریعیة في دوره.1989أكتوبر 29

مقعد، لكن قبل إجراء الدور الثاني لهذه 188، والتي تحصل فیها حزب الفیس المنحل على 1991األول في دیسمبر 

من طرف رئیس الجمهوریة، ومع حله الذي 1992جانفي 04اإلنتخابات التشریعیة تم حل المجلس الشعبي الوطني في 

، دخلت الجزائر عهدا جدیدا تمیز بغیاب كلي للمؤسسات "دالشاذلي بن جدی"اقترن باستقالة رئیس الجمهوریة الراحل 

:راجع.1992الدستوریة، وهو ما أدى إلى أزمة سیاسیة نتج عنها تنصیب هیئات إنتقالیة بغرض امتصاص األزمة بدایة من 

"عاشوري العید و براهیمي یوسف .18وص 17، مرجع سابق، ص..."المؤسسات التشریعیة منذ اإلستقالل :
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:انعقاد المجلس الشعبي الوطنيما بین دورتيخالل فترة األوامرتخاذ ا -1

دة تبدو حریة رئیس الجمهوریة في التشریع باألوامر في انعدام القیود علیه، حیث أن الما

لم تحدد المواضیع التي یمكن أو ال یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع 1976من دستور 153

المجال خالل فترة ما بین فیها بأوامر، بل جعلته صاحب اإلختصاص الشخصي في هذا

مع العلم بأن مشاریع القوانین التي تتضمن األوامر، .)1(نعقاد المجلس الشعبي الوطنيدورتي ا

مكتب المجلس الشعبي الوطني ضمن جدول أعماله ألول دورة مقبلة له، ثم تسجل من قبل 

.)2(تعرض على موافقة المجلس دون إحالتها على اللجان المختصة

ظل دستور  في المتخذة من طرف رئیس الجمهوریةوامرألاإلحصاء لعملیة وبالرجوع إلى

:)3(التاليإعداد الجدولتمسنها البرلمان،التيومقارنتها بعدد القوانین، 1976

وص النصمجملالفترات التشریعیة

التشریعیة

مئویة نسبة الالعدد األوامرعدد القوانین

وامرلأل

)1976/1982(715714%19,71

)1982/1987(413407%17,07

)1987/1989(15150000%

قد صادق خالل طنيلشعبي الو المجلس ا أنبستنتج من خالل معطیات هذا الجدول ی

أنه في حین ،نمشروع قانو )57(سبع وخمسین على )1976/1982(فترة التشریعیة األولىال

بین دورتي المجلس الشعبي تم إصدارها خالل فترة ماأمرا)14(أربعة عشر على وافق

.مصادق علیهي تشریعنص )71(من مجمل 19,71%ة الوطني، أي ما یقارب نسب

یجتمع المجلس الشعبي الوطني ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 01ف  146تنص المادة –)1(

."أشهر على األكثر)03(مدة كل دورة ثالثة .لجانه في دورتین عادیتین كل سنة

مؤرخ في 01-77الصادر بالقانون رقم 1977للمجلس الشعبي الوطني  لسنة من النظام الداخلي155تنص المادة -)2(

یسجل مكتب المجلس الشعبي ":على) معدل ومتمم(1977سبتمبر 04مؤرخ في 68، ج ر ج ج عدد 1977أوت  15

".األوامر بدون إحالتها على اللجان المختصةس الشعبي الوطني الموافقة على الوطني في جدول أعمال المجل
:تم استخالص اإلحصائیات الواردة في هذا الجدول من الموقع اإللكتروني التالي–)3(

www.joradp.dz

(كما أنه تم حساب النسبة المئویة لألوامر وفقا للقاعدة الثالثیة التالیة .x100)عدد النصوص التشریعیة/عدد األوامر:
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الشعبي لمجلستم تقدیمها إلى اقد  ك عدة مشاریع قوانینأن هنا إلىظة تجدر المالح

، لكن الحكومة قامت بسحبها في )1976/1982(الفترة التشریعیة األولى خالل هذه الوطني

عقاد المجلس الشعبي نأوامر خالل فترة ما بین دورتي اآخر المطاف، ثم صدرت في شكل

المتضمن قانون 156-66المعدل والمتمم لألمر رقم 01-80األمر رقم ،الوطني، ومثال ذلك

مكتب المجلس الشعبي الوطني لدى  ي، حیث تم إیداع هذا النص القانون)1(اإلجراءات الجزائیة

أفریل10، لكن الحكومة قامت بسحبه بتاریخ)2(كمشروع قانون1980دیسمبر 10بتاریخ

.1980أفریل28خ ، لیظهر من جدید في صیغة أمر رئاسي صدر بتاری1980

خفاض محسوس في عدد األوامر ان)1982/1987(الفترة التشریعیة الثانیةخالل حصل 

)07(سبعة علىالمجلس الشعبي الوطني صادق، حیث مقارنة مع عدد القوانینیةالتشریع

بلغت حواليأي بنسبة، وافق علیه اتشریعی انص)41(واحد وأربعینأوامر فقط من مجمل

البد أن نشیر في هذه المرحلة لكن  .امصادق علیهال ةتشریعیال وصنصال مجملمن %17,07

التشریعیة إلى الخالف الحاد الذي وقع بین المجلس الشعبي الوطني والسلطة التنفیذیة، 

الذي یتعلق بتحدید القواعد التي تنظم النظام التعویضي 02-82بخصوص األمر رقم 

التشریعیة سبب الخالف بین المؤسسة، حیث یرجع)3(لس الشعبي الوطنيألعضاء المج

ى ي ال یهدف في حقیقته إلك األمر، إلى أن هذا النص التشریعالتنفیذیة حول ذلالمؤسسة و 

ؤكد ت،األمرالتدابیر التي جاء بها هذامختلفوتفحصن دراسة تحدید التعویضات النیابیة، أل

.تعلق أساسا بإلغاء نظام اإلنتدابالتعویضات، وٕانما هو مأنه ال یمد بأیة صلة بنظامب

، یلغي نظام تخصیص النیابیةتحت ستار التعویضاتالذي یندرج02-82إن األمر رقم 

النائب كل وقته وجهده للنیابة البرلمانیة، مع ما یترتب عن ذلك من تقیید لدور النائب محلیا 

إذ یلتزم بموجبه بالعودة إلى وظیفته األصلیة إذا لم یكن عضوا في إحدى لجان ووطنیا،

من القانون األساسي للنائب، 05ما یستنتج من إلغاء المادة الدائمة أو مكتبه، وهوالمجلس

، یتضمن 1966جوان 08المؤرخ في 155-66یعدل ویتمم األمر رقم 1980أفریل 27مؤرخ في 01-80أمر رقم –)1(

).معدل ومتمم(1980أفریل 28مؤرخ في 17قانون اإلجراءات الجزائیة، ج ر ج ج عدد 
.1980لسنة 06أنظر الجریدة الرسمیة لمداوالت المجلس الشعبي الوطني، العدد –)2(
یتعلق بتحدید القواعد التي تنظم النظام التعویضي ألعضاء المجلس 1982مارس 27مؤرخ في 02-82أمر رقم –)3(

).1982استدراك (1982صادرین سنة 16و ج ر ج ج عدد  13الشعبي الوطني، ج ر ج ج عدد 
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، فیكون بذلك تابعا )1(النیابیةتهوبالتالي السماح للنائب بممارسة وظیفة أخرى إلى جانب مهم

ي ینتمي إلیها مهنیا، مما یؤدي إلى عرقلة أداء مهمته المحددة في الدستور، والنظام لإلدارة الت

، حیث أسندت هذه النصوص )3(والقانون األساسي للنائب، )2(الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

ن األساسي ، فخول له القانو ةالتشریعیة والرقابیجانب مهامهالقانونیة مهاما عدیدة للنائب إلى

دائرته اإلنتخابیة، تسمح له باإلتصال مع ة یقوم بها في إطارمختلفمثال وظائفللنائب

مختلف الهیئات العمومیة والمجالس الشعبیة ومجالس العمال، كما یشارك في أعمال الحزب 

ومتابعة ،والدولة لتدعیم مكاسب الثورة اإلشتراكیة، وتطبیق المیثاق الوطني وأحكام الدستور

جتماعات المجلس الشعبي الوالئي، وتقدیم اإلقتراحات ضور إة المختلفة، وحتطور أوجه الحیا

البلدي وفقا للقانون، إلى جانب المجلس الشعبي التي یراها مناسبة للمجلس الشعبي الوالئي أو 

.)4(نص علیها القانون األساسي للنائبمتفرقةمهام أخرى

مجبرا على الخیار بین مسألتین، إما ممارسة 02-82مر رقم طبقا لألیجد النائب نفسه

وظیفته األصلیة المهنیة، أو ممارسة وظیفته النیابیة إذا لم یكن عضوا في الهیئات المذكورة 

سلفا، وتعریض نفسه للعقوبة التأدیبیة من المؤسسة الموظفة الخاضعة للسلطة التنفیذیة، مع ما 

رة، وٕاما أن یحاول الجمع بین الوظیفتین معا، وهو أمر یصعب یترتب عن ذلك من تبعیته لإلدا

تحقیقه أو على األقل القیام به على أحسن وجه، مما یقلل من شأن وقیمة النائب بسبب عجزه 

عن القیام بمهمته كاملة أمام المواطنین وهیئات الدولة والحزب، فیشعر بفقدان الثقة فیه ویقلل

، والذي یتضمن القانون األساسي للنائب، 1979جانفي 09خ في المؤر 01-79القانون رقم تنص المادة الخامسة من–)1(

ال یجوز الجمع بین عضویة النائب في المجلس الشعبي ": على) معدل ومتمم(1979صادر سنة 09ج ر ج ج عدد 

ي الوطني والوظائف أو األعمال التي یمارسها في اإلدارة، أو المؤسسات العمومیة، أو في المجموعات المحلیة، أو ف

الذي یضبط النظام التعویضي ألعضاء 02-82األمر رقم من06المادة بینما جاء في نص".المؤسسات اإلشتراكیة

والفصل الخامس 27و  26، 07، 06، 05:التالیةتلغى أحكام المواد":ما یلي)مرجع سابق(المجلس الشعبي الوطني 

تضمن القانون األساسي الذي ی1979جانفي 09المؤرخ في 01-79من القانون رقم 40إلى  36الذي یشمل المواد من 

".للنائب
أوت  13المؤرخ في 01-77یعدل ویتمم بعض أحكام القانون رقم 1982أفریل 17مؤرخ في 07-82قانون رقم –)2(

.1982أفریل 20مؤرخ في 16، والمتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج عدد 1977
).مرجع سابق(یتضمن القانون األساسي للنائب 1979جانفي 09مؤرخ في 01-79قانون رقم –)3(
یتضمن القانون األساسي للنائب 1979جانفي 09مؤرخ في 01-79من القانون رقم 20 إلى 16أنظر المواد من –)4(

).المرجع نفسه(
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عن ذلك من ینتج فته األصلیة المهنیة دون غیرها، مع ما من عزیمته ویركن إلى أداء وظی

.)1(ضعف ثقة الشعب في فعالیة المؤسسة التشریعیة

علومات التي یحصل علیها النواب، وكثرة األعمال وقلة المالتشریعیة ونظرا لقصر المدة 

لهم من ما یحوّ شكلي، وهو و طابع إلى دور ذ سیتحول نتیجة إلغاء نظام اإلنتداب فإن دورهم

.)2(ال غیرلتشریع إلى موافقین على عمل السلطة التنفیذیةل ومنتجینمعدیین

هناك من یرجعها إلى تفادي إذ ، 02-82إلى إصدار األمر رقم سباب التي أدتاأل تتباین

لتعویضات التي تدفع ید ااإلحراج الذي قد یشعر به أعضاء المجلس الشعبي الوطني عند تحد

وا عن القیام بهذه المهمة لصالح السلطة التنفیذیة، فضال على أن تحدید السیاسة لهم، لذا تخل

للسلطة التنفیذیة، وأن األمر الذي یعودالوطنیة لألجور یدخل ضمن المجال التنظیمي

  .رالدستو المذكور ال یتعارض إطالقا مع أحكام

حدید التعویضات النیابیة بواسطة تنظیم، یتنافى مع أحكام المادة یرى البعض اآلخر بأن ت

1976من دستور 143
بینما ذهب رأي آخر إلى القول بأن مبرر إحراج النواب عند .)3(

مقبول، ألن الحكومة لن تكون محرجة عندما تقوم دهم للتعویضات التي تقدم لهم غیر تحدی

.)4(ألعضائهاالتي تقدمها ات والمنح والمكافآتبتحدید مختلف التعویض

هوریة جمرئیس الیة الثالثة كانت األوامر معدومة تماما، ألنخالل الفترة التشریعیذكر أنه 

أما بعد صدور هذا األخیر ،1989ٕالى غایة صدور دستورو  1987ا منذ إطالقلم یلجأ إلیها 

   .إطالقا األن الدستور لم ینص علیهفي الجزائراألوامر لم تعد مكرسةفإن 

ي الذي ال یسمح للنائب بالتفرغ ألداء الوظیفة النیابیة، تعود هذه الفكرة إلى األنظمة اإلشتراكیة، خاصة النظام السوفیات–)1(

وهي الفكرة التي نالت قبوال من البعض، وعلى رأسهم الیساریین المتطرفین الذین ال یرون إصالحا إال في األنظمة التي تنتهج 

قراطیین والتكنوقراطیین الذین أسلوب اإلتحاد السوفیاتي، كما قوبلت هذه الفكرة بالرفض عند البعض اآلخر، وعلى رأسهم البیرو 

:أنظر في ذلك.تعودوا على العمل منفردین دون مراقبین لهم 

J H TIKHOMIROV : « Pouvoir et administration dans la société socialiste », édition CNRS,
Paris, 1973, pp 80-83.

"بوالشعیر سعید–)2( .وما یلیها334، مرجع سابق، ص ص ..."وأثره على استقاللیة المجلس ألوامراالتشریع ب:

یحدد القانون المبادئ العامة ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 01ف  143تنص المادة –)3(

."فع إلى أعضائهالمتعلقة بتنظیم المجلس الشعبي الوطني وتسییره، وكذا میزانیة المجلس والتعویضات التي تد
"بوالشعیر سعید-)4( .337، مرجع سابق، ص..."وأثره على استقاللیة المجلس األوامرالتشریع ب:
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:ر على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة لهألوامإلزامیة عرض ا-2

أعماال تشریعیة 1976تعتبر األوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة في ظل دستور 

فحتى وٕان كان الدستور یشترط عرضها ،"یشرع بأوامر"ستنادا إلى عبارة ا بمجرد إصدارها

قة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة له، إال أن دور هذا األخیر یعد شكلیا على مواف

أن المادة ألوامر من دون أیة مناقشة، خاصة فقط، كونه ینحصر في التصویت على هذه ا

ي تلزم للتحرك، فهله أیة حریة  ركمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ال تت155

ضمنها ضمن المواضیع التي یتى األوامربإدراج الموافقة علوطنيالشعبي المكتب المجلس

.)1(ة دون أن یناقشها على أي مستوىجدول أعماله  لدورته المقبل

لم یمنح أیة سلطة للمجلس الشعبي الوطني في 1976دستور المؤسس في أن بیتضح 

ا یظهر من خالل إلزامه مراقبة أعمال السلطة التنفیذیة في مجال التشریع باألوامر، وهو م

بالموافقة على هذه النصوص من دون أیة مناقشة وفي أول دورة مقبلة له، وعلیه فإن ما 

هو إخطار النواب فقط بأن األوامر تكتسب قوة القانون 1976من دستور 153تقصده المادة 

موضوعي بمجرد صدورها، وهو ما یقضي على فكرة اإلعتماد على أحد المعیارین الشكلي أو ال

فموافقة المجلس الشعبي .)2(للتمییز بین األعمال التشریعیة واألعمال التنظیمیة في هذا المجال

، كما أن رفضه لها ال ینفي عنها الرئاسیة ال تضفي علیها صفة التشریعالوطني على األوامر 

هذه الصفة نظرا الكتسابها من الدستور مباشرة، وهو ما یجعل كال المعیارین مكملین

لبعضهما البعض، لیترتب عن ذلك تمتع المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة بسلطة التشریع، حیث 

بالقوانین،الشعبي الوطنيیسمى تشریع رئیس الجمهوریة باألوامر، بینما یسمى تشریع المجلس

أوت  15مؤرخ في 01-77من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بموجب األمر رقم 155تنص المادة –)1(

عرض األوامر التي یصدرها رئیس الجمهوریة فیما بین الدورات على المجلس ت": على) مرجع سابق(معدل ومتمم 1977

."من الدستور153الشعبي الوطني للموافقة علیها طبقا للمادة 
المادة قد وردت ضمن الفصل ، فإن هذه1976من دستور 153الواردة في نص المادة "یشرع بأوامر"إضافة إلى عبارة –)2(

58أما المادة .المتعلق بالسلطة التشریعیة، وهو ما یضفي الصبغة التشریعیة على هذه األوامر استنادا للمعیار الموضوعي

فقد وردت ضمن الفصل الخاص بالسلطة التنفیذیة، مما یجعل األوامر عمال إداریا طبقا للمعیار العضوي، 1963من دستور 

حق اتخاذ تدابیر ذات صبغة تشریعیة عن طریق أوامر "علیها المؤسس الصبغة التشریعیة، استعمل عبارة وحتى یضفي 

مزید من ولل. 1963، وذلك لفك أي لبس حول الطبیعة التشریعیة لألوامر التفویضیة المتخذة في ظل دستور "تشریعیة

.وما یلیها81ص: ما بعده:التفاصیل
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نقلها ة على األوامر الرئاسیة بذلك أن هذا األخیر ال یمارس سلطة المراقبة عن طریق الموافق

ة، بل أنها أعمال تشریعیة من مجال األعمال التنظیمیة إلى نطاق األعمال التشریعیة الكامل

تخاذها من طرف رئیس الجمهوریة، وهو ما یجعل من موافقة المجلس الشعبي الوطني بمجرد ا

واستنباط محض، ذلك أن القاضي ملزم بتطبیق هذه النصوصعلیها مجرد إجراء شكلي 

تطیع أن یحكم بإلغائها، وكذلك بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني الذي ال أحكامه منها، وال یس

یستطیع إلغاءها، وٕانما یكتفي فقط بتقدیم اقتراحات عادیة وشكلیة، یصعب علیه إدراجها ضمن 

.)1(نظرا إلمكانیاته المحدودة في إعدادهلدورته العادیة،جدول أعماله

في صالح دوما  هو 1976من دستور 153المادة ما هو وارد في یرى بعض الكتاب بأن

ال  ،وعلى هذا األساس.هذه المادة تتحدث فقط عن الموافقة دون الرفض نالهیئة التنفیذیة، أل

ة تدخل ضمن ألن هذه النصوص تعد أعماال تشریعی،یجوز إطالقا اإلعتراض على األوامر

لي فإن موافقة البرلمان هو ، وبالتابناء على ما هناك من تصویت علیهااألصل العام للبرلمان

ضفي الصبغة التشریعیة على هذه األوامر، بمعنى أن المجلس الشعبي الوطني اإلجراء الذي ی

.)2(نح روح القانون للنص الصادر بموجب أمر رئاسية التي تموحیدمؤسسة الهو ال

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 01 ف 146تنص المادة –)1( یجتمع المجلس الشعبي الوطني :

."أشهر على األكثر)03(في دورتین عادیتین كل سنة، مدة كل دورة ثالثة 

)مرجع سابق(01-77الصادر بالقانون رقم 1977لوطني لسنة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي ا95وتنص المادة 

سمى هاتان الدورتان، د المجلس الشعبي الوطني دورتین في السنة، تدوم كل دورة ثالثة أشهر على األكثر، وتقیع":على

".، ودورة الخریف تبتدئ في أكتوبروتبتدئ في أفریلدورة الربیع

أشهر، كما أن )03(واستنادا إلى هاتین المادتین نجد بأن المجلس الشعبي الوطني مقید من حیث مدة الدورة المحددة بثالثة 

طني في إدراجها جدول أعماله متوقف على موافقة الحكومة، وهذا ما یعني بأن المواضیع التي یرغب المجلس الشعبي الو 

ضمن جدول أعماله في دورته العادیة، تبقى معلقة على قبول الحكومة لها، واألكثر من ذلك هو أن النص یسمح للحكومة 

بأن تشارك بصفة فعلیة وحاسمة في تحدید المواضیع التي یتم إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني، إلى حد 

ألولویات التي تبدیها، مع ما یترتب عن ذلك من ترجیح الكفة لصالح السلطة التنفیذیة، قیامها بترتیب المواضیع حسب ا

لتصبح صاحبة السلطة القانونیة والفعلیة في تسطیر وتوجیه عمل المجلس، والتدخل كلما تطلب األمر إدراج موضوع مهم 

لمواضیع التي یقترحها النواب إلى دورة ضمن جدول األعمال باسم حق األولویة، مع ما ینتج عن ذلك من تأجیل مناقشة ا

أخرى، إن وافقت الحكومة على إدراجها في جدول أعمال تلك الدورة المقبلة، أو أنها لم تقم بتنظیمها بواسطة أوامر رئاسیة 

.المعدل والمتمم1976من دستور 153خالل فترة ما بین دورتي انعقاد المجلس الشعبي الوطني، طبقا لمضمون المادة 

.251، صمرجع سابق،..."أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري":بوقفة عبد اهللا–)2(
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من 153طبقا للمادة ها رئیس الجمهوریة بأن األوامر التي یتخذ"محیو أحمد"یرى األستاذ 

، تدخل في إطار ممارسته للوظیفة التشریعیة، وال یمكن بالنتیجة أن تكون هذه 1976دستور 

.)1(األوامر ذات طبیعة تنظیمیة وأن تخضع لرقابة المجلس األعلى

، من جهة ال تكون ذات طبیعة هذا الرأي على أساس أنه، كیف أن هذه األوامرینتقد

ي ال تخضع لرقابة المجلس األعلى؟ ومن جهة أخرى، أن موافقة المجلس یة وبالتالتنظیم

ص التعسف الرئاسي بغیة قبول األوامر التي فرصة لتفحي الوطني علیها، تعطي لهالشعب

إجماال لوضع حد لهذه اآلثار؟ ا، أو رفضهاستمر حینئذ في إنتاج كل آثارهت

وامر المعروضة علیه، یجعلها تتحول یمكن القول بأن رفض المجلس الشعبي الوطني لأل

إلى تنظیمات تخضع لرقابة المجلس األعلى، رغم أنها من المجال التشریعي المنصوص علیه 

في غیاب نص دستوري صریح یبین الطبیعة القانونیة ما أنهك ،)2(من الدستور151في المادة 

رض إطالقا علیه، وفي ظل لألوامر التي یرفضها المجلس الشعبي الوطني، أو تلك التي لم تع

"محیو أحمد–)1( .530و ص 529، مرجع سابق، ص"...محاضرات في المؤسسات اإلداریة:

یشرع المجلس الشعبي الوطني في ":على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 151تنص المادة –)2(

:ما یليفي مجال القانونتدخل كذلك .لتي خولها له الدستورالمجاالت ا

،وواجبات المواطنین،وحمایة الحریات الفردیة،الحقوق والواجبات األساسیة لألفراد، خاصة نظام الحریات العمومیة-1

، اصة الزواجوقانون األسرة، خ، القواعد العامة المتعلقة بقانون األحوال الشخصیة-2.في إطار متطلبات الدفاع الوطني

.التشریع األساسي الخاص بالجنسیة-4.ظروف اإلستقرار المتعلقة باألفراد-3.والمواریث، واألهلیة، والبنوة، والطالق

القواعد العامة -7.تنظیم القضائيتقسیم، والالقواعد العامة المتعلقة بال-6.القواعد العامة المتعلقة بمركز األجانب-5

والجنح، والعقوبات المناسبة لها، والعفو الشامل، ت الجزائیة، خاصة تحدید الجنایاتواإلجراءا،الجزائيالمتعلقة بالقانون 

النظام العام لإللتزامات المدنیة -9.وطرق التنفیذ،القواعد العامة لقانون اإلجراءات المدنیة-8.وتسلیم المجرمین

ادئ المب-12.والتقسیم اإلداري للبالد،إلقلیميظیم االتن-11.تخاباتالقواعد العامة المتعلقة بنظام اإلن-10.والتجاریة

الخطوط األساسیة -14.وسیاسة الشبابتحدید سیاسة التربیة،-13.تماعیةواإلجاألساسیة للسیاسة اإلقتصادیة، 

،والجبایات،ضرائبإحداث ال-17.التصویت على میزانیة الدولة-16.إقرار المخطط الوطني-15.للسیاسة الثقافیة

القواعد العامة -19.القواعد العامة للنظام الجمركي-18.ونسبها،والحقوق بجمیع أنواعها، وتحدید وعائها،والرسوم

القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومیة، والسكان، وقانون العمل -20.والتأمین،والقرض ،المتعلقة بنظام البنوك

الخطوط العریضة -22.القواعد العامة المتعلقة بحمایة المجاهدین وأولي الحق من ذویهم-21.والضمان اإلجتماعي

حمایة التراث الثقافي والتاریخي، -23.لسیاسة اإلعمار اإلقلیمي، والبیئة، ونوعیة الحیاة، وحمایة الحیوانات والنباتات

ووضع ،إنشاء أوسمة الدولة ونیاشینها-26.لمیاهالنظام العام ل-25.النظام العام للغابات-24.والمحافظة علیه

".ألقابها الشرفیة
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لمصیر األوامر التي ال یوافق علیها المجلس الشعبي 1976عدم تحدید المؤسس في دستور 

،ألوامرعن طریق االتشریعهوریة یتمتع بمطلق الحریة فيأن رئیس الجمبالوطني، یتأكد 

، وهو ما )1(مراقبة أو محاسبةأیة دون من بین دورتي المجلس الشعبي الوطني خالل فترة ما

لى المجلس الشعبي الوطني األوامر عهذه من عرض إذن  ما هو الهدف:یدفعنا إلى التساؤل

على هذه األوامر، ما الشعبي الوطنيلیها في أول دورة له؟ وٕاذا وافق المجلسحتى یوافق ع

، لمجلس الشعبي الوطني أمراوما هو الحل إذا رفض اهي الغایة الحقیقیة من هذه الموافقة؟

ني؟ وما هو ترتب عن ذلك نشوب خالف حاد بین السلطة التنفیذیة والمجلس الشعبي الوطم ث

 هیعني إلغاؤه واعتباره كأنالشعبي الوطني لألمر؟ فهل رفض المجلسمآل هذا النص القانوني

هو  وماما هي اآلثار القانونیة المترتبة عن هذا اإللغاء؟ لم یكن أصال؟ وفي حالة إلغائه، 

تباعه في ذلك؟المناسب الذي یجب إاإلجراء 

لم ینص ألن المؤسسعن هذه التساؤالت، تفصیلیة ة إجاباتأی1976لم یتضمن دستور 

، والتي لألوامر المعروضة علیهالشعبي الوطنيصراحة على إمكانیة رفض المجلسفیه 

من دستور 153في نص المادة إطالقا رئیس الجمهوریة بصفة شخصیة، حیث لم یرد یتخذها 

ما یدل على تخویل المجلس الشعبي الوطني إمكانیة عدم الموافقة على األوامر 1976

ورها، ومع ذلك ال الرئاسیة، ألن هذه األخیرة تكتسب حجیة الشئ المقضي فیه بمجرد صد

.)2(أن تصبح هذه األوامر عدیمة األثر بمجرد رفضها من طرف البرلمانیوجد ما یمنع

على مصیر األوامر التي لم تعرض على أیضا لم ینص 1976ن دستور ویضاف إلى ذلك أ

الشعبي الوطني، كما لم ینص على مصیر وآثار تلك األوامر التي عرضت المجلسموافقة 

طلق من مجال التشریع یُ لم تنل موافقته، فكأن المؤسس تعمد من وراء ذلك أن  الكنهعلیه

رتي انعقاد خالل فترة ما بین دو یتخذهاهوریة حتى یتیح الفرصة كاملة لرئیس الجمباألوامر، و 

وهیمنة السلطة تفوق ، وهو ما یجسد فعلیامن دون أیة مراقبةالمجلس الشعبي الوطني

.الذي یعود أصال للبرلمانالمجال التشریعي التنفیذیة على

"بوالشعیر سعید–)1( .340، مرجع سابق، ص"...امر وأثره على استقاللیة المجلس التشریع عن طریق األو :
المعروضة علیه سوف یؤدي إلى إلغائها، وبالتالي إلغاء جمیع اآلثار نرى بأن رفض البرلمان الموافقة على األوامر –)2(

المترتبة عن دخولها حیز التنفیذ وبأثر رجعي، وهو ما یشكل اعتداء هیئة على اختصاص هیئة أخرى، على اعتبار أن رئیس 

.حل البرلمانالجمهوریة في هذه الحالة هو مشرع أصلي بحكم الدستور بدال من البرلمان، وقد یؤدي ذلك إلى 
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  يـانـثـرع الـفـال

1988لتعدیبعد1976في دستور ات القانونیة للتشریع باألوامر الخصوصی

نوفمبر 03األوامر بعد إجراء التعدیل الدستوري لیوم لم یعد اختصاص التشریع عن طریق 

لرئیس الحكومة سلطة اقتراح مشاریع المؤسسمخوال لرئیس الجمهوریة وحده، بل خول1988

.)ثانیا(شروط دستوریة محددة  لكن وفق )أوال(األوامر على رئیس الجمهوریة 

:لرئیس الحكومةل مخوّ حق اریع األوامراقتراح مش: أوال

حتى بعد كإختصاص شخصي لرئیس الجمهوریة، م التشریع باألوامر ستمر العمل بنظاا    

1979التعدیل الدستوري لسنة إقرار 
نوفمبر03الدستوري لیوم إجراء التعدیل أما بعد.)1(

1988
لكن  ،شاریع األوامرصاحب اإلختصاص في اقتراح مفقد أصبح رئیس الحكومة هو ، )2(

من 153وریة طبقا للمادة ي یقدمها إلى رئیس الجمهمجلس الوزراء، والتبمناسبة انعقاد

لرئیس الجمهوریة، فیما بین دورتي المجلس الشعبي الوطني، ": على التي تنصالدستور

أن یشرع بأوامر، بناء على اقتراح من رئیس الحكومة، وتعرض الحكومة النصوص الصادرة 

."هذه الكیفیة على المجلس الشعبي الوطني في أول دورة الحقة له لیوافق علیهاب

عد أن آلیة التشریع عن طریق األوامر لم تب أعاله المادةل مضمونیتأكد من خال

مؤكدا في بارزا و اختصاصا شخصیا لرئیس الجمهوریة، بل أصبح لرئیس الحكومة دورا 

من خالل تخویله سلطة اقتراح هذا اإلختصاص،ممارسةمشاركة رئیس الجمهوریة في 

على رئیس الجمهوریة، إلزامیا التي یعرضها بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء، و مشاریع األوامر 

بادر بها یاألوامر التي مشاریع هذه قتراحات اأو تعدیل  أو رفض مسألة قبولفي حین تتوقف

المجلس عرضها على أن ییة وحده، قبل رئیس الحكومة على اإلرادة الشخصیة لرئیس الجمهور 

سلطة رئیس تكریس استمراریة لكن رغم .الشعبي الوطني للموافقة علیها في أول دورة مقبلة له

جویلیة 10مؤرخ في 45یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج عدد 1979جویلیة 07مؤرخ في 06-79قانون رقم –)1(

فیما یتعلق 1980جانفي 12قد سبق أن تم تعدیله في تاریخ 1976مع اإلشارة إلى أن دستور .وما یلیها482، ص 1979

(باختصاصات مجلس المحاسبة صادر سنة 01، ج ر ج ج عدد 1980جانفي 12مؤرخ في 01-80القانون رقم أنظر.

).271ص. 1980
.)مرجع سابق(ق بنشر نص تعدیل الدستور یتعل1988نوفمبر 05مؤرخ في 223-88مرسوم رئاسي رقم –)2(
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أنه  إال ،رئیس الحكومةبناء على اقتراح مشاریعها من طرفالجمهوریة في التشریع باألوامر

كأن ذلك األوامر، و ى هذه المرحلة إلمن الناحیة العملیة لم یلجأ رئیس الجمهوریة إطالقا خالل

صورة جلیة بموجب صدور دستور ، وهو ما تأكد بذا اإلجراءه كان تمهیدا لإلستغناء عن

.األوامرالتشریع بالنص على سلطة رئیس الجمهوریة فيالذي جاء خالیا تماما من ، 1989

:1988تعدیل بعد1976في دستور األوامر الشروط الدستوریة التخاذ :ثانیا

ة رئیس على صالحی1988نوفمبر03إقرار التعدیل الدستوري لیوم المؤسس بمناسبةأبقى 

قتراح اختصاص الكن بمشاركة رئیس الحكومة الذي خول له،الجمهوریة في التشریع باألوامر

.على رئیس الجمهوریة، شریطة أن یكون ذلك بمناسبة انعقاد مجلس الوزراءمشاریع األوامر 

رئیس الجمهوریة یبقى سیدا في هذا المجال، كونه یتمتع الشكلي إال أنوجود هذا القید ورغم

، واسعة في قبول أو رفض مشاریع األوامر المقترحة من طرف رئیس الحكومةتقدیریة بسلطة 

هذه األوامر كیفما مشاریع تعدیل مضمون  رفض أو یستحوذ على إمكانیةوهو ما یجعله

نظرا لتبعیته له الوزراء لن یؤثر إطالقا على إرادة رئیس الجمهوریة، خاصة أن مجلس یشاء

لق عتتأن  هاهذه األوامر یمكنالمواضیع التي تتضمنها ارة إلى أن مع اإلش.سیاسیا ووظیفیا

، الدولیةوتعهداتهامسألة تنفیذ الدولة إللتزاماتهاكما یمكنها أن تتعلق ب،بمسألة الدفاع الوطني

لحكومة على رئیس الجمهوریة إجراءاح مشاریع األوامر من طرف رئیس اقتر یعد افي حین 

تخاذ هذه األوامر ى اأن رئیس الجمهوریة ال یمكنه اللجوء إلبجوهریا، وهو ما یعني ضروریا و 

.)1(قتراح مشاریعها من طرف رئیس الحكومةدون أن یتم امنفردة و  شخصیةبصفة

ى ضرورة اتخاذ األوامر خالل فترة ماعل 1988نوفمبر03تعدیلموجبالمؤسس ب أكد    

فیة المنصوص حسب الكیام الحكومة بعرضهابین دورتي المجلس الشعبي الوطني، مع إلز 

.عبي الوطني في أول دورة مقبلة لهعلى موافقة المجلس الش153علیها في المادة 

(1) – « Remarquons que la législation par ordonnances est une faculté laissée à la discrétion
du Président, qui n’est de ce fait pas tenu de signer une ordonnance chaque fois que le chef
du Gouvernement lui en fait la proposition d’une part et d’autre part s’il peut refuser une
proposition il peut logiquement en modifier le contenu. Mais il ne peut également légiférer
par ordonnances sans proposition du chef du Gouvernement. Ces ordonnances peuvent
avoir pour objet la défense nationale ou les affaires étrangères, or là le domaine réservé du
Président … ». Tahar TALEB : « Du monocéphalisme de l’exécutif dans le régime politique
algérien », première partie, in R.A.S.J.E.P, no 03, 1990, p467.
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يـــانــــثــــث الـــحـــبـــمــــال

السیاسیةالتعددیةإقرار وامر في ظل النظام القانوني للتشریع باأل 

، عاشت خاللها الجزائر تحت وطأة بعد مسیرة دامت أكثر من ثالثة عقود من الزمن

، إلى البحث عن سبیل 1988نظام الحزب الواحد، لجأت السلطة على إثر أحداث أكتوبر 

ریة الغربیة، على ضوء تعرفها األنظمة الدستو ما فتئت لمسایرة ومواكبة التطورات السریعة التي 

الذي عمل على تكریس 1989اإلنتشار الواسع لألفكار الدیمقراطیة، فقامت بإصدار دستور 

كان هذا بذلك مشاركة في الحیاة السیاسیة، و المبادئ الدیمقراطیة القائمة على حریة التعبیر وال

جزائر من نظام دستور حدا فاصال لنظام سیطر علیه الحزب الواحد، تمخض عنه انتقال الال

.)1(أحادي إلى نظام تعددي، ومن مشروعیة ثوریة إلى مشروعیة دستوریة

مع نهایة سنوات الثمانینات، ها الجزائر باشرتالتي صالحات السیاسیةاإل رغبة في تجسیدو     

تمخض السلطة التشریعیةإلى إحداث تغییرات جذریة على 1989في دستور المؤسس عمد

عینیات عطلت هذا الدستور التسسنواتعن األوامر، لكن أزمةكلیة عنها تخلي المؤسس

نتهاء المرحلة اوبعد .)األولالمطلب(اإلنتقالیة خالل المرحلةآلیات جدیدة للتشریع فظهرت

ات الثغر تلك جةل، والذي رغم أنه جاء لمعا1996طة إلى إصدار دستور اإلنتقالیة، لجأت السل

نفوذ رئیس الجمهوریة وتوسیع ، إال أنه قام مجددا على تكریس )2(میعاني منها النظا كان التي

.)الثانيالمطلب(األوامر خالل إعادة تخویله سلطة التشریع عن طریق من 

خانقة تعددت أسبابها وخلفیاتها بین ما یتعلق بالهویة وغیاب المؤسسات نهایة سنوات الثمانینات أزمة مععرفت الجزائر–)1(

"سلیمانالریاشي.القانونیة والدستوریة، واإلنهیارات اإلقتصادیة والتضارب اإلجتماعي والفوضى السیاسیة :األزمة الجزائریة:

.560-187، ص ص 1999یروت، لبنان، ، مركز دراسات الوحدة العربیة، ب"واإلقتصادیةالخلفیات السیاسیة واإلجتماعیة

"المیلي محمد:أنظر كذلك .27-11، ص ص 2001الكویت، ،27عدد ال ،مجلة المستقبل العربي، "الجزائر إلى أین :

نونیة لقد كشف تدافع التراكمات السلبیة لألوضاع خالل التسعینیات عن محدودیة الحلول التي أوجدتها النصوص القا–)2(

لتلك الفترة في مواجهة اإلنزالقات الخطیرة، وسد الثغرات التي كادت أن تنسف بكل مالمح النظام، وتقّوض أركان الدولة 

الجزائریة، فبدت الحاجة ملحة إلیجاد منظومة قانونیة ومؤسساتیة تستجیب للعدید من التحدیات وتصحح اإلختالالت الحاصلة 

إلى اتخاذ عدة تغییرات قانونیة ومؤسساتیة عمیقة 1996ذلك سعى المؤسس في دستور ومن أجل.من جراء تحول المجتمع

ما ورد في المذكرة الرئاسیة المتعلقة :أنظر في ذلك.في إطار تدعیم الدیمقراطیة التعددیة، واستكمال مسار بناء دولة القانون

.03، ص1996بمشروع تعدیل الدستور، صادرة عن رئاسة الجمهوریة في ماي 
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ب األولـلـطـمـال

خالل المرحلة اإلنتقالیةآلیات التشریعو  1989األوامر في دستور استبعاد

، )1(المستقلةیةجزائر اللجمهوریة ل شكليث دستورثال1989سنةل الجزائريدستورالیعتبر 

مبادئ ال العدید من أقرنه ، كو )2(بقته من دساتیرسومضمونا عماوهو دستور یختلف شكال

أتت  قد أن هذه األخیرةتتأسس على حریة التعبیر والتعددیة السیاسیة، ولو التي دیمقراطیة ال

محل نظام السیاسیةل بذلك نظام التعددیة، لیح)3(الجمعیات ذات الطابع السیاسيتحت غطاء 

.)4(ةواإلدیولوجیالقائم على وحدة السلطة الحزب الواحد 

L’économie(نظام اإلقتصاد الحر 1989دستور كرس المؤسس في  libérale( المبني

على المنافسة الحرة، بدال من النظام اإلشتراكي القائم على التخطیط اإلداري المركزي، إلى 

من خالل تكلیف كل المرن بینها، وذلك صل نب إقراره لمبدأ تنظیم السلطات على أساس الفجا

بصفة مستقلة، دون أن تتدخل في صالحیات واختصاصات طة بممارسة صالحیاتهاسل

رئیس الجمهوریة، مثلما كان سائدا حدة یحتكرهاالسلطات األخرى، لمنع تركیزها لدى جهة وا

.واحد الذي تم فیه المزج بین قیادة الحزب والدولةتحت سیطرة نظام الحزب ال

(1) – « Une première constatation après lecture, est que le texte de la Constitution de 1989 ne
peut pas être considéré comme une simple révision de celle de 1976. L’origine, le contenu et la
structure du nouveau texte montrent clairement qu’il y a un changement profond du régime
constitutionnel. Cette transformation du fondement juridique et idéologique amène certains
auteures à parler d’une troisième République Algérienne … ». Dirk BEKE : « La Constitution
algérienne de 1989 : Une passerelle entre le socialisme et l’islamisme? … », Op.cit, p245.

"بودهان موسى–)2( ، الطبعة األولى، "2008مع تعدیل نوفمبر 1996، 1989، 1976، 1963الدساتیر الجزائریة، :

.71، ص2008كلیك للنشر، الجزائر، 
حریات التعبیر، وٕانشاء الجمعیات، واإلجتماع مضمونة ": على) مرجع سابق(1989من دستور 39تنص المادة –)3(

"01ف  40وتضیف المادة ."للمواطن ".عیات ذات الطابع السیاسي معترف بهحق إنشاء الجم:

(4) – « La Constitution de 23 février 1989 constitue une véritable révolution dans le régime
politique algérien. Elle consacre, en effet, l’abandon de certains principes fondamentaux qui
ont constitué l’essence de droit constitutionnel de ce pays tels l’unanimitarisme dont découle
le monopartisme, l’unité idéologique, l’unité de direction politique et l’unité de pouvoir,
réparti dans la Constitution de 1976 entre six fonctions qui, quand elles ne sont pas confiées
au Président de la République, secrétaire général du parti unique, le FLN, ne peuvent
s’exercer et aboutir sans son accord expresse ou son aval tacite et ne peuvent en aucun cas
être utilisées contre lui ». Tahar TALEB: « Du monocéphalmisme dans le régime politique
algérien », deuxième partie, in R.A.S.J.E.P, no 04, 1990, p705.
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اإلجتماعیة والثقافیة، اإلداریة التطورات السیاسیة واإلقتصادیة، یمكن القول بأنه على غرار

من دول العالم، فقد اجتاحت الجزائر ریاح واألمنیة، التي حصلت هنا وهناك عبر العدید

، حیث تم على إثرها 1988بعد أحداث أكتوبر ماالسیتغییر السیاسي من كل حدب وصوب، ال

فأصدرت بذلك السلطة دستورا جدیدا ،مباشرة إقرار السلسلة األولى من اإلصالحات السیاسیة

المستقلة، یةالجزائر الجمهوریة في تاریخ "دستور قانون"وهو أول )1989فیفري 29دستور (

اكي والحزب الواحد والتخطیط المركزي كما كان في ظل النظام اإلشتر "دستور برنامج"ولیس 

والتسییر اإلداري لإلقتصاد، دستور یختلف جذریا عن سابقیه، دستور یقر التعددیة الحزبیة، 

)مالیة والجبائیةلصناعیة، الزراعیة والفالحیة، الالتجاریة واالحریة (ویعتنق الحریة اإلقتصادیة 

.)1(طاعاتلكل المجاالت والقالشاملة بدل احتكارات الدولة 

م ، ت1963وعلى غرار دستور فعلیا،1989التي جاء بها دستور المبادئجسید ان تضملو     

إنشاء مجلس دستوري أسندت له مهمة مراجعة صحة العملیات اإلنتخابیة، الرئاسیة منها 

، كما خول للمجلس)2(اوالتشریعیة، وكذا مراقبة صحة عملیات اإلستفتاء واإلعالن عن نتائجه

.)3(صالحیة ممارسة الرقابة على دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات اأیض

تخلى هذا األخیر عن ،1989جدیدة التي كرسها دستور لكن على خالف هذه المبادئ ال

، أهمها ما یتعلق 1976دستور و  1963ظل كل من دستورمبادئ أخرى كانت مكرسة في 

من خالل لجوء المؤسس إلى وهو ما یظهر الجمهوریة، بالسلطات التشریعیة المخولة لرئیس

رغبة في تجسید سلسلة اإلصالحات اإلقتصادیة المنتهجة في بدایة سنوات التسعینات، تم في هذا اإلطار إتخاذ عدة –)1(

یتعلق بالنقد والقرض، 1990أفریل 04مؤرخ في 11-90رقم  قانون:نصوص تشریعیة، والتي نذكر منها على سبیل المثال

یتعلق 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم ).ملغى(1990أفریل 18مؤرخ في 16عدد ج ر ج ج 

جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم ).معدل ومتمم(1993أكتوبر 10مؤرخ في 64بترقیة اإلستثمار، ج ر ج ج عدد 

).ملغى(1995فیفري 22مؤرخ في 09یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 1995

یؤسس مجلس دستوري یكلف بالسهر على احترام ": على) مرجع سابق(1989من دستور 153تنص المادة -)2(

كما یسهر المجلس الدستوري على صحة عملیات اإلستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة واإلنتخابات التشریعیة، .الدستور

".تویعلن نتائج هذه العملیا

إلختصاصات افة إلى ایفصل المجلس الدستوري باإلض"  :على )مرجع سابق(1989من دستور 155المادة تنص –)3(

التنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة أحكام أخرى في الدستور في دستوریة المعاهدات والقوانین و التي خولتها إیاه

".كما یفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة
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 نكاتحت تأثیر أسباب ودواعي مختلفة، كلیة، وذلك األوامر ستبعاد آلیة التشریع عن طریق ا

لكن رغم ذلك لم یكن .)الفرع األول( ةمعینقانونیةها آثار استبعادترتب عنمن الممكن أن ت

بسبب األزمة السیاسیةوذلك  طي،الدیمقراتجسید التحولي دور فعلي في هذا اإلجراء أل

1989أدت إلى تجمید دستور والتيالتي حلت بالجزائر مع بدایة سنوات التسعینات، الصعبة

التي قامت "مادیةالدساتیر ال"بعض ب هضیعو ت أدى إلىهو ما و قالیة، ل المرحلة اإلنتخالكلیة 

.)الفرع الثاني(ریعیة ت جدیدة في مجال ممارسة الوظیفة التشاآلیعلى تكریس

رع األولـفـال

ره القانونيوأث1989األوامر في دستور دواعي عدم تكریس

سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع باألوامر في ستبعادان لجوء المؤسس إلى لم یك

على أسباب معینة یغلب ظروف و نتاجا من العدم، بل كان ذلك نتیجة لتوفر 1989دستور 

عدم تنصیص المؤسس على آلیة التشریع  أدى في حین )أوال(بع السیاسي معظمها الطا

.)ثانیا(من الناحیة القانونیةالممكنة اآلثار ستنتاج بعضإلى ا 1989في دستور باألوامر

:1989وامر في دستور لمؤسس عن األ ا األسباب التي كانت وراء تخلي: أوال

سلطة تي كانت وراء تخلي المؤسس عن اب الحقیقیة الإن في ظل عدم وضوح األسب

نطالقا ا ستنتاج هذه األسباب، یمكن ا1989في دستور رئیس الجمهوریة في التشریع باألوامر

یتخبط كان على حل المشاكل التي 1988نوفمبر03ن عدم قدرة التعدیل الدستوري لیوم م

على إصدار دستور جدید  لطةالس، وهو ما أرغم)1(فیها المجتمع منذ مطلع سنوات الثمانینات

ه بذلك توج، فكان)2(للمجتمعواإلقتصادیة والسیاسیةمع التحوالت اإلجتماعیة یتماشى

جسید التحول الدیمقراطي، كما شكللتمالئمةوسیلةبمثابة امر األو عن  هلیتخالمؤسس نحو 

.فعلیامبدأ الفصل بین السلطاتتهدف إلى تكریسمناسبة أداة 

(1) – Dirk BEKE : « La constitution algérienne de 1989 : Une passerelle entre le socialisme
et l’islamisme … ? », Op.cit, p257 et p258.
(2) – (A) ALLOUACHE et (W) LAGGOUNE: « La révision constitutionnelle du 23 février
1989 (enjeu et réalité) », in R.A.S.J.E.P, no 04, 1990, p 756. Tahar TALEB : « Le pluralisme
dans la Constitution algérienne du 23 novembre 1989 à travers le pouvoir exécutif »,
R.A.D.I.C (Revue Africaine de droit international et comparé), no 02, juin 1990, p298 et p299.
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:تحول الدیمقراطيدعامة لتجسید الاألوامرسلطة التشریع بعدم النص على -1

، حیث كان ذلك نظام الحزب الواحدوهیمنة بعد مسیرة طویلة عاشتها الجزائر تحت وطأة 

طرابات العنیفة ، وعلى إثر موجة االض1976دستور و  1963دستورظل كل من بالتحدید في 

تي جاءت مصاحبة للتطورات العمیقة التي ، وال1988التي حدثت خالل شهر أكتوبر من سنة 

نتشار األفكار والمبادئ وریة الغربیة، بسبب تسارع وتیرة اشهدتها معظم األنظمة الدست

تصلح أو تتماشى لم تعد 1976أن المبادئ التي تضمنها دستور بالدیمقراطیة، أدركت السلطة 

السیاسیة في شتى المجاالتمع التحوالت العمیقة التي ما فتئ یعرفها المجتمع الجزائري 

.1989جدید سنة فلجأت إلى وضع دستورقتصادیة والثقافیة،واإلجتماعیة واإل

التحول الدیمقراطي الذي كانت تطمح إلیه السلطة، عمد المؤسس هذا رغبة في تجسید و     

التخلي عن سلطة رئیس الجمهوریة في عتماد مبادئ جدیدة، أهمهاا إلى 1989في دستور 

ي ال یمد الرئاسریع باألوامر، حیث یعود السبب في ذلك إلى أن هذا األسلوب من التشریع التش

بأیة صلة بالدیمقراطیة، طالما تمارسه السلطة التنفیذیة بكل حریة وبإسهاب كبیر حتى في ظل 

قد تتضمنه هذه رر اللجوء إلى األوامر، ناهیك عماعدم توفر الشروط الدستوریة التي تب

، وهو ما ریات األفراد بشكل مطلقحمن أحكام تعسفیة تقید حقوق و  احیانأ شریعیةالنصوص الت

في ید واحدة، وما قد یترتب عنه من إلستئثار بالسلطة وتركیزهاأداة حقیقیة لبدوره یشكل 

، لحقوق والحریات المعترف بها دستوریااهذه دكتاتوریة تعسفیة تؤدي حتما إلى اإلعتداء على 

.)1(حریةمبدأ العلى أساسا دیمقراطیة القائمة ساسیة للمبادئ األالع وهو ما یتناقض م

أن یمارس الشعب سیادته عن طریق ممثلیه المنتخبین، بوٕاذا كانت الدیمقراطیة تقتضي 

أعضاء البرلمان بالموافقة الشكلیة على تلك األوامر التي یتخذها رئیس اكتفاءفإنه في ظل 

نعقاد البرلمان، دون أن یكون لهم أي دور بالنسبة لألوامر التي ا الجمهوریة  فیما بین دورتي

عتبار أنها ال تعرض إطالقا على موافقة البرلمان، یمكننا ذها في الحالة اإلستثنائیة، على ایتخ

فحسب، بل یعیق غیر دیمقراطي القول بأن أسلوب التشریع عن طریق األوامر لیس 

اء عدم تنصیص المؤسس على آلیة التشریع باألوامر الدیمقراطیة في حد ذاتها، وعلى ذلك ج

(1) – Pour Dominique TURPIN: « La démocratie est comme la liberté, un de ces mots qui
chantent plus qu’il ne parle, et au nom desquels beaucoup de crimes ont certainement été
commis ». Dominique TURPIN : « Droit constitutionnel … », Op.cit, p151.
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،)1(إجراءا مناسبا للتكریس األمثل للمبدأ القائل بأن السیادة ملك للشعب1989في دستور 

.)2(ممثلیه المنتخبینمؤسسات دستوریة شرعیة بواسطة ویمارسها عن طریق 

:بین السلطاتمبدأ الفصل سلطة التشریع باألوامر أداة لتجسیدعدم النص على -2

تقوم السلطات الثالث في الدولة، والمتمثلة في كل یقتضي مبدأ الفصل بین السلطات أن

على أساس التوازن والتكاملمن السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة،

.)3(السلطتین األخریینإحداها على یؤدي ذلك إلى هیمنةدون أن أي التعاون فیما بینها، و 

یرتبط مبدأ الفصل بین السلطات بأسماء كل من أفالطون، مونتسكیو، أرسطو وجون لوك 

طلع كل سلطة بالصالحیات واإلختصاصات الدستوریة ا على ضرورة أن تضالذین أكدو 

المنوطة بها حصرا، دون أن تتجاوز مهامها أو تتدخل في شؤون غیرها، مع إمكانیة مراقبة 

البعض وتوقیف إحداها لألخرى إذا اقتضى األمر ذلك عمال بالمبدأ بعضهالالسلطات هذه 

من دستور 06تقابلها المادة ."السیادة الوطنیة ملك للشعب":على) مرجع سابق(1989من دستور 06تنص المادة –)1(

.)مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996
.السلطة التأسیسیة ملك للشعب": على) مرجع سابق(1989من دستور 03و ف 02و ف 01ف  07تنص المادة –)2(

ة عن طریق اإلستفتاء یمارس الشعب هذه السیاد.یمارس الشعب سیادته بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارها

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 07تقابلها المادة ."وبواسطة ممثلیه المنتخبین
في العصر الحدیث ما یجد أیضا إذا كان هذا المبدأ قد ظهر في الماضي كسالح ضد السلطة المطلقة للملوك، فإنه –)3(

وأداة لصیانة ف واإلستبدادالتعسوبالتالي فهو یعد ضمانة ضد، أخرىة سلطة على لولة دون اعتداء أیوذلك للحی،یّبرره

لكن رغم ذلك فإن مبدأ .ستبداد الناجم عن تركیز السلطة في ید واحدة فقطالحقوق والحریات، ومن شأنه أیضا المنع  من اإل

:الفصل بین السلطات قد أنتقد ألسباب عدیدة أهمها

مبدأ الفصل بین السلطات ال یمكن تطبیقه حرفیا في المیدان العملي، إذ تواجهه إستحالة نسبیة في فصل السلطات عن أن *

.بعضها لكونها تشكل أعضاء تتكامل في جسم واحد أال وهو الدولة

ها بسبب مبدأ الفصل بین السلطات قد یؤدي إلى تقویة سلطة على حساب أخرى في مباشرة وظائفها واختصاصاتأن * 

.الفصل المطلق بینها على النحو المكرس لدى بعض الدول قدیما وحدیثا

أن الغرض األساسي من مبدأ الفصل بین السلطات كان أصال محاربة السلطان المطلق للملوك في القرن الثامن عشر *

بما أن هذا الهدف قد تحقق بانقضاء وزوال تلك األنظمة اإلستبدادیة والسلطات المطلقة والقضاء على الملكیات المستبدة، و 

.للحكام، فلم تعد هناك حاجة إلى مثل هذا المبدأ في الوقت الراهن، مما یتحتم البحث عن مبدأ آخر غیره

یفي والعضوي بین السلطتینزدواج الوظاال  " :أیمن محمد الشریف:أنظر.وللمزید من التفاصیل حول هذا الموضوع

دار النهضة العربیة، النسر الذهبي للطباعة، ،")دراسة تحلیلیة(یة في األنظمة السیاسیة المعاصرةالتشریعیة والتنفیذ

.38-03ص ص،2005القاهرة، 
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Le("السلطة توقف السلطة"القائل بأن  pouvoir arrête le pouvoir(
قصد منع ب، وذلك )1(

أن جمع كل السلطات في ید على اعتبارستبداد محتمل من قبل الحكام،اأي تعسف أو 

للطبیعة العلمیة الحدیثة الدراسات صوصا أن ، خواحدة سیؤدي حتما إلى التجبر والطغیان

أن اإلستبداد غالبا ما یكون مرادفا لإلستئثار بأثبتت البشریة عبر كل األزمنة واألمكنة، 

قات قانونیة لمنع كل التجاوزات والخرو وسیلة "الفصل بین السلطات"بدأ بالسلطة، ولذلك جاء م

لتكریس مفهوم دولة ،ات األساسیةبهدف صیانة الحقوق وحمایة الحریمن طرف الحكام، 

.)2(تتمتع بشرعیة دستوریةقویةالقانون التي تحكمها مؤسسات

وبغرض تجسید مبدأ الفصل بین السلطات واقعیا في النظام الدستوري الجزائري لسنة 

زمات وآلیات قانونیة لتحقیق هذا الهدف، فكان عدم ، لجأ المؤسس إلى وضع میكانی1989

لوسائل القانونیة إحدى هذه االجمهوریة سلطة التشریع باألوامر تخویل رئیس تنصیصه على 

التحول من عتداء السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، خصوصا بعد التي تحول دون ا

، 1976و 1963في تنظیم سلطات الدولة، والذي كان سائدا في ظل دستوري "الوظائف"نمط 

1989دستور بموجب صدور "السلطة"إلى نمط 
وفق نمط جدیدیتم ، حیث أصبح العمل )3(

مستقلة عن و لطات عامة یتمثل في الفصل المرن بین مختلف السلطات، عن طریق جعلها س

وقد استتبع ذلك تطورات عدیدة على مستوى النظام السیاسي والقانونيبعضها البعض،

والتداول على السلطة ،والرأيمبنیا على الدیمقراطیة وحریة التعبیر النظام أصبح ف، للدولة

وقصد تفادي تعسف السلطات العامة حین ممارستها لمهامها، وضمانا .وقانونیةبطرق سلمیة

في الدولة  لحمایة حقوق األفراد وحریاتهم الدستوریة، تم إخضاع جمیع أعمال السلطات الثالث

.)4(حتكارها من طرف جهة واحدةا للرقابة القضائیة لمنع

(1) – MONTESQUIEU : « De l’esprit des lois … », Op.cit, p23.

، مجلة تصدر عن المجلس الشعبي النائب، "الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري":بودهان موسى–)2(

.34، ص2000، 02الوطني، العدد 
التخصص ، ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم"لجزائرنتفاء السلطة القضائیة في اعن ا":بوبشیر محند أمقران–)3(

.64-36، ص ص2007، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون
تحمي السلطة القضائیة المجتمع والحریات وتضمن ": على) مرجع سابق(1989من دستور 130تنص المادة –)4(

المعدل 1996من دستور 139المادة نفس هذا المحتوى تتضمنه."احد المحافظة على حقوقهم األساسیةللجمیع ولكل و 

).مرجع سابق(والمتمم 
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:1989األوامر في دستور القانوني الذي یمكن أن یترتب عن استبعادثر األ : ثانیا

لم یكن له أي 1989رغم أن لجوء المؤسس نحو استبعاد آلیة التشریع باألوامر في دستور 

فترةخالل السنوات األولى منلدستور هذا االتجمید المؤقت ل، جراء أثر من الناحیة العملیة

بالجزائر، إال أن تكریس هذا اإلجراء یؤدي التي حلتالصعبةاألزمةتلكالتسعینیات، بسبب

وهو ، یةالتشریعالوظیفة یشكل حدا فاصال لهیمنة السلطة التنفیذیة على سبنا إلى القول بأنه 

.سیادته في هذا المجالما یترتب علیه رد اإلعتبار للبرلمان وبسط 

:التنفیذیة على التشریعأداة للحد من هیمنة السلطة األوامر استبعاد-1

، نفیذیةتعرف النظام التشریعي الجزائري منذ اإلستقالل سیطرة مطلقة من طرف السلطة ال

آلیة التشریع تعد ،برلمانالتشریعي للنشاطالالجمهوریة في فباإلضافة إلى التحكم الكلي لرئیس

على اعتبار أن رئیس ،)1(دیمقراطیةمبادئ الأیة صلة بالبال تمد ة تشریعیةوسیلوامرباأل

البرلمان نعقادا بین دورتيخالل فترة ما أوامر ما یراه مناسبا من الجمهوریة یستطیع أن یتخذ

الذي خولت له و  ،البرلمانصاحب اإلختصاص األصیل في التشریع وهوبكل حریة بدال من

أال  ،جالنصوص الدستور سلطة ضعیفة ال تقوى على مواجهة رئیس الجمهوریة في هذا الم

ة له من دون أن علیه في أول دورة مقبلتعرضعندمافقة الشكلیة على األوامر وهي الموا

.یحكم بإلغائهایرفضها أو دون أن من مستوى، و یناقشها على أي

من دون أن تشریع باألوامر، ال في ةوالمتواصل لسلطة رئیس الجمهورین التكریس الدائمإ    

التي  فعالةالة دابمثابة األالتشریعیة قیقیة، جعل من هذه الوسیلة ابط قانونیة وحتوضع لها ضو 

لتنظیم تعتمد علیها السلطة التنفیذیة في وضع مختلف التشریعات التي تراها مالئمةغالبا ما 

في وضع دورا بارزایر شؤون البالد، حیث كانت وال تزال األوامر منذ اإلستقالل تلعبوتسی

سن القواعد القانونیة ذات عملیة مع القانون في تشتركأحیانا كانتإذا قواعد القانونیة، فال

محل القانون باعتبارها الوسیلة األساسیة في تحلا أخرىأحیانفإنها ،ة التشریعیةالطبیع

وسیلة هامة لتنفیذ سیاسة حوال األوامر في معظم األریع، لكن بین هذا وذاك تبقىالتش

(1) – Abdelmadjid LAALANI : « Les pouvoirs du président de la République … », Op.cit,
p17. Dirk BEKE : « La constitution algérienne de 1989 : Une passerelle entre le socialisme
et l’islamisme … ? », Op.cit, p259. Mohamed YOUSFI : « Les récentes réformes
constitutionnelles en Algérie … », Op.cit, p138.
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البرلمان، نعقادا خالل فترة ما بین دورتيذیة بإسهاب كبیرالحكومة، تستعملها السلطة التنفی

، وٕاما كوسیلة للتعبیر سریعتتطلب التدخل الفوري والالتي سائل مالتنظیم معالجة و لكأداة إما 

.)1(لرئیس الجمهوریة يعن سمو المركز القانون

:األوامر وسیلة لرد اإلعتبار للبرلمان وبسط سیادته في التشریعاستبعاد-2

وعلى هذا األساس التشریع وفقا للمبدأ الدیمقراطي، وضعفي  أصیالا عضو البرلمان یعتبر

ن بكل حریة، دون أن تشاركهفإن معظم األنظمة الدستوریة المقارنة خولت له مهمة سن القوانی

في النظام أما .شروط دستوریة صریحةل االسلطة التنفیذیة، إال في حاالت محددة حصریا وفق

، فإن البرلمان 1989وٕالى غایة صدور دستور 1963ومنذ صدور دستور ،دستوري الجزائريال

فباإلضافة إلى .لم یكن سیدا في هذا المجال بسبب التزاید المستمر لتدخل السلطة التنفیذیة

التحكم الدائم والالمتناهي من طرف رئیس الجمهوریة في جل مراحل وٕاجراءات إعداد العمل 

أداة فعالة تستعملها السلطة التنفیذیة لإلعتداء ألوامر نت آلیة التشریع عن طریق اعي، كایالتشر 

وبغرض بسط سیادة هذا األخیر ورد اإلعتبار ،على المجال التشریعي المخول أصال للبرلمان

إلى وضع حد نهائي لسلطة رئیس 1989له في مجال التشریع، لجأ المؤسس في دستور 

بمثابة المؤسسة الوحیدة المخول التشریع باألوامر، فأصبح البرلمانالجمهوریة في اللجوء إلى

المجلس نوابنطالقا من تمتع ، ا)2(لها مهمة سن القوانین في المجاالت التي حددها الدستور

مشاریعوٕامكانیة مناقشة وتعدیل مختلف،بحق المبادرة باقتراح القوانینالشعبي الوطني

ستحواذ السلطة التنفیذیة على العدید من ، رغم استمراریة ا)3(مالقوانین التي تعرض علیه

ها، لكن دون رغبتما یتماشى مع ي تسمح لها بمراقبة وتوجیه النشاط البرلماني وفق تاآللیات ال

.ما كان علیه الحال سابقاا مثلبرمتهیةتشریعوظیفة الحتكار الأن تمتد سلطتها إلى ا

، مرجع سابق، "...1989في مدى إزدواجیة السلطة التنفیذیة في الدستور الجزائري لسنة ":لوناسي ججیقة–)1(

.102ص
).مرجع سابق(1989من دستور 115والمادة 92راجع كل من المادة –)2(
André"أندري جونسونتحاد الدولي للبرلمان السیداألمین العام لإل دأكلقد  –)3( Jonson": " لعملالفهم السلیمإن

على عمل الحكومات، هو السبیل ومشرفینكواضعي قوانین األساسي المنوط بهم ودورهم  ات،البرلمانمختلف عضاء أ

:في ذلك أنظر."كثرهذه المؤسسات التشریعیة قوة وتماسكا أ عطاءالذي یحول دون تهمیشهم بهدف إواألمثل الوحید

Jean Pierre CHARBONEAU : « Le Parlement de plus en plus marginalisé », daté le 16
juillet 2001. In www.vigil.net
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  يـانـثـرع الـفـال

خالل المرحلة اإلنتقالیةنین بالمفهوم الماديظهور األوامر كقوا

إلى تعویضه ببعض النصوص تقالیة خالل المرحلة اإلن1989دستور تجمید  أدى

)أوال(حتواء األزمة بغرض اقامت على تأسیس هیئات إنتقالیة القانونیة، وهي دساتیر مادیة 

لممارسة الوظیفة یات مختلفةآلاإلنتقالیة ه الهیئات وألجل تحقیق هذا المبتغى، خولت لهذ

 اقوانین"األوامر"مرحلة باسم لمتخذة خالل هذه الا لنصوص التشریعیةلك ا، فكانت بذالتشریعیة

.)ثانیا(، ولیست أوامرا بالمفهوم الدستوري الشكلي محل دراستناللقانونالماديالمفهومب

:وتأسیس الهیئات اإلنتقالیةاألزمة السیاسیةبوادر: أوال

فشال ذریعا 1988سار الدیمقراطي الذي شرعت فیه الجزائر عقب أحداث أكتوبر معرف ال

عن سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع باألوامر،  ى، فرغم أن المؤسس قد تخل)1(منذ بدایته

إال أن ذلك لم یكن كافیا لتعبید الطریق أمام الدیمقراطیة التي كانت تطمح إلیها السلطة، 

ئر مع بدایة سنوات التسعینات، والتي على إثرها زمة السیاسیة التي حلت بالجزاخاصة بعد األ

(1) – « Née dans des circonstances particulières, au lendemain des émeutes d’octobre 1988, la
Constitution de 1989 consacre l’ouverture démocratique dans notre pays. Le pas accompli en ce
domaine est gigantesque. Malheureusement le fonctionnement de la Constitution a été faussé,
dès le départ, par de nombreux facteurs exogènes: perversion du processus démocratique,
faiblesse de la Présidence de la République et, concomitamment, abaissement de l’autorité de
l’Etat, laxisme gouvernemental devant les dérapages répétés du F.I.S, dépolarisation artificielle
de la vie politique pour la réduire au F.L.N, violation des règles du jeu politique par de
nombreuses formations et spécialement le F.I.S, grève politique du F.I.S se transformant en
insurrection, montée inexorable de la violence dont les faits saillants sont les journées de juin
1991 et l’attaque de la caserne de Guimard en novembre 1991, attentisme prudent de l’ A.N.P,
scepticisme grandissant d’une frange appréciable de l’électorat devant les jeux politiciens. Les
premières élections législatives pluralistes, en donnant la victoire électorale au F.I.S,
provoquent un séisme politique d’une grande amplitude. Norme fondamentale, la constitution à
pour objet de résoudre des crises juridique dument répertoriées et corrélativement de faire face,
le cas échéant, à des situations de crise politique peu compliquées. Lorsque la Constitution est
confrontée à une crise politique hors du commun, comme celle de janvier 1992, elle est
incapable d’y faire face efficacement, surtout lorsque l’un des protagonistes de la crise, en
l’occurrence le F.I.S, récuse à la fois la démocratie et la Constitution. Ce n’est qu’une fois que
les hommes politiques auront réglé la crise que la norme juridique, la Constitution jouera de
nouveau son rôle de régulation du jeu politique. C’est ce qui se passe en Algérie depuis le
retour au processus démocratique en novembre 1995 ». Mohamed BOUSSOUMAH : « La
situation de la constitution de 1989 … », Op.cit, p103 et p104.
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ام التعددي أن النظام السیاسي الجزائري لم یعد یتوافق مع طبیعة النظبأدركت السلطة الحاكمة

طغت على الساحة طرابات العنیفة التي ض، خصوصا بعد موجة اإل1989الذي أقره دستور 

غرض تجاوز وب.موضع ركود وجمود1989ي النهایة إلى وضع دستور أدت ف، والتي الوطنیة

على تنظیم إنتخابات تشریعیة مسبقة، قرر رئیس الجمهوریة"الفیس"وأمام إصرار حزب األزمة 

1991خالل السداسي األول من سنة التشریعیةتنظیم اإلنتخابات"بن جدیدالشاذلي"الراحل

في  1991جوان 27إلى أن تقرر إجراؤها فيالمسار بتحفظ، لكن حرب الخلیج عطلت هذا 

.)1(دورها األول، أما الدور الثاني فقد تقرر إجراؤه بعد مرور ثالثة أسابیع

نهایة شهر العاصمةبات العنیفة التي شهدتها طرااإلضطر رئیس الجمهوریة على إثراض

ة أشهر عبر كافة التراب حالة الحصار لمدة أربع إلى إعالن، 1991ر جوان ماي وبدایة شه

196-91بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1991جوان 04الوطني بدایة من تاریخ 
وقد تزامن ، )2(

ات التشریعیة وتوقیف معظم قادة ، فتم تأجیل اإلنتخاب"مولود حمروش"ذلك مع استقالة حكومة 

رئیسا "أحمد غزاليسید "وبعد تعیین .خالل الندوة التي عقدها في والیة باتنة"الفیس"ب حز 

، قام بتنظیم لقاءین مع األحزاب السیاسیة لتنظیم "مولود حمروش"للحكومة خالفا للسید 

أسفر على حصول 1991دیسمبر26اإلنتخابات التشریعیة، فتم إجراء الدور األول بتاریخ 

،)3(مقعد560من ضمنعد في المجلس الشعبي الوطنيمق188المنحل على "الفیس"حزب 

ا أثار ردود أفعال وهو مم أنه خسر حوالي ملیون صوت مقارنة بنتائج اإلنتخابات المحلیة، رغ

.)4(الستكمال المسار اإلنتخابيمؤید ومعارضوسط بقیة األحزاب بین متباینة

"بقالم مراد–)1( الطبعة ، "بین النظامین الدستوریین المصري والجزائريزدواج البرلماني وتطبیقاته، دراسة مقارنةنظام اإل :

.109وص 108وص 107ص، 2009مكتبة الوفاء القانونیة، اإلسكندریة، األولى، 

مؤرخ في 25الحصار، ج ر ج ج عدد یتضمن تقریر حالة 1991جوان 04مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم –)2(

).ملغى(1991جوان 12

.1992جانفي 15مؤرخ في 02أنظر ج ر ج ج عدد –)3(
(4) – « Les grandes manœuvres commencent, le F.F.S est le premier a dénoncer les magouilles
du F.I.S lors de scrutin. Le Comité National de Sauvegarde de l’Algérie (C.N.S.A) voit le jour
pour défendre la préservation de l’ordre constitutionnel et démocratique, il regroupe en son sein
l’U.G.T.A, L’U.N.E.P, la L.A.D.H, etc.…Quelque partis dont le P.A.G.S et le R.C.D
demandent l’arrêt du processus électoral. D’autres, dont le F.F.S, le F.L.N, Le P.R.A,
H.A.M.A.S et E.N.A.H.D.A réclament au contraire, la poursuite du processus électoral ».
Mohamed BOSSOUMAH: « La situation de la constitution de 1989 … », Op.cit, p76
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03وقبل انتهاء الحملة اإلنتخابیة للدور الثاني لإلنتخابات التشریعیة المفتوحة منذ تاریخ 

في شأن الطعون التي رفعت إلیه حول خذ المجلس الدستوري قراراتوقبل أن یت، 1991جانفي 

نتائج اإلنتخابات التشریعیة في دورها األول، أعلن رئیس الجمهوریة علنا عن استقالته بتاریخ 

1992جانفي11
، وقد اقترنت هذه اإلستقالة بشغور البرلمان بسبب حل المجلس الشعبي )1(

1992جانفي04بتاریخ لجمهوریةمن طرف رئیس االوطني
ذلك فراغ ، فترتب عن )2(

.)4(من الناحیة الشكلیة1989دستورل إلى شلل كليفي النهایة، أدى)3(دستوري

رئاسة حله بشغور واقتران1992جانفي04المجلس الشعبي الوطني في بعد حل

غیاب الهیئات تمیز ب، دخلت الجزائر عهدا جدیدا جمهوریةستقالة رئیس البسبب االجمهوریة

لم ینص على 1989ي، ومن منطلق أن دستور الدستور وأمام هذا الفراغ ،الدستوریة المنتخبة

منصب تم تعویض ي باستقالة رئیس الجمهوریة، حالة اقتران شغور المجلس الشعبي الوطن

بأن رئیس الجمهوریة األسبق السید الراحل " علي هارون"أكدت بعض األوساط والشخصیات الوطنیة من بینها السید –)1(

أنظر تصریح السید .السلطة بمحض إرادتهولم یغادر 1992جانفي 11كان قد أرغم على اإلستقالة في "الشاذلي بن جدید"

.03، ص2011جانفي 21الیومي لیوم األحد جریدة الشروق، منشور في "علي هارون"
02ج عدد یتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج 1992جانفي 04مؤرخ في 01-92رقم مرسوم رئاسي –)2(

.1992جانفي 05مؤرخ في 
وشغور البرلمان "الشاذلي بن جدید"آنذاك بأن كل من استقالة رئیس الجمهوریة الراحل "بن حبیلس"لقد صرح السید –)3(

ي في آن واحد، أدیا إلى فراغ دستوري، وهو ما أدى إلى تنصیب مؤسسة المجلس األعلى بسبب حل المجلس الشعبي الوطن

1989من دستور 84للدولة مكان رئاسة الجمهوریة، في حین أنه لم یتول أبدا هو رئاسة الجمهوریة، على اعتبار أن المادة 

تران شغور رئاسة الجمهوریة بسبب وفاة قد نصت فقط على تولي رئیس المجلس الدستوري لرئاسة الجمهوریة في حالة اق

.رئیس الجمهوریة مع شغور البرلمان، لكن دون أن تنص على اقتران شغور رئاسة الجمهوریة باإلستقالة مع شغور البرلمان

"على 1989من دستور 84إذ تنص المادة  إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر :

في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته، یجتمع المجلس الدستوري ...لمجلس الدستوري وجوباومزمن، یجتمع ا

وٕاذا اقترنت وفاة رئیس الجمهوریة بشغور المجلس الشعبي الوطني ...وجوبا، ویثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة

طلع رئیس المجلس الدستوري یض.لجمهوریةبسبب حله، یجتمع المجلس الدستوري إلثبات الشغور النهائي لرئاسة ا

".من الدستور85المادة وفي المادة بمهمة رئاسة الدولة في الظروف المبینة في الفقرات السابقة عن هذه
(4) – « le Conseil Constitutionnel, grâce à une interprétation intelligente de l’article 84 de la loi
suprême, et dans sa déclaration du 11 janvier 1992 confirme la paralyse de la Constitution
politique. Pour lui éviter de perdre toutes ses fonctions vitales par dégénérescence, le HCE
autorité souveraine autoproclamée, décide d’assister artificiellement la Constitution politique
en lui greffant par deux fois une prothèse. Après une situation atypique sur le plan formel
pendant quatre ans, la Constitution politique entre progressivement en réanimation ». Mohamed
BOUSSOUMAH: « La situation de la constitution de 1989 … », Op.cit, p76.
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1992جانفي14عالن المؤرخ في بالمجلس األعلى للدولة بموجب اإلرئیس الجمهوریة
)1( ،

.1994جانفي30إلى غایة امتدت مهمته  والذي

ضمان السیر العادي لمؤسسات هو  المجلس األعلى للدولةكان الهدف من تأسیس

ستوریا أن یمارس نفس الصالحیات المخولة دبخول لرئیس المجلس األعلى للدولةلذا الدولة، 

اضطلع بمهام رئیس الدولة بمساعدة المجلس اإلستشاري  على ذلكبناء و ، )2(ةلرئیس الجمهوری

1992أفریل22 ب فيالذي نصالوطني
.)1994-1992(امت عهدته سنتین د، والذي )3(

1992خصوصا بعد إقرار حالة الطوارئ في جانفي،نذاكلكن أمام األوضاع السائدة آ
)4( ،

ندوة الوفاق الوطني یوميتم عقدتعاني منها الجزائر، كانت وج من األزمة التيوبهدف الخر 

إلى اعتماد في البالد، فتوصلت جمعت بین مختلف القوى الحیة1994جانفي 26و25

على إنشاء مؤسسةالتي نصتو  ،)5(حول المرحلة اإلنتقالیةالوفاق الوطنيالمتضمنةرضیةاأل

هیئات رئیس الدولة مهامه بمساعدةیمارساألعلى للدولة، حیثعوض المجلس رئاسة الدولة

.)6(المجلس الوطني اإلنتقاليكل من الحكومة و نتقالیة تتمثل فيا

).مرجع سابق(یتضمن تأسیس المجلس األعلى للدولة 1992جانفي 14إعالن المجلس األعلى لألمن مؤرخ في –)1(
للمجلس األعلى للدولة التي تؤهل رئیس المجلس األعلى 1992جانفي 19مؤرخة في 01-92أنظر المداولة رقم –)2(

).مرجع سابق(ات التنظیمیة والفردیة وترأس مجلس الوزراء للدولة لإلمضاء على كل القرار 
یتعلق باختصاصات وٕاجراءات تنظیم وسیر المجلس الوطني 1992فیفري 04مؤرخ في 39-92رئاسي رقم مرسوم -)3(

257-92لمرسوم الرئاسي رقم ، معدل ومتمم بمقتضى ا1992جوان 21مؤرخ في 47عدد ج ج اإلستشاري الوطني، ج ر 

.1992جوان 21مؤرخ في 47عدد  ج ج ، ج ر1992جوان 20مؤرخ في 
09مؤرخ في 10یتضمن إقرار حالة الطوارئ، ج ر ج ج عدد 1992فیفري 09مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم –)4(

یتضمن تمدید حالة الطوارئ، ج ر 1993فیفري 06مؤرخ في 02-93رقم ، معدل ومتمم بالمرسوم التشریعي 1992فیفري 

رفع حالة یتضمن 2011فیفري 23مؤرخ في 01-11ملغى بموجب األمر رقم ، 1993فیفري 07مؤرخ في 08ج ج عدد 

.2011فیفري 25مؤرخ في 02الطوارئ، ج ر ج ج عدد 
یتعلق بنشر األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 1994جانفي 29مؤرخ في 40-94اسي رقم مرسوم رئ–)5(

.1994جانفي 31مؤرخ في 06اإلنتقالیة، ج ر ج ج عدد 
ضیة الوفاق الوطني حول المرحلة اإلنتقالیة المتضمن نشر أر 40-94من المرسوم الرئاسي رقم 04تنص المادة –)6(

رئاسة الدولة، الحكومة، المجلس الوطني :تتمثل هیئات الدولة خالل المرحلة اإلنتقالیة في": على) مرجع سابق(

یمكن لرئیس الدولة أن یعین .یتولى رئاسة الدولة رئیس الدولة":من نفس الرسوم الرئاسي06وتضیف المادة ."اإلنتقالي

یعین رئیس الدولة من طرف .ائبا أو نائبان، ویساعد النائبان رئیس الدولة في المهام التي یعهد بها لهما الرئیسن

".المجلس األعلى لألمن
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:)1996-1992(الیةاإلنتقمرحلةالخالل آلیات ممارسة الوظیفة التشریعیة:ثانیا

وٕالى غایة1992الممتدة من المرحلة اإلنتقالیةلالجزائري خالعرف النظام التشریعي

، فبعدما )1(بمفهومها الماديألوامرللمراسیم التشریعیة واتواجدا كبیرا1996صدور دستور

رقم لمداولته طبقا كانت سلطة التشریع بالمراسیم التشریعیة مخولة للمجلس األعلى للدولة

قبل تنصیب المجلس الوطني الوطنيطبقا ألرضیة الوفاق ثم لرئیس الدولة ،92-02

بعد طبقا ألرضیة الوفاق الوطنيمهمة التشریع باألوامر في مكان القوانینأصبحتاإلنتقالي، 

.لمجلس الوطني اإلنتقاليسلطة مخولة ل،تنصیب المجلس الوطني اإلنتقالي

:)1994-1992(عیةتشریالراسیم مالالتشریع بسلطة المجلس األعلى للدولة في –1

إلعالن عن إقامة مجلس أعلى للدولةاتاریخ 1992جانفي 14تدت هذه المرحلة منما   

)Haut Comité D’Etat(،وهو ، 1994جانفي 30إلى غایةالذي عوض رئاسة الجمهوریة

نشر المتضمنة ألرضیةلعلى للدولة طبقا لمجلس األرئیس ال تاریخ تعیین رئیس الدولة خلفا

تم تنصیب 1992جانفي 14تاریخمنفابتداء .لمرحلة اإلنتقالیةالوطني حول ا الوفاق

رئیس خمسة أعضاء، یسیرها المجلس األعلى للدولة، وهو مؤسسة جماعیة تتكون من

نذكر منها على وجه الخصوص، ،هامةصالحیاتالذي یمارس عدة ولة المجلس األعلى للد

.)2(ترأس مجلس الوزراءالتنظیمیة والفردیة و  القرارات كلاإلمضاء علىسلطة 

من یامرسوما تشریع)38(ثمان وثالثینصدورفي جانبها التشریعي رحلة المهذه عرفت     

عن طریق تخاذ التدابیر التشریعیة ة اطله سل تالذي عقدالمجلس األعلى للدولة، طرف 

1992أفریل 14خة في ر ؤ الم02-92مداولته رقم مضمون طبقا ل، ذات طابع تشریعيمراسیم 

یتخذ المجلس األعلى ":ما یلي هاالتي جاء فیو ، )3(المتعلقة بالمراسیم ذات الطابع التشریعيو 

للدولة التدابیر التشریعیة الالزمة لضمان استمراریة الدولة وتنفیذ برنامج الحكومة، حتى 

"لوناسي ججیقة–)1( ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في "1996في الدستور الجزائري لسنة السلطة التشریعیة:

.258وص 257وص 256، ص2007القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

).مرجع سابق(للمجلس األعلى للدولة 1992جانفي 19مؤرخة في 01-92مداولة رقم –)2(

، تتعلق بالمراسیم ذات الطابع التشریعي 1992أفریل 14للمجلس األعلى للدولة، مؤرخة في 02-92مداولة رقم –)3(

).مرجع سابق(
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.یعود السیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، بموجب مراسیم ذات طابع تشریعي

مجلس الوطني اإلستشاري، الذي یرجع إلیه المجلس األعلى للدولة رأیه في مشاریع یعطي ال

ویصدر المراسیم ذات الطابع التشریعي .المراسیم ذات الطابع التشریعي الذي تعرض علیه

من خالل محتوى هذا النص و  ".رئیس المجلس األعلى للدولة وتنشر في الجریدة الرسمیة

عن طریق )HCE(لتي یتخذها المجلس األعلى للدولة التشریعیة ا رالتدابی أنبیتضحالقانوني

وتنفیذ الدستوریةستمراریة الدولة ومؤسساتهاا إلى ضمانأساساتهدف،مراسیم تشریعیة

ى تعود مؤسسات الدولة إلیستقر النظام الدستوري للجمهوریة و ، إلى غایة أن برنامج الحكومة

.المنتظمسیرها ها العادي و نشاط

وضعت شرطا  قد 1992أفریل14المؤرخة في 02-92رغم أن المداولة رقم نشیر إلى أنه 

، ذات الطابع التشریعيالمراسیمتخاذمن االمجلس األعلى للدولةتى یتمكنحوأساسیا جوهریا

لكي  على المجلس الوطني اإلستشاريإلزامیاالتشریعیةعرض هذه المراسیمأن یقوم بوهو 

ألن دور المجلس الوطني ،من الناحیة الوظیفیةشكلیایعدهذا الشرط، إال أن ایبدي رأیه فیه

ذات المراسیم في إبداء رأیه في مشاریع هذه ینحصر فقط ،وضعیفااإلستشاري یبقى محدودا

ها أو مضمونتعدیلمناقشتها أوبسلطةدون أن یتمتع عندما تعرض علیه، الطابع التشریعي 

ذات الطابع المراسیمة إصدار هذهرئیس المجلس األعلى للدولة مهمیتولىإلغائها، في حین

.للجمهوریةنشرها في الجریدة الرسمیةقوم بكما یالتشریعي،

:)1996-1994(الوفاق الوطني المتضمنةرضیةالوظیفة التشریعیة في إطار األ -2

ء تعیینه ، وقد جا1994جانفي 30من تاریخ ن رئیس الدولة في الجزائر ابتداءتم تعیی

اق الوطنيالوف المتضمنةضیةر األنشر المتعلق ب40-94حكام المرسوم الرئاسي رقم تطبیقا أل

رئیس الدولة  هي للدولة ةلهیئات اإلنتقالینص على أن احول المرحلة اإلنتقالیة، والذي 

س األعلى جلوقد تم تعیین رئیس الدولة من طرف الم.)1(والحكومة والمجلس الوطني اإلنتقالي

، وعهدت له مهمة رئاسة الدولة بمساعدة 1994جانفي30مؤرخ في لألمن بموجب اإلعالن ال

.)2(نائب له أو نائبان في إطار المهام التي یحددها لهما رئیس الدولة

).مرجع سابق(المتضمن نشر أرضیة الوفاق الوطني 40-94لمرسوم الرئاسي رقم من ا04راجع المادة –)1(
).المرجع نفسه(40-94من المرسوم الرئاسي رقم 06راجع المادة –)2(
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الوفاق الوطني حول نشراألرضیة المتضمنةما نصت علیهیمارس رئیس الدولة حسب

، السیما 1989الصالحیات المخولة لرئیس الجمهوریة في ظل دستور المرحلة اإلنتقالیة نفس

.)1(من ناحیة الوظیفة اإلداریة

، وقد استمر في أداء مهامه في إطار الحكومةیتولى رئیس الدولة مهامه بمساعدة أعضاء 

1995نوفمبر 16نتخابه رئیسا للجمهوریة فيى غایة اأحكام المرحلة اإلنتقالیة إل
بعد، )2(

1995نوفمبر 17اإلعالن عن نتائج اإلنتخابات الرئاسیة یوم 
د استمرت في لحكومة فقأما ا.)3(

450-95رقم  الرئاسيبموجب صدور المرسومین حكومة جدیدةتعیأداء مهامها إلى أن تم
)4( ،

.جمهوریةللمهامه كرئیس "الیامین زروال"رئیس الجمهوریة األسبق السید أن تولى بعد

طبقا ألرضیة الوفاق الوطني خاللقد تقرر ممارستهاما یتعلق بالوظیفة التشریعیة فأما 

صیب المجلس الوطني قبل تنكانت هذه السلطة مخولة لرئیس الدولة في البدایة ، فمرحلتین

.لوطني اإلنتقاليمخولة للمجلس اقد أصبحت ، أما بعد تنصیب هذا األخیر فاإلنتقالي

:المجلس الوطني اإلنتقاليقبل تنصیبتشریعیةالسیم مراالالتشریع بسلطة –أ

تنصیب أرضیة الوفاق الوطني قبلفي إطار  ةالتشریعیممارسة الوظیفةختصاصایعود 

42طبقا لنص المادة ،تشریعیةمراسیم عن طریقرئیس الدولة إلى المجلس الوطني اإلنتقالي 

:التي تنص على،الوفاق الوطنيیة أرضنشرتعلق بالم40-94رقم  المرسوم الرئاسيمن

.)5("یشرع رئیس الدولة بمراسیم تشریعیة إلى حین إقامة المجلس الوطني اإلنتقالي"

).مرجع سابق(یتعلق بنشر أرضیة الوفاق الوطني 40-92من المرسوم الرئاسي رقم 13أنظر المادة –)1(
یتضمن استدعاء هیئة الناخبین النتخاب رئیس الجمهوریة، 1995سبتمبر 17مؤرخ في 268-95رسوم رئاسي رقم م–)2(

.02، ص1995سبتمبر 17مؤرخ في 52ج ر ج ج عدد 
.03، ص1995نوفمبر 17مؤرخ في 72اإلعالن عن نتائج انتخاب رئیس الجمهوریة، ج ر ج ج عدد –)3(
مؤرخ 01یتضمن تعیین أعضاء الحكومة، ج ر ج ج عدد 1995جانفي 03مؤرخ في 450-95مرسوم رئاسي رقم –)4(

.05، ص1996جانفي 03في 
مؤرخ في 03-94لمرسوم التشریعي رقم ا: ة مراسیم تشریعیة تتمثل فيثالثاتخذ رئیس الدولة تطبیقا لنص هذه المادة –)5(

.1994أفریل 13مؤرخ في 20الذي یتعلق بعالقات العمل، ج ر ج ج عدد 11-90یتمم القانون رقم 1994أفریل 11

الذي یتعلق بالتأمینات اإلجتماعیة، ج 11-83یعدل القانون رقم 1994أفریل 11مؤرخ في 04-94المرسوم التشریعي رقم 

یتمم القانون رقم 1994أفریل 11مؤرخ في 05-94المرسوم التشریعي رقم .1994أفریل 13مؤرخ في 20ر ج ج عدد 

.1994أفریل 13مؤرخ في 20الذي یتعلق بالتقاعد، ج ر ج ج عدد 83-12
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:لوطني اإلنتقاليابعد تنصیب المجلس باألوامرالتشریعسلطة  –ب

1994ماي 18 في تنصیب المجلس الوطني اإلنتقالية الموالیة للالمرحشهدت 
صدور، )1(

هد للمجلس ، أین عُ الوفاق الوطنيالمتضمنة رضیة األأمرا بناء على )56(سینست وخم

، باألوامر في مجال القانونالوطني اإلنتقالي خالل هذه المرحلة ممارسة الوظیفة التشریعیة

الوفاق  المتعلق بنشر أرضیة40-94رقم  الرئاسيمن المرسوم25المادة حیث نصت

الوطني اإلنتقالي الوظیفة التشریعیة عن طریق األوامر في یمارس المجلس " :على الوطني

المواد المتعلقة بمیدان القانون بمبادرة من الحكومة أو فیما یتعلق بأهداف المرحلة 

."وطني اإلنتقالي بعد موافقة الحكومةأعضاء المجلس ال)3/1(اإلنتقالیة بمبادرة من ثلث 

بمفهوم الدستور، بل هي نصوص  ایست أوامر لالقانونیة إلى أن هذه النصوصمع اإلشارة

في  تتمثل في المجلس الوطني اإلنتقالي،تشریعیة تصادق علیها هیئة تشریعیة غیر منتخبة

.األوامر التي صادق علیها مجلس الثورةفهي قوانین بالمفهوم المادي مثل، مكان القوانین

في المواد المتعلقة "األوامر"اسم التي تتخذ بالقانونیةیعود اختصاص المبادرة بالنصوص

أعضاء المجلس الوطني أو إلى ثلث هذه المرحلة إلى رئیس الحكومة، خاللبالقانون 

مكتب لدى وقبل إیداعها ،مجلس الوزراءنطاق بعد المصادقة على مشاریعها في ، اإلنتقالي

یوما التي 30ي مهلة فبینما یتولى رئیس الدولة إصدار األوامر .)2(اإلنتقاليالمجلس الوطني

األرضیة المتضمنة الوفاق المتعلق بنشر40-94المرسوم الرئاسي رقمصدوري اإلنتقالي بموجبأنشئ المجلس الوطن–)1(

10مؤرخ في 01-94قد تم تحدید كیفیة تنظیمه وسیره بموجب األمر رقم ، و )مرجع سابق(الوطني حول المرحلة اإلنتقالیة 

.1994سبتمبر 26مؤرخ في 01الذي یتضمن كیفیة تنظیم وسیر المجلس الوطني اإلنتقالي، ج ر ج ج عدد 1994أوت 

ماي 18اریخ بتث سنوات كحد أقصى، حیث تم تنصیب المجلسبثالمجلس الوطني اإلنتقاليتم تحدید عهدة أعضاء ال

مختلف المتضمنة الوفاق الوطني، یمثلونمقررین في األرضیة اعضو 200عضوا من أصل 178، وكان یضم1994

26و 25طبقا للمادتین تقالي یضطلع المجلس الوطني اإلن. ةالقوى اإلقتصادیة واإلجتماعیألحزاب والتشكیالت السیاسیة و ا

ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق بنشر األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني بالمتعلق40-94المرسوم الرئاسي رقم من

األوامر في المواد المتعلقة بمیدان القانون بمبادرة من الحكومة، أو فیما یتعلق بأهداف المرحلة اإلنتقالیة بمبادرة من ثلث

یتكون من مكتب المجلس الذي یتألف من رئیس المكتب وستة  فهوأما من حیث تشكیلته .ه لكن بعد موافقة الحكومةضائأع

.1997ماي 18مهامه إلى غایة في أداء وقد استمر المجلس الوطني اإلنتقالي .شر لجان دائمةعنواب له، باإلضافة إلى 
المتعلق بنشر األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 40-94من المرسوم الرئاسي رقم 22تنص المادة –)2(

یصادق على مشروع أي أمر بمجلس الوزراء، .یتمتع رئیس الحكومة بالمبادرة بالقوانین": على) مرجع سابق(اإلنتقالیة 

."الوطني اإلنتقاليقبل أن یودع على مكتب المجلس 
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تلي المصادقة علیها من طرف المجلس الوطني اإلنتقالي، حیث یكون التصویت علیها 

من طرف المجلسعلیهاالمداولة الثانیة ة طلبلبسیطة، مع إمكانیة رئیس الدولباألغلبیة ا

لدولة التي تلي مصادقته األولى علیها، بینما یتولى رئیس ایوما 30الوطني اإلنتقالي خالل 

.)1(یوما ابتداء من تاریخ المصادقة علیها30في أجلإصدار األوامر

الماديقوانین بالمفهوم:اإلنتقاليالتي صادق علیها المجلس الوطنياألوامر –3

التي األوامر، و بها المجلس األعلى للدولةكل من المراسیم التشریعیة التي اختصتعتبر

تنصیب المجلس الوطني اإلنتقالي، قبل 1994جانفياء من تص بها رئیس الدولة ابتداخ

عن تنظیم الهیئات اإلنتقالیة بناءالمجلس الوطني اإلنتقالي المنبثق واألوامر التي اختص بها 

یة ها نصوص تشریعكل، حول المرحلة اإلنتقالیةالوفاق الوطنيالمتضمنة نشررضیةاألعلى 

طة غیر منتخبةقامت بإصدارها سلحیث ،تخبةعیة منسلطة تشریوجود مصدرت في ظل عد

متخذة إسم األوامر، لكن دون أن یكون لها ذلك المفهوم الدستوري الشكلي لألمر، وٕانما هي 

هو بمفهومه الدستوري الشكلي، "األمر"أن  على معروفأنه  اكم.قوانین بمفهومها المادي فقط

البرلمان یز التطبیق، ثم یعرض على والذي دخل حیةصادر من رئیس الجمهور التشریع ذلك ال

.في أول دورة مقبلة لهنعقادهللمصادقة علیه بمناسبة ا

الذي " األمر"مصطلح حب ایص أن على المؤسسان من األنسبك ،وعلى هذا األساس

،التي یصادق علیها المجلس الوطني اإلنتقاليجمیع النصوص التشریعیة على هأطلق

.)2(تكسب صفة القانون، وبذلك"قانونقوة الوامر بأ" تسمىف "قانون"بمصطلح 

حول المرحلة الوفاق الوطنيالمتضمنة رضیة األلمتعلق بنشر ا 40-94من المرسوم الرئاسي رقم 26المادة تنص–)1(

في حالة غیاب عضو .لي على األوامر باألغلبیة البسیطةیصوت المجلس الوطني اإلنتقا":على) مرجع سابق(اإلنتقالیة

یمكن لرئیس الدولة أن یطلب قراءة .من المجلس الوطني اإلنتقالي، ال یقبل التصویت بالوكالة إال في حدود توكیل واحد

المصادق یصدر رئیس الدولة األمر.یوما التي تلي المصادقة علیها)30(ثانیة لألمر المصوت علیه في مهلة ثالثین 

."یوما ابتداء من تاریخ المصادقة علیه)30(علیه من طرف المجلس الوطني اإلنتقالي في مدة ثالثین 

األغلبیة المشترطة عند التصویت على أي لم ینص على)مرجع سابق(40-94إلى أن المرسوم الرئاسي رقمتجدر اإلشارة

.رف أعضاء المجلس الوطني اإلنتقاليمن طعلیهاولة الثانیةالمدأمر یطلب رئیس الدولة إجراء
:التي تنص على)مرجع سابق(المعدل والمتمم 1958من دستور 92ه المؤسس الفرنسي في المادة ا أشار إلیهذا م–)2(

« les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et jusqu’à cette mise
en place du fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en conseil des ministres après
avis du Conseil d’Etat par ordonnances ayant forces de loi ».
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  يـانـثـب الـلـطـمـال

متممالمعدل و ال 1996للتشریع باألوامر في دستور األساس القانوني

الوارد في المادة وفي إطار الحكم اإلنتقاليس الوطني اإلنتقالي للمجل أوالالمؤسس خول

خولكما)الفرع األول(مر في مكان القوانینالتشریع باألواصالحیة1996دستور من 179

باألوامر بمفهومها ة التشریعسلطمن نفس هذا الدستور 124في المادة لرئیس الجمهوریة

الحاالتفي حیث أصبح بإمكان رئیس الجمهوریة أن یتخذ األوامر الشكلي وبشكل أوسع،

.)الثالث الفرع(ستثنائیة اإل الظروففي ظل تخاذها كما یمكنه ا)الثاني الفرع(العادیة 

رع األولـفـال

1996التشریع باألوامر في إطار الحكم اإلنتقالي لدستور 

مهمة التشریع باألوامر أنب1996من دستور 179المادةستقراء أحكامیبدو من خالل ا

عند القائمةالتشریعیةباعتباره الهیئة،مخولة للمجلس الوطني اإلنتقاليفي مكان القوانین 

حین ، ثم یتولى هذه المهمة رئیس الجمهوریة إلى نتهاء عهدتهإلى غایة ا1996إصدار دستور 

خل ضمن دبما فیها المسائل التي ت،لمجاالتفي جمیع انتخاب المجلس الشعبي الوطنيا

لكن ریثما یتم تنصیب المؤسسات المنصوص علیها ، )1(عضویةالللقوانین ل المخصصاالمج

التي تخضع لمجال القانون ستمر سریان مفعول القوانین التي تتعلق بالمواضیع في الدستور، ی

.)2(جراءات التي ینص علیها الدستور، إلى غایة أن تعدل أو تستبدل وفق اإلالعضوي

حكم طبقا للالتي یصادق علیها المجلس الوطني اإلنتقالي وامراإلشارة إلى أن األتجدر

كعمل لألمرمفهوم الدستوري الأوامرا بلیست، 1996من دستور 179دة مانتقالي الوارد في الاإل

ند إصدار ة التشریعیة القائمة عتتولى الهیئ"):مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 179تنص المادة –)1(

نتخاب المجلس همتها، وكذا رئیس الجمهوریة بعد انتهاء هذه المهمة وٕالى غایة انتهاء مهذا الدستور وٕالى غایة ا

الشعبي الوطني، مهمة التشریع بأوامر بما في ذلك المسائل التي أصبحت تدخل ضمن المجال المخصص للقوانین 

."العضویة 
ریثما یتم تنصیب المؤسسات "):مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996ن دستور م01ف  180تنص المادة –)2(

بالمواضیع التي تخضع لمجال القوانین یستمر سریان مفعول القوانین التي تتعلق:المنصوص علیها في هذا الدستور

."العضویة، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق اإلجراءات المنصوص علیها في الدستور 
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صادق علیها ییة هي نصوص تشریعبلتشریعي لرئیس الجمهوریة مع وجود البرلمان، 

.نتقالي في مكان القوانین التي سیتولى البرلمان الجدید المصادقة علیهاوطني اإلالمجلس ال

سم باقانونیة نصوصخمسة1996دستور رد في الوااإلنتقالي تطبیقا للحكمصدرت 

ذي یحدد الدوائر اإلنتخابیة وعدد المقاعد لا 08-97ضافة إلى كل من األمر رقم فباإل،وامراأل

الذي یحدد القانون األساسي لمحافظة 15-97، واألمر رقم)1(المطلوب شغلها في البرلمان

تم عرضها على المجلس ،قوانین عضویةثالثة تتضمنثالثة أوامر، هناك)2(الجزائر الكبرى

المتضمن 07-97رقماألمر تتمثل في،دستورمطابقتها للتفحص مدى یكي لالدستوري 

القانون العضوي المتضمن 09-97األمر رقمو ، )3(القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات

المتعلق بالتقسیم لعضوي القانون االمتضمن 11-97األمر رقم ، و )4(المتعلق باألحزاب السیاسیة

دون أن یشیر المؤسس إلىق علیها المجلس الوطني اإلنتقالي،صادبعد أن،)5(القضائي

.)6("مهمة التشریع بأوامر"، مكتفیا فقط بعبارة مدى تمتعها بقوة القانون

ج ر یحدد الدوائر اإلنتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، 1997مارس 06مؤرخ في 08-97أمر رقم –)1(

.)ملغى(1997مارس 07مؤرخ في 12ج عدد ج 
مؤرخ 38اسي لمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر ج ج عدد یحدد القانون األس1997ماي 31ي مؤرخ ف15-97أمر رقم –)2(

.)ملغى(1997جوان 04في 
12یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات، ج ر ج ج عدد 1997مارس 06مؤرخ في 07-97أمر رقم –)3(

.)ملغى(1997مارس 06مؤرخ في 
یتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السیاسیة، ج ر ج ج عدد 1997مارس 06مؤرخ في 09-97أمر رقم –)4(

.)ملغى(1997مارس 06مؤرخ في 12

12یتضمن القانون العضوي المتعلق بالتقسیم القضائي، ج ر ج ج عدد 1997مارس06مؤرخ في 11-97أمر رقم –)5(

.)ملغى(1997مارس 06مؤرخ في 

، تتمتع 1958من دستور 92لمادة األوامر المتخذة في النظام الفرنسي طبقا للكن على خالف المؤسس الجزائري، فإن –)6(

Ayant(عبارة إصدارها استنادا إلى بقوة القانون بمجرد force de loi( .علق األستاذ  وفي هذا اإلطار(M) HAMON:

« On aurait pu … songer à soutenir que l’article 37 visant les textes de forme législative ne
s’appliquait pas aux ordonnances prises en vertu de l’article 92 de la constitution, lesquelles
sont valablement intervenus dans le domaine législatif, mais ne sont pas pour autant des
textes de forme législative. Le Conseil Constitutionnel n’a pas expressément traité cette
question dans ses décisions, et nous ne savons pas si elle a été soulevé devant lui, mais,
poursuit HAMON, la question est résolue au moins implicitement, en assimilant les
ordonnances et les lois ». In Louis FAVOREU et Philippe LOIC : « Les grandes décisions
de conseil constitutionnel … », Op.cit, p61.
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  يـانـثـال رعـفـال

انفراد رئیس الجمهوریة بسلطة التشریع باألوامر في الظروف العادیة

في  األوامربس الجمهوریة سلطة التشریع تخویل رئیبإعادة 1996دستورالمؤسس في امق

.)ثانیا( ةشكلیبشروط دستوریةإیاهامقیدا)أوال(الظروف العادیة في حاالت محددة

:شریع باألوامر في الظروف العادیةتالتحدید الدستوري لحاالت ال: أوال

:باألوامر في الظروف العادیة في حالتین فقط وهمااللجوء إلى التشریع تتمثل حاالت

.بغرفتیهما بین دورتي انعقاد البرلمانأو خالل فترة ،حالة شغور المجلس الشعبي الوطني

:شغور المجلس الشعبي الوطنيحالة -1

یعتبر شغور المجلس الشعبي الوطني وضعا یمس بوجود مجلس األمة الذي یبقى غیر 

هو ما أدى بالبعض إلى القول بأن مجلس األمة سیبقى مجمدا، طالما أنه یقع ، و )1(قابل للحل

ن دوره التشریعي یبقى مقتصرا في المصادقة على ، أل)2(دوما في مركز التابع للغرفة األولى

.)4(، دون أن یتمتع بحق تعدیلها)3(النصوص التي یوافق علیها المجلس الشعبي الوطني

بي الوطني إما بسبب حله إرادیا من طرف رئیس الجمهوریة، أو جلس الشعمینتج شغور ال

التوالي على  على بسبب إجراء إنتخابات تشریعیة مسبقة، أو بسبب عدم موافقته للمرة الثانیة

.تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریةمخطط عمل الحكومة المتضمن

فقط، حالة)19(إن عدد الغرف الثانیة القابلة للحل عبر العالم في وقتنا الحاضر قلیل جدا، یقدر بتسعة عشر"–)1(

واقع  ":مینألاشریط : عننقال ."...إیطالیا، إسبانیا، هولندا، الیابان، المغرب، األورغواي :والتي نذكر منها مثال كل من

29نظام الغرفتین في التجربة البرلمانیة الجزائریة واألنظمة المقارنة، یومي الملتقى الوطني حول، "البیكامیرالیة في العالم

، األوراسي، الجزء األول، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، دون 2002أكتوبر 30و

.26نة نشر، صس
"كایس شریف–)2( ، "مدى فعلیة اللجنة البرلمانیة المتساویة األعضاء في تسویة الخالف بین الغرفتین البرلمانیتین:

.127ص، 2006، 01عدد ال، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
الذي  یناقش مجلس األمة النص": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 03ف  120تنص المادة –)3(

."أعضائه)4/3(صوت علیه المجلس الشعبي الوطني، ویصادق علیه بأغلبیة ثالثة أرباع 
، یتعلق بمراقبة مدى مطابقة النظام الداخلي لمجلس األمة 1998فیفري 10مؤرخ في 98/د.م/د.ن.ر/04رأي رقم  –)4(

.23، ص1998فیفري 18مؤرخ في 08للدستور، ج ر ج ج عدد 
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:الحل اإلرادي للمجلس الشعبي الوطني من طرف رئیس الجمهوریة -أ

وٕاذا كان الدستور .)1(سیادة الشعبمبدأ على  خطرا حقیقیایعتبر إجراء حل الغرفة األولى

مجلس قد خول هذا اإلجراء لرئیس الجمهوریة بناء على طلب من 1875الفرنسي لسنة 

قد منعه من حل الجمعیة الوطنیة خالل السنة التي تنتخب 1958، وأن دستور سنة )2(الشیوخ

، فإن الدستور الجزائري )4(المتعلقة بالسلطات اإلستثنائیة16د تطبیق المادة ، أو عن)3(فیها

بصفة إرادیة، أو المجلس الشعبي الوطني ق حل حقد خول لرئیس الجمهوریة 1996لسنة 

یمكن رئیس ":التي تنص129بسبب إجراء إنتخابات تشریعیة مسبقة، بموجب المادة 

ي الوطني، أو إجراء إنتخابات تشریعیة مسبقة قبل الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعب

أوانها، بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس مجلس األمة، والوزیر األول، 

".أشهر)03(وتجرى اإلنتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه ثالثة 

ة في حالیكون أن المجلس الشعبي الوطنيب،أعاله 129المادةأحكامیتضح من خالل

شغور لسببین، إما بفعل الحل اإلرادي من طرف رئیس الجمهوریة، أو بفعل إجراء إنتخابات 

لجمهوریة للتشریع باألوامر، كما أن المجال الزمني المخول دستوریا لرئیس.تشریعیة مسبقة

وقد . یجب أن ال یتجاوز ثالثة أشهر، وهو األجل الذي تجرى خالله اإلنتخابات التشریعیة

أن رئیس الجمهوریة لم یلجأ إلى حل المجلس الشعبي بأثبتت التجربة الدستوریة في الجزائر 

(1) – Michel MORIN : « Qu’es ce que le principe d’autonomie des assemblées ?, daté le 10
mars 2000, in www.vie-publique.fr
(2) – le droit de dissolution de Président de la République française repose sur l’article 05 de la
loi constitutionnelle du 25 février 1875 qui stipule que : « Le Président de la République peut,
sur l’avis conforme du Sénat, dissoudre la chambre des députés avant l’expiration légale de
son mandat ». Bien que ce droit de dissolution ne soit plus utilisé en pratique depuis 1877. Cet
exemple de droit de dissolution est particulièrement instructif pour la théorie constitutionnelle.
Il remonte aux idées et aux théories de Prévost-Paradol, typique de l’Etat de droit libéral, et ne
peut se comprendre que dans la perspective de l’Etat de droit ou l’en mélange et relativise des
éléments de forme politique, ce qui dans le cas présent à abouti à utiliser des formes
d’organisation monarchique ». Carl SCHMITT : « Théorie de la constitution », Op.cit, p 502.
(3) – « Les Présidents ont fait un usage modéré de la dissolution, puisque au bout de 35 ans,
seules cinq (05) Assemblées ne sont pas allées jusqu’au terme de leurs mondât (1962, 1968,
1981, 1987 et 1997) ». Jean Paul JAQUET : « Droit constitutionnel et institutions
politiques », 03ème édition, Dalloz, Paris, 1999, p156.
(4) – « L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs
exceptionnels ». L’article 16 alinéa 04 de la Constitution française du 04 octobre 1958
(Modifiée et complétée). Op.cit.
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صدوربموجب1992جانفي04الوطني بصفة إرادیة إال مرة واحدة، حیث كان ذلك في 

01-92المرسوم الرئاسي رقم 
تلزم رئیس 1996دستورمن 129المادةوٕاذا كانت .)1(

لوزیر رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس األمة، وال من كالجمهوریة باستشارة 

ذا اإلجراء ال ، إال أن همجلس الشعبي الوطنيستعمال حقه في حل الاألول قبل لجوئه إلى ا

.)2(في اللجوء إلى الحلیمس إطالقا بإرادة رئیس الجمهوریة

:كومةعمل الحالوطني بسبب عدم موافقته على مخططحل المجلس الشعبي  - ب

قوم الوزیر األول دما ی، عنالجهاز التنفیذيالتشریعیة ویئةیكون اإلتصال مباشرا بین اله

أعضاء غرفتي على  ،برنامج رئیس الجمهوریةالحكومة المتضمن تنفیذ عمل مخطط عرضب

یوما الموالیة لتعیین الحكومة، ثم الموافقة علیه )45(خمس وأربعین لمناقشته خاللالبرلمان

،)4(، بعد أن یضبطه ویعرضه في مجلس الوزراء)3(أیام)10(عشرةفي غضون

مخطط عمل الحكومة المتضمن تنفیذ برنامج أعضاء غرفتي البرلمان لمناقشاتتبدأ 

، )5(ثم أعضاء مجلس األمةالمجلس الشعبي الوطني وابنأّوال من طرفرئیس الجمهوریة

قدیمهم لمختلف المالحظات واآلراء التي یرون تق عن طریدراسة مضمونهیعكفون على حیث

).مرجع سابق(یتضمن حل المجلس الشعبي الوطني 1992جانفي 04مؤرخ في 01-92قم مرسوم رئاسي ر –)1(
(2) – Mohamed BRAHIMI : « Le droit de dissolution dans la constitution de 1989 », in
R.A.S.J.E.P, no 01, 1990, p82 et p83.

جلس الشعبي الوطني في ظل دستور قبل لجوئه إلى حل الممع اإلشارة إلى أن إجراء اإلستشارة من طرف رئیس الجمهوریة

األمة لم یكن ألن مجلس ،رئیس الحكومة ورئیس المجلس الشعبي الوطني:شخصیتین وهماكان مقتصرا فقط على، 1989

.لفي جمیع األحواك فاإلستشارة كانت شكلیة فقط دون أن تلزم رئیس الجمهوریةلكن رغم ذ. مؤسسا في ظل هذا الدستور

).مرجع سابق(1989من دستور 120أنظر المادة 
لشعبي یحدد تنظیم المجلس ا1999مارس 08مؤرخ في 02-99من القانون العضوي رقم 48، 47، 46المواد –)3(

.1999مارس 9مؤرخ في 15كومة، ج ر ج ج عدد ذا العالقات الوظیفیة بینهما وبین الحوك الوطني ومجلس األمة
یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 79تنص المادة -)4(

یضبط .ق من أجل ذلك عمل الحكومةینفذ الوزیر األول برنامج رئیس الجمهوریة، وینس.بعد استشارة الوزیر األول

."الوزیر األول مخطط عمله لتنفیذه، ویعرضه في مجلس الوزراء
یقدم الوزیر األول مخطط عمله إلى ":على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 80تنص المادة -)5(

للوزیر األول ویمكن .الوطني لهذا الغرض مناقشة عامةالوطني للموافقة علیه، ویجري المجلس الشعبي المجلس الشعبي

یقدم الوزیر األول عرضا حول .أن یكیف مخطط العمل هذا على ضوء هذه المناقشة، وبالتشاور مع رئیس الجمهوریة

".كن مجلس األمة أن یصدر الئحةیم.مخطط عمله لمجلس األمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني
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بالتصویت الحكومي قبل أن یقوموا العملمخططروریة لسد الثغرات الموجودة في أنها ض

فإن الحكومة ستشرع المجلس الشعبي الوطنيموافقةبالحكومةعملمخططفإذا حضي ، علیه

،واب المجلس الشعبي الوطنيطرف نا منرفضأو  معارضةإذا لقي  ، أما)1(فورا في تجسیده

.)2(فإن الحكومة القائمة ستستقیل وجوبا بقوة القانون

في حالة رفض نواب المجلس استقالة الحكومةوجوب على یعد تنصیص المؤسس

وسیلة لتفادي الشعبي الوطني لمخطط عمل الحكومة المتضمن تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، 

حیث أن بقاء واستمراریة الحكومة مرهونان بسات الدولة، نسداد حتمي قد یحدث لمؤسأي ا

، حیث أنه )3(بموافقة النواب على مخطط عملها، والذي یضطلع بدور ذو آثار قانونیة واضحة

في حالة حدوث استقالة الحكومة، یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین وزیر أول جدید، وٕاذا لم یوافق 

سینحل وجوبا، على التواليحكومة للمرة الثانیةالمجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل ال

إلى غایة انتخاب مجلس شعبي للبالدمع استمراریة الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة

.)4(أشهرطني جدید في أجل أقصاه ثالثةو 

من دستور 82و81یستطیع الوزیر األول قبل المرور بالمراحل المحددة في المادتین 

وطني، وفي حالة عدم المجلس الشعبي الطرف نوابن یطلب تصویتا بالثقة من، أ1996

في هذه الحالة یمكن ستقالة حكومته لرئیس الجمهوریة، لكن ، یقدم الوزیر األول إالموافقة

ینفذ الوزیر األول وینسق البرنامج الذي ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 83تنص المادة –)1(

".یصادق علیه المجلس الشعبي الوطني
ستقالة الحكومة لرئیس یقدم الوزیر األول ا": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 81تنص المادة –)2(

یعین رئیس الجمهوریة من جدید وزیرا أّوال .الجمهوریة في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمله

".حسب الكیفیات نفسها
والذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي 1999مارس 09المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم ":كایس شریف–)3(

، مداخلة في وقائع "الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، بین النظریة والتطبیق

أكتوبر 23، یوم "بین النص والممارسة"1999مارس 09المؤرخ في 02-99الیوم الدراسي حول القانون العضوي رقم 

، فندق الجزائر، نشریة للوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، دون سنة نشر، 2001

.37ص
إذا لم تحصل من جدید موافقة المجلس ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 82تنص المادة –)4(

غایة انتخاب المجلس الشعبي تستمر الحكومة القائمة في تسییر الشؤون العادیة إلى.الشعبي الوطني ینحل وجوبا

".أشهر)03(الوطني، وذلك في أجل أقصاه ثالثة 
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، )1(إلى حل المجلس الشعبي الوطنيالحكومةستقالةیلجأ قبل قبوله اللرئیس الجمهوریة أن 

بأن هذا األخیر هو المتسبب في سوء العالقة مع الحكومة، سواء إذا كانت له قناعة تامة

لتفتت األغلبیة فیه أو لسبب آخر یجعله غیر قادر على أداء عمل تشریعي جید، خاصة أنه 

.)2(أن الحكومة ملتزمة بتنفیذهبصاحب برنامج سیاسي أنتخب على ضوئه، ویرى 

:مال البرلمانوامر ضمن جدول أعإدراج األ  وٕامكانیةالبرلماني ما بین دورتفترة -2

یعود سبب تخویل رئیس الجمهوریة إمكانیة التشریع باألوامر خالل فترة ما بین دورتي 

في دستور كان البرلمان البرلمان إلى أنه إجراء یحول دون تعطیل العملیة التشریعیة، وٕاذا 

1976في دستوري سنة، ثم في دورتین عادیتینینعقد في أربع دورات عادیة كل1963

1989و
عادیتین، لكن مع توسیع مدة كل ه في دورتین نعقادأبقى على ا1996فإن دستور ، )3(

"التصویت بالثقة"و" ملتمس الرقابة"وحول مفهوم ).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 84أنظر المادة –)1(

، المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع، "سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني":عبد الغني بسیوني عبد اهللا:أنظر

.179-174ص لبنان، ص

، "مولود حمروش"حاولت مجموعة من النواب إیداع ملتمس الرقابة ضد رئیس الحكومة األسبق قدأما عملیا في الجزائر، ف

نائب 275لكن النواب صوتوا بالموافقة على الئحة الثقة بأغلبیة 11/09/1990یت بالثقة بتاریخ الذي حوله إلى طلب تصو 

یاسیة غرضه التصویت بالثقة غالبا ما یكون ذو أبعاد سطلب اللجوء إلى كما أن .بنعم، مما لم یؤد إلى تقدیم استقالة حكومته

"عبد العزیز بلخادم"لحزب جبهة التحریر الوطني األسبقین العاماألمإسقاط الحكومة، والدلیل على ذلك التهدید الذي وجهه 

ب التصویت بالثقة، عند تقدیم الوزیر األول لبیان السیاسة العامة لحكومته في بدفعه إلى طل"أحمد أویحي"إلى الوزیر األول 

زائر خالل التي عرفتها الجیجعل حزب جبهة التحریر الوطني مسؤوال عن كل األزمات، بحجة أن البیان2011أكتوبر 21

إذا تعدى مضمون خطاب الوزیر األول ":قائالا األخیروزیرا أوال، وهو ما أنكره هذ"عبد العزیز بلخادم"فیها كانالفترة التي 

ى حول بیان السیاسة العامة للحكومة حدود اللیاقة الیوم، فنحن أغلبیة في البرلمان، كما ال یجب على هذه األغلبیة أن تبق

بلخادم یحذر أویحي من تجاوز ":لحیاني عثمان".ستطیع أن نضع كل واحد عند حدهساكتة على كل هذه التجاوزات، ون

.05، ص2010أكتوبر 21لیوم الخمیس خبر الیوميجریدة ال، مقال منشور في "حدود اللیاقة الیوم في البرلمان

"زواني وسیلة–)2( مجاالت العالقة الوظیفیة بین البرلمان والحكومة في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري الجدید :

.39وص 38، ص2008، 01عدد ال ، مجلة دوریة یصدرها مجلس األمة،الفكر البرلماني، "2008لسنة 

: على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1964فیفري 28لمجلس الوطني مؤرخ في من النظام الداخلي ل59تنص المادة –)3(

المعدل 1976من دستور 01ف  146وتنص المادة ."دورات عادیة خالل كل سنة)04(یجتمع المجلس الوطني في أربع "

دة كل دورة ثالثة یجتمع المجلس الشعبي الوطني لجانه في دورتین عادیتین كل سنة، م": على) مرجع سابق(والمتمم 

یجتمع المجلس الشعبي ": على) مرجع سابق(1989من دستور 01ف  112تنص المادة بینما."أشهر على األكثر)03(

".أشهر على األكثر)03(الوطني في دورتین عادیتین كل سنة، ومدة كل دورة ثالثة 
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ویجوز خالل هذه الفترة لرئیس الجمهوریة أن یشرع ،)1(قلدورة إلى أربعة أشهر على األ

یمكن كما.أن یعرضها على موافقة البرلمان بغرفتیه في أول دورة مقبلة له ةطیباألوامر، شر 

س الجمهوریة، سواء بمبادرة ة بعد استدعائه من طرف رئیع في دورة إستثنائییجتمللبرلمان أن 

.)2(النوابثلثيمن أو بطلب من الوزیر األول، أو طلب ، شخصیة منه

Ardant(ذ تعبیر األستاحسبو  جدول أعمال البرلمانفیما یخص أما Philippe(  فهو

.)3("برلمان في تنظیم سیر عمله، وٕاما خضوعه للجهاز التنفیذيإما ترجمة لتحكم ال"یعتبر 

ة فعلیة في إعداد جدول أعمال فیذیة مشاركنللسلطة التلفقد خو ،الجزائريأما في النظام

باجتماع مكتب أي من الغرفتین مع ممثل ومةالحكده من طرف یتم تحدیحیثالبرلمان،

وهو ما وفق األولویة التي تراها الحكومة، الحكومة، لكي تضبط المسائل وترتب المواضیع

في موقف ضعیف أمام الحكومة، التي یمكنها إدراج أي مشروع قانون ترغب یجعل البرلمان 

.أعمال الدورة الالحقة للبرلماندراج األوامر ضمن جدول إلسها فیه، وهنا تمنح الفرصة لنف

یجتمع البرلمان في دورتین ": على أن) مرجع سابق(عدل والمتمم الم1996من دستور 01ف  118تنص المادة –)1(

من النظام الداخلي للمجلس 02و 01ف  65وتنص المادة ".أشهر على األقل عةعادیتین كل سنة، ومدة كل دورة أرب

تفتتح دورتا ":على أن) معدل ومتمم(1997أوت  13، مؤرخ في 53الشعبي الوطني الصادر في ج ر ج ج عدد 

تختتم دورة المجلس .المجلس الشعبي الوطني في ثاني یوم عمل من شهر مارس، وثاني یوم عمل من شهر أكتوبر

02و ف  01ف  55المادة وتنص ."أشهر من تاریخ افتتاحها باستثناء حالة تمدیدهابي الوطني العادیة بعد أربعةالشع

)معدل ومتمم(1998فیفري 18مؤرخ في ، 08ج ج عدد ج ر من النظام الداخلي لمجلس األمة الصادر في على التوالي 

.ي یوم عمل من شهر أكتوبردورتا مجلس األمة العادیتان في ثاني یوم عمل من شهر مارس، وثانتفتتح": أن على

من القانون05وتنص المادة ".من تاریخ افتتاحها باستثناء حالة تمدیدهامجلس األمة بعد أربعة أشهر  ورةتختتم د

ذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظیفیة بینهما وبین ال 02-99العضوي رقم 

"على )مرجع سابق(الحكومة  تبتدئ دورة .یجتمع المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة في دورتي الربیع والخریف:

كل دورة تدوم .ي یوم العمل الثاني من شهر أكتوبرئ دورة الخریف فتبتد.الربیع في یوم العمل الثاني من شهر مارس

یحدد تاریخ اختتام كل دورة بالتنسیق بین مكتبي الغرفتین .أشهر على األكثر من تاریخ افتتاحها)05(عادیة خمسة 

".شید الوطنيسورة الفاتحة وعزف النتفتتح كل دورة من دورات البرلمان وتختتم بتالوة.وبالتشاور مع الحكومة
یمكن أن یجتمع البرلمان في دورة ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 02ف  118تنص المادة –)2(

غیر عادیة بمبادرة من رئیس الجمهوریة، ویمكن كذلك أن یجتمع باستدعاء من رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر 

تختتم الدورة غیر العادیة بمجرد ما یستنفذ البرلمان .لوطنيالمجلس الشعبي اأعضاء )3/2(األول، أو طلب من ثلثي 

".جدول األعمال التي استدعي من أجله
(3) – Philippe ARDANT : « Institutions politiques et droit constitutionnel », 12ème édition,
L.G.D.J, Paris, 2000, p551.
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:لعادیةا وامر في الظروفالشروط الدستوریة للتشریع باأل :ثانیا

:مجموعة من الشروط تتمثل فیما یليتوفر تخاذ األوامر في الحاالت العادیة یتطلب ا

:المجلس الشعبي الوطنياتخاذ األوامر خالل غیاب-1

ر المجلس شغو في حالةسواء برلمانال غیاب في األوامرأن تتخذبیشترط المؤسس 

األولى ال تثیر أي حالة الوٕاذا كانت ، لبرلمانفترة ما بین دورتي اخاللالشعبي الوطني أو 

مهما كان سبب شغور المجلس یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع باألوامرحیث بإشكال،

فهل انقطاع دورة ،هاماتطرح إشكاال"ما بین دورتي البرلمان"عبارة  فإن الشعبي الوطني،

بي الوطني عندما جمد جلساتهجلس الشعما فعل الم؟ مثلما بین دورتیهضمن یدخلالبرلمان

ما مثلأو  ؟)1(القانون األساسي للنائبمشروع لما اعترض مجلس األمة على 1998في دیسمبر 

، لیستأنف 2014أفریل17بسبب رئاسیات 2014لما قطع البرلمان دورته الربیعیة لسنة حدث

  ؟2014سنة ل حكومةالمخطط عمل ة مناقشل 2014جوانالفاتح من في نشاطه 

اتجه الفقه المصري إلى اعتبار أن فترة تأجیل انعقاد البرلمان ال تعد واقعة في فترة ما بین 

دورتي انعقاد البرلمان، لذا ال یجوز خاللها لرئیس الجمهوریة أن یتدخل للتشریع باللوائح، حیث 

اإلنعقاد من یفسر ذلك أن هذه الفترة تقطع دورات انعقاد البرلمان، وحینما یعود البرلمان إلى 

یعتبر في حالة انعقاد جدید، بل جدید، فإنه یستكمل الدورة نفسها التي تم قطعها، وبالتالي ال

.)2(نقطاعمدة مساویة لمدة اإللأنه سیعمل على تمدید دورته 

:مجلس الوزراءاجتماعضرورة اتخاذ األوامر في -2

بأن تتخذ األوامر في مجلس 1996من دستور124تشترط الفقرة األخیرة من المادة 

رئیس الجمهوریة، الذي الشرط إال أنه لن یشكل أي عائق أمام الوزراء ، لكن رغم إلزامیة هذا

.)3(یترأسهطالما له لتحقیقه، ألن مجلس الوزراء یعد جهازا تابعاال یجد أیة صعوبة 

.15، مرجع سابق، ص..."اإلختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة ":بدران مراد–)1(
"محمود أبو السعود حبیب-)2( ، دار الثقافة الجامعیة، "اإلختصاص التشریعي لرئیس الدولة في ظل الظروف اإلستثنائیة:

.37، ص1974، دار النهضة العربیة، القاهرة، "اللوائح التشریعیة":ید بصريالس.153، ص1990القاهرة، 
طلع رئیس الجمهوریة باإلضافة إلى یض"):مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 04ف  77تنص المادة –)3(

."یترأس مجلس الوزراء: ةالسلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصالحیات التالی
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:في أول دورة مقبلة لهالبرلمانموافقة إلزامیة عرض األوامر على –3

مواجهة أوضاعضرورة شریع باألوامر إلى التإمكانیةرئیس الجمهوریةیعود سبب تخویل 

البرلمان،نعقادا ما بین دورتيفیأو  فترة شغور المجلس الشعبي الوطنيقد تحدث خاللمعینة

البرلمان بغرفتیه، باعتباره صاحب عرض هذه األوامر على أن تیجب ،األساس وعلى هذا

مناقشة أو أیة دون جملة، بصیل في التشریع حتى یوافق علیها أو یرفضهااإلختصاص األ

02-99من القانون العضوي رقم 38لمادة ما جاء في اطبقا ل،تعدیل
1(.

في أول دورة بغرفتیه البرلمان موافقة ىعلى إلزامیة عرض األوامر علحرص المؤسس 

حول اإلشكال یطرحلكن . ملغاةتعتبر لمان فهيالتي ال یوافق علیها البر أما األوامر مقبلة له،

یر األوامر المعروضة علیهالبرلمان، وكذا مصموافقةحكم األوامر التي لم تعرض على

ق على البعض وموقفه منها، فهل یجوز للبرلمان أن یوافق على بعض مواد األوامر وال یواف

هي اآلثار المترتبة عن هذا البرلمان لألوامر وتقرر إلغاؤها، مااآلخر؟ وفي حالة رفض 

مجلس الشعبي الوطني؟ال علیه وافققد اإللغاء؟ وما هو الحل إذا رفض مجلس األمة أمرا 

)2(یتم استدعاء اللجنة البرلمانیة المتساویة األعضاء لهذا الغرض؟سوهل 

إن اشتراط عرض األوامر على البرلمان، من شأنه أن یحول دون أي إهمال أو تقصیر 

مد من طرف رئیس الجمهوریة في عرض ما أصدره من أوامر على الجهة التي تملك معت

أصال حق التشریع، ولو أنه مستبعد جدا عملیا أن یقف البرلمان في وجه إرادة رئیس 

یات هامة لإلستغناء عنه، سواء عن طریق الجمهوریة، الذي خولت له نصوص الدستور آل

.اإلستفتاء الشعبيأو اللجوء إلىوء إلى حل المجلس الشعبي الوطنياللج

یطبق إجراء ": على) مرجع سابق(1999مارس 08مؤرخ في 02-99من القانون العضوي رقم 38تنص المادة –)1(

التصویت بدون مناقشة على األوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على كل غرفة برلمانیة للموافقة علیها، وفقا ألحكام 

یعرض النص بكامله للتصویت والمصادقة علیه .وفي هذه الحالة ال یمكن تقدیم أي تعدیل.من الدستور124المادة 

".بدون مناقشة في الموضوع، بعد اإلستماع إلى تقریر اللجنة المختصة

قانون یتعلق بمراقبة مطابقة الوالذي  1999فیفري 21مؤرخ في 99/د.م/ع.ق.ر/08الدستوري رقم رأي المجلسكما ـجاء في

یطبق إجراء التصویت بدون ":ما یلي1999مارس 09مؤرخ في 15، ج ر ج ج عدد للدستور02-99ضوي رقم الع

".من الدستور124قا ألحكام المادة مناقشة على األوامر التي یعرضها رئیس الجمهوریة على كل غرفة للموافقة، وف

.وما یلیها84ص: عدهما ب:أنظر:حول هذه اإلشكاالت والتساؤالت القانونیة–)2(
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  ثــالـثـرع الـفـال

اإلستثنائیةلتشریع باألوامر في الظروف سلطة ااحتكار رئیس الجمهوریة ل

حیز الوجود في أواخر القرن )الظروف اإلستثنائیة(عرفت نظریة الظروف غیر العادیة 

، حیث تتأسس الحجة )1(وفرنساالتاسع عشر في ألمانیا، ثم انتقلت بعدها إلى كل من إیطالیا

على قاعدة دستوریة هامة، في ذلك على أن هذه الدول كانت قد اعتمدت في مختلف دساتیرها

تهدف أساسا إلى مواجهة هذه ،مفادها وجوبیة اتخاذ نصوص قانونیة مستعجلة لها قوة القانون

.)2(، استنادا إلى عنصر الضرورة العمومیةالخطیرة الظروف

منأى عن حدوث إنزالقات وهزات عصمة أو نطلق أن الدولة الجزائریة لیست في ومن م

ممتلكات مواطنیها، هذه قد تعترض مؤسساتها الدستوریة أو تهدد أمن و وخطیرة غیر عادیة 

استنادا إلى عنصر عادیة عن مواجهتها، و ستثنائیة التي تعجز التشریعات الالظروف اإل

لتلك الظروف فوریةغیر مألوفة كحلولو تدابیر إستثنائیة الضرورة، لجأ المؤسس إلى وضع 

ع ریلرئیس الجمهوریة إمكانیة التدخل للتش1996خول ألول مرة في دستور ف، )3(غیر العادیة

.كوسیلة للحفاظ على النظام واألمن العمومیین، األوامرعن طریق 

ن أحداث هامة كادت أن مبدایة سنوات التسعینات وما تاله في الجزائر في ما حصلإن     

یة، كان بمثابة العامل الرئیسي الذي دفع بالمؤسس تعصف بكل المؤسسات الدستوریة للجمهور 

األوامر بشكل أوسع في ظل یس الجمهوریة في التشریع عن طریق تكریس سلطة رئنحو 

یع سلطة التشر اس القانوني الذي ترتكز علیهمهم جدا معرفة األسلذا  الظروف غیر العادیة،

الدستوریة التي والضوابطالشروطمع تبیان جمیع )أوال(اإلستثنائیةباألوامر في الظروف

.)ثانیا( ظروفظل توفر هذه التخاذ األوامر في تطلبها عملیة ات

، محاضرة ألقیت في ندوة وساطة "الحمایة القضائیة للحریات األساسیة في الظروف اإلستثنائیة":شیهوب مسعود–)1(

.23، ص1997، نوفمبر الجمهوریة المنعقدة بوالیة وهران
(2) – Jean LAMARQUE : « La conception traditionnelle de la nécessité en droit
constitutionnel », L.G.D.J, Paris, 1961, pp 559-569.

ة والعادیة، بل ال تعد الترتیبات المتخذة في الظروف غیر العادیة غیر شرعیة، بحیث ال تلغي الترتیبات واألحكام القدیم–)3(

:أنظر في ذلك.تعوضها لفترة معینة وتوقف مفعولها أثناءها لكي تعود األمور إلى مجراها العادي بعد مرور األزمة

Mohamed BRAHIMI : « Le pouvoir en Algérie et ses réformes d’expression
institutionnelles », O.P.U, Alger, 1995, p94.
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:الظروف اإلستثنائیةاألساس القانوني للتشریع باألوامر في : أوال

لظروف اإلستثنائیة تسمیة حالةو اعلى األوضاع غیر العادیة أ الفقهاء عضیطلق ب

الضرورة، على اعتبار أن عنصر الضرورة هو أساس قیام السلطات اإلستثنائیة لرئیس 

یشكل المصدر الحقیقي للسلطات الالزمة لمواجهة عنصر الضرورة، كما أن)1(الجمهوریة

.)2(الدستوریةمختلف األزمات التي تهدد كیان الدولة واستقرار مؤسساتها

Jean(ى األستاذ یر  LAMARQUE(ن تتركز كل بأبأن وجود نص دستوري یسمح

من أجل ضمان حمایة الدولة ف غیر العادیة، الظرو  في السلطات في ید هیئة دستوریة واحدة

ومؤسساتها، من شأنه أن یؤدي إلى التعسف في استعمال السلطات اإلستثنائیة، بسبب تجاوز 

.)3(جهة معینة تتمثل في رئیس الجمهوریةسلطات بقیة الهیئات األخرى لصالح

الظروف اإلستثنائیة سلطات تتجاوز بكثیر تلك السلطات یمارس رئیس الجمهوریة في 

في ظل هذه الظروف،  هالتي یمارسها في األوضاع العادیة، لذا فإن تركز السلطة لصالح

هذا دستوریة، وبسوف یرد بشكله الواسع لعني اإلستالء على اختصاصات كل الهیئات ال

ختصاصات ما یتم اإلستالء على إكختصاصات الحكومة الشكل سوف یتم اإلستالء على ا

، لتجد هذه الهیئات نفسها مستبعدة كلیة لمصلحة رئیس الجمهوریة الذي یمارس )4(البرلمان

Michel(إذ یرى األستاذ ،)5(سلطته بطریقة تقدیریة MIALLE(من الدستور 16أن المادة ب

"ینسامي جمال الد–)1( ، 1982، الطبعة األولى، منشأة المعارف، اإلسكندریة، "الرقابة على أعمال اإلدارةآلیات :

.123ص

الحال، الذي یتعذر تداركه بالوسائل العادیة، مما یجبر السلطات و م یقصد بحالة الضرورة تلك الحالة من الخطر الجسی–)2(

القائمة على حالة الضرورة أن تلجأ إلى استعمال مختلف الوسائل القانونیة اإلستثنائیة لدفع هذا الخطر ومواجهة مختلف 

حتى یسوغ استخدامها رغم ما األزمات المترتبة عنه، وفي كل األحوال یتعین أن تكون هذه الوسائل الزمة لمواجهة الخطر،

"وجدي ثابت غابلایر:أنظر في ذلك.تنطوي علیه من مخالفة لبعض قواعد المشروعیة العادیة السلطات اإلستثنائیة لرئیس :

، منشأة المعارف، اإلسكندریة، "والرقابة القضائیة علیها1971من الدستور المصري لسنة 74طبقا للمادة الجمهوریة

.24، ص1988

(3) – Jean LAMARQUE : « La théorie de la nécessité et l’article 16 de la constitution de
1958 », in R.D.P, no 03, Paris, 1961, p558.
(4) – Michel CAMUS et GENEVIERRE : « L’Etat et la nécessité en démocratie », L.G.D.J,
Paris, 1965, p227.
(5) – François GOGUEL : « Le conseil constitutionnel », in R.D.P, no 01, 1979, pp22-36.
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1958نسي لسنة الفر 
، من شأنها أن تسمح لرئیس الدولة بأن یتخذ في ظل الظروف )1(

في حین یرى األستاذ .)2(ختصاصات البرلمان في األیام اإلعتیادیةا اإلستثنائیة قرارات تعد من

Georges VEDEL)(سلطة مطلقة، تع في ظل الظروف اإلستثنائیة بأن رئیس الدولة یتمب

، وهو ما یجعل سلطته )3(لسلطتین الحكومیة والتشریعیة على حد سواءوبالتالي یصبح ماسكا با

جمیع ، التي خولت له إمكانیة اتخاذ 1958من دستور 16شخصیة فیما یتعلق بتطبیق المادة 

، وهو ما أدى بالبعض إلى القول بأن )4(اإلجراءات الكفیلة لضمان سیر عمل السلطات العامة

.)5(بإطالق تام ال یعرف الحدودمفهوم الظروف اإلستثنائیة یحضى 

تساع صالحیات رئیس الجمهوریة في التشریع عن طریق األوامر في الظروف إن ا    

، أو )6("مشرع اختصاص"اإلستثنائیة، تجعله حسب تعبیر بعض الفقهاء الدستوریین بمثابة 

.)8(استثنائیمشرعا ا، في حین یبقى البرلمان )7(مشرع الحق العام في وضع القواعد القانونیة

Maurice(وهو ما دفع باألستاذ  DUVERGER( 1958إلى القول بأن الدستور الفرنسي لسنة

(1) – « Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de
son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière
grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et constitutionnels
est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ses
circonstances. Ces mesures doivent être prises, après consultation officielle du Premier
Ministre, des Présidents des Assemblées, ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il en informe
la Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leurs
missions. Le conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein
droit. L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs
exceptionnels … ». L’article 16 de la constitution française du 04 octobre 1958 (Modifiée et
complétée). Op.cit
(2) – Michel MIALLE : « Constitution et lutte des classes », Les éditions du FOUBOURG,
Montpellier, France, 1998, p208.

"عبد الرضا حسین الطعان–)3( ، "تركز السلطة السیاسیة لصالح الهیئة التنفیذیة في المجتمعات المتقدمة، نموذج فرنسا:

.208، ص2001، بنغازي، لیبیا، سیونفار منشورات جامعة 
(4) – Georges Dimitri LAVROFF : « Le système politique français », Dalloz, Paris, 1975,
p370.
(5) – Jean Pierre AVRIL : « Le système politique de la Vème République », L.G.D.J, Paris,
1964, p222 et p223.
(6) – Jean RIVERO : « Droit administratif », Dalloz, Paris, 1975, p259.
(7) – Georges VEDEL : « Le problème des rapports du législatif et du l’exécutif », in
R.F.S.P (Revue Française des Sciences Politiques), no 03, Paris, 1978, p631.
(8) – Pierre AVRIL: « Pouvoir et responsabilité », Mélanges offerts à Georges BURDEAU,
L.G.D.J, Paris, 1977, p30.
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، الذي كان البرلمان یؤكد من خالله البرلمانيحد بعید من نطاق التشریعإلى قد ضیق 

.)1(سلطته، بحیث لم یعد هناك أي برلمان دیمقراطي في هذا المستوى المتدني من السلطة

، فخول 1958من الدستور الفرنسي لسنة 16ثر المؤسس الجزائري بما جاء في المادة تأ

لرئیس الجمهوریة سلطات واسعة في اتخاذ كل اإلجراءات الضروریة والكفیلة بمواجهة 

1963الظروف غیر العادیة، بدایة بصدور دستور سنة 
1976، مرورا بدستور سنة )2(

، ثم )3(

1989دستور سنة 
:منه على93الذي تنص المادة 1996دستور ، وأخیرا)4(

یقرر رئیس الجمهوریة الحالة اإلستثنائیة إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم یوشك أن "

وال یتخذ مثل هذا اإلجراء إال .یصیب مؤسساتها الدستوریة أو استقاللها أو سالمة ترابها

األمة والمجلس الدستوري بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس

تخول الحالة اإلستثنائیة رئیس .واإلستماع إلى المجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراء

األمة لالجمهوریة أن یتخذ اإلجراءات اإلستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقال 

إلجراءات ، تنتهي الحالة اإلستثنائیة حسب األشكال واوالمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة

".السالفة الذكر التي أوجبت إعالنها

(1) – Maurice DUVERGER : « La Vème République et le régime présidentiel », 03ème édition,
Arthance Fayard, Paris, 1961, p209.

س الجمهوریة في حلة الخطر الوشیك الوقوع یمكن لرئی":على) مرجع سابق(1963من دستور 59تنص المادة –)2(

."اتخاذ تدابیر إستثنائیة لحمایة استقالل األمة ومؤسسات الجمهوریة ویجتمع المجلس الوطني وجوبا 

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 120تنص المادة –)3( إذا كانت البالد مهددة بخطر وشیك الوقوع :

یتخذ مثل هذا اإلجراء أثناء .على سالمة ترابها، یقرر رئیس الجمهوریة الحالة اإلستثنائیة، أوالدستوریةعلى مؤسساتها

تخول الحالة اإلستثنائیة لرئیس الجمهوریة أن یتخذ اإلجراءات الخاصة التي .اجتماع الهیئات العلیا للحزب والحكومة

باستدعاء من مجلس الشعبي الوطني وجوبا الیجتمع .تتطلبها المحافظة على استقالل األمة ومؤسسات الجمهوریة

".التي أدت إلى تقریرهاو  األشكال وبناء على نفس اإلجراءات المذكورة أعالهالحالة اإلستثنائیة حسب نفستنتهي .رئیسه

"على) مرجع سابق(1989من دستور 87تنص المادة –)4( یقرر رئیس الجمهوریة الحالة اإلستثنائیة إذا كانت البالد :

وال یتخذ مثل هذا اإلجراء إال .مهددة بخطر داهم یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة، أو استقاللها، أو سالمة ترابها

تخول الحالة اإلستثنائیة رئیس .جلس األعلى لألمن ومجلس الوزراءبعد استشارة المجلس الدستوري واإلستماع إلى الم

الجمهوریة أن یتخذ اإلجراءات اإلستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقالل األمة والمؤسسات الدستوریة في 

راءات السالفة تنتهي الحالة اإلستثنائیة حسب نفس األشكال واإلج.یجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا.الجمهوریة

".وجبت إعالنهاالذكر التي أ
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إمكانیة التشریع باألوامر في ظل ألول مرة لرئیس الجمهوریة1996سنة خول دستور 

یمكن لرئیس ":التي جاء فیها124الظروف اإلستثنائیة بموجب الفقرة الرابعة من المادة 

."من الدستور93كورة في المادةالجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة اإلستثنائیة المذ

ویتخذ "...:الدستور التي جاء فیهامن91من العبارة الواردة في المادة وهو ما یفهم أیضا

.)1(والحصار الطوارئیث تنظم هذه المادة حالتي ح،"كل التدابیر الالزمة الستتباب الوضع

:اإلستثنائیةالشروط الدستوریة للتشریع باألوامر في الظروف :ثانیا

رئاسیة في ظل الظروف بواسطة األوامر الیتطلب لجوء رئیس الجمهوریة إلى التشریع 

من خاصة أن تتوفر مجموعة ، 1996من دستور 93المنصوص علیها في المادة اإلستثنائیة

.شكلیة وٕاجرائیةاك شروط موضوعیة، وهناك شروطهنلذا الشروط الدستوریة، 

:اإلستثنائیةة للتشریع باألوامر في الظروفضوعیالشروط المو -1

الحالة یقرر رئیس الجمهوریة ": على 1996من دستور 01فقرة  93المادة تنص

أو  الدستوریةالد مهددة بخطر داهم، یوشك أن یصیب مؤسساتهااإلستثنائیة إذا كانت الب

أن الشروط الموضوعیة بیتبینمن خالل استقراء هذه الفقرة و . "استقاللها أو سالمة ترابها

خطر داهم وحال وجسیمتتمثل في وجود الظروف اإلستثنائیة، الالزمة للتشریع باألوامر في 

.استقاللها أو سالمة ترابها وأیوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة یهدد البالد، 

:یهدد البالدوحال جسیم داهم و  وجود خطر -أ

أن تكون البالد مهددة بخطر ر في الحالة اإلستثنائیةباألوامیشترط اللجوء إلى التشریع

Menace(داهم جسیم وحال  grave et immédiate(
انوني بمفهومه الق، حیث یقصد بالخطر)2(

"لوناسي ججیقة–)1( .256، مرجع سابق، ص..."1996ة في الدستور الجزائري لسنة السلطة التشریعی:

(2) – « La notion de « menace grave et immédiate » est une condition assez vague, car elle
peut se prêtée à diverses interprétation. A cette condition, le comité consultatif constitutionnel
français a ajouté dans son avis de 12 avril 1961, une deuxième condition de fond desquelles est
subordonnée la mise en œuvre de l’article 16, qui est nettement plus précise : Il doit y avoir non
seulement menace grave et immédiate, mais aussi « interruption du fonctionnement régulier
des pouvoirs publics constitutionnels » qui signifie la paralysie des pouvoirs publics qui veut
dire l’impossibilité absolue pour le Parlement et le Gouvernement d’exercer leurs fonctions ».
Jean LAMARQUE : « La théorie de la nécessité et l’article 16 ... », Op.cit, p609.
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یصیب حیویة معینة، فیهددها بالزوال أو قد ة تنذر بضرر أن ینصرف إلى كل حالة واقع

سیما وحاال، حیث یستوي أن یكونتوفر شرط الخطر، البد أن یكون ج، ولكي ی)1(اإلنقراض

ویعود تقدیر جسامته إلى ،)2(خارجیا أو داخلیا، أو داخلیا وخارجیا في نفس الوقتهذا الخطر

قد جاءت واسعة من الدستور91السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة، على اعتبار أن المادة 

.الداللة یمكنها أن تستوعب كل حاالت الظروف غیر العادیة

المقصود الفعلي من صعوبة تحدیدلكذلك نظرا غموض مفهوم الخطر الجسیم، و نظرا لو 

جسامة الخطر، اتجه غالبیة الفقه إلى القول بأن الخطر الجسیم هو الخطر الذي یتجاوز في 

فیقصد به الخطر الذي یكون قد بدأ أما الخطر الحال.شدته جمیع المخاطر المعتادة والمألوفة

من األخطار التي بعد أو أنه مستقبلي، في حین أن الخطر المحتمل فال یعدفعال ولم ینته

.)3(، وحكمه ینطبق على الخطر الذي وقع وانتهىمن الدستور93تسمح بتطبیق المادة 

أن ب،1958من الدستور الفرنسي لسنة 16والمادة 93المقارنة بین المادة یبدو من خالل 

قة، حیث وضعت شروطا تتعلق بموضوع الخطر ودرجة هذه األخیرة قد جاءت أكثر د

أن یكون حاال وجسیما، ومعیار الجسامة هو أن یؤدي الخطر إلى إعاقة بخطورته، إذ تشترط 

، أما من حیث موضوعه فهو أن یمس بمؤسسات الدولة )4(السیر المنتظم للسلطات الدستوریة

.الدولیةدولة إللتزاماتهاتنفیذ السالمة أراضیه، أو یعیق استقالل البالد أو أو

.100، مرجع سابق، ص"...جمهوریةالسلطات اإلستثنائیة لرئیس ال":غابلایروجدي ثابت –)1(
86، ص1994، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، "ورة في القانون الدستورينظریة الضر ":یحي الجمل–)2(

.87وص
.30، مرجع سابق، ص"...صاص التشریعي لرئیس الجمهوریة اإلخت":بدران مراد–)3(

(4) – « Pour certains auteurs, il était difficile d’admettre qu’en face d’un danger menaçant la
vie de l’Etat, le Président de la République doit attendre que les Assemblées et le
Gouvernement soient complètement paralysés pour recourir au pouvoir exceptionnels, et par
ailleurs, cette interprétation stricte est difficilement compatible avec la clause qui prévoit la
réunion de plein droit du Parlement, c’est pourquoi d’autres auteurs estimaient qu’une
interprétation large devait s’imposer ». Georges BURDEAU : « Manuel de droit
constitutionnel et institutions politiques », 20ème édition, L.G.D.J, Paris, 1984, p651.
« Pour que cette condition soit remplie, il faut que les pouvoirs publics, c'est - à - dire le
Parlement et l’exécutif ne puissent exercer normalement leurs activités, c’est la seule
interprétation qui soit en harmonie avec l’esprit et la lettre de l’article 16 de la constitution
de 1958 ». Louis FAVOREU et Philippe LOIC : « Les grandes décisions du conseil
constitutionnel », collection de droit public, Sirey, 07éme édition, Dalloz, Paris, 1993, p128.
Jean LAMARQUE : « La théorie de la nécessité et l’article 16 … », Op.cit, p609 et p610.
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:ها أو سالمة ترابهاستقاللیتات الدستوریة للدولة أو اس الخطر بالمؤسسأن یم - ب

التشریع باألوامر في الحالة اإلستثنائیة على قیام الخطر فحسب، بل البد ال تتوقف سلطة

ولة، أو استقاللها تأثیر معین، یتمثل في إحداثه لتهدید على مؤسسات الدلهذا الخطر أن یكون 

الخطر الذي یتوفر على قدر معین من ذلك أو سالمة ترابها، حیث یقصد بالخطر المهدد، 

وللتعبیر عن هذا الشرط، .)1(القدرة على اإلنتقاص من المصالح المهددة أو یؤدي إلى إزالتها

یر ما یث وهو،"یوشك أن یصیب مؤسساتها الدستوریة"ة  لجأ المؤسس إلى استعمال عبار 

تتوقف فقط عن سیرها المنتظم؟ للدولة سوف هل ذلك یعني أن المؤسسات الدستوریة :التساؤل

ولإلجابة على هذا اإلشكال اتجه غالبیة الفقه .)2(أم أنها تتوقف كلیة عن القیام بأعمالها؟

أن لجوء رئیسبر عتبِ یَ تفسیرا واسعا، إذ1958من دستور 16نحو تفسیر المادة الفرنسي

عثر السلطات العامة في سیرها، بمعنى أن یستلزم فقط تهوریة إلى تطبیق هذه المادةالجم

، وهو ما )3(الكليعجزصعوبة، دون أن یشترط أن یكون قد أصابها الشلل التام والسیرها یتم ب

جتماع اضرورة ، التي تنص على 1996من دستور 93أخذ به المؤسس الجزائري في المادة 

.)4(تامما یعني أن هذا األخیر لیس في حالة عجزالبرلمان وجوبا، م

:اإلستثنائیةامر في الظروفللتشریع باألو الشكلیة واإلجرائیة الشروط -2

تمثل الشروط الشكلیة واإلجرائیة الالزمة حتى یلجأ رئیس الجمهوریة إلى التشریع باألوامر ت

یس المجلس الشعبي الوطني ورئیس في الحالة اإلستثنائیة، في أن یستشیر إلزامیا كل من رئ

لى لألمن، ومجلس ع إلى كل من المجلس األعألمة، والمجلس الدستوري، وأن یستممجلس ا

.)5(جتماع البرلمان بغرفتیه وجوباافة إلى ضرورة االوزراء، إض

.101، مرجع سابق، ص"...السلطات اإلستثنائیة لرئیس الجمهوریة":وجدي ثابت غابلایر–)1(
"اإلختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة ":بدران مراد-)2( .32ص، مرجع سابق، ...

(3) – Jean LAMARQUE : « La théorie de la nécessité et l’article 16 ... », Op.cit, p 610.
.259، مرجع سابق، ص..."1996لسلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة ا" :لوناسي ججیقة–)4(

، بأن نفس هذه الشروط كان قد أقرها 1996من دستور 93یظهر من خالل التمعن في الشروط المحددة في المادة –)5(

مع إضافته لشرطین آخرین عند لجوء رئیس الجمهوریة إلى تطبیق الحالة اإلستثنائیة، لكن 1958المؤسس الفرنسي لسنة 

عدم جواز حل الجمعیة الوطنیة أثناء استخدام السلطات اإلستثنائیة، وكذا ضرورة توجیه رئیس الجمهوریة لخطاب :وهما

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1958من الدستور الفرنسي لسنة 16راجع المادة .لألمة یعلمها بذلك
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:لمجلس الدستوريالشكلیة لرئیسي غرفتي البرلمان ولاإلستشارة  -أ

یا، والمجلس الدستوري شرطا إلزامریة لرئیسي غرفتي البرلمانتشارة رئیس الجمهو سإتعتبر 

مجرد ، لكن رغم ذلك تبقى اآلراء الصادرة عنها من الدستور93عند لجوئه إلى تطبیق المادة 

.شكلیة فقط ال تلزم رئیس الجمهوریة من الناحیة القانونیة بأي شكل من األشكالآراء 

ستشاریة، والتي عادة ما تتم في اذه الهیئات هي آراء ومن منطلق أن اآلراء الصادرة عن ه

سریة تامة، فإنه یجوز لرئیس الجمهوریة مخالفتها، دون أن یترتب عن مخالفتها أیة آثار 

قانونیة، ولو أن هذه اآلراء تتمتع بآثار سیاسیة هامة، نظرا للمخاطر التي قد یتعرض لها 

  .ذه اآلراءرئیس الجمهوریة في حالة عدم احترامه لقیمة ه

ت، ال یعني إلى أن عدم إلزامیة رئیس الجمهوریة األخذ بآراء هذه الهیئاتجدر اإلشارة

بینما ال یتم نشر ن اإلستشارة إجراء قانوني إجباري،ستشارتها، ألإمكانیة استغنائه عن ا

.)1(محتوى اآلراء إطالقا، وذلك على اعتبار أنها موجهة مباشرة إلى رئیس الجمهوریة

یبقى اإلشكال مطروحا إذا لم یقم رئیس الجمهوریة باستشارة هذه الهیئات، وقرر اللجوء 

من الدستور بصفة منفردة، ففي هذه الحالة یكون تصرفه عمال غیر 93إلى تطبیق المادة 

Excès(دستوري، یجوز الطعن فیه قضائیا بدعوى تجاوز السلطة  du pouvoir( وٕان كان ،

قوة وجود في حالة عن هذه اإلستشارةمكن لرئیس الجمهوریة أن یستغنيرى بأنه یالبعض ی

.)2(ستشارة تلك الهیئات عملیة مستحیة إستحالة مطلقةاقاهرة، تجعل

راء الهیئات التي یستشیرها رئیس الجمهوریة عند تطبیق الحالة اإلستثنائیة مهما بالنسبة للرأي العام، ألن یعد نشر آ–)1(

محتواها یتعلق أساسا بالحقوق والحریات العامة من جهة، ومن جهة أخرى یعتبر نشرها وسیلة للضغط على رئیس الجمهوریة 

.280، مرجع سابق، ص"...جلس الدستوري مدور ال ":نبالي فطة.لتسبیب قرار تقییده للحقوق والحریات

(2) – « La consultation du Conseil Constitutionnel avant la mise en application de l’article 16
est obligatoire: Le Président de la République ne saurait s’en disposer. Toutefois, certains
auteurs ont soulignée qu’en cas de force majeure, cette consultation, comme celle du
Premier Ministre et des Présidents des Assemblées, pourrait être supprimée ». Louis
FAVOREU et Philippe LOIC: « Les grandes décisions du conseil constitutionnel … »,
Op.cit, p128. Georges VEDEL note à ce propos: « … On observera qu’il peut paraitre assez
paradoxal, après avoir invoqué un état de désorganisation total du pays, de supposer que le
Président de la République puisse paisiblement consulter le Premier Ministre, les Présidents
des Assemblées et le Conseil Constitutionnel, mais il faut supposer que si les consultations ne
pouvaient avoir lieu, la force majeure dispenserait de leur accomplissement … ». Georges
VIDEL: « Le problème des rapports du législatif et du l’exécutif … », Op.cit, p635 et p636.



التشریع باألوامر سلطة مكرسة دستوریا:األولالباب

- 79 -

:اإلستماع إلى المجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراءاإلكتفاء ب - ب

األعلى لألمن إلى المجلسرئیس الجمهوریة بأن یستمع 1996دستورمن 93تلزم المادة 

ومجلس الوزراء عند لجوئه إلى تطبیق الحالة اإلستثنائیة، دون أن یكون ملزما برأیهما، خاصة 

یتولى تنظیم المجلس هو الذي ، و )1(أن رئیس الجمهوریة هو الذي یترأس مجلس الوزراء

لك ذلكن على خالف .المجلسین، مما یترتب عنه إمكانیة تأثیره على رأیي)2(األعلى لألمن

استماع رئیس الجمهوریة لرأیه، تكمن جتماع مجلس األمن و أن الحكمة من ابهناك من یرى 

أسبابه وتحدید سبل مقاومته، على كل شخیص الخطر تشخیصا أمنیا بتحلیل تفي إمكانیة 

كما أن مجلس الوزراء .)3(هو الخطر الداخلي93اعتبار أن الخطر المقصود في المادة 

أن یوقع رئیس با حاسما في هذا المجال، ألن النظام البرلماني یقضي بإمكانه أن یلعب دور 

، وهو أمر غیر ممكن في النظام )4(مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن رئیس الجمهوریة

، على اعتبار أن رئیس الجمهوریة هو نفسه رئیس مجلس الوزراء، في 1996الدستوري لسنة 

1996ویضاف إلى ذلك أن دستور .)5(اء لیسوا مستقلین عنهحین أن الوزیر األول وبقیة الوزر 

Le(أو ما یسمى لم یأخذ بتقنیة التوقیع المجاور  contreseing( الذي یقابل مسؤولیة الحكومة

هي من الدستور 93أن سلطة رئیس الجمهوریة في تطبیق المادة بأمام البرلمان، وهو ما یعني 

.)6(هاممارستأثناءفعلي ان أي  دور و البرلمسلطة شخصیة، لیس للحكومة أ

:صوریة اإلجتماع الوجوبي للبرلمان بغرفتیه -ج

اع البرلمان وجوبا عند لجوء رئیس جتمعلى ضرورة ا1996في دستور نص المؤسس 

ن أن یفسر الغایة الحقیقیة من هذا دو من من الدستور، 93تطبیق المادة الجمهوریة إلى

یثیر تساؤال حول ما ینهض به في هذه الحالة تماع الوجوبي للبرلمان اإلجوعلیه فإن .اإلجراء

."یترأس مجلس الوزراء": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 04ف  77تنص المادة –)1(
كیفیات یحدد رئیس الجمهوریة": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 02ف  173تنص المادة -)2(

."تنظیم المجلس األعلى لألمن وعمله
"بوضیاف عمار–)3( .204، ص2007، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، "الوجیز في القانون اإلداري:
.250، صمرجع سابق،..."سیاسیة لصالح الهیئة التنفیذیة تركز السلطة ال":عبد الرضا حسین الطعان–)4(
"بوضیاف عمار–)5( .205ص ، مرجع سابق،..."الوجیز في القانون اإلداري :
.460مرجع سابق، ص،..."أسالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري ":بوقفة عبد اهللا –)6(
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ضرورة تطبیق الحالة اإلستثنائیة؟یناقشكي یعني أنه یجتمع ل، فهل في هذا المجالمن دور

مان یمكن تحقیقه في أوضاع معینة، لكن جتماع البرلثم إن ا.)1(؟التصویت علیهابوهل یقوم 

دي إلى تعطیل سیر عمل تؤ الة القوة القاهرة مثال، والتيى كحال یمكن تحقیقه في أوضاع أخر 

.)2(جتماع البرلمان، وهو ما یترتب عنه استحالة اللدولة المؤسسات الدستوریة

بأن أهمیة هذا هناك من یرى أن  جتماع البرلمان، إالارغم أن المؤسس لم یفسر معنى و     

ابعة األوضاع وٕاقرار التوصیات تظهر من خالل تمكین هذه المؤسسة من متاإلجتماع

المناسبة لرئیس الجمهوریة، والتي یمكن أن یأخذها بعین اإلعتبار أثناء تطبیق الحالة 

یعد جتماع البرلمانكما أن ا.)3(مسبباتهاء إلى إنهائها بعد زوال اإلستثنائیة، أو عند اللجو 

ال السلطات اإلستثنائیة، ي استعمالضمانة الوحیدة التي تمنع رئیس الجمهوریة من التعسف ف

، أن یحیل رئیس الجمهوریة إلى )4(دستورمن ال158طبقا للمادة یث یمكن للبرلمانبح

لكن تبقى هذه المحكمة غیر منصبة إلى .)5(بتهمة الخیانة العظمىالمحكمة العلیا للدولة

.)6(دبعأن ینظمها لم یر النور اأن القانون العضوي الذي كان مفروضیومنا هذا، كما 

.261مرجع سابق، ص،..."1996ور الجزائري لسنة السلطة التشریعیة في الدست":لوناسي ججیقة -)1(

(2) – Louis FAVOREU et Philippe LOIC: « Le conseil constitutionnel », collection que sais-
je?, 05ème édition, P.U.F, Paris, 1991, p97. Louis FAVOREU et Philippe LOIC: « Les grandes
décisions du conseil constitutionnel », 12ème édition, Dalloz, Paris, 2003, p365.
(3) – Travaux du colloque D’Axe-en-Provence (Le domaine de la loi et de règlement),
notamment les rapports de: CHARDEAU, FAVOREU, LOIC ET RIVERO, 02ème édition,
Economica, Paris, 1981, p221.

تؤسس محكمة علیا للدولة، ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 01ف  158لمادة تنص ا-)4(

تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة على األفعال التي یمكن وصفها بالخیانة العظمى، والوزیر األول عن الجنایات والجنح 

."لمهامهماالتي یرتكبانها بمناسبة تأدیتهما

ضد الرئیس 1868سُتعِمل إجراء المتابعة على أساس الخیانة العظمى ألول مرة في الوالیات المتحدة األمریكیة عام ا –)5(

عام " نیكسون"لرئیس بینما كان هذا اإلجراء ذاته سببا في إقالة ا.، لكن مجلس الشیوخ لم یصوت آنذاك على إقالته"جاكسون"

، 1998دیسمبر 19بعدما قام مجلس النواب باتهامه بتاریخ "كلنطن"كما استعمل أیضا هذا اإلجراء ضد الرئیس .1974

أعضاء )3/2(ولما أحیلت هذه المسألة على مجلس الشیوخ لمحاكمته، انتهت هذه األخیرة ببراءته نظرا لعدم توفر نسبة ثلثي 

"مصطفى حسن البحري:أنظر في ذلك.1999فیفري 12خ المجلس، وذلك في تاری لسلطتین الرقابة المتبادلة بین ا:

.331، ص2006النهضة العربیة، القاهرة، ، دار)"مقارنةدراسة (التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة، 
"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 02ف  158تنص المادة –)6( قانون عضوي تشكیلة یحدد:

".وكذلك اإلجراءات المطبقةمة العلیا للدولة وتنظیمها وسیرها،المحك
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لفصل الثانيا 

لطبیعة القانونیة لألوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریةا

رئیس الجمهوریة أهمیة من طرف یعة القانونیة لألوامر المتخذةتكتسي عملیة تحدید الطب

تحدید جمیع اآلثار القانونیة المترتبة عنقصوى، ألنه على إثر هذا التكییف القانوني یتم

تحدید مدى إمكانیة ، كما یتم على إثر هذه الطبیعة القانونیةوص حیز التنفیذوضع هذه النص

أو للرقابة إذا ما كیفت على أنها قرارات إداریة،من طرف القضاءالقضائیةخضوعها للرقابة

.إذا ما اعتبرت أعماال تشریعیةمن طرف المجلس الدستوريالدستوریة

وامر التي یتخذها رئیس طبیعة القانونیة لألتحدید المسألةقه بخصوص انقسم الف

األوامر ستظل أعماال إداریة دون اإلهتمام بموافقة هذه جانب یرى بأن :إلى جانبینالجمهوریة

، ولو أن هناك من یرى في هذا الجانب بأن األوامر )1(علیه هاعرضإذا ما تم علیهاالبرلمان

ن، أما بعد أن یوافق علیها فتكتسب صفة لبرلماتعد أعماال إداریة فقط قبل أن تحضى بموافقة ا

ل هذه حوِّ األعمال التشریعیة، ألن البرلمان هو الوحید الذي یمكنه أن یُ التشریع وتصبح من

.)2(طبیعة تنظیمیة إلى تشریعاتاألوامر من أعمال ذات

ألوامر ة باصحیحا إذا تعلقت المسألإلعتماد علیها كان أنه إذاأساسنتقد هذا الرأي علىی

نعقاد البرلمان، إال أن اإلعتماد علیه بشأن تحدید الطبیعة ما بین دورتي االمتخذة خالل فترة 

شكاال قانونیا هاما، على اعتبار أن هذه یثیر إالقانونیة لألوامر المتخذة في الحالة اإلستثنائیة 

عتبرت هذه األوامر ا اوافقة البرلمان، وبالتالي فإذمال تعرض إطالقا على النصوص القانونیة

الوحید الذي اإلجراءأعماال إداریة، فمن سیتولى إصباغ الصفة التشریعیة علیها من منطلق أن

الرأي أنصار المعیار العضوي باعتبار رئیس الجمهوریة سلطة إداریة، وعلى هذا األساس فإن كل ما یصدر أخذ بهذا–)1(

.منه من قرارات فهي ُتكّیف على أنها قرارات إداریة ولیست تشریعات، وبالتالي یجوز الطعن فیها قضائیا لإللغاء

التشریعیة في الجزائر لیست مقتصرة على البرلمان وحده، وٕانما هي نرى بأن اإلعتماد هذا اإلتجاه مبالغ فیه ألن السلطة –)2(

وقوانین عضویة )122المادة (جهاز مركب، فمن جهة هناك البرلمان الذي خول له الدستور مهمة التشریع بقوانین عادیة 

، سواء بواسطة األوامر ، وٕالى جانبه هناك رئیس الجمهوریة الذي خول له الدستور سلطة التشریع بعدة وسائل)123المادة (

، )11ف  77المادة (أو المعاهدات الدولیة )10ف  77والمادة 04ف  07المادة (أو عن طریق اإلستفتاء )124المادة (

.وبالتالي فاألوامر تعد تشریعات منذ اتخاذها من طرف رئیس الجمهوریة وال حاجة لتدخل البرلمان إلضفاء هذه الصفة علیها
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البرلمان؟ وهل ستبقى هذه األوامر أعماال ذات طبیعة إداریة؟ موافقة ها هذه الصفة هوحیمن

ل التي تخوّ 1996دستورمن 124المادة الرابعة من ةالفقر  قض مع ما جاء فيوهو ما یتنا

من 93اإلستثنائیة المذكورة في المادة وامر في الحالةاألة التشریع بلرئیس الجمهوریة سلط

لحالة هي كذلك أعمال تشریعیة أن األوامر المتخذة في هذه ابما یعني ، وهو )1(نفس الدستور

ى تدخل ، دون حاجة إل"یشرع"ستنادا إلى عبارة ا ةد هذه الصفة من الدستور مباشر تستم

.عن طریق التصویت بالموافقةإلضفائها علیهاالبرلمان

تخاذها من منذ اوامر هي أعمال تشریعیةوبالمقابل یرى جانب آخر من الفقه بأن األ

طرف رئیس الجمهوریة، ألن هذا األخیر یمارس في هذه الحالة وظیفة تشریعیة أصلیة مستمدة 

إن جمیع األوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة سواء في حالة ف ليوبالتا، مباشرةمن الدستور

نعقاد البرلمان، أو في الحالة ا بین دورتي اغور المجلس الشعبي الوطني، أو خالل فترة مش

بل تشریعات قائمة بذاتها، ولیس للبرلمان أو تنظیماتلیست أعماال إداریةفهي  ،اإلستثنائیة

، بنقلها من أعمال یةأي تأثیر على طبیعتها القانونبالموافقةللتصویت هفي حالة عرضها علی

.)2(ذات صبغة إداریة إلى أعمال تشریعیة

وانطالقا من النقاش الكبیر الذي تطرحه مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لألوامر التي 

افقته، رضت على مو یتخذها رئیس الجمهوریة، ومدى إمكانیة تأثیر البرلمان علیها إذا ما عُ 

أن نمیز الطبیعة القانونیة لألوامر بیقتضيفإن الوصول إلى إدراك حقیقة هذه اإلشكالیة 

العرض اإللزامي على البرلمان لكي یوافقالمتخذة في الحاالت العادیة، باعتبارها تستوجب

حالة الطبیعة القانونیة لألوامر المتخذة في العن )المبحث األول(علیها في أول دورة مقبلة له

.)المبحث الثاني(على البرلمانالمستثناة من إجراء العرضاإلستثنائیة

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 04ف  124ص المادة تن–)1( یمكن رئیس الجمهوریة أن یشرع :

".من الدستور93بأوامر في الحالة اإلستثنائیة المذكورة في المادة 

اعتبارهم بأن رئیس الجمهوریة سلطة تشریعیة تمارس وظیفة هذا الرأي أنصار المعیار الموضوعي من خالل أخذ ب–)2(

تشریعیة مستمدة من نصوص الدستور مباشرة عن طریق التشریع باألوامر، وفي هذه الحالة تكون كل األوامر التي یتخذها 

ي یسنها البرلمان، رئیس الجمهوریة هي عبارة عن تشریعات تتمتع بنفس القیمة القانونیة التي تتمتع بها سائر التشریعات الت

وبالتالي فال حاجة إطالقا لتدخل البرلمان للموافقة على هذه النصوص القانونیة حتى تكتسب صفة التشریع، وٕانما تستمد هذه 

.الصفة التشریعیة من الدستور مباشرة منذ تاریخ اتخاذها من طرف رئیس الجمهوریة
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األولمبحثال

ادیةـروف العـیة لألوامر المتخذة في الظـانونـقلة اـیعـبـالط

حالتین لرئیس الجمهوریة إمكانیة اللجوء إلى التشریع باألوامر في خولت أحكام الدستور

البرلمان، أو خالل فترة ما بین دورتيجلس الشعبي الوطني، حالة شغور الم:عادیتین وهما

وامر بنفس المسألة یتعلق بمدى تمتع هذه األ في هذه اإلشكال القانوني المطروحلكن یبقى

رئیس بر یعتالبرلمان؟ وهل التشریعات التي یسنهاالقیمة القانونیة التي تتمتع بها سائر

إذا كان رئیس ثم یمكنها أن تحل محل البرلمان؟عیةسلطة تشریفي هذه الحالة الجمهوریة

،)1(الدستورمباشرة من أحكامأصلیة مستمدة األوامر بصفةریة یمارس وظیفة التشریع بجمهو ال

على موافقة البرلمان؟ وهل لهذه الموافقة تأثیر على الطبیعةالتي یتخذها لماذا تعرض األوامر ف

أعمال تنظیمیةهي أن هذه األوامر بمن یعتبر ك ؟ خصوصا أن هناالقانونیة لهذه النصوص

إلى من تنظیمات تتحول لمان، لكن بمجرد أن تحضى بموافقة البرلمانا البر قبل أن یوافق علیه

إذا ما أخطر المجلس الدستوريرقابةائیة وتخضع لتنفلت من الرقابة القضحینئذ تشریعات، 

.وكأنها لم تكن إطالقاملغاةتصبح سف البرلمانعلیها، أما إذا لم یوافقبشأنها

یتطلب تحدید الطبیعة القانونیة لألوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في حالة شغور 

المجلس الشعبي الوطني أو فیما بین دورتي البرلمان، أن نسلط الضوء على ماهیة إجراء 

التركیز على أهم المعاییر مع)المطلب األول(عرض هذه األوامر على موافقة البرلمان 

.)الثانيالمطلب (واآلراء المعتمدة فقهیا في تحدید الطبیعة القانونیة لهذه األوامر 

الواردتین ضمن الفصل 1996من دستور 124والمادة 1976من دستور 153یالحظ أنه على خالف كل من المادة –)1(

قد وردت ضمن الفصل المتعلق بالسلطة التنفیذیة، وهو ما 1963من دستور 58المتعلق بالسلطة التشریعیة، فإن المادة 

امر التفویضیة المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة هي أعمال تنظیمیة ولیست تشریعات، على أساس أن رئیس یعني بأن األو 

من 58لكن هذا الرأي غیر صحیح كونه یتناقض مع محتوى المادة .الجمهوریة سلطة تنفیذیة مهمته اتخاذ تنظیمات مستقلة

حق من المجلس الوطني التفویض له لمدة محدودة یجوز لرئیس الجمهوریة أن یطلب"التي جاء فیها 1963دستور 

وتعرض على مصادقة المجلس الوطني في أجل ثالثة ...تخاذ تدابیر ذات صبغة تشریعیة عن طریق أوامر تشریعیةا

، وهو ما یعني أن هذه األوامر هي تشریعات ولیست تنظیمات، خاصة أنها تعرض إلزامیا على مصادقة المجلس "أشهر

قد  1963من دستور 58ثالثة أشهر، لذا فهي تستمد هذه الصفة من الدستور مباشرة، فحتى ولو أن المادة الوطني خالل

.وردت ضمن الفصل المتعلق بالسلطة التنفیذیة، إال أن ذلك ال ینفي الصفة التشریعیة عن األوامر
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األولمطلبال

البرلمانعلى موافقة ماهیة إجراء عرض األوامر

،األوامرآلیة التشریع عن طریق التي كرست الدساتیر الجزائریة المؤسس في كلنص

خالل فترة ما بین دورتي إلزامیة عرض جمیع األوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة  على

أن مسألة تحدید الطبیعة ب، لكن هذا ال یعني یوافق علیهاعلى البرلمان حتى نعقاد البرلمانا

لمان، ألن الدستور لم یمنح لهذا القانونیة لهذه النصوص القانونیة تبقى معلقة على موافقة البر 

أیة سلطة فعلیة لمراقبة أعمال السلطة التنفیذیة في مجال التشریع، وهو ما یجعل من  راألخی

ن فإ ،ذلك من على العكسلكن  .)األولالفرع (محدودةشكلیة و مانیة رقابة هذه الرقابة البرل

ة جدا من تبقى مسألة وارد، عندما تعرض علیهرفض هذه األوامر من طرف البرلمانإمكانیة 

عكاسات انونیة رغم صعوبة تحقیقها عملیا، ومن ثمة یبقى التساؤل مطروحا حول إنالناحیة الق

.)الثاني الفرع(البرلمان ترفض من طرفومصیر تلك األوامر التي

ع األولالفر 

على األوامر المعروضة علیهبرلمان الة محدودیة رقاب

ائیة، والتي ال تعرض خالفا لألوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الظروف اإلستثن

تعرض علیه ما بین دورتي البرلمان لمان، فإن األوامر التي یتخذها خالل فترة إطالقا على البر 

لذا یلتزم بالموافقة علیها شكلیا )أوال(إلزامیا، لكنه یصعب علیه رفضها عملیا إلعتبارات عدیدة 

.)اثانی(امها كما جاءت وفي أول دورة مقبلة له، دون أن یناقشها أو یعدل أحك

:دواعي صعوبة رفض البرلمان لألوامر المعروضة علیه:أوال

خالل رغم أن رئیس الجمهوریة ملزم وفقا ألحكام الدستور بأن یعرض األوامر التي یتخذها

حتى یوافق علیها شكلیا في أول دورة ،البرلمان إجباریا على البرلمانانعقادفترة ما بین دورتي

ال أن إمكانیة رفض البرلمان لهذه األوامر تعد قضیة تعتریها صعوبات عملیة جمة، مقبلة له، إ

.)1(سواء من حیث الجانب القانوني أو من حیث الجانب السیاسي

.22ص، مرجع سابق، ."..التشریع باألوامر وأثره على استقاللیة المجلس ":بوالشعیر سعید–)1(



التشریع باألوامر سلطة مكرسة دستوریا:األولالباب

- 85 -

:المعروضة علیهالجانب القانوني لصعوبة رفض البرلمان لألوامر-1

أنها األوامر،عن طریق التشریع المتعلقة بسلطةستقراء مختلف المواد من خالل ایستشف 

بمركز تشریعي هام في البنیان الدستوري للدولة رئیس الجمهوریة ترتكز في مجملها على تزوید

والمادة 1963من دستور 58المادة كل من ، حیث تؤكد قراءة وتحلیل )1(على حساب البرلمان

ن یتحدثان وما في صالح رئیس الجمهوریة ألن هذین النصی، أنهما د1976من دستور 153

وعلیه یحق لرئیس الجمهوریة أن یعترض على أي أمر یرفضه البرلمان عن الموافقة ال غیر،

بدعوى أن الدستور ینص فقط على الموافقة دون الرفض، غیر أنه یمكن أن یستشف من 

رفض األوامر المعروضة علیه، مما یجعل ذلك من أن یالنص ذاته عدم منع البرلمان صراحة 

.ما وممكنا، لكن دون أن یؤدي إلى إلغائها أو وقف نفاذهاإحتماال قائ

ن التشریع لكنها أفرغت من محتواها، ألمن النظام الفرنسيلطریقة مستوحاةیبدو أن هذه ا

من 38لمادة باألوامر في فرنسا ینتج عن تفویض من البرلمان إلى رئیس الجمهوریة طبقا ل

الذي قد یرفضها وال یوافق ر على مستوى البرلمان،، على أن تناقش هذه األوام1958دستور 

رئیس الجمهوریة ل ام الجزائري الذي خول فیه المؤسسعلیها، خالفا لما هو معمول به في النظ

الوسائل الكفیلة كلمؤسسة التشریعیةون أن یمنح للإمكانیة التشریع عن طریق األوامر، لكن د

ى التشریع باألوامر، ویبقي علآلیةعلى مزایالمراقبة هذه األوامر، لیقضي بذلك المؤسس 

ختصاص التشریع لجهة أخرى تتمثل في السلطة التنفیذیة، عیوبها المتمثلة أساسا في منح ا

.التي كان من المفروض أن تكون كل تصرفاتها خاضعة لرقابة البرلمانو 

1976ستورمن د153المادةو  1963من دستور 58لى المادة یظهر من خالل الرجوع إ

 وافقأن یبین المادتین تلزمان البرلمان أن المسألة في صالح السلطة التنفیذیة، حیث أن هاتب

على جمیع األوامر المعروضة علیه ومن دون أي استثناء، وكأنه ال یجوز إطالقا اإلعتراض 

لعبت دورا هاما في خلق القواعد القانونیة، التشریع باألوامرآلیة "إلى القول بأن "لوناسي ججیقة"لقد ذهبت األستاذة –)1(

حل تففي بعض األحیان تشترك األوامر مع القانون في سن القواعد ذات الطبیعة التشریعیة، وفي بعض األحیان األخرى 

عتبارها الوسیلة األساسیة للتشریع، حیث تعد األوامر إحدى الوسائل الهامة لتنفیذ سیاسة الحكومة، محل القانون با

ما بین دورتي البرلمان إما لتنظیم مسائل إستعجالیة تتطلب التدخل السریع، وٕاما كوسیلة یف لتنفیذیةتستعملها السلطة ا

:راجع."سة سلطة مخولة له بموجب نصوص الدستورللتعبیر عن سمو المركز القانوني لرئیس الجمهوریة في ممار 

.102ص ، مرجع سابق،"...1989في الدستور الجزائري لسنة في مدى ازدواجیة السلطة التنفیذیة ":لوناسي ججیقة
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صراحة للبرلمان 1996تور من دس124خولت المادة فقد  ،على العكس من ذلكو . علیها

وهو اإللغاء، قانونیا على رفضها ، مرتبة جزاء إمكانیة رفض األوامر المعروضة علیهتیهبغرف

لكن رغم أن هذه المادة كرست مبدأ التصویت على األوامر المتخذة في الحاالت العادیة من 

طرف البرلمان، حیث أصبح بإمكان هذا األخیر بغرفتیه أن یصادق على هذه األوامر

مكنه أن یرفضها جملة ولیس تفصیال، إال أن هذا اإلجراء بات صوریا ، كما یمصادقة شاملة

فقط، ألن البرلمان ال یمكنه إدخال أیة تعدیالت على األوامر، كما أن التجربة في الجزائر 

أن البرلمان لم یقف یوما حجر عثرة في وجه إرادة رئیس الجمهوریة، الذي خولت له بتثبت 

إلى حل المجلس الشعبي الوطني، أو اللجوء إلى اإلستفتاء أحكام الدستور إمكانیة اللجوء 

.الشعبي في كل قضیة یرى أنها ذات أهمیة بالغة بالنسبة للدولة الجزائریة

:ألوامر المعروضة علیهجانب السیاسي لصعوبة رفض البرلمان لال -2

نة الحزب على نظام هیم1989وٕالى غایة 1962إن قیام النظام السیاسي الجزائري منذ 

، واقتراح المرشحین للنیابة من قبله بواسطة األمین )1(الواحد والمزج بین قیادة الحزب والدولة

بة أدنى من مرت، یجعلهم في )2(العام للحزب، أو ممثلین عنه قبل تقدیمهم للتزكیة الشعبیة

إن ضرورة قیام حزب الطلیعة الواحد، ودوره المرجح في ":ما یلي)مرجع سابق(1963جاء ضمن دیباجة دستور –)1(

ومراقبة سیاسة األمة، هما المبدآن الجوهریان اللذان حمال على اختیار شتى الحلول لمعالجة المشاكل الدستوریة  إعداد

التي تواجه الدولة الجزائریة، وبذلك یتم ضمان السیر المنسجم والفعال للنظم السیاسیة المقررة في الدستور عن طریق 

إن تنظیم مؤتمر جبهة "):مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976دستور كما جاء ضمن دیباجة"....جبهة التحریر الوطني 

ذول، من أجل إقامة التحریر الوطني الذي سیحدد للحزب قوانینه األساسیة ویعطیه هیئاته القیادیة لتتویج هذا الجهد المب

."...1965جوان 19، كما جاء في بیان مؤسسات لألمة تخلد بعد األحداث وزوال الرجال

، وكذا المواد )مرجع سابق(1963من دستور 26و 25، 24، 23كان تحت نظام الحزب الواحد، وبمقتضى المواد –)2(

، التي تجعل من )مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 103و 102، 101، 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94

في الجزائر، أن یتم اقتراح شخص واحد فقط ومن دون أي منافس على حزب جبهة التحریر الوطني الحزب الوحید والطلیعة 

لكن مع تطور النظام القانوني لإلنتخابات التشریعیة وبعد .التزكیة الشعبیة، ومن ثمة هو الذي سیصبح رئیسا للجمهوریة

ن لكي تختار ثالثة مترشحی1976، صار یقترح في حكم دستور 1976تأسیس أول مجلس شعبي وطني في الجزائر سنة 

الهیئة الناخبة مترشحا واحدا على كل منصب، لیكون نائبا لها في المجلس الشعبي الوطني، بینما كان في حكم دستور 

:أنظر.أن تقدم قائمة وحیدة وفریدة ومغلقة حول إنتخابات أعضاء المجلس الوطني لكي تجرى حولها التزكیة الشعبیة1963

دار هومة ،"مقارنة ستوري، أسالیب تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة القانون الد":بوقفة عبد اهللا

.58، ص2002ر والتوزیع، الجزائر، للطباعة والنش
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طة موازیة لك یكون البرلمان عنصرا مكمال للنظام، وال یمكن اعتباره سل، وبذالجمهوریةرئیس

ومضادة قادرة على مواجهة ومراقبة أعمال رئیس الجمهوریة، من خالل إمكانیة رفض قراراته 

.وتصرفاته، بل هو مؤسسة تابعة للسلطة التنفیذیة

التي واكبت التطور السیاسي الجزائري لم تؤثر إطالقا على المؤسس أن األوضاعبیبدو 

المحافظة على مكانة الهیئة التنفیذیة، القانونیة صال متماشیا مع مضامین النصو الذي ال یز 

ة لسلطة رئیس الجمهوریة، خصوصا من خاللعمل على تدعیم المظاهر التفوقی ةومن ثم

رغم ، و )1(إعادة تكریس إمكانیته في التشریع في األصل العام باألوامر لتنفیذ سیاسة الحكومة

إمكانیة للبرلمانلقد خوّ ، 1976 رودستو 1963وعلى خالف كل من دستور 1996ن دستور أ

انوني له نحو رئیس ما یؤكد مبدئیا عدم وجود أي إلتزام قه، وهو األوامر المعروضة علی رفض

.نتفاء وجود إلتزام سیاسي نحوهاإطالقا ذلك ال یعني الجمهوریة، إال أن

ر دستور إلتزام البرلمان نحو رئیس الجمهوریة من الناحیة السیاسیة منذ صدو یظهر

، على أساس أن النظام القائم آنذاك كان مبنیا على شخص رئیس الجمهوریة الذي 1963

ه رئیس األغلبیة أن یمارس نفوذا على هذه حیث یمكنه باعتبار ب، )2(یجسد وحدة الدولة والحزب

األغلبیة عند التصویت على األوامر، كما یمكنه أن یمارس نفوذه بشكل مباشر على الفاعلیة 

تابعا لرئیس جهازا لمانیة ذاتها، وهو ما نلمسه كذلك في البرلمان الحالي الذي یغدو البر 

توجهاته، سواء عن عمله و من سلطة تأثیر واضحة على ذا األخیرالجمهوریة، نظرا لما له

.)3(مجلس األمةالثلث الرئاسي في أو عن طریق برلمانیة،طریق األغلبیة ال

لیس له أي دور في ، أنلسلطة التنفیذیةایاسیا ووظیفیا تجاه تبعیة البرلمان سیترتب عن 

تخاذ هذه النصوصمدى الحاجة إلى ا، و ع باألوامرتقدیر مدى ضرورة اللجوء إلى التشری

لمسألة ختصاص ورغبة رئیس الجمهوریة وحده، غیر أن هذه اوالعمل بها، بل یعود ذلك من ا

(1) – Walid LAGGOUNE : « La justice dans la constitution algérienne du 22 novembre
1976», in R.A.S.J.E.P, no 02, 1981, p226.

، )رئیس الجمهوریة(بحكم وحدة القیادة للحزب والدولة، كان العضو البرلماني مسؤوال سیاسیا أمام رئیس الهیئة التنفیذیة –)2(

ل جلسة مغلقة للمجلس وما یؤكد ذلك هو سحب الحصانة من خمسة نواب من المجلس الوطني بأمر من قیادة الحزب، خال

.325، ص1964أوت  11أنظر الجریدة الرسمیة لمداوالت المجلس الوطني بتاریخ .الوطني

.وما یلیها168ص: ما بعده: أعاله –)3(
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، وامرتشریع باألإلى ال رئیس الجمهوریةلجوء، إذ نجد أنهامةتثیر عدة إشكاالت قانونیة

في  المتواجدةرئیس الجمهوریة واألغلبیةكل من بین الموجودة على طبیعة العالقة یبقى متوقفا 

وعلیه یمكن تصور وبین رئیس الجمهوریة والوزیر األول من جهة أخرى، ، من جهةالبرلمان

.)1(ة األغلبیة كما یمكن تصور حالة المعایشةحالة وحد

:)جهتینوحدة اإلنتماء الحزبي لل(الة وحدة األغلبیةح -أ 

تختلط اإلختصاصات بین العمل السیاسي لرئیس الجمهوریة وحدة األغلبیة إن في حالة

ألن رئیس یطرح أي إشكال في هذه المسألةال  وعلیه،والعمل الحكومي للوزیر األول

تي سوف یتخذها ستحضى بأن األوامر الماكونه یدرك تما، ةیبكل حر تصرفیسالجمهوریة

استعمال تقنیة یلجأ رئیس الجمهوریة إلى ،وبناء على ذلك.إشكالأي موافقة البرلمان بدون ب

، بحیث بالبرلمانضویة والوظیفیة التي تربطهنطالقا من طبیعة العالقة العالتشریع باألوامر ا

ما تمكن من التشریع باألوامر نیة معتبرة، كلأنه كلما كان رئیس الجمهوریة معززا بأغلبیة برلما

سهولة، إذ سیصادق البرلمان على جمیع األوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في أول دورة ب

.مقبلة له ومن دون أیة معارضة تذكر

:)ختالف اإلنتماء الحزبي للجهتینا(حالة المعایشة  –ب

ألوامر بصورة إستثنائیة، بحیث أنه ا ىیلجأ رئیس الجمهوریة إلحالة المعایشة فيإن     

عندما تعرض علیه في أول دورة مقبلة یتخوف من عدم حصول موافقة البرلمان علیها وف س

على األوامر التي یكون فیها رئیس  ةوافقیرفض المن البرلمان في هذه الحالة سوف له، أل

ئیس الجمهوریة ر  دور كلخاصة أنوضعیة خالف مع الهیئة التشریعیة،الجمهوریة في

ختصاصاته الدستوریة مع ضرورة ة اعلى ممارسفي هذه الحالة یقتصر فقط والوزیر األول

لما نعلم بأن الحكومةبحدة، لكن اإلشكال یثارختصاص المؤسسات األخرىحترام مجال اا

وتجسید برنامج رئیس الجمهوریة، وعلیه فإن رفض البرلمان بتنفیذ ةفي الدستور الحالي مكلف

سوف یؤدي حتما إلى عدم موافقته على ورقة عمل الحكومة، وهو ،ألوامر المعروضة علیهل

.عمل الحكوميتام للشلل الالما یؤدي إلى حل البرلمان وبالتالي 

).على الهامش(.19، صسابق، مرجع ..."لقواعد القانونیة في القانون الوضعي ظاهرة عدم فعلیة ا":كایس شریف–)1(
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:طابع الشكلي للموافقة البرلمانیة على األوامر المعروضة علیهال: ثانیا

.ى األوامر المعروضة علیهعلدوما یوافق البرلمانتؤكد التجربة العملیة في الجزائر بأن 

ان تعرض إلزامیا على ما بین دورتي البرلمخالل فترة ر المتخذة األوامكما أنه إذا علمنا بأن

مر األوا ة البرلمان أن یوافق على بعض موادستطاعحول مدى اموافقته، إال أن اإلشكال یثار 

التصویت علیها؟شترطة عندوما هي األغلبیة الم ؟وال یوافق على البعض اآلخر

األوامر وال لبرلمان أن یوافق على بعض موادال یمكن إطالقا لفبالنسبة لإلشكالیة األولى، 

بمعنى أن المصادقة ،ٕانما یصوت علیها جملة ولیس تفصیالو ، )1(یوافق على البعض اآلخر

Vote("مصادقة شاملة"تكون  en bloc(إما بالموافقة أو بالرفض)2(.

من طرفلموافقة على األوامرباألغلبیة المشترطة ل ةالمتعلقیة الثانیةأما بالنسبة لإلشكال

تختلف باختالف لبیة الالزمةأن األغب، وفي غیاب نص دستوري صریح یحددها، نرى البرلمان

للتشریع باألوامر رئیس الجمهوریة فإذا تدخل ل الذي یتدخل فیه رئیس الجمهوریة،نوع المجا

، )3(لنواباألغلبیة المشترطة هي األغلبیة البسیطة ل، فلقوانین العادیةمخصص لمجال الال يف

باألوامر أما إذا كان تدخل رئیس الجمهوریة للتشریع.مجلس األمةأعضاء )4/3(وأغلبیة

هي األغلبیة المطلقة األغلبیة المشترطةف ،لقوانین العضویةل مجال المخصصال منصبا على

تكون من كما نعلم فإن مجلس األمة یلكن  .)4(أعضاء مجلس األمة)4/3(لبیةوأغ نوابلل

قد یكون له دور حاسم في اعتماد الثلث الرئاسيإن ، لذا ف)5(ینینأعضاء منتخبین وآخرین مع

.وما یلیها175، ص1976، دار النهضة العربیة، القاهرة، "القانون الدستوري":ماجد راغب الحلو–)1(
(2) – Sans auteur : « le domaine législatif, lois et ordonnances », daté le 10 octobre 2010, in
www.ecotes.com/ero/exsep/f.f/00700244.htm

لم ینص على األغلبیة الالزمة للتصویت على القوانین العادیة في المجلس الشعبي 1996نشیر إلى أن دستور –)3(

من 58أنظر المادة .قد حددها بأغلبیة النواب الحاضرین2000الوطني، بینما النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة 

.2000جویلیة 30مؤرخ في 46صادر في ج ر ج ج عدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ال
تتم المصادقة على القانون ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 02ف  123تنص المادة –)4(

."ةأعضاء مجلس األم)4/3(العضوي باألغلبیة المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني وبأغلبیة ثالثة أرباع 
أعضاء )3/2(ینتخب ثلثا ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 03و  02ف  101تنص المادة –)5(

مجلس األمة عن طریق اإلقتراع غیر المباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس 

لث اآلخر من أعضاء مجلس األمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة ویعین رئیس الجمهوریة الث.الشعبي الوالئي

."في المجاالت العلمیة والثقافیة والمهنیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة
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، خصوصا مع وجود أغلبیة تابعة لرئیس المجلس الشعبي الوطنيوافق علیها یاألوامر التي 

المشترطة للتصویت على األوامر في )4/3(بعین اإلعتبار لنسبةأخذناكما أنه إذا .الجمهوریة

األصوات زائد صوت من المعارضة )4/1(یعني أنه یكفي أن تتحقق نسبة مجلس األمة، فهذا 

حزب ل جدامكنمممكنة وسهلة التحقیق، إذ وهي نسبة )صوت زائد صوت واحد36أي (

وا عن التصویت، أو باألحرى یتغیبون كلیة عضوا في مجلس األمة أن یمتنع37ه معارض ل

ما المشترطة إلقراره، وهو )4/3(تالي ال تتحقق نسبةیوم جلسة التصویت على األمر، وبال

.نوابحتى ولو حضي بموافقة الئهوٕالغایؤدي إلى رفض هذا األمر 

  يـانــثـرع الـفـال

؟إشكالیة مصیر األوامر التي ترفض من طرف البرلمان

مكانیة رفض على الغرفة األولى ثم على مجلس األمة، فإن إانت األوامر تعرض أوالإذا ك    

ث خالف بین حدو ما یترتب عنهوهو  هذا األخیر لها بعد موافقة النواب علیها تبقى ممكنة،

المتساویة األعضاءعلى استدعاء اللجنة البرلمانیةلكن رغم ذلك لم ینص المؤسس.الغرفتین

اآلثار إال أنه تغافل عن ،لى األوامر المرفوضة وهو اإللغاءع رتب جزاءوحتى أنه)أوال(

).ثالثا(تجاههاإلتزام البرلمان للصمت وعن إمكانیة)ثانیا(المترتبة عن إلغائها

:تجاهل المؤسس لدور اللجنة البرلمانیة المتساویة األعضاء: أوال

عرض في البدایة الظروف العادیة، تُ األوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة في  نإ    

.)1(على المجلس الشعبي الوطني، وٕاذا وافق علیها یتم عرضها على مصادقة مجلس األمة

على األوامر التي یوافق علیها مجلس األمة یقتصر فقط في التصویتوٕاذا كان دور 

-تبعدة عملیاوهي مسألة مس–التشریعیة هذه النصوصي الوطني، فإن رفضه لالمجلس الشعب

شكاالس الشعبي الوطني، وهو ما یثیر إبینه وبین المجل اتسیؤدي حتما إلى حدوث خالف

جب أن یكون كل مشروع أو ی": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 03ف  120تنص المادة –)1(

.قة علیهاقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة على التوالي حتى تتم المصاد

یناقش .على النص المعروض علیهقتراحات القوانین من طرف المجلس الشعبي الوطنيتنصب مناقشة مشاریع أو ا

".أعضائه)4/3(س الشعبي الوطني، ویصادق علیه بأغلبیة ثالثة أرباع مجلس األمة النص الذي صوت علیه المجل
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حول مصیر هذه األوامر محل الخالف، خصوصا مع استبعاد المؤسس لتقنیة قانونیا هاما

Système(الذهاب واإلیاب  de la navette()1(نة البرلمانیة المتساویة ، واقتصار دور اللج

La(اء األعض commission paritaire( على تسویة الخالفات التي تحدث بین الغرفتین

، من )2(البرلمانیتین حول مشاریع واقتراحات القوانین فقط، بناء على استدعاء من الوزیر األول

.دون أن ینص على امتداد مهمتها إلى تسویة الخالفات التي قد تحدث بشأن األوامر

، خول المؤسس مهمة تسویة )3(ون وسیلة لتجسید العمل الحكوميوباعتبار أن القان

حاصل بین الغرفتین البرلمانیتین حول أي مشروع أو اقتراح قانون، إلى لجنة اللخالف ا

، حیث یخضع استدعاء هذه اللجنة برلمانیةكل غرفةأعضاء من عشرةبرلمانیة مشكلة من 

أما إذا .ى نوع الخالف إن كان بسیطا أم جوهریانظر إلبال،)4(للسلطة التقدیریة للوزیر األول

.)5(حد فالحكومة تقوم بسحب النصولم تتوصل اللجنة إلى صیاغة نص مو استمر الخالف 

یقصد بالخالف البسیط ذلك الخالف التقني أو اإلجرائي الذي یسهل على اللجنة البرلمانیة 

من أعضاءبخمسة شرون الممثلونزه، بعدما یجتمع أعضاؤها العالمتساویة األعضاء تجاو 

كل من كل غرفة برلمانیة، وخمسة أعضاء آخرین من اللجنة المختصة بالنص محل الخالف

هذا الخالف بمسائل موضوع على استدعاء من الوزیر األول، حیث یتعلق ، بناءبرلمانیة غرفة

.)6(ث الشكل، أو بترتیب أحكامه من حیللنصإما بالصیاغة اللغویةبسیطة تتعلقتقنیة 

ورد بینهما إلى غایة أخذ رلمان بینالقانوني محل الخالف بین غرفتي البأن یكون النص "الذهاب واإلیاب"یقصد بتقنیة –)1(

:التي تنص)مرجع سابق(1958ر الفرنسي لسنة من الدستو 01ف  45، وهي التقنیة التي تضمنتها المادة إیجاد تسویة له

« Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées de
Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique ».

في حالة حدوث و ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 06وف  05وف  04ف  120تنص المادة –)2(

خالف بین الغرفتین، تجتمع بطلب من الوزیر األول لجنة متساویة األعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتین من أجل 

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتین للمصادقة علیه وال یمكن إدخال تعدیل .باألحكام محل الخالفاقتراح نص یتعلق 

."وفي حالة استمرار الخالف یسحب النص.علیه إال بموافقة الحكومة
(3) – Mohamed BRAHIMI : « Nouveaux choix constitutionnel et nouveaux besoins
politiques … », Op.cit, p745.

).مرجع سابق(02-99من القانون العضوي رقم 97إلى  87المواد من أنظر –)4(
ي حالة استمرار الخالف وف"...: على)  مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 06ف  120تنص المادة –)5(

."یسحب النص
.129، مرجع سابق، ص..."انیة المتساویة األعضاءمدى فعلیة اللجنة البرلم":كایس شریف–)6(
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، بین الغرفتین البرلمانیتینالخالف الجوهري ذلك الخالف الحاد الذي قد یحدثیقصد ب

فهو خالف ذو أبعاد سیاسیة وٕاستراتیجیة مرجعیته تباین الركائز األساسیة لعمل كل غرفة من 

ي البرلمان، فهو خالف ذو طبیعة إیدیولوجیة یقع عادة في حالة اختالف اإلنتماء السیاس

بي ال تناوب لألغلبیة المطلقة من كلتا الغرفتین البرلمانیتین، حیث یكون هناك تناوب نس

یعد خالفا بنیویا وعمیقا یعود سببه إلى اختالف المنطلقات السیاسیة مطلق على السلطة، وهو

.)1(والبرامجیة لألعضاء المكونین لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة

، )2(الغرفتین البرلمانیتینبین  فاتستة خال2007إلى 1997الممتدة من لفترة خالل احدثت 

المتعلق بالتحكم 09-09رقم  القانونعلى غرار ما حدث بشأن ،بسیطة تعد خالفاما تفمنها

الذي اقترحت بخصوصه اللجنة البرلمانیة المتساویة األعضاء إعادة صیاغة و ، )3(في الطاقة

رقم القانون ثم ، 1999جویلیة 20الجدید بتاریخ المصادقة على النصمنه، وتمت 41المادة 

الذي صادق علیه مجلس األمة لكن و ، )4(البرلمانالقانون األساسي لعضو المتعلق ب01-01

رلمانیة اللجنة البمادة منه، وعند عرض هذا القانون على)11(إحدى عشرة تحفظ علىب

.)5(42و 33، 31وهي المواد ،فقط موادالمتساویة األعضاء قامت بتعدیل ثالث 

رقم فنذكر منها ما حدث بخصوص القانون العضوي ،أما ما یتعلق بالخالفات الجوهریة

رض علیه مة عندما عُ األ والذي لم یصادق علیه مجلس،)6(المتعلق بالتقسیم القضائي05-11

الشخصیة، على ولى بسبب نصه على إنشاء محاكم متخصصة في األحوالفي المرة األ

.130، مرجع سابق، ص..."انیة المتساویة األعضاءمدى فعلیة اللجنة البرلم":كایس شریف–)1(

حصیلة الفترة التشریعیة الخامسة .112-102، ص2004حصیلة نشاطات مجلس األمة، نشریة لمجلس األمة، :أنظر–)2(

.وما یلیها11، ص2007، نشریة للوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان، )2002-2007(

أوت  02مؤرخ في 51ج عدد یتعلق بالتحكم في الطاقة، ج ر ج 1999أوت  02مؤرخ في 09-09قانون رقم –)3(

1999.
مؤرخ في 09یتعلق بالقانون األساسي لعضو البرلمان، ج ر ج ج عدد 2001فیفري 04مؤرخ في 01-01قانون رقم –)4(

.2001فیفري04
"لزهاري بوزید–)5( مداخلة في ،"دور اللجنة البرلمانیة المتساویة األعضاء في تسویة الخالف بین الغرفتین البرلمانیتین:

.وما یلیها123مرجع سابق، ص،...وقائع الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین 
26مؤرخ في 52یتعلق بالتقسیم القضائي ج ر ج ج عدد 2005جویلیة 17مؤرخ في 11-05قانون عضوي رقم –)6(

.2005جویلیة 
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ص یبرهن على ، فهذا النآنذاكلبالدالئم لوضعیة اكان غیر ماعتبار أن مثل هذا الطرح

ذو أبعاد سیاسیة وٕادیولوجیة لیس بإمكان اللجنة البرلمانیة المتساویة وجود خالف جوهري

2005، لذا طالت مدة صدوره إلى غایة األعضاء تسویته حسب تقدیر الحكومة
)1(.

ین الغرفتین افة إلى سلطة الحكومة في اللجوء إلى سحب أي قانون محل خالف بوباإلض

على اللجنة الخالفالقانون محل في عرض نصتتأخر كثیرا ها أحیانانجدالبرلمانیتین،

المتعلق 14-04رقم بالنسبة للقانون مثال، وهو ما حدثتسویتهل البرلمانیة المتساویة األعضاء

المتساویة ، حیث عالجت اللجنة البرلمانیة)2(في مجال الضمان اإلجتماعيبإلتزامات المكلفین 

ورغم ذلك لم یتم إرجاع هذا ، 2003أفریل28محل الخالف بتاریخالثالثةالمادة األعضاء

.إلى البرلمان للمصادقة علیه إال بعد مرور أكثر من سنةالقانونيالنص

ین لم یحدث أي خالف بین الغرفتإلى یومنا هذا و 2006أنه منذ سنة إلى  ةتنبغي المالحظ

في  السببرلمانیة المتساویة األعضاء، و اللجنة البالبرلمانیتین، وبالتالي لم یستدع الوزیر األول

ختالف بحجة الشعور ل حقه في اإلأن مجلس األمة لم یستعمذلك كما یرى البعض هو 

.)3(األخرىد فوق كل اإلعتبارات، وترجیح المصلحة العلیا للبالهذا الموقفبتتبعات 

1997دیسمبر 17في " أحمد أویحي"القانون العضوي المتعلق بالتقسیم القضائي من طرف حكومة تم إیداع مشروع–)1(

علیه ت ، حیث صو 1998جدول أعمال المجلس لدورة الربیع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ثم أعید تسجیله ضمن

تحفظ على خمس ، لكنه 1999مارس 16صادق علیه في ، ثم أحیل على مجلس األمة الذي 1999جانفي 12النواب في

، حیث أعرب رئیس الحكومة عن نیته في حل 2002سبتمبر 03اء معلقا إلى غایةلیبقى القانون األساسي للقض.مواد منه

ي اجتمعت بمقر التالبرلمانیة المتساویة األعضاء، وقام فعال باستدعاء اللجنة2002اسبة افتتاح دورة الخریفالخالف بمن

:أنظر.ووزیر العالقات مع البرلمان لدراسة المواد محل اإلختالفبحضور وزیر العدل 2002سبتمبر 11مجلس األمة في

،2002مارس 12لیوم الخبر الیومي، مقال منشور في جریدة "تجمید عن القانون األساسي للقضاء رفع ال" :ع فیصل

.27-22ص ، ص2003أكتوبر 17مؤرخ في ،03والت مجلس األمة، دورة الخریف، العدد الجریدة الرسمیة لمدا.03ص 

یتعلق بإلتزامات المكلفین في مجال الضمان اإلجتماعي، ج ر ج ج 2004نوفمبر 10مؤرخ في 17-04قانون رقم –)2(

.2004نوفمبر 13مؤرخ في 72عدد 

أعضاء مجلس األمة لم ":بأن2007في ختام دورة الخریف لمجلس األمة سنة "عبد القادر بن صالح"لقد أكد السید –)3(

ل اإلعتبارات، وفي كافة یستعملوا حق الرفض شعورا بتتبعات هذا الموقف، فهم باستمرار یرجحون مصلحة البالد فوق ك

ستدراك النقص المسجل في النصوص القانونیة المحالة علیهم، وفي كل مرة كانوا كانوا یطالبون بالتوصیات المواقفهم 

:قال من الموقع اإللكترونين".ون قد خوله إیاهم بشكل صریحنیتجنبون خیار الرفض والتعطیل رغم أن القا

www.majliselouma.dz daté le 28 janvier 2008.
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التي تتمیز بها كونها عادة ما تتعلق أما ما یتعلق باألوامر ونظرا للحساسیة الكبیرة

بالمسائل الهامة واإلستراتیجیة في الدولة، ونظرا لما تتطلبه من سرعة في التنفیذ وال تحتمل أي 

د یترتب عنه حدوث خالفات حادة ، فإن عرضها على مصادقة الغرفتین البرلمانیتین قتأخیر

غرض ة المتساویة األعضاء ببینهما، لذا فإن المؤسس لم ینص على استدعاء اللجنة البرلمانی

، كونها غیر قادرة على تجاوز هذه الخالفات على تسویة الخالفات التي تحدث بشأنها

ن رئیس أبأن المعطیات السیاسیة في بالدنا تثبت جوهریة، خصوصا خالفات اعتبارها 

دون أي  األوامرقتراحاته عن طریق ه بتمریر كل االجمهوریة یملك آلیات هامة تسمح ل

أن دور البرلمان یقتصر فقط في التصویت على األوامر المتخذة فیما بین إشكال، طالما 

البرلمان من دون أیة مناقشة أو تعدیل، وكأن المؤسس أراد أن یقول بأنه ال نعقادا دورتي

الف بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة تخاتناقض أو أي ا أن یحدث یجوز إطالق

ف بین خالأي حول األوامر المعروضة علیهما للتصویت، بینما ال یمكن تصور حدوث 

ال تعرض الحالة اإلستثنائیة، ألن هذه األوامر األوامر المتخذة فيالغرفتین البرلمانیتین بشأن

.وٕانما تصبح نافذة بمجرد صدورهاالبرلمان،موافقة إطالقا على

:األوامر التي ال یوافق علیها البرلمان إلغاءالمترتبة عن القانونیة اآلثار :ثانیا

لم ترتبا أي 1976من دستور 153والمادة 1963من دستور 58ن المادة رغم أن كل م

دستور ، إال أن علیه عرضا تُ لى األوامر التي ال یوافق علیها البرلمان عندمجزاء قانوني ع

على أن األوامر التي ال یوافق علیها البرلمان نص قد  124المادة من03الفقرة  في 1996

بمجرد ، ومعنى ذلك أن تسحب ویزول ما كان لها من آثار بأثر رجعي)1(بغرفتیه تعد الغیة

ن، أما الحقوق كل أمر ملغى سیفقد أثره وكأنه لم یكوعلیه فإن ، التصویت علیها بعدم الموافقة

.سترجع إلى أصحابهافالمكتسبة فستبقى قائمة ال محالة، في حین أن الحقوق المفقودة 

حول اآلثار ت قانونیة هامةالبرلمان إشكاالملیة إلغاء األوامر التي ال تنال موافقةعتطرح 

قا مننطال، ااإلجراءات القانونیة المتبعة في ذلك وكذا ،نونیة المترتبة عن هذا اإللغاءالقا

، ونحن "فاعل"غیر صحیح من حیث قواعد اللغة العربیة كونه جاء على وزن "الغیة"إن استعمال المؤسس لمصطلح –)1(

الفاعل هو البرلمان ولیست األوامر، ألن البرلمان هو الذي یقوم بالفعل أي فعل إلغاء األوامر التي ال تحضى نعلم بأن 

.1996من دستور 124من المادة 03كما ورد في الفقرة "الغیة"ولیست "ملغاة"بموافقته، حینئذ تصبح هذه األوامر 
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، وعلیه فإن آثار إلغاء األوامر ة القانونیة التي تتمتع بها هذه النصوص القانونیةالطبیع

.تشریعاتعتبارهااریة تختلف عن آثارها إذا ما تم اباعتبارها قرارات إد

:إلغاء األوامر باعتبارها قرارات إداریةالقانونیة المترتبة عن ثار اآل -1

ما بین خالل فترة سواء ،رئیس الجمهوریةاإلداریة لألوامر التي یتخذها عةا بالطبینإذا سلم

على اعتبارها قرارات البرلمان أو في حالة شغور المجلس الشعبي الوطنينعقادا دورتي

یقضي  تقرارا هذا األخیرصدر، أن یُ اإلداري خضوعها لرقابة القضاءیترتب عن فإنه إداریة، 

.دم مشروعیتهابإلغائها في حالة ع افیه

إلداریة المختصة في القضاء اإلداري قیام السلطة االقرارات اإلداریة إلغاءیقصد بسلطة 

وٕاعدامها بأثر فوري بالنسبة للمستقبل ،القراراتهذه بالقضاء على اآلثار المترتبة عن تطبیق 

علیها أن تسارع فالمركز السامي للسلطة اإلداریة یفرض.ن مع ترك آثارها الماضیة قائمةفقط

المشروعة ا یجوز لها إلغاء القرارات، كمداري إذا قدرت عدم مشروعیتهإلى إعدام القرار اإل

.)1(العمل اإلداريتمس جانب المالءمة وظروف إلعتبارات 

اإللغاء هناك و  ،اإللغاء اإلداري للقرارات اإلداریةنوعین من اإللغاء، فهناكمیز الفقه بین

إداریة یمكن لإلدارة أن تلجأ إلى عملیة كما أنه إلى جانب اإللغاء،.ارات اإلداریةللقر  القضائي

.أخرى إلنهاء القرارات اإلداریة أال وهي السحب

:اإللغاء اإلداري للقرارات اإلداریة -أ 

ات المشروعةر القرارات غیر المشروعة والقرا على لقرارات اإلداریةإللغاء اإلداري لیشمل ا

 هذه القراراتتطبیق المترتبة عن وهو یعني إنهاء وٕاعدام اآلثار القانونیة د سواء، على ح

، مع ترك آثارها السابقة قائمة،من تاریخ صدور قرار اإللغاءبالنسبة للمستقبل فقط ابتداء

ي أو من الرئیس اإلداري اإللغاء صادرا من السلطة التي اتخذت القرار اإلدار  رسواء كان قرا

لذا مبدأ احترام الحقوق المكتسبة، یخضع اإللغاء اإلداري لمبدأ عدم الرجعیة و بینما األعلى، 

.بین القرار التنظیمي والقرار الفردي في هذا اإلطار التمییزالبد من

الطبعة الثانیة، ، "ریعیة قضائیة وفقهیة مدعمة بأحدث القرارات القضائیةالقرار اإلداري، دراسة تش":بوضیاف عمار–)1(

.180، ص2007جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 



التشریع باألوامر سلطة مكرسة دستوریا:األولالباب

- 96 -

ومقتضیات أن تعدله أو تلغیه وفقا لمتطلبات "القرار التنظیمي"یجوز لإلدارة في حالة 

ن القرار التنظیمي ال یولد وعیة الموضوعیة والشكلیة، ذلك أشر المصلحة العامة وقواعد الم

القرار التنظیمي  فإن إلغاء اكز قانونیة عامة وموضوعیة، وعلیهمر نشئحقوقا فردیة ذاتیة بل ی

لإلدارة أن تلجأ إلى فیمكن "القرار الفردي"في حالة أما .ةمكتسب وقعلى حقعتداءال یمثل ا

ألوضاع ا لإذا أنتج هذا القرار حقا مكتسبا لشخص ما وفق إال ذلك ال یجوزلكن إلغائه، 

ألن المراكز الخاصة التي تنشأ على القرارات ،واألشكال واإلجراءات التي ینص علیها القانون

.)1(ت لمصلحتهمأنشئمن ردیة ال یمكن المساس بها إال برضاالف

:اإللغاء القضائي للقرارات اإلداریة -ب 

فقط، وهو ما یعني غیر المشروعةالقرارات على قضائي للقرارات اإلداریة اإللغاء الیقتصر 

 اردآثارها القانونیة عن طریق إصالقرارات غیر المشروعة بالقضاء علىهذه نقضاء وزوال ا

، )2("اإللغاءدعوى "بعد تحریك ورفع ،یحوز على قوة الشئ المقضي فیهحكم قضائي نهائي

القانونیة من األفراد أمام الجهات القضائیة المصلحةمن طرف ذوي األهلیة والصفة و 

  .االمعمول بهطبقا للشروط واإلجراءات القانونیة،المختصة

:قرارات اإلداریةداري للسحب اإلال -ج 

وٕاعدامها المترتبة عنهاالقانونیةثاراآللقرارات اإلداریة إزالة وٕانهاء قصد بسلطة سحب ای

والحاضربالقضاء على آثارها في الماضيتوجد إطالقا، وذلككأنها لملتصبح بأثر رجعي

تتم عملیة سحب القرارات اإلداریة من طرف السلطات اإلداریة الوالئیة ، حیث )3(والمستقبل

"محیو أحمد–)1( ، 2006لجامعیة، الجزائر، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات ا، "محاضرات في المؤسسات اإلداریة :

.307ص

الوسیلة القضائیة الوحیدة التي تسمح بإلغاء القرارات اإلداریة قضائیا، ولمعرفة ماهیة وأحكام" دعوى اإللغاء"تعتبر –)2(

اإللغاء القضائي للقرارات اإلداریة، وطرق تحدید معناها وأهم خصائصها الذاتیة التي تمیزها عن باقي الدعاوي القضائیة، 

نظریة القرارات اإلداریة، بین علم اإلدارة العامة ":عوابدي عمار:أنظر.وكذا الشروط الشكلیة والموضوعیة المطلوبة لقبولها

.وما یلیها154مة للطباعة والنشر، الجزائر، دون سنة نشر، ص، دار هو "والقانون اإلداري

بأن إلغاء القرارات اإلداریة یجب أن )الغرفة اإلداریة(1988ماي 05اعتبرت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ –)3(

، یشكل صورة من صور التعسف على أساس تجاوز تراعى فیه الحقوق المكتسبة، وكل قرار ال تراعى فیه هذه الضمانة

.220، ص1991، 04المجلة القضائیة، مجلة مجلس الدولة، العدد :أنظر.السلطة
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فقا لما یقتضي و  یتم سحبها بالقدر الالزمعلى أن  ،ختصة خالل مدة زمنیة معینةموالرئاسیة ال

ة من آثار بالغالقرارات اإلداریةسحبیترتب عن سلطة  قد لكن نظرا لمابه مبدأ المشروعیة،

:بشرطین أساسیین وهماالخطورة، فقد تم تقیید ممارسة هذا اإلجراء

:القرارات اإلداریةموضوعمن حیث سحبالتقیید سلطة -1/ج

أن یتعلق من طرف السلطة اإلداریة المختصةالقرارات اإلداریةسحبعملیةتطلبت

د أن تول هابالقرارات اإلداریة واألعمال غیر مشروعة فقط، ألن هذه األخیرة ال یمكناإلجراء 

حقوقا نشئي تف القرارات اإلداریة المشروعة التبخالا، تنشئ مركزا قانونیا مكتسبحقوقا أو

.ز المساس بها أو اإلعتداء علیهاذاتیة فردیة مكتسبة ال یجو 

 هاالقاعدة الباطلة ال یمكن"غیر المشروعة إلى فكرة أن یعود أساس سحب القرارات اإلداریة 

تي تجعلها قابلة للسحب ، ومن أوجه عدم مشروعیة القرارات اإلداریة وال)1("أن تولد حقا مكتسبا

نعدام السبب، عیب مخالفة الشكل واإلجراءات ومخالفة القانون والتنظیم عیب ااإلداري، نذكر 

.)2(استعمال السلطة، وعیب عدم اإلختصاصفي نحراف اإلالمعمول بهما، وعیب 

:خالل المدة المقررةالسلطة المختصةمن حیثسحب التقیید سلطة -2/ج

من طرف السلطة اإلداریة المختصة في ات اإلداریةیجب أن تمارس سلطة سحب القرار 

السحب مشروعة یجب أن تتم بواسطة السلطة ةالنظام اإلداري للدولة، ولكي تكون عملی

اإلداریة السلطة أو اإلداریة الوالئیة،السلطة أو ي اإلدارة العامة للدولة،اإلداریة المختصة ف

وهي المدة المقررة للطعن القضائي، أما إذا تجاوزت ، خالل أجل ال یتجاوز شهرینالرئاسیة

.السحباكتسب حصانة ضد قد ر اإلداريأن القرابفذلك یعني هذه المدة

.152مرجع سابق، ص، "...ظریة القرارات اإلداریة ن":عوابدي عمار–)1(

من "محفوظ نحناح"قرارا یقضي بإقصاء المترشح المرحوم 1993مارس 11لقد أصدر المجلس الدستوري بتاریخ –)2(

، وذلك على أساس أنه لم یثبت مشاركته في الثورة التحریریة 1999أفریل 15اإلنتخابات الرئاسیة المقرر إجراؤها في تاریخ 

المعني إلى رفع دعوى قضائیة أمام مجلس الدولة، والتي أسفرت عن ، مما دفع ب1996من دستور 06فقرة  73طبقا للمادة 

یقضي برفض الدعوى، حیث أسس مجلس الدولة 2001نوفمبر 12بتاریخ )مجلس الدولة(صدور قرار من الهیئة القضائیة 

لة القضائیة، المج:أنظر.قراره بأن هذه األعمال دستوریة، وبالتالي تخرج من مجال رقابته على أساس عدم اإلختصاص

.141، ص2002، 01مجلة مجلس الدولة، العدد 
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:اعتبارها تشریعاتإلغاء األوامر بونیة المترتبة عنالقانثاراآل  – 2

تستمد هذه ،تشریعاتمن طرف رئیس الجمهوریة األوامر المتخذة عتبارن انطالقا ما    

رارها تواجد یتطلب إقحسب الوجه المبین في الدستور، أینعلیهاالصفة من موافقة البرلمان

قانونیا على بة جزاءرتجاءت م1996ستور من د124المادة لتصویت علیها، فإنالبرلمان ل

أن هذه النصوصب، وهو ما یعني )1(وهو اإللغاء بموافقة البرلمانلتي ال تحضىتلك األوامر ا

علیها البرلمان، لكن اإلشكال یطرح فیه من الیوم الذي ال یوافق ستفقد أثرها ابتداءالتشریعیة

تخاذها دون انتظار ریة تنفذ مباشرة من یوم اس الجمهو ئیأن األوامر التي یصدرها ر بلما نعلم

ما سیسفر عنه إجراء عرضها على البرلمان، وبالتالي عندما تعرض علیه ویحكم بإلغائها 

، فهل ستزول هذه اآلثار بأثر رجعي أم أنها ستزول قانونیة اتكون هذه األوامر قد رتبت آثار 

حقوقا ومراكز قانونیة، أو أنها ثم هناك بعض األوامر تكون قد أنشأتفي المستقبل فقط؟

قیدت حقوقا وحریات معترف بها دستوریا لألفراد، وهي آثار من الصعب إزالتها، فكیف یمكن 

ضمن أیة إجابات لم یت1996دستور أن اء على هذه اآلثار في هذه الحالة، على أساسالقض

  ؟وافق علیها البرلمانعن إلغاء األوامر التي ال ی ةالمترتبثار القانونیةتفصیلیة عن اآل

شغور المجلس الشعبي في حالةة لألوامر المتخذة بالنسباإلشكال مرة أخرى طرح یُ 

سینتخب خالل ثالثة یتم عرض هذه األوامر على المجلس الجدید الذيالوطني، فلماذا ال 

، تخاذها من طرف رئیس الجمهوریةنافذة مباشرة من تاریخ اتصبح هذه األوامرأشهر؟ كیف

وال حتى على مجلس األمة ولو بقي قائما على ،المجلس الجدیدموافقة وال تعرض إطالقا على 

وهل الثانیة؟ اعتباره غیر قابل للحل؟ وما الجدوى إذن في هذه الحالة من تواجد هذه الغرفة

  ؟من طرف المجلس الدستوريفحص مدى دستوریتهاتیجرى العمل على 

أن رئیس الجمهوریة ب1996من دستور 124ون المادة مضماستقراء من خاللنرى

ابة برلمانیة ، دون أیة رقغور المجلس الشعبي الوطنيفي حالة شألوامر بایتولى مهمة التشریع 

ما یدعو إلى ، وهو زال قائمارغم أنه ال یالتصویت على األوامربمن قبل مجلس األمة 

إلنتخابات التشریعیة من مجلس جدیدضرورة عرض هذه األوامر على تصویت ما یتولد عن ا

تعد الغیة األوامر التي ال یوافق ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 03ف  124تنص المادة –)1(

."علیها البرلمان
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، والغرض من ذلك هو أن هذه الرقابة البرلمانیة الالحقة من شأنها تقدیر ثالثة أشهرلخال

أما أن ینتقل اإلختصاص اسي،مدى مالءمة النص التشریعي الصادر بموجب أمر رئ

عبي الوطني، التشریعي المخول أصال للبرلمان إلى رئیس الجمهوریة بحجة شغور المجلس الش

.برمتهفیذیة على المجال التشریعيفذلك سیؤدي حتما إلى استحواذ السلطة التن

نتقال كل ما هو من خالل ا1996من دستور 124دراج المادة من إ إذن الغرضیتحدد 

بمقتضى شغور المجلس الشعبي الوطني، ومن مجال القانون إلى رئیس الجمهوریةمتواجد في 

تجمید نشاطه كلیة وبصفة مؤقتة إلى حیث یتم بة، أهمیمن دون أیة ألمة ثم یصبح مجلس ا

غضون ثالثة أشهر، وبهذا الشكل ینفرد رئیس حین انتخاب مجلس شعبي وطني جدید في 

ابط حقیقيوال یتقید فیها بأي ضاألوامر، بسلطة التشریع بشكل مطلق عن طریق الجمهوریة

ن یجعل رئیس الف ذلك، وكأن المؤسس أراد أعدم وجود نص دستوري صریح یلزم بخبسبب

إلى غایة انتخاب مجلس شعبي وطني جدید في الجمهوریة صاحب اإلختصاص التشریعي

، وبالتالي من دون منازع في هذا المجالرة یكون سیداغضون ثالثة أشهر، وخالل هذه الفت

.)1(بأنها أعمال تشریعیةر التي یتخذهایجوز وصف األوام

  ؟لیة عدم تعبیر البرلمان عن موقفه تجاه األوامر المعروضة علیهإشكا:ثالثا

من علیهتعرض تيلم یواجه المؤسس فرضیة اتخاذ البرلمان لموقف سلبي تجاه األوامر ال

الحالة التي تكون اقتصرت فقط على اإلشارة إلى1996من دستور 124، فالمادة ةوافقمأجل ال

إلى حالة إلتزام البرلمان تطرقلكن دون أن ت، البرلمانعلى  تم عرضهافیها األوامر قد 

.علیه إطالقا األوامرهذه ما إذا لم یتم عرض حالةصمت بعد عرضها علیه، وكذا لل

المعدل والمتمم 1971من دستور 09من خالل المقارنة مع النظام الدستوري المصري، خصوصا ما جاء في المادة –)1(

."یولي مجلس الوزراء سلطة التشریع":التي تنص على)مرجع سابق(

یصدر عن مجلس الوزراء لم تكن قرارات بقوانین تفویضیة ینبغي عرضها على موافقة البرلمان عند نجد بأن كل ما كان 

على جعل 1971انتخابه، وٕانما هي تشریعات قائمة بذاتها منذ صدورها، وبناء على هذه القاعدة جاء الدستور المصري لسنة 

بدون أیة قیود، فكل ما یصدر عن رئیس الدولة من ویزاولها)مجلس الوزراء(سلطة التشریع من اختصاص مجلس الرئاسة 

وهو . تعتبر تشریعات بذاتها، ولم یتم عرضها إطالقا على موافقة مجلس الشعب عند انتخابه"لوائح تفویضیة"أوامر في صورة 

:سامي جمال الدین:راجع.1980جانفي 04ما قضت به المحكمة الدستوریة العلیا المصریة في حكمها المؤرخ في 

.289وص 288، مرجع سابق، ص"...القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة"
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ذهب ولمواجهة فرضیة عدم تعبیر البرلمان عن موقفه من األوامر المعروضة علیه، 

، لألوامرمنیا ضیعد رفضا قولة،البرلمان لمدة غیر معجانب من الفقه إلى القول بأن صمت

، والتي إن مضت دون أن یعبر س صعوبة تحدید هذه المدةتقد على أسالكن هذا اإلتجاه من

.)1(ئهاتلقائیا إلى إلغا، فذلك سیؤديالبرلمان عن موقفه تجاه األوامرمن خاللها 

أقصى للمدة ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأن المؤسس لم یشترط حدا وبالمقابل 

یؤدي إلى سأنهأساسنتقد على، وهو ما ا)2(فیها البرلمان عن رأیهعبرالتي یجب أن یُ 

المساس بالحقوق والحریات العامة لألفراد، خاصة إذا ما تعمد البرلمان اتخاذ هذا الموقف 

.)3(السلبي محاباة لرئیس الجمهوریة

من طرف رئیس الجمهوریة خالل المتخذة أما في النظام الدستوري الجزائري فإن األوامر 

لكي تستمر في البقاء، ولن تصبح قوانینا نافذة یمكنها أنالبرلمان النعقادا فترة ما بین دورتي

حقالدستور قد قید موافقة البرلمان، وعلیه فإن لم تحض بإذا ترتب جمیع آثارها القانونیة 

السلطة موافقةعلى  ااع في عرضهبوجوب اإلسر التشریع باألوامررئیس الجمهوریة في

من قوة قانونیة،  افقد ما له، وٕاال ستتخاذهاالل مدة معینة من اخ)البرلمان(التشریعیة األصلیة

أوجبتا على قد  1996من دستور 124وتطبیقا لذلك فإن الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 

فقة البرلمان بغرفتیه، وذلك في أول عرض األوامر التي یتخذها على موابأن یرئیس الجمهوریة 

.على موافقة البرلمان عد الغیاالرئاسي دورة مقبلة له، فإذا لم یحز هذا التشریع 

رئیس ، بأن1971المصري لسنة دستورمن ال147مع المادة یتبین من خالل المقارنة

ا من تاریخ یوم)15(ریع على مجلس الشعب خالل بعرض ما یتخذه من تشملزمالجمهوریة

ٕاذا لم ه في حالة حله أو وقف جلساته، و جتماع لذا كان المجلس قائما، أو في أول اصدوره إ

"بدران مراد–)1( .18، مرجع سابق، ص"...ریة اإلختصاص التشریعي لرئیس الجمهو :

فقط أن  تشترط124ن المادة ، أل)مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996في دستور ما أخذ به المؤسس  هذا الرأي هو –)2(

من هذه المادة التي 02تكون موافقة البرلمان على األوامر في أول دورة الحقة له دون أن تحدد المدة، وهو ما تؤكده الفقرة 

".ى كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق علیهایعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها عل":تنص على
، فذلك لن یؤدي إلى ه في هذه األوامرمهما طالت مدة صمت البرلمان دون أن یعبر عن رأیلكن هناك من یرى بأنه –)3(

قرارات إداریة قابلة للطعن ، تعد تجاههاالبرلمان عن موقفه المساس بالحقوق والحریات، ألن هذه األوامر وٕالى غایة تعبیر

"سلیمان محمد الطماوي.أمام القضاء .517، ص1976، دار النهضة العربیة، القاهرة، "النظریة العامة للقرارات اإلداریة :
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بأثر ما له من قوة القانون، زالیعرض رئیس الجمهوریة هذا التشریع على المجلس النیابي

عرض هذا ما تم ، أما إذا من المجلس یقضي بذلكدون حاجة إلى إصدار قراررجعي

، إال إذا على مجلس الشعب ولم یقره، زال بأثر رجعي أیضا ما كان له من قوة القانونالتشریع 

ل الرجعي من اضطراب وعدم حتیاطا لما قد یترتب على مثل هذا الزواارأى المجلس، 

دون سحبه على الماضي، وذلك باعتماد نفاذ فقط صر هذا الزوال على المستقبل تقا، ستقرارا

.بوجه آخرابقة أو تسویة ما ترتب على آثاره السهذا التشریع في الفترة 

أو عدم  ،"قرارات بقوانین"في شكل لتشریع الرئاسيرفض مجلس الشعب لن یترتب ع

صبح عمال إداریا باطال بقدر مخالفته على هذا التشریع لیقوة القانون أن تزولعلیه،عرضه 

في حالة صمت نفسهانتائجب الكما تترت.جعي من تاریخ صدورهللقواعد العامة، وبأثر ر 

م حالة عدم حكالرئاسي التالي یأخذ هذا التشریع، وبراء العرض لم یكتملإج كون أن المجلس

إما من یهویستفاد زوال قوة القانون عل،من قوة القانون بأثر رجعيالعرض، فتزول ما علیه

في  باب المناقشة حولهیه، أو من قفل إل أو فض اإلجتماع غیر العادي الذي استدعيانتهاء 

1971لسنة من الدستور المصري 147ن الحل الذي أوجدته المادة إوعلیه ف.دورته العادیة

وعدم سحبه على الماضي، "عدم رجعیة التشریع"، إذ هو یسایر مقتضیات مبدأ جدامنطقي

على عدم إقراره ذلك أن اآلثار القانونیة التي كان التشریع الرئاسي قد رتبها في الفترة السابقة 

.)1(في ظل سریان مفعول هذا التشریعإنما ترتبت

على اإلشارة 1996دستورمن 124المادة من 03الفقرة في  الجزائريالمؤسساقتصر 

ما إذا كان دون أن یشیر إلىغاة، لكن ملعلیها البرلمان تعداألوامر التي ال یوافق إلى أن

امر عتمد نفاذ هذه األو یُ بالنسبة للمستقبل فقط، وبالتاليقانونیةل آثارها الزوا هذا اإللغاء یعني

اضي، بأثر رجعي ینسحب على الماإللغاء یتضمن زوال آثارهافي الفترة السابقة، أم أن هذا

هذه األوامر في الفترة القانونیة المترتبة عن تطبیقعن مصیر اآلثار وحینئذ یحق التساؤل

.)2(طرف البرلمانمنالسابقة على عدم إقرارها

.309و ص 308، مرجع سابق، ص"...الدستوري والشرعیة الدستوریة القانون ":سامي جمال الدین–)1(

"عفور محمد سعیدج–)2( ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، "مدخل إلى العلوم القانونیة، الوجیز في نظریة القانون:

.147وص 146، ص2004الجزائر، 
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  يـانــثـب الـلـطـمـال

معاییر تحدید الطبیعة القانونیة لألوامر المتخذة في الظروف العادیة

في تعتبر عملیة تحدید الطبیعة القانونیة لألوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة 

ا بین دورتي مخالل فترةفي حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أوالحاالت العادیة، سواء 

جمیعیتم تحدیدالقانونیة ، إذ أنه على أساس هذه الطبیعة نعقاد البرلمان، ذات أهمیة قصوىا

ا كانت قرارات ، ومعرفة ما إذحیز التطبیقاألوامردخول هذهاآلثار القانونیة المترتبة عن 

هو  صاحب الحق في ممارسة الرقابة علیها، هلمن هو إداریة أم تشریعات، وكذا معرفة 

  ؟اإداریة؟ أم المجلس الدستوري باعتبارها قوانینالقضاء اإلداري باعتبارها أعماال

هي أعمال إداریة ، البرلمانأثناء غیابتخذة أن األوامر المغالیة الفقه إلى القول باتجهت

عن ، لذا یترتب عن ذلك قابلیتها للطقة البرلمانبمواف ىا لها من قوة القانون قبل أن تحضرغم م

.یةأمام القضاء اإلداري باعتبارها قرارات إداریة صادرة عن هیئة إداریة مركز 

 هذه أن تخضعیمكن، 1996من دستور165عمال بالمادة هذا الرأي و على خالف لكن     

أما بعد أن .دستوریة من طرف المجلس الدستوري على أساس أنها تنظیماتاألوامر لرقابة 

هناك جانب من الفقه یرى بأنه ال یوجد أي تأثیر لمصادقة البرلمان یوافق علیها البرلمان، ف

على الطبیعة التنظیمیة لهذه األوامر، كما أنها ال تكسبها صفة القوانین بل تضفي علیها فقط 

.ابلة للطعن أمام القضاء اإلداريإداریة قفاألوامر ستظل أعماال لذا  قوة التشریع،

یرى بأن مصادقة البرلمان على األوامر، الدستوري الفقه بالمقابل هناك جانب آخر منو     

رقابة فهي تنفلت من التشریع، وبالتاليالذي یضفي علیها صفة الوحیداإلجراءبمثابة هو

لمجلس الدستوري، وما یبرر ذلك هو الرقابي لختصاص اإلتدخل في مجال و  اإلداري القضاء

، تصبح البرلمانالل فترة ما بین دورتيمن طرف رئیس الجمهوریة خأن األوامر المتخذة

.)1(في أول دورة مقبلة لهعندما تعرض علیه إذا لم یوافق علیها البرلمان ملغاة

"بدران مراد-)1( وللمزید من التفاصیل حول .22، مرجع سابق، ص"...س الجمهوریة اص التشریعي لرئیاإلختص:

:أنظر:مختلف اآلراء الفقهیة بخصوص الطبیعة القانونیة لألوامر

Tahar TALEB : « Le Président de la République, secrétaire général du FLN », thèse pour
l’obtention du grade de doctorat d’Etat en droit, université Clermont 1, faculté de droit et des
sciences politiques, 1985, p621 et s.
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العادیة یترتب على اعتبار األوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة في الحاالت

الدستوریة وصیانتها، ة، تتمثل في الحفاظ على حقوق وحریات األفرادأعماال إداریة أهمیة بالغ

، اقوانینقضاء للمطالبة بإلغائها، خالفا إذا ما تم اعتبارها من خالل إمكانیتهم في اللجوء إلى ال

تها، خاصة ال یملكون حینئذ صالحیة إخطار المجلس الدستوري إلثارة عدم دستوریأنهمحیثب

لحریات غالبا ما تأخذ أبعادا التي تهدف أساسا إلى حمایة هذه الحقوق وایةرقابة البرلمانالأن 

.ولیس لها أي دور فعلي في حمایتها من التعسف الرئاسي،سیاسیة

وٕاذا كانت عملیة تحدید الطبیعة القانونیة لهذه األوامر، ال تطرح أیة إشكاالت قانونیة 

تبار أن ، على اع)1("الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین"مبدأ بالنسبة للدول التي ال تأخذ ب

ة تثیر األوامر تعد تشریعات وال یمكنها أن تخضع إطالقا للرقابة القضائیة، فإن هذه العملی

على  ضائیة على دستوریة القوانین،التي تأخذ بمبدأ الرقابة القنقاشا وجداال كبیرین في الدول

القاضي هذه األوامر على أنها قرارات إداریة فهي تخضع لرقابةأساس أنه إذا ما تم تكییف

لت من رقابة القضاء اإلداري على أنها تشریعات فهي ستفما تم تكیفهااإلداري، أما إذا 

.المجلس الدستوريدستوریة من طرفتخضع لرقابةو 

المؤسس الجزائري صراحة تجاه األوامر المتخذة من طرف في ظل عدم وضوح موقف  إن    

شغور المجلس الشعبي الوطني أو خالل لة في حافي الحاالت العادیة، سواء رئیس الجمهوریة 

، فإن أن یوافق علیهاالبرلمان علیها أو بعد تي انعقاد البرلمان، قبل أن یوافقا بین دور فترة م

ن المعیار ألوامر، انطالقا مي تحدید الطبیعة القانونیة لهذه االفقه الدستوري قد اختلف ف

ستنادا إلى بغة إداریة اأعماال ذات ص، فهناك من یعتبرهاذه المسألةهفي  المعتمد علیه

بینما هناك )الفرع األول(بغض النظر عما إذا وافق علیها البرلمان أم ال المعیار العضوي،

تخاذها من طرف ا صبغة التشریعیة بمجردمن ذهب إلى القول بأن هذه األوامر تكتسب ال

.)الفرع الثاني(رئیس الجمهوریة، وذلك طبقا للمعیار الوظیفي 

ظهرت آلیة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الوالیات المتحدة األمریكیة، تفسیرا الختصاصات القضاء وطبیعة –)1(

قانونیة األخرى، وقد حقق هذا الشكل من الرقابة عدة عمله في حالة وقوع تعارض بین الدستور وغیرها من األعمال ال

نجاحات باهرة في مجال حمایة الحقوق والحریات الدستوریة لألفراد، مما دفع بالكثیر من الدول إلى محاكاة هذا الطریق 

الرقابة على ":بازالسید ال:أنظر في ذلك.وترجیحه على الطریق الفرنسي الذي یساند الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین

.234، ص1978، دار الجامعات المصریة، اإلسكندریة، "دستوریة القوانین في مصر، دراسة مقارنة 
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رع األولــفــال

  ويــضــعـار الـیــعـمـا للــقــبـل إداري طــمــر عـاألوام

Le(یقتضي األخذ بالمعیار العضوي  critère formel( قانونیة طبیعة الالكأساس لتحدید

األوامر التي یتخذها في الحاالت العادیةعمال التي یقوم بها رئیس الجمهوریة، أن تكونلأل

تخاذ ا ة مهمتهن رئیس الجمهوریة ما هو إال سلطة تنفیذیة إداریأل ،إداریة عةذات طبیأعماال

وما دامت األوامر عملیة اإلصدار،العبرة في ذلك هي الجهة التي تقوم بقرارات إداریة، ف

صادرة البرلماننعقادا بین دورتيمافیالمتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو 

، وبالتالي ال تهم إطالقا مسألة عرض هذه )1(ي أعمال إداریة بطبیعتهارئیس الجمهوریة فهمن 

.األوامر على البرلمان، كما ال یهم كذلك تصویته علیها، سواء كان بالموافقة أو بالرفض

ومن منطلق أن هذه األوامر أعمال إداریة، فإنه یجوز الطعن فیها قضائیا أمام مجلس 

تصویت على هذه األوامر فلیس له أي تأثیر على طبیعتها الدولة، أما تدخل البرلمان لل

القانونیة، ألن األوامر ستبقى محتفظة بصفتها اإلداریة باعتبارها قرارات إداریة، بكل ما یترتب 

عنها من نتائج وآثار، سواء تم التصویت علیها بالموافقة أو بالرفض، وذلك رغم تمتعها بقوة 

.و تلغي التشریعات القائمةالتشریع كونها تستطیع أن تعدل أ

فاستنادا إلى ما ذهب إلیه أنصار المعیار الشكلي أو العضوي كأساس للتمییز بین أعمال 

أي عمل تنظیمي یندرج في المجال التشریعي یبقى مختلف الهیئات العمومیة في الدولة، فإن

بأتم معنى داریاإذو طبیعة إداریة، وأي عمل یدخل ضمن المجال التنظیمي فهو یعد عمال 

27وعلى هذا األساس استنتج المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى قراره المؤرخ في ،الكلمة

Ratification(أنه بمجرد الموافقة الصریحة ب، 1971فیفري  implicite( من طرف البرلمان

من ، تتحول هذه األوامر1958من دستور 38على األوامر التفویضیة المتخذة بموجب المادة 

(1) – « Le Conseil d’Etat français dans sa décision rendue le 19 octobre 1962 (Ass, 19
octobre 1962: « canal ») se prononça en faveur de la nature « administrative » des
ordonnances prises par le Président de la République en vertu de l’article 38 de la
constitution de 04 octobre 1958, compte tenu de leur auteur, mais la loi du 15 janvier 1963
les valida « rétroactivement », considérant qu’elles ont et conservent « force de loi » à
compter de leur publication ». Dominique TURPIN: « Contentieux constitutionnel, droit
juridictionnel … », Op.cit, p171.
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Actes(یةتنظیمأعمال ذات طبیعة  de forme réglementaire( إلى أعمال ذات طبیعة

Actes(تشریعیة  de forme législative.( رئیس وقد ذهب الفقه الفرنسي إلى القول بأن

بما ره سلطة تنفیذیة وٕاداریة، تكون جمیع األعمال والتصرفات التي یقوم بها،باعتباالجمهوریة 

ي ، إما ستخضع لرقابة القضاء اإلدار تنظیمیةهي عبارة عن أعمال التي یتخذهامرفیها األوا

على أنها قرارات إداریة، وٕاما ستخضع لرقابة المجلس الدستوري بعد إخطاره إذا ما تم تكییفها

على أنها تنظیمات مستقلة، لكن بمجرد أن یوافق علیها تم تكییفهابشأن مدى دستوریتها إذا ما 

.)1(تكتسب صفة التشریع وال تخضع لرقابة القضاءالبرلمان

وٕاذا كان البعض یرى بأن األوامر التفویضیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة بمقتضى 

ال تطرح إشكاال كبیرا حول طبیعتها القانونیة1963الجزائري لسنةدستورالمن 58المادة 

ر تشریعیة عن طریق أوامر ذ تدابیتخاا"تستمد هذه الصفة من عبارة باعتبارها تشریعات

رئیس الجمهوریة یمارس في هذه الحالة سلطة تشریعیة مفوضة له ، على أساس أن"تشریعیة

ذ ما یراه مالئما من تدابیر حتى یتخ، بناء على طلب منه لمدة محددة،من طرف البرلمان

المادةهذه نص ن أب، إال أن اإلشكال یطرح بحدة لما نجد تشریعیة عن طریق أوامر تشریعیة

ضمن الفصل المتعلق بالسلطة التنفیذیة، وهو ما جعل البعض اآلخر ینفي الصفة  قد ورد

یة طبقا للمعیار العضوي، وبالتالي یجوز هذه األوامر ویعتبرها أعماال تنظیمالتشریعیة عن 

.الطعن فیها قضائیا أمام المجلس األعلى للقضاء إللغائها

، فهناك من ذهب إلى القول بأنها 1976المتخذة في ظل دستور أما بالنسبة لألوامر 

ستظل محتفظة بصفتها اإلداریة ما لم یوافق علیها البرلمان، وبالتالي یجوز الطعن فیها 

قضائیا، أما بعد الموافقة فإنها ستتحول إلى تشریعات، لكن ال یمكنها أن تخضع لرقابة 

(1) – « En réalité, une définition matérielle de la loi: tout comme l’acte administratif
intervenu dans les matières législatives reste un acte administratif, l’acte administratif
intervenu dans les matières réglementaires, reste un acte administratif, au plein sens du
terme. Seule l’onction parlementaire peut donc attribuer à un acte la qualité de loi. C’est de
cette conception formelle que le Conseil Constitutionnel a tiré une conséquence logique,
mais tout de même audacieuse, en considérant dans sa décision du 27 février 1971, qu’on
ratifiant implicitement une ordonnance de l’article 38 de la constitution de 1958 « acte de
forme réglementaire (sic) », le législateur en a fait « un texte de forme législative ». Ahmed
Salem OULD BOUBOUTT: « L’apport du conseil constitutionnel au droit administratif »,
préface de Georges VEDEL, collection Droit public positif, dirigé par Louis FAVOREU,
Economica, Presse Universitaire d’Aix Marseille, 1987, p175.
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نطبق وهذا التحلیل ی.ابة على دستوریة القوانینلم یؤسس آلیة الرق1976ألن دستور دستوریة

، 1996البرلمان في ظل دستور نعقادا ما بین دورتيأیضا على األوامر المتخذة خالل فترة 

ولو أن هذا األخیر لم ینص صراحة على خضوع هذه األوامر لرقابة المجلس الدستوري، لكن 

وفي ، موافقة البرلمان علیهاا بمجرد ة التي تكتسبهأن یؤثر ذلك على طبیعتها التشریعیدون 

تشریعیة نظرا أعماالهذه األوامر تعد"إلى القول بأن"كایس شریف"األستاذ  ذهب هذا اإلطار

أول دورة مقبلة النعقاده، فلو علیها، وذلك فيیصادقكي لإللزامیة عرضها على البرلمان 

.)1("الهیئة التشریعیة قةموافهذه األوامر أعماال تنظیمیة لما تم عرضها علىكانت

، بأن 1972فیفري29المؤرخ في 73-72قضى المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم 

ى بموافقة البرلمان صراحة أو وال یحض1958من دستور 38كل أمر صادر طبقا للمادة 

Implicitement(ضمنیا  ou explicitement( یبقى عمال ذو طبیعة تنظیمیة یمكن ،

، )1961نوفمبر 24قرار مجلس الدولة المؤرخ في (عن فیه قضائیا أمام مجلس الدولة الط

أما العرض البسیط لقانون لحدود المرسومة في قانون التفویض،خاصة إذا تجاوز األمر ا

Loi(الموافقة  de ratification( التنظیمیة على البرلمان، فهو ال یغیر من الطبیعة القانونیة

أما بالنسبة لألوامر التي تتضمن جانبا من التدابیر التشریعیة وجانبا آخر من .لهذه األوامر

)Décrets(تنظیمیة، فإن هذه األخیرة یمكن تعدیلها بموجب مراسیم الطبیعة الالتدابیر ذات 

من المجلس الدستوري، حینئذ تكتسب صفة األعمال )Délégalisation(لكن بعد ترخیص 

.)2(ت كلیة من رقابة القاضي اإلداريالتشریعیة وبالتالي تنفل

"كایس شریف:نقال عن–)1( ، مرجع سابق، "...نونیة في القانون الوضعي الجزائري ظاهرة عدم فعلیة القواعد القا:

.13ص

(2) – « Après avoir confirmé, le 29 février 1972 par la loi no 72-73, que les ordonnances sont
des actes de forme réglementaire tant que la ratification législative n’est pas intervenue,
qualification purement formelle qui ne préjuge pas du fond, le Conseil Constitutionnel a
précisé le 08 aout 1985, que les ordonnances sont des actes susceptibles de recours pour
excès de pouvoir, ou encore, dans celle du 23 janvier 1987, que l’ordonnance demeure
jusqu’à l’intervention de la loi la ratifiant, un texte de valeur réglementaire dont la
régularité juridique ne peut être apprécié par lui. Une fois ratifiées, les ordonnances
contiendront pour partie des dispositions législatives et pour partie des dispositions de nature
réglementaire, qui pourront même être alors modifiées par décret, après délégation du
Conseil Constitutionnel selon la procédure de l’article 37 alinéas 02 et elles échappent donc
désormais au contrôle du juge administratif ». Dominique TURPIN : « Contentieux
constitutionnel, droit juridictionnel … », Op.cit, p175 et p176.
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ورغم اعتراف المؤسس الفرنسي صراحة للمجلس الدستوري بسلطة منح الترخیص 

)Délégalisation( بشأن تعدیل األوامر التي تتضمن تدابیر تنظیمیة إلى جانب التدابیر

Dominique(التشریعیة، وهو ما یشكل حسب تعبیر األستاذ  TURPIN(برا لحمایة إنجازا معت

تخاذها خالل أمرا قد تم ا)250(أن حوالي بالمجال التشریعي، إال أنه من الناحیة العملیة نجد 

طبیعة المن التدابیر ذات لبیتها تتضمن كمیة ال یستهان بها المرحلة اإلنتقالیة، ورغم أن غا

de(تنظیمیة ال forme réglementaireDispositions(ص من ، إال أنها لم تخضع لترخی

.)1(المجلس الدستوري حتى یتم تعدیلها عن طریق مراسیم

موضوعیةتوفر ثالث شروطأن تیتطلب منح الترخیص من طرف المجلس الدستوري 

حصول تنفیذه یستلزم ، بحیثبوجود برنامج حكوميأساسیة، حیث یتعلق الشرط األول و 

بضرورة التقید بالمدة القانونیة ، والشرط الثاني یتعلق من البرلمانالحكومة على تفویض

للتفویض دون أن تتجاوزها، أما الشرط الثالث فهو یتعلق بالطبیعة القانونیة للمجال الذي یخول 

حیث یجب أن تتخذ األوامر في المجال المخصص بفیه للحكومة إمكانیة التشریع باألوامر، 

التشریع الحكومي الوسیلة وعلى ذلك یبقى اللجوء إلى هذا األسلوب من.للسلطة التشریعیة

.)2(الفعالة والسریعة بحوزة الحكومة لتنفیذ سیاستها مقارنة بمسرى سن القوانین العادیة

(1) – « On peut conclure qu’une grande partie des ordonnances est à l’abri des délégations, et
que cela représente un acquis considérable pour le domaine législatif, car comme on le s’est
peu soucié au cours de la période transitoire de faire le départ entre dispositions
réglementaires et législatives, les quelques 250 ordonnances non soumises à la délégalisation
contiennent, sans doute, une bonne quantité de dispositions de caractères réglementaires, et
donc de matières qui échappent au pouvoir réglementaire alors qu’elles devraient
normalement en relever…». Christine MANGUE : « Le contrôle des ordonnances de
codification », in R.F.D.A, no05, 2002, pp417-422. Pour cette raison, Louis FAVOREU trouve
aux ordonnances prises sur la base de l’article 38 de la constitution française de 1958 « un
régime juridique byzantin et incertain, et les voit comme des édifices d’un baroque Luxuriant
qui apparenteraient à certains églises mexicaines, voir même à la Sagrada Familia de Gandi
par le caractère échevelé et inéchevelé de son architecture … » in Dominique
TURPIN : « Contentieux constitutionnel, droit juridictionnel … », Op.cit, p174.
(2) – Il y a trois conditions de fond de la délégalisation: celles relatives au programme, pour
la réalisation duquel le Gouvernement demande une délégation de pouvoir, celles relatives au
délai pour lequel est consentie cette délégation, celles enfin relatives à la nature,
nécessairement législatives, des matières déléguées … Mais Le recours aux ordonnances de
l’article 38 est peut être en passe de tomber es désuétude, le gouvernement bénéficiant,
lorsqu’il est pressé et dispose d’une majorité complaisantes, de solution à la fois plus rapides
et plus sures offertes que celles offertes par la procédure de la loi ordinaire. Dominique
TURPIN : « Contentieux constitutionnel, droit juridictionnel … », Op.cit, p444.
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إمكانیة طلب قد خولت للحكومة1958من دستور 01فقرة  74نشیر إلى أن المادة 

عات المحلیة تخاذ األوامر في المجال التشریعي المتعلق بتنظیم الجمافویض من البرلمان الت

)Les Collectivités d’outres mer et la Nouvelle Calédonie(تخاذ ، حیث یتم ا

هذه األوامر في مجلس الوزراء بعد األخذ برأي المقاطعات المعنیة، وكذا رأي مجلس الدولة، 

ل لتدخل األوامر حیز التنفیذ بمجرد نشرها، لكنها تصبح ملغاة إذا لم یوافق علیها البرلمان خال

.)1(في الجریدة الرسمیةشهرا التي تلي تاریخ نشرها)18(ثمانیة عشر مدته أجل 

1971من دستور74أن المادة بمع النظام الدستوري المصري المقارنةمن خالل یظهر

ا صطالحیطلق علیها ا"انینقرارات بقو "في حالة الضرورة تسمح لرئیس الجمهوریة بأن یصدر 

ال تتمتع بقوة لكنها ، وهي قرارات إداریة من حیث طبیعتها القانونیة،"شریعیةاللوائح الت"تسمیة

نین القائمة أو تعدلها أو القانون من حیث المرتبة اإللزامیة، ورغم أنها تستطیع أن تلغي القوا

نفاذها، إال أنها تبقى دوما أعماال إداریة أو الئحیة من حیث طبیعتها القانونیة، حتى تعطل

.)2(بالموافقة بعد عرضها علیه)مجلس الشعب(ا البرلمان ولو أقره

(1) – « Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et la Nouvelle Calédonie, le
Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de
l’Etat, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législatives en
vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature législatives en vigueur à
l’organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n’est pas
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure. Les
ordonnances sont prises en conseil des Ministres après avis des assemblées délibérantes
intéressées et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dés leurs publication. Elles
deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le délai de dix huit
(18) mois suivant cette publication ». L’article 74 alinéa 01 de la constitution française du 04
octobre 1958 (Modifiée et complétée). Op.cit.

مقاطعة نذكر األمرین المتعلقین بتنظیم،بخصوص أهم الحاالت المتعلقة باألوامر المتخذة لتنظیم الجماعات المحلیةأما 

:ولمزید من التفاصیل حول هذه األوامر أنظر.1985أوت  08و 1982جانفي 04في كل من المؤرخین"كالیدونیا الجدیدة"

Maurice FROMENT : « Premiers cas de caducité d’ordonnances adoptées par le parlement
sur le fondement de l’article 74/1 de la constitution », R.F.D.A, no03, Paris, 2009, p417 et s.

الفقهي الذي یعتبر اللوائح التي یصدرها رئیس الجمهوریة قوانینا بمجرد إقرارها من طرف البرلمان، قضت خالفا للرأي–)2(

، بأن إقرار مجلس الشعب لالئحة، ال یترتب علیه سوى مجرد 1985ماي 04المحكمة الدستوریة العلیا في حكمها المؤرخ في 

دون تطهیره من طابعه غیر الدستوري، كما أنه لیس من شأن هذا استمرار نفاذه بوصفه هو الذي نشأ علیه كقرار بقانون 

اإلقرار أن ینقلب به القرار إلى عمل تشریعي یدخل في زمرة القوانین، التي یتعین أن یتبع في كیفیة اقتراحها والموافقة علیها 

"ینسامي جمال الد.لإلجراءات التي حددها الدستور، وٕاال ترتب على مخالفتها عدم دستوریتها ة وضمانات لوائح الضرور :

.93، ص1988، الطبعة األولى، منشأة المعارف، اإلسكندریة، "الرقابة القضائیة علیها
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  يــانــثـرع الــفــال

يـفـیــوظـار الـیـعـمـلا لـقـبـي طـعـریـشـتل ـمـعر ـاألوام

وامر التي یتخذها األ أنبون خالفا لما ذهب إلیه أنصار المعیار العضوي الذي یعتبر 

قاد البرلمان، هي أعمال إداریة في طبیعتهاما بین دورتي انعخالل فترة رئیس الجمهوریة

حتى ولو تم عرضها على البرلمان، ألن العبرة في ذلك هي الجهة التي تقوم بإصدار القانونیة

هذه األوامر، بغض النظر عما إذا وافق علیها البرلمان أم لم یوافق علیها، فإن أنصار المعیار 

مختلف الهیئات والمؤسسات العمومیة، الوظیفي في تحدید طبیعة األعمال الصادرة عن 

یعتبرون هذه األوامر أعماال تشریعیة من تاریخ اتخاذها من طرف رئیس الجمهوریة، ألن 

رئیس الجمهوریة ال یعد في هذه الحالة سلطة إداریة، بل هو سلطة تشریعیة خول لها الدستور 

ن، سواء في حالة شغور حق ممارسة الوظیفة التشریعیة عن طریق األوامر بدال من البرلما

المجلس الشعبي الوطني أو فیما بین دورتي انعقاد البرلمان، وبذلك فهو یمارس وظیفة 

.)1(تشریعیة دستوریة ال تقل شأنا عن الوظیفة التشریعیة التي یمارسها البرلمان

األوامر التي یتخذها رئیس ، فإن1996أما بالنسبة للنظام الدستوري الجزائري لسنة 

:لجمهوریة في الظروف العادیة تعد أعماال تشریعیة، وذلك راجع إلى اإلعتبارات التالیةا

وامر المتخذة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو فیما بین دورتي انعقاد تعتبر األ*

وردت ضمن الفصل 1996من دستور 124المادة البرلمان أعماال تشریعیة على أساس أن

".السلطة التشریعیة"الدستور تحت عنوان الثاني من هذا 

، الدستور مباشرةأحكام وامر من رئیس الجمهوریة سلطة التشریع عن طریق األیستمد*

، وهو ما 1963دستور ظل كما كان علیه الحال في ولیس عن طریق تفویض من البرلمان

"بأوامریشرع"عبارةفي هذه الحاالت، استنادا إلىمشرعا أصلیا یجعل رئیس الجمهوریة

 هذا من87هو أن المادة ، وما یؤكد ذلك أكثر 1996دستورمن 124الواردة في المادة 

بعض المالحظات حول تصور العالقة بین البرلمان بغرفتیه مع السلطة التنفیذیة بشقیها، رئیس ":نسیب أرزقي–)1(

، مرجع سابق، ...ئع الندوة الوطنیة حول موضوع عالقة الحكومة بالبرلمان ، مداخلة في وقا"الجمهوریة ورئیس الحكومة

.89ص
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ألیة األوامرالتشریع عن طریق ختصاصض اتمنع رئیس الجمهوریة من أن یفو الدستور 

كانت، ومثله في ذلك مثل سلطته في تعیین الوزیر األول وباقي أعضاء الحكومة، أخرى جهة 

اللجوء إلى حل المجلس الشعبي الوطني أو سلطة المؤسسات الدستوریة وأعضائها، و ورؤساء 

تقریر إنتخابات تشریعیة مسبقة، واللجوء إلى اإلستفتاء الشعبي وتقریر الحالة اإلستثنائیة، 

وممارسة حق ،الحرب أو التعبئة العامةحالة الطوارئ أو حالة النه لحالة الحصار أو وٕاع

طلب إجراء المداولة الثانیة على القوانین من طرف المجلس الشعبي ذا ، وكالعفو الشامل

.)1(وغیرها...وٕاصدار القوانین،الوطني

حیث أن دستور بوریة للتشریع باألوامر، بالنسبة لمجال تدخل رئیس الجمهعدم وجود قیود*

ي مجال اتخاذ األوامر فما یمنع رئیس الجمهوریة من إطالقا في مضمونه لم یرد 1996

كما عادي في مجال القانون البهذه الوسیلةأن یشرع ، وهو ما یعني أنه یمكنه القانون العضوي

یرى بعض ،وعلى هذا األساس.القانون العضويمجالفي یمكنه أن یشرع بنفس هذه الوسیلة 

امر ال یوجد إطالقا ما یمنع رئیس الجمهوریة من اللجوء إلى التشریع بواسطة األو نهبأالكتاب

وذلك  اء فترة المرحلة اإلنتقالیة،في المجال المخصص للمشرع العضوي، حتى بعد انقض

بین مجال القانون  أو فرق لم تقم أي تمییزوالتي،1996دستورمن 124تطبیقا ألحكام المادة 

ذان یمكن فیهما لرئیس الجمهوریة أن یتخذ األوامر بكل لالعادي ومجال القانون العضوي، ال

ما بین دورتي انعقاد شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خالل فترة سواء في حالة حریة، 

.)2(من الدستور93في المادة الحالة اإلستثنائیة المذكورةالبرلمان، أو في 

أي حال من األحوال أن یفوض ال یجوز ب": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 87تنص المادة –)1(

رئیس الجمهوریة سلطته في تعیین الوزیر األول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة وأعضائها الذین لم 

كما ال یجوز أن یفوض سلطته في اللجوء إلى اإلستفتاء، وحل المجلس .أخرى لتعیینهمینص الدستور على طریقة

91و 78و 77اء اإلنتخابات التشریعیة قبل أوانها، وتطبیق األحكام المنصوص في المواد الوطني، وتقریر إجر الشعبي 

".من الدستور128و 127و 126و 124و 97و 95إلى  93ومن 

"نبالي فطة–)2( .157، مرجع سابق، ص"...دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق والحریات العامة:

179ة یع باألوامر في المجال المخصص للقوانین العضویة، وذلك طبقا ألحكام المادإلشارة إلى أنه سبق وأن تم التشر تجدر ا

،يتور دسالمفهوم الحكم اإلنتقالي، غیر أن األوامر الصادرة تطبیقا لهذه المادة لم تكن أوامرا بوالمتضمنة لل1996من دستور 

یة صادق علیها المجلس الوطني اإلنتقالي في مكان القوانین، كما أنها خضعت لرقابة المجلس بل هي نصوص تشریع

.ما یلیهاو 200ص: ما بعده.62و ص 61ص: ما قبله.لیست كأوامر وٕانما باعتبارها قوانین عضویة ها، لكنالدستوري
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تجرید البرلمان من حق مراقبة األوامر الرئاسیة، حیث یلتزم فقط إما بالموافقة علیها من*

ة وبالتالي إلغاؤها، مما یجعل من موافقته مجرد وٕاما رفضها جملدون أیة مناقشة أو تعدیل، 

إجراء شكلي ال یمكنه أن یطبع هذه األوامر بالصفة التشریعیة، هذه األخیرة تكتسبها من تاریخ 

.)1(التوقیع علیها من طرف رئیس الجمهوریة بعد عرضها على مجلس الوزراء

عند اتخاذ رئیس الجمهوریة لألوامر، خالفا موضوع تبعاد أخذ رأي مجلس الدولة حول الاس*

، وهو ما یجعل من اختصاص التشریع )2(لما یشترط عند وضع الحكومة لمشاریع القوانین

.باألوامر سلطة أصیلة ومعقودة لرئیس الجمهوریة دون سواه

بأنله استنادا إلى المعیار الوظیفي، تسمح إن القول بأن رئیس الجمهوریة سلطة تشریعیة 

ها، تخاذع بالصفة التشریعیة من تاریخ اعن طریق أوامر رئاسیة تتمتیفة التشریعیةالوظ یمارس

دون أن یكون للبرلمان عند عرضها علیه، أو حتى المجلس الدستوري إذا ما تم إخطاره بشأن 

.رقابة مدى دستوریتها، أي دور فعلي في تحدید طبیعتها القانونیة

مة تحد من سلطة اللجوء إلى التشریع باألوامر، یبقى رئیس غیاب قیود صار ظل في إن    

الجمهوریة صاحب اإلختصاص التشریعي األصیل في هذا المجال، وهو ما أدى بالبعض إلى 

القول بأن السلطة التشریعیة في بالدنا مكونة من ثالث غرف، حیث یعتبر رئیس الجمهوریة 

.)3(فتي البرلمانبمثابة الغرفة التشریعیة األولى إلى جانبها غر 

أما بخصوص دور البرلمان في إضفاء الصفة التشریعیة على األوامر، وبالمقارنة مع 

من دستور سنة 38التي تتخذها الحكومة طبقا للمادة التفویضیة النظام الفرنسي، فإن األوامر 

حالة ، تعد أعماال ذات طبیعة تنظیمیة قبل أن یصادق علیها البرلمان، وفي هذه ال1958

تخضع لرقابة مجلس الدولة على أساس أنها قرارات إداریة قابلة للطعن أمام القضاء اإلداري، 

لم یقم مجلس الدولة الفرنسي سوى بإلغاء أمرین 1959لكن التجربة الفرنسیة تثبت أنه منذ سنة 

، 1991، رسالة دكتوراه دولة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، "الجزائرخصائص التطور الدستوري في ":شریط األمین–)1(

.445ص

).مرجع سابق(دولة یتعلق باختصاصات مجلس ال01-98من القانون العضوي رقم 14والمادة 04أنظر المادة –)2(

"بلطرش مایسة–)3( ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة والعالقات "العهدة الرئاسیة والدساتیر الجزائریة:

.62، ص2000الدولیة، جامعة الجزائر، 
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وهو ما أكده أیضا مجلس الدولة بمناسبة القرار .أمرا تم عرضها علیه160فقط من أصل 

، أین قضى باختصاصه في مراقبة األوامر الصادرة 196-86تحت رقم1986الذي اتخذه سنة 

والتي ال یوافق علیها البرلمان، باعتبارها قرارات تنظیمیة قابلة للطعن ،التفویضلقوانین اوفق

Excès(أمامه على أساس تجاوز السلطة  du pouvoir()1(.

جانفي 23المؤرخ في224-86فرنسي في قراره رقمالمجلس الدستوري القبلوبالمقابل

Loi(بمناسبة دراسته لقانون الموافقة 1987 de ratification(اختصاصه في الرقابة على ب

دستوریة األوامر التفویضیة، حیث قرر بأن األوامر التي ال تحضى بموافقة البرلمان تبقى 

.مدى مشروعیتهاأعماال تنظیمیة تخضع لرقابة القاضي اإلداري لتفحص

، 1958جوان03بالنسبة لألوامر المتخذة طبقا للقانون المؤرخ في  احو طر یبقى اإلشكال م

، ففي هذه الحالة ورغم أن المجلس 1958والتي تمت الموافقة علیها بعد صدور دستور 

من لیهاهذه األوامر متمتعة بالصفة التشریعیة بمجرد الموافقة عبأن الدستوري الفرنسي یعتبر 

، إال أنها  تنفلت من اختصاصه الرقابي، وهو ما قضى به المجلس بشأن طرف البرلمان

دیسمبر 05المؤرخ في الموافق علیه بموجب القانونو  1958سبتمبر 24األمر المؤرخ في 

أن بفي قراره  الدستوريیث أكد المجلس، ح1958من دستور92استنادا إلى المادة 1958

.لدستورصدور اهو عمل ذو طبیعة تشریعیة سابق لاألمر المذكور 

قضى أیضا المجلس الدستوري الفرنسي بعدم اختصاصه بشأن التدابیر التي تضمنها 

Le(346-58األمر رقم  code des débits de boissons( 1958أفریل 03المؤرخ في ،

(1) – « Traditionnellement lorsque le Conseil d’Etat examine la validité des ordonnances non
ratifiées, s’interdit de rechercher les normes de référence ailleurs dans la loi d’habilitation
elle-même. Alors le Conseil Constitutionnel lui donne, en quelque sorte, des munitions
supplémentaires, en déterminant par avance les normes par rapport auxquelles le conseil
d’Etat pour opérer son contrôle. Cette détermination des normes de référence au bénéfice et
à destination du Conseil d’Etat à une utilité réduite sinon quasi inexistante, car sure 160
ordonnances prises depuis 1959, le Conseil d’Etat n’en a jamais annulé que deux et encore
tout à fait au début, et n’a jamais eu à connaitre que de très rares recours. D’ailleurs, à notre
connaissance, les ordonnances édictés en 1986 n’ont pas fait l’objet de recours à l’exception
d’une, semble- t- il … Dans la décision no 86-196, le Conseil Constitutionnel a confirmé la
jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle l’ordonnance non ratifiée est un acte
administratif susceptible d’être attaqué par la voie de recours pour excès du pouvoir ». Louis
FAVOREU et Philippe LOIC : « Les grandes décisions du conseil constitutionnel »,
GRANDS ARRETS, 08ème édition, Dalloz, Paris, 1995, p655, p656 et p657.
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تم ، لكن بعضها1958تور تم اتخاذها قبل صدور دس قد كانتهذه التدابیرعلى اعتبار أن

الدستوريس، وهو ما یجعل المجل1959جانفي 07بموجب القانون المؤرخ في الحقاتعدیلها

.علیهاتهرقابمختص ببسط 

Le(من272للمادةأیضا بالنسبةوقد حدث نفس الشئ code rural( حیث قضى

باختصاصه ، 1979مبر نوف21المؤرخ في 62-79في قراره رقمالدستوري الفرنسي المجلس 

حیز التنفیذ 1958على األوامر التي تتخذها الحكومة بعد دخول دستور رقابةالممارسة في 

.عن طریق مراسیمإلغاؤها كما یمكن تعدیلها، وبالتالي یمكن اتتشریععلى أساس أنها 

ن أنها تعد على الرغم مفحیز التنفیذ، 1958دستورأما بالنسبة لألوامر المتخذة قبل دخول 

مجلس الدولة، إال بعد أخذ رأيتعدل وال تلغى عن طریق المراسیمال  ، إال أنهاتشریعیةأعماال

1958من دستور 37فیها طبقا لمضمون المادة 
)1(.

(1) – L’article 37 ne reconnait compétence du Conseil Constitutionnel qu’à propos de textes de
forme législative qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la constitution : « La loi et le
règlement peuvent comporter, un objet et une durée limités, des dispositions à caractère
expérimental. Les matières autres que celles qui sont de domaine de la loi ont caractère
réglementaires. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être
modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient
après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décrets
que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de
l’alinéa précédent ». Article 37 de la constitution française de 1958 (Modifiée) Op.cit.

La Haute Instance refuse par conséquent de prononcer sur des textes antérieurs à 1958. Le
problème qui se pose ici est celui des ordonnances prises en vertu de la loi du 03 juin 1958,
mais qui peuvent être ratifiées par des textes postérieurs à la constitution. Dans ce cas le
Conseil Constitutionnel considère que la ratification confère valeur législative à ces
ordonnances à compter de la date ou elles sont intervenues, ainsi, il a été jugé qu’une
ordonnance du 24 septembre 1958, ratifiée par une ordonnance de l’article 92 en date du 05
décembre 1958 est un « texte de forme législative » antérieur à la constitution et échappe de ce
fait, à la compétence de Conseil Constitutionnel (Cons. Const. 10 mars 1966, Rec. 23). Cette
exigence n’est pas sans conduire à des dichotomies subtiles au sein d’un même texte. Ainsi, les
dispositions du code des débits de boissons qui ont reçus « force de loi (sic) » de la loi no 58-
346 du 03 avril 1958 sont des textes intervenus avant l’entrée en vigueur de la constitution, ce
qui entraine l’incompétence du Conseil à leur égard (Cons. Const. 27 février 1967. Rec. 26),
mais certaines dispositions de ce texte ont été modifiés par une loi du 07 janvier 1959, ce qui
réintroduit la compétence du Conseil (même décision)! Cette jurisprudence conduit la Haute
Instance à ne statuer que sur une partie de l’article 272 du code rural (Cons. Const. 21
novembre 1979. Rec. 52)! Elle s’explique néanmoins par la volonté du Conseil de ménager la
compétence consultative du Conseil d’Etat qui s’exerce à propos des « textes de forme
législative » antérieurs à la constitution. Ahmed Salem OULD BOUBOUTT : « L’apport du
conseil constitutionnel au droit administratif … », Op.cit, p121.
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  يـــانـــثـــث الـــحــبـــمــــال

اإلستثنائیةواإلجراءات المتخذة في الحالةالطبیعة القانونیة لألوامر 

فترة ما بین دورتي البرلمان، والتي مر التي یتخذها رئیس الجمهوریة خالللألواخالفا 

في الظروف  ا، فإن األوامر التي یتخذهفي أول دورة مقبلة لهتعرض إلزامیا على موافقته

08/99، وهو ما أكده المجلس الدستوري في رأیه رقماإلستثنائیة ال تعرض إطالقا علیه

المنظم للعالقة الوظیفیة بین غرفتي 02-99ابقة القانون العضوي رقمبمراقبة مدى مطالمتعلق

ن المؤسس حین خصص اعتبارا أ":ما یلي، والذي جاء فیه)1(البرلمان والحكومة للدستور

من الدستور لألوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في 24من المادة 03و02، 01الفقرات 

أو بین دورتي البرلمان، وخصص الفقرة الرابعة من حالة شغور المجلس الشعبي الوطني 

نفس المادة لألوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحالة اإلستثنائیة، فإنه یهدف من 

وراء ذلك إلى التمییز بین األوامر التي تعرض على كل غرفة من البرلمان واألوامر 

المشرع أن یعرض رئیس الجمهوریة واعتبارا للنتیجة، أنه إذا كان قصد .المستثناة من ذلك

من الدستور، بما في ذلك األوامر المتخذة في الحالة 124في المادةاألوامر المذكورة 

."من الدستور124اإلستثنائیة، ففي هذه الحالة یكون قد خالف أحكام المادة

تظل سة أن األوامر المتخذة في الحالة اإلستثنائیبیفهم مبدئیا من محتوى هذا الرأي 

عرض إطالقا على موافقة محتفظة بصبغتها اإلداریة طبقا للمعیار العضوي، طالما أنها ال تُ 

البرلمان، وبالتالي فهي تعتبر أعماال إداریة في طبیعتها وتخضع لرقابة القاضي اإلداري، لكن 

.)2(فإن هذه األوامر تتمتع بحصانة تمنعها من رقابة القضاء"أعمال السیادة"بفعل نظریة 

ي الظروف اإلستثنائیة تحدید الطبیعة القانونیة لألوامر واإلجراءات المتخذة فتنطلق عملیة

مدى تمتع ثم تبیان)المطلب األول(ممارسة السلطات اإلستثنائیةإلطار القانوني لمن إبراز ا

.)المطلب الثاني(تبعدها عن رقابة القضاء إنشائیةهذه اإلجراءات بحصانة

للدستور 02-99وي رقم مطابقة القانون العضیتعلق بمراقبة1999فیفري 21مؤرخ في99/د.م/ع.ق.ر/08رأي رقم  –)1(

.07وص 06، ص)مرجع سابق(

(2) – Marcel PRELOT: « Institutions politiques et droit constitutionnel…», Op.cit, p320 et s.
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ب األولـلـطـمـال

لرئیس الجمهوریةالمخولة ستثنائیة القانوني للسلطات اإلاإلطار 

إعطاء رئیس الجمهوریة سلطات واسعة معظم الدساتیر في العصر الحدیث نحواتجهت

في الظروف اإلستثنائیة التي قد تمر بها البالد، فإذا كان األصل هو خضوع الدولة للقانون 

جهة الظروف اإلستثنائیة التي تمر بها البالد في حالة وجود في الظروف العادیة، فإن موا

طلب الخروج عن هذا األصل ال یمكن تداركه بالوسائل العادیة، تتخطر جسیم وحال

هذه  ختصاصات اإلستثنائیة لمواجهةواإلعتراف لرئیس الجمهوریة بممارسة العدید من اإل

مع تحدید نطاق  )الفرع األول(لطاتقیام هذه السالظروف، لذا من الضروري معرفة مبررات 

.)الفرع الثالث(تطبیقهاأهم حاالتمبینا)الفرع الثاني(ممارستها 

رع األولـفـال

قیام السلطات اإلستثنائیة لرئیس الجمهوریةمبررات 

حول المبررات التي تقوم علیها السلطات اإلستثنائیة لرئیس الجمهوریة، اختلف الفقه

سسها على سند القیام بالواجبات العامة للحفاظ على النظام العام والسیر العاديفهناك من أ

من أسسها على عنصر اإلستعجال واإلسراع في اتخاذ اإلجراءاتلمؤسسات الدولة، وهناك

فقد أسسها على فكرةأما الراجح في الفقه.زمة لمواجهة الظروف غیر العادیةالالو  الفوریة

La(الضرورة nécessité( الضروریة، بما اإلجراءات إمكانیة اتخاذ جمیعالتي تبیح للحكومة

.)1(الظروف العادیة ورة فيد محظتي تعالفیها تلك اإلجراءات 

La(الضرورة اإلستثنائیة فكرة تنقسم  nécessité d’exception()2( ،نظریة الضرورة إلى

.)ثانیا(الضرورة السیاسیةنظریة و  )أوال(نونیة أو المشروعیة اإلستثنائیة القا

إن السلطات اإلستثنائیة الممارسة من طرف رئیس الجمهوریة في ظل الظروف غیر العادیة لیست مخالفة "–)1(

للقانون، حیث أنها أقرت بمقتضى نصوص الدستور، بل هي شرعیة جدیدة وظرفیة یترتب عنها استبعاد القانون العادي 

نصوص جدیدة، فیفقد القانون القدیم فعلیته وسریانه طوال فترة استعمال القدیم والساري المفعول بصورة مؤقتة واستبداله ب

.224، مرجع سابق، ص "...عدم فعلیة القواعد القانونیة ظاهرة " :شریفكایس."هذه السلطات اإلستثنائیة
(2) – Mohamed Abdelwahab BEKHCHI: « Remarques sur l’évolution du droit
constitutionnel algérien … », Op.cit, p06.
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:لقانونیةنظریة الضرورة ا: أوال

، على أساس أن )1(سمى بالمشروعیة اإلستثنائیةالضرورة القانونیة أو ما یتقوم نظریة

یقوم القانون بالتعبیر عن إرادتها بحیث ، اإلعتباریةالدولة هي أسمى األشخاص القانونیة

حمایة الدولة والتضحیة بكل ضرورة تصبح ألساسوعلى هذا ا لتحقیق المصلحة العامة،

.)2(القوانین التي تعیق هذا الهدف واجبا مقدسا وحقا مطلقا

الحكام، مما ع على إطالق سراح سلطةعلى أنها تشجالضرورة القانونیة نظریة نتقدت ا    

ضعت شروط و ، لذا لهم بالتصرف بكل حریة دون قیودشخصي یسمح إنشاء حق یترتب عنه 

:تتمثل فيالسلطات اإلستثنائیةفي استعمالرئیس الجمهوریة تعسف حد من لل

أن یكون الظرف الطارئ المؤدي إلى استعمال السلطات اإلستثنائیة متمثال في واقعة غیر *

.والكوارث الطبیعیةالعصیان، كالحرب و مألوفة تشكل خطرا على الدولة ومؤسساتها

ادة ما تتمثل اءات اإلستثنائیة هو تحقیق مصلحة عامة، عتخاذ اإلجر أن تكون الغایة من ا*

.مواطنیهاأمن الدولة و  في الحفاظ على استقرار مؤسسات

لمواجهة مالئمة المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة أن تكون اإلجراءات اإلستثنائیة *

.متناسبة مع درجة وشدة خطورة الظرفأن تكونالظرف اإلستثنائي، بمعنى 

یجب أن إلستثنائیة ذو طابع مؤقت، وبالتالي استعمال السلطات ان اللجوء إلى أن یكو *

.تتخذ اإلجراءات اإلستثنائیة في حدود ما یتطلبه الظرف الطارئ دون أن تتجاوزه

28الصادر بتاریخ "هاریس"تبنى مجلس الدولة الفرنسي نظریة الضرورة القانونیة أو المشروعیة اإلستثنائیة في حكم –)1(

، حیث 1905أفریل 22من القانون المؤرخ في 65، وأقر مشروعیة قرار الحكومة بإیقاف العمل بنص المادة 1918جوان 

ورة إطالع كل موظف على ملف خدمته قبل توقیع أي جزاء تأدیبي علیه، وذلك بسبب ظروف الحرب تقضي هذه المادة بضر 

وقد سمح الحكم الذي اتخذه مجلس الدولة بإعفاء الحكومة من تنفیذ القانون، ألن هذا األخیر ال یحي إال في .العالمیة األولى

تنفیذیة في هذه الظروف لم تخل بواجباتها إذا أوقفت مؤقتا نفاذ الدولة، والدفاع عن الدولة هو دفاع عن القانون، والسلطة ال

القانون من أجل المصلحة العلیا للدولة، كما أنها في هذه الحالة تفضل القانون بمعناه الواسع عن القانون بمعناه الضیق، أي 

:أنظر في ذلك.تلك القواعد القانونیة الشكلیة التي یسنها البرلمان

Jean MASSOT : « Chef de l’Etat et chef de gouvernement », la documentation française,
Paris, 1993, pp 96–100.

"عمر حلمي فهمي–)2( دار الفكر  ،"الوظیفة التشریعیة لرئیس الدولة في النظامین الرئاسي والبرلماني، دراسة مقارنة:

.230-227، ص ص1980العربي، القاهرة، 
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:نظریة الضرورة السیاسیة:ثانیا

بل ذیة ال تملك أیة حقوق، ترتكز نظریة الضرورة السیاسیة على أساس أن السلطة التنفی

ختصاصات مقیدة تستمدها من الدستور مباشرة، ولیس لها أن تخالف هذه الحدود تمارس ا

تخاذ تجیز للحكومة ااإلستثنائیةوٕان كانت هذه الظروفحتى وتعطي للمخالفة وجها مشروعا، 

.إجراءات وتدابیر مخالفة للقانون

ات اإلستثنائیة، یجردها انتقدت هذه النظریة على أساس أن القول بعدم مشروعیة اإلجراء

جة إلى أي شكل من الدعم من قوتها ویشكك في مصداقیة الحكومة التي تكون في أمس الحا

جعل الحكومة في موقف ضعیف كما أن الحكم بعدم مشروعیة اإلجراءات المتخذة، یوالتأیید،

.المطالبة بتنفیذ التدابیر غیر المشروعةال یسمح لها ب

ي ضرورة السیاسیة تختلف عن نظریة الضرورة القانونیة في األسس التوٕاذا كانت نظریة ال

.)1(واحدة وهي سریان التدابیر اإلستثنائیة فور صدورهان نتائجهماتعتمد علیها، إال أ

على نظریة الضرورة القانونیة أو التجربة الدستوریة في الجزائر على أنها اعتمدتتؤكد 

نفیذیة في ون أن یحدد المؤسس مسبقا اختصاصات السلطة التدلكن المشروعیة اإلستثنائیة، 

منه 59الذي خولت المادة 1963هو ما یتجلى منذ صدور دستور ظل األوضاع اإلستثنائیة، و 

سسات في حالة تعرض األمة ومؤ ،رئیس الجمهوریة سلطة اتخاذ التدابیر اإلستثنائیةل

هر تركیزا شدیدا للسلطة بید رئیس أظ فقد 1976أما دستور الجمهوریة لخطر وشیك الوقوع،

، وهو بذلك لم یختلف كثیرا عن )3(الدستوریة، مع اضمحالل دور باقي المؤسسات)2(الجمهوریة

صورة واضحة لتطبیق المشروعیة ، والذي یعد1963أكتوبر 03المطبق فينظامال

(1) – Fatiha BENABBOU KIRANE: « Droit parlementaire algérien », tome 02, O.P.U, Alger,
2009, p123.

صراحة أثناء انعقاد مؤتمر حزب جبهة التحریر الوطني الذي "الشاذلي بن جدید"هذا ما أكده رئیس الجمهوریة الراحل –)2(

، وعلى أساس أن النظام القائم آنذاك كان مبنیا على وحدة القیادة للحزب والدولة في ظل 1988أتى عقب أحداث أكتوبر 

، صرح الرئیس الراحل 1976ور من دست120هیمنة حزب جبهة التحریر الوطني على كل المجاالت، واستنادا إلى المادة 

...".سؤولیة ولیس الجیش الوطني الشعبي ا یترتب على ذلك من منت الحالة اإلستثنائیة، وأتحمل مأنا الذي أعل":قائال

"بوقفة عبد اهللا:نقال عن .458، مرجع سابق، ص..."في النظام السیاسي الجزائري السلطةأسالیب ممارسة :

(3) – Jocelyne CESARI : « L’Etat de droit en Algérie : Quels acteurs et quelles stratégies »,
in Annuaire de l’Afrique du Nord, tome XXXIV, CNRS édition, 1995, p259 et p260.
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تثنائیة في اختصر هو أیضا كل السلطات اإلس1989أن دستور حین في  ،)1(اإلستثنائیة

.منه87المادة ، وذلك بموجب شخص رئیس الجمهوریة وحده

تي احتفظ فیها وال 96إلى  91، وبالنظر إلى المواد من 1996لكن بموجب صدور دستور 

والمتعلقة بالسلطات اإلستثنائیة، إال ما تعلق 1989حكام الواردة في دستور المؤسس بنفس األ

أن رئیس الجمهوریة ب، نجد یدةتحداث مؤسسات دستوریة جدببعض الشروط الشكلیة نتیجة اس

.الظروف اإلستثنائیةظلال یزال ماسكا بسلطات واسعة جدا في

  يـانــثـرع الـفـال

رئیس الجمهوریةمن طرف نطاق تطبیق السلطات اإلستثنائیة 

صاص رئیس الجمهوریة قد حددت مجال اخت1996من دستور 124إذا كانت المادة 

من الدستور 93للبرلمان، فإن المادة أصالالمخصصالتشریعيفي المجالخاذه لألوامربات

اإلستثنائیة، دون أن تحدد نطاق هذه السلطات مقارنة  الظروف واسعة فيسلطاتقد أعطته

من 16بالفقه الفرنسي الذي حاول استنادا إلى الشروط الدستوریة المتعلقة بتطبیق المادة 

كما حاول أیضا تقیید)أوال(یحدد نطاقها في مجالیها التشریعي والتنظیمي ، أن1958دستور 

.)ثانیا(تطبیق هذه اإلجراءات اإلستثنائیة في مجالها الزمني نطاق

:لممارسة السلطات اإلستثنائیةالمجالین التشریعي والتنظیمي : أوال

لى القانون عند اللجوء إتوجب انعقاد البرلمان بقوة1996دستورمن 93رغم أن المادة 

ن هذا اإلنعقاد ال یترتب عنه منع رئیس الجمهوریة من تطبیق السلطات اإلستثنائیة، إال أ

، وذلك 1963أكتوبر 03إلى استخدام السلطات اإلستثنائیة ابتداء من یوم"أحمد بن بلة"لجأ رئیس الجمهوریة الراحل –)1(

على إثر األزمة الداخلیة والحوادث التي أثیرت على الحدود المغربیة، وقد 1963من دستور 59باللجوء إلى تطبیق المادة 

وقد جاء في التصریح الرئاسي .1965جوان 19امتد تطبیق هذه الحالة إلى غایة اإلطاحة به إثر اإلنقالب العسكري لیوم 

یؤكد استحواذ رئیس الجمهوریة ما 1963أكتوبر 03ه من طرف رئیس المجلس الوطني على النواب بتاریخ الذي تمت تالوت

:على جمیع السلطات في ظل تلك الظروف اإلستثنائیة، حیث جاء في مضمون البیان ما یلي

« En conséquence, conformément au vœu du peuple et de FLN, je mets en œuvre cet article
59 de la constitution à partir du moment présent (Le 03 octobre 1963) et j’assume les pleins
pouvoirs ». Voir : J.O.R.A.D.P no 73 du 03 octobre 1963, p104. In http:// www.joradp.dz
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هل :وامر في المجال المخصص للسلطة التشریعیة، وهو ما یثیر إشكالیةاألالتدخل للتشریع ب

ما اتخذه یجوز للبرلمان باعتباره صاحب اإلختصاص األصیل في هذا المجال، أن یناقش

.)1(في هذا الصدد؟إستثنائیةرئیس الجمهوریة من إجراءات

إلى القول بأنه ال 1958من دستور 16ذهب جانب من الفقه الفرنسي عند تحلیله للمادة 

یوجد ما یمنع البرلمان من ممارسة وظیفته التشریعیة بشكل كامل في أوقات األزمة، حتى ولو 

أن الرئیس الفرنسي هو ها رئیس الجمهوریة، وما یؤكد ذلك كانت تلك المجاالت قد عالج

، على أن البرلمان وٕان كان بإمكانه 1961عام  16كان قد أكد بمناسبة تطبیقه للمادة "دیغول"

أن یتخذ أي قرار ات التي یتخذها رئیس الجمهوریة، إال أنه لیس بإمكانهمناقشة اإلجراء

.)2(خارج نطاق اإلجراءات اإلستثنائیةمع حقه في ممارسة التشریعلكن بشأنها، 

، العامة في الدولة لمواجهة مختلف األزماتافر جهود السلطات أن تضبیثبت الواقع

شأنها أن تلغي أو تعدل اإلجراءاتیقتضي وجوب امتناع البرلمان من إصدار تشریعات من 

.ة بالحالة اإلستثنائیةالتي سبق لرئیس الجمهوریة أن اتخذها أثناء تطبیق المادة المتعلق

المجال التشریعي للسلطات اإلستثنائیة، فإن مسألة ممارسة رئیس الجمهوریة وبالمقارنة مع 

لى ذلك إ ي ال یثیر أي إشكال قانوني، حیث یعود السبب فيلهذه السلطات في مجالها التنظیم

كما أنه صاحبه ،)3(في الظروف العادیةالتنظیميالمجالأن رئیس الجمهوریة هو صاحب

اإلختصاص كذلك في الظروف غیر العادیة، وبالتالي فهو ال یحتاج من أجل ممارسة هذا 

.یمارسه بمراسیم رئاسیة فردیة وتنظیمیةیمكن أنوامر، بلإلى إصداره أل

.36، مرجع سابق، ص"...اإلختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة":بوالشعیر سعید–)1(

حول دور البرلمان عند ،1961أفریل 25في الخطاب الذي ألقاه یوم "دیغول"أنظر تصریح رئیس الجمهوریة الفرنسي –)2(

.208و ص 207ص :ما بعده.1961سبتمبر30أفریل إلى15منالممتدة ل الفترةخال16ى تطبیق المادة إل لجوئه

یمارس رئیس الجمهوریة السلطة ":على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996دستور من125تنص المادة –)3(

."غیر المخصصة للقانون ویندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر األولل التنظیمیة في المسائ

همة لتنظیم المسائل غیر المخصصة للقانون، واستنادا إلى أحكام هذه المادة نجد بأن رئیس الجمهوریة بإمكانه اتخاذ قرارات م

وفي هذه الوضعیة یمارس سلطة تنظیمیة مستقلة مصدرها الدستور، وفي المقابل فإن سلطة الوزیر األول هي سلطة تابعة 

:أنظر.مهمته تنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان وكذا التنظیمات المستقلة الصادرة عن رئیس الجمهوریة)غیر مستقلة(

Bachir YELLES CHAOUECHE : « La relation gouvernement-administration en droit
constitutionnel », in Idara, Revue de l’école nationale d’administration, no01, 2000, pp 82-91.
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:ممارسة السلطات اإلستثنائیةالمجال الزمني ل:ثانیا

فإنه علیه من حیث الزمن، و قانونیا هاماطبیق السلطات اإلستثنائیة إشكاالیثیر مجال ت

اإلجراءات لمدة تطبیق1996دستورمن 93المؤسس في المادة في ظل عدم تحدید

.رئیس الجمهوریةإلرادة تبقى خاضعة  ألةسهذه المذلك یوحي بأن اإلستثنائیة، فإن 

أن العمل ب،1958من دستور 16یرى جانب من الفقه الفرنسي بصدد تعلیقه على المادة 

ة یجب أن ینتهي مباشرة بمجرد زوال الظروف اإلستثنائیة التي استدعت بمقتضیات هذه الماد

.)1(تطبیقها، وعودة السلطات العامة إلى ممارسة مهامها بشكل عادي ومنتظم

یمیز البعض اآلخر في هذا المجال بین نوعین من اإلجراءات اإلستثنائیة، إذ هناك 

ذات طبیعة تشریعیة أو تنظیمیة، وهي إجراءات یجب أن تزول بزوال سواء ،إجراءات

إعادة السیر الحسن لإلدارة العمومیة، فال  إلى هدفستثنائیة، أما اإلجراءات التي تالظروف اإل

مانع من استمرار العمل بها حتى بعد زوال الظروف اإلستثنائیة، ألن وجودها غیر مرتبط 

ى جانب آخر من الفقه بأن مسألة تقدیر استمراریة بقاء أو زوال في حین یر .)2(مباشرة باألزمة

.)3(اإلجراءات اإلستثنائیة هي متروكة للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة وحده

أن تخویل رئیس الجمهوریة سلطة مطلقة في بإال أننا نرى منطقیة هذا الرأي األخیررغم و     

على ممارسة ة، قد یؤدي إلى نتائج وخیمة ستثنائیتقدیر مدى استمراریة العمل بالسلطات اإل

عشرین سنة ما ، ولعل استمراریة تطبیق حالة الطوارئ في بالدنا لمدة العامةالحقوق والحریات

نت السلطة احتواء األزمة، فحتى وٕان كافشل الحكومات المتعاقبة فيهو إال دلیل واضح على

آلثار المترتبة عن تلك ى أنها تهدف لمعالجة اتمدید العمل باإلجراءات اإلستثنائیة علتبرر 

)4(؟قة كافیة لمعالجة مخلفات هذه األزمةألیست المدة الساب:ننا نتساءلالظروف، إال أ

(1) – Georges VEDEL: « L’apport du conseil constitutionnel au droit administratif », 05éme

édition, Economica, Paris, 1987, p128.
(2) – (M) CAMUS et GENEVIERRE : « L’état de nécessité en démocratie …», Op.cit, p329.
(3) – (M) VOISSET: « L’article 16 de la constitution de 1958 », L.G.D.J, Dalloz, Paris, 1969,
p197. Fatiha BENABBOU KIRANE : « Droit parlementaire algérien … », Op.cit, p189.

بأن اإلبقاء على حالة الطوارئ لیس اختیارا بل ضرورة حتمیة "أحمد أویحي"رئیس الحكومة آنذاك السید لقد صرح –)4(

"خرباشي عقیلة.مردها إلى اإلرهاب نوفمبر 28لدستوري لیوم بعد التعدیل االعالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان:

.84، ص2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، "1996
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وریة في ظل یمكن التمییز عموما بین نوعین من اإلجراءات التي یتخذها رئیس الجمه

ال ضمن المجال المخصص له في تدخل أصتنظیمیةهناك إجراءاتالظروف اإلستثنائیة، إذ 

ءات ال وهذه اإلجرا، 1996من دستور 01فقرة  125الظروف العادیة، والتي حددتها المادة 

و المختص بها في الظروف العادیة مهوریة ه، كون أن رئیس الجهامانع من بقائها واستمرار 

تدخل ضمنالتشریعیة التيأما اإلجراءات.)1(في الظروف غیر العادیة على حد سواءو 

في الظروف العادیة، فیجب أن تزول بزوال )أي البرلمان(المجال المخصص لسلطة أخرى 

تلك الظروف اإلستثنائیة، ألن السلطات الممنوحة لرئیس الجمهوریة في هذه الحالة بمقتضى 

، والتي تدخل ضمن اختصاصات البرلمان في ظل 1996من دستور 124و 93المادتین 

ن أن یطبق إال إذا ستثناء ولیست قاعدة عامة، واإلستثناء ال یمكاهي الظروف العادیة، 

.)2(ال یمكن أن یقاس علیهأنهوابطه القانونیة، كماشروطه وضجمیع توفرت 

  ثــالـثـرع الـفـال

حاالت تطبیق السلطات اإلستثنائیة من طرف رئیس الجمهوریة

أهمل التمییز الكالسیكي بأن المؤسس1996من دستور 91المادة خالل أحكامیتبین من

، )3(حیث أنه جعل لهما نفس السبب وهو الضرورة الملحة، رئ والحصاربین حالتي الطوا

، خاصة أن القانون العضوي )4(وبالتالي فأي تمییز بینهما یفتقد للتأسیس الدستوري المقبول

ف غیر العادیة حالة تضم الظرو وعموما .)5(الذي كان مفروضا أن ینظمهما لم یصدر بعد

.)رابعا(والتعبئة العامة )ثالثا(إلى جانب حالة الحرب )ثانیا(وحالة الحصار )أوال(الطوارئ 

، فال یختص رئیس الجمهوریة بها 1996من دستور 02ف  125خالفا لذلك فإن التنظیمات التي أشارت إلیها المادة –)1(

ا كانت هذه التنظیمات قد استندت على األوامر التي اتخذها رئیس الجمهوریة أصال بل یختص بها الوزیر األول، ومع ذلك إذ

.في المجال المخصص للسلطة التشریعیة، فیجب أن تزول بزوال الظروف اإلستثنائیة، وشأنها في ذلك شأن األوامر الرئاسیة
"اإلختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة ":بدران مراد-)2( .38، مرجع سابق، ص...
"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 91تنص المادة –)3( یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة :

بعد اجتماع المجلس األعلى لألمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي ،معینةحة حالة الطوارئ أو الحصار لمدةالمل

".ب الوضعوالوزیر األول، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر الالزمة الستتباالوطني، ورئیس مجلس األمة،
(4) – Les codes lanciers : « Etat de guerre et état de siège », Revue de droit public et
administratif, no 03, tome 06, édition Lanciers, 1988, p443, p444 et p445.

".ون عضويالحصار بموجب قانیحدد تنظیم حالة الطوارئ أو":المعدل والمتمم1996من دستور 92تنص المادة–)5(
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:الطوارئ حالة :أوال

من التطبیقات التشریعیة ة، تعتبر حالة الطوارئ، والتي كانت تسمى باألحكام العرفی

ین األوضاع العادیة وحالة الحصار حیث أنها تعد مرحلة وسطى ب،ةاألولى لحالة الضرور 

التي هي أشد منها خطورة، كما أنها تعلن في حالة خطر یهدد النظام العام ینتج عادة من 

.)1(رعاصالحوادث، التي توصف بالكوارث أو النكبات العامة، كالفیضانات والزالزل واأل

بین العالمیتین األولى الحر خالل عرفت حالة الطوارئ تطبیقها في النظام الفرنسي مرتین 

1919أكتوبر 12إلى غایة 1914أوت  02الفترة الممتدة من في والثانیة، حیث كانت األولى 

1939سبتمبر 01، بینما كانت الثانیة خالل الفترة الممتدة من )خمس سنوات وشهرین تقریبا(

أیضا  وارئحالة الطكما عرفت ).ست سنوات وشهر تقریبا(، 1945أكتوبر 12وٕالى غایة 

المؤرخ في 385-55بموجب صدور القانون رقمسعة أثناء الحرب التحریریة، وذلك تطبیقات وا

.)2(بھدف قمع وتطویق الثورة1955أفریل 03

في حین تم ،)3(مرات)06(لمصري تطبیق حالة الطوارئ ستشهد النظام الدستوري ا

المرسوم صدورشهرا بموجب12مدة ل 1992فیفري09إقرار هذه الحالة في الجزائر في 

(1) – Tabrizi BENSALAH : « La République Algérienne … », Op.cit, p220 et s.
(2) – Marcel PRELOT : « Institutions politiques et droit constitutionnel », 02ème édition,
Dalloz, Paris, 1972, p842.

بمناسبة إعالن الحرب العالمیة الثانیة، 1939سبتمبر 01تم تطبیق حالة الطوارئ األولى في النظام المصري في –)3(

29بمناسبة حملة فلسطین العسكریة ورفعت في 1948ماي 14، تم أعلنت الحالة الثانیة في 1945أكتوبر 04وانتهت في 

، ثم أعلنت الحالة 1956جوان 20بمناسبة حریق القاهرة وألغیت في 1952جانفي 26، وكانت الثالثة في 1950أفریل 

أما المرة الخامسة فكانت في .1964مارس 25وانتهت في 1956نوفمبر 01الرابعة نتیجة العدوان الثالثي على مصر في 

عقب توقیع اتفاقیة السالم 1970ماي 10سنة إلى أن رفعت في 13، ودامت 1967بسبب حرب جوان 1967جوان 10

بعد اغتیال رئیس الجمهوریة، وتعتبر مدة المرة السادسة األطول 1971أكتوبر 06وأعلنت للمرة السادسة في .مع إسرائیل

ید هذه الحالة على تمد2003فیفري 22سنة، خاصة وأن مجلس الشعب قد وافق في 24من سابقاتها، حیث دامت أكثر من 

لتكون مصر قد .سنة25، لتصل المدة في مجموعها إلى 2006جوان 01إلى  2003جوان 01لثالث سنوات، ابتداء من 

05سنوات و03یوما، منها 18أشهر و04سنوات و09سنة تحت حالة طوارئ عدا 66، أي ألكثر من 1939عاشت منذ 

04، وسنة واحدة و"جمال عبد الناصر"یوما في عهد الرئیس 21هر وأش06سنوات و03أیام قبل الثورة، و07أشهر و

، وهو أمر یبعث على النقد، ألنه غیر معقول أن یعیش الشعب خالل هذه الفترة "السادات"یوما في عهد الرئیس 21أشهر و

مما جعلها تفضل اإلبقاء الطویلة في حالة طوارئ، وهو ما یعبر عن الفشل الذریع للحكومات المتعاقبة عن احتواء األوضاع 

.318، مرجع سابق، ص..."القانون الدستوري والشرعیة الدستوریة ":سامي جمال الدین.علیها بدال من حسمها نهائیا
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44-92الرئاسي رقم 
03-93المرسوم التشریعي رقمم تمدیدها لمدة غیر محدودة ب، ثم ت)1(

)2( ،

01-11األمر رقمصدورمن طرف رئیس الجمهوریة بموجبإلى أن تم رفعها نهائیا 
)3(.

تم وضع دستور ، 1992حالة الطوارئ في شهر جانفيوتبعا لإلجراءات المتخذة باسم 

في موضع الركود والجمود في معظم جوانبه األساسیة المتعلقة بتنظیم السلطة من 1989

جهة، ومجال الحقوق والحریات التي أصبحت غیر مضمونة قانونا بسبب هذه الترتیبات 

لیة إلى تقیید حیث أدى إقرار حالة الطوارئ من الناحیة العم،)4(الخاصة من جهة أخرى

ومن أجل المحافظة على .بسبب وقوع مساس خطیر بالنظام العام للدولةامة،الحریات الع

.عدة اختصاصات إضافیةالضبطلسلطات  تاألمن والسكینة العامة، خول

:حالة الحصار:ثانیا

دستور، حیث نص علیها أوال الفرنسيالدستوري إلى النظام یعود ظهور حالة الحصار 

1958دستورمن36، ثم تضمنتها المادة1875
لكن على خالف حالة الطوارئ، فإن حالة .)5(

الحصار غالبا ما تكون ذات صلة باألعمال المسلحة واألعمال التخریبیة والتمردات العسكریة، 

.)6(كما أنها تتمیز بنقل جمیع السلطات المدنیة إلى السلطات العسكریة

، حیث أنه في نهایة شهر ماي 1991عرفت حالة الحصار تطبیقها في الجزائر خالل سنة 

جراء مست بالنظام العامشدیدةطراباتة شهر جوان من نفس السنة، حدثت اضوبدای1991

المظاهرات واإلعتصامات في األماكن العمومیة في الجزائر العاصمة، والتي نظمها مناضلي 

یعلن حالة رئیس الجمهوریة إلى أن اضطرفأمام استمراریة هذه التصرفات، .حزب سیاسي

).مرجع سابق(ملغى .یتضمن إقرار حالة الطوارئ1992فیفري 09مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم -)1(

).مرجع سابق(ملغى .، یتضمن تمدید حالة الطوارئ1993فیفري 06مؤرخ في 02-93مرسوم تشریعي رقم -)2(

فیفري 25مؤرخ في 02یتضمن رفع حالة الطوارئ، ج ر ج ج عدد 2011فیفري 23مؤرخ في 01-11أمر رقم -)3(

2011.
، مرجع سابق، "...عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري  ظاهرة: " كایس شریف:راجع–)4(

.225ص
(5) – « L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Sa prorogation au-delà de douze
jours ne peut être autorisé que par le parlement ». L’article 36 de la constitution française du
04 octobre 1958 (Modifiée et complétée). Op.cit.

.269، دار الهدى للنشر والتوزیع، الجزائر، دون سنة نشر، ص"النظام السیاسي الجزائري":بوالشعیر سعید–)6(
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، 1991جوان 04أشهر عبر كافة التراب الوطني بدایة من تاریخ )04(الحصار لمدة أربعة 

196-91بموجب صدور المرسوم الرئاسي رقم
قال الفوضى انتعدوى وذلك لتفادي ،)1(

.إلى بقیة المناطق األخرى من الوطنواالضطرابات 

المتعلق 196-91رسوم الرئاسي رقمالمحكام التي جاء بهااأل دراسةیظهر من خالل

تم المزج بین عدة مجاالت مخصصة عادة لمجال لقانون، ومجاالت أنهبإقرار حالة الحصار، 

ما ، خصوصا 1989ا ینص علیه دستور سنة لمالتنظیم، وفقالمجال عادة أخرى مخصصة 

واطنین، فكل من یتعلق بممارسة الحقوق والحریات العامة والفردیة المعترف بها دستوریا للم

حریات التجمع والتحرك واإلضراب أصبحت مقیدة بشكل صارم جدا بمقتضى هذه األحكام، 

فتم على إثر ذلك تحویل جمیع اإلختصاصات المخولة للقضاء في مجال اإلذن بالتحري 

لمصالح األمن والجیش الضبطوالتفتیش إلى السلطات العسكریة، كما تم توسیع سلطات 

.)2(ما هو معمول به في ظل الظروف العادیةبصورة مخالفة ل

إلى أن تم رفعها نهائیا من 1991جوان04حالة الحصار في الجزائر منذاستمر تطبیق 

بموجب 1991سبتمبر 29نتهاء المدة المقررة لها، وذلك بتاریخاطرف رئیس الجمهوریة قبل 

336-91صدور المرسوم الرئاسي رقم
)3(.

 الطوارئ إلى تطبیق حالةلجوءال عند فقط وصوریاشكلیادور البرلمان بات إلى أن  نشیر

تهمیشه كلیة من طرف رئیس الجمهوریة على غرار باقي بسبب الحصار،كذا حالة و 

عند لجوئه إلى  أو لجوئه إلى إقرار وٕاعالن الحالتین، سواء عند للدولة المؤسسات الدستوریة

أعضاء األهمیة البالغة التي تتمتع بها مشاركة من  رغموذلك على ال، )1(هما وٕالغائهمارفع

.البرلمان في هذا المجال، على اعتبارهم یمثلون ویجسدون إرادة وسیادة الشعب

مؤرخ في 25یتضمن تقریر حالة الحصار، ج ر ج ج عدد 1991جوان 04مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم –)1(

).ملغى(1991جوان 12

223، مرجع سابق، ص"...نون الوضعي الجزائري اعدم فعلیة القواعد القانونیة في الق ظاهرة: " كایس شریف–)2(

.224وص
مؤرخ في 44یتضمن رفع حالة الحصار، ج ر ج ج عدد 1991سبتمبر 22مؤرخ في 336-91مرسوم رئاسي رقم –)3(

.1991سبتمبر 25
.وما یلیها207ص: ما بعده: أعاله –)4(
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:الحربحالة:ثالثا

حالة الحرب الدفاعیة ولم س الجزائري قد أخذ بالمؤسیبدو من خالل أحكام الدستور بأن 

ها نظرة دیمن منطلق أن الدولة الجزائریة لیس لوذلك ، )1(الهجومیةیأخذ بحالة الحرب

دستورمن 95لمادة امضمون وهو ما یفهم من العبارة الواردة في ستعماریة أو عدوانیة،ا

حسب ما إذا وقع عدوان فعلي على الدولة أو یوشك أن یقع،":، التي تنص على أنه1996

."...رئیس الجمهوریة الحرب ، یعلننصت علیه الترتیبات المالئمة لألمم المتحدة

إعالنها من تطلب وی، من حالتي الطوارئ والحصارأشد خطورة احالة الحرب ظرفتعد

أن تكون إذ ال یكفي،موضوعیة وأخرى شكلیةشروطاطرف رئیس الجمهوریة أن تستوفى 

أنه على أو  الدولة مهددة بخطر داهم فحسب، بل یشترط أن یكون العدوان قد وقع علیها فعال

ز كل السلطات في ید رئیس بأن تتركهذا الوضع الخطیر حیث یسمح،)2(وشك الوقوع

.ویتم وقف العمل بالدستورائها،انقضفي حالة الرئاسیة وجوبا تهتمدد عهدالجمهوریة، الذي 

وفي حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، یتولى رئیس مجلس 

تقوم الدول في عصرنا الحالي على مبدأ عدم التدخل في شؤون غیرها من أعضاء المجتمع الدولي، ویعتبر هذا المبدأ –)1(

لیس في هذا المیثاق ما":من میثاق األمم المتحدة التي تنص على51طبقا للمادة األساس الذي تقوم علیه األمم المتحدة 

یضعف أو ینتقص من الحق الطبیعي للدول، فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد 

أن یتخذ مجلس األمن التدابیر الالزمة للحفاظ على السلم واألمن الدولیین، والتدابیر التي إلى  أعضاء األمم المتحدة، وذلك

لنفس تبلغ إلى المجلس فورا وال تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس اتخذها األعضاء استعماال لحق الدفاع عن ا

ى ضروري الحق في أن یتخذ في أي وقت ما یر بمقتضى سلطته ومسؤولیاته المستمدة من أحكام هذا المیثاق، من 

هذه المادة فإن أیة دولة وعلیه وانطالقا من أحكام."التخاذه من األعمال لحفظ السلم واألمن الدولیین أو إعادته إلى نصابه

تهاجم أو تعتدي على غیرها من الدول، فذلك یعني خروجها عن السند الشرعي وترتیب المسؤولیة الدولیة علیها، وهو السبب 

من مضمون جل الدساتیر المعاصرة، عكس ما كان معموال به في النظم "الحرب الهجومیة"الذي أدى إلى حذف عبارة 

مثال، قد نص على هذا 1923ما كانت للدول نظرة استعماریة، حیث نجد بأن الدستور المصري لسنة الدستوریة السابقة، ل

على الملك أن یعلن الحرب، وٕاعالن الحرب الهجومیة تتطلب موافقة ":منه التي تنص على46النوع من الحرب في المادة 

، دار الجامعیة "س الدولة في القانون الدولي العامالوضع القانوني لرئی":محمد عبد المطلب الخشن:أنظر."البرلمان

.164-161، ص ص2005ونیة، اإلسكندریة، الجدیدة للنشر، المكتبة القان
ا وقع عدوان فعلي على الدولة أو یوشك ذإ ":على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 95تنص المادة -)2(

بعد اجتماع مجلس الحرب،یعلن رئیس الجمهوریة علیه الترتیبات المالئمة لمیثاق األمم المتحدة،ما نصتأن یقع حسب

یجتمع و . مجلس األمةورئیسالوطني،الشعبيالمجلسواستشارة رئیس،ستماع إلى المجلس األعلى لألمنالوزراء واإل

".بذلكویوجه رئیس الجمهوریة خطابا لألمة یعلمها،البرلمان وجوبا
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أما في حالة اقتران .حیات التي تستوجبها حالة الحربتباره رئیسا للدولة، كل الصالاألمة باع

شغور منصب رئاسة الجمهوریة بشغور منصب رئاسة مجلس األمة، فإن رئیس المجلس 

ة، مما یسمح له باتخاذ جمیع التدابیروظائف رئیس الدولالقیام بیتولى سالدستوري هو الذي 

.)1(تي تستوجبها حالة الحربالالقانونیة واإلجراءات 

، اختصاص 1958وعلى غرار نظیره الفرنسي لسنة 1963جعل المؤسس الجزائري لسنة 

في حین ، )2(بناء على ترخیص من البرلمانإعالن الحرب حكرا على رئیس الجمهوریة وحده، 

.)3(أنه اختصر دور المجلس الوطني في الموافقة على معاهدة الصلح

رئیس الجمهوریة عند إعالنه لل دستور نص على مشاركة البرلمان أو  1976تور یعتبر دس

وجوبا بقوة القانون، إلى جانب الوطنيالحرب، وهو ما یؤكده اجتماع المجلس الشعبي 

استشارة الهیئة القیادیة للحزب، واجتماع الحكومة، واإلستماع إلى المجلس األعلى لألمن، مع 

فقد نص كذلك على ضرورة 1989أما دستور .)1(یعلمها بذلكضرورة توجیهه لخطاب لألمة

توجیه خطاب لألمة، إلى جانب استشارة المجلس الشعبي الوطني من طرف رئیس الجمهوریة 

یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ":على) مرجع سابق(المعدل والمتمم1996من دستور 96نص المادة ت-)1(

إلى غایة نهایة حالة تمدد وجوباوٕاذا انتهت المدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة .ویتولى رئیس الجمهوریة جمیع السلطات

اته أو حدوث أي مانع آخر له، یخول رئیس مجلس األمة باعتباره رئیسا في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وف.الحرب

في حالة .للدولة، كل الصالحیات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئیس الجمهوریة

ة حسب اقتران شغور رئاسة الجمهوریة ورئاسة مجلس األمة، یتولى رئیس المجلس الدستوري وظائف رئیس الدول

."الشروط المبینة سابقا

(2) – « La déclaration de la guerre est autorisée par le Parlement ». L’article 35 de la
constitution française du 04 octobre 1958 (Modifiée et complétée). Op.cit.

الجمهوریة الحرب ویبرم السلم بموافقة یعلن رئیس" :على) مرجع سابق(1963من دستور 44تنص المادة –)3(

1971الدستور المصري لسنة :وهذا ما سارت علیه معظم الدساتیر العربیة الحالیة، والتي نذكر منها مثال."المجلس الوطني

"منه على150الذي تنص المادة  والدستور التونسي الذي ."یعلن رئیس الجمهوریة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب:

."یختم رئیس الجمهوریة المعاهدات، ویشهر الحرب، ویبرم الصلح بموافقة مجلس األمة":منه على49المادة تنص 
في حالة وقوع عدوان فعلي أو وشیك ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 122تنص المادة –)4(

المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد استشارة هیئة الحصول حسب ما نصت علیه الترتیبات المالئمة لمیثاق األمم

.یجتمع المجلس الشعبي الوطني بحكم القانون.الحرب القیادیة، واجتماع الحكومة، واإلستماع إلى المجلس األعلى لألمن

مل بالدستور یوقف الع":أنبمن نفس الدستور 123دة ایف الموتض".جمهوریة خطابا لألمة یعلمها بذلكیوجه رئیس ال

".مدة حالة الحرب، ویتولى رئیس الدولة جمیع السلطات
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، تاركا استشارة الحزب جانبا، على أساس أن النظام السیاسي الجزائري )1(عند إعالنه للحرب

.)2(ل هذا الدستورقد اتجه صوب األخذ بالتعددیة الحزبیة في ظ

كلیة على سلطة إعالن الحرب، لكن لن یكون 1996یستحوذ رئیس الجمهوریة في دستور 

ذلك إال بعد اإلستماع إلى مجلس الوزراء ومجلس األمن، واستشارة رئیسي الغرفتین 

ها بذلك، دون أن تكون الستشارة هذه الهیئات طابعانیتین، وتوجیهه لخطاب لألمة یعلمالبرلم

الموافقة، وهو ما یجعل سلطة رئیس الجمهوریة شخصیة ومنفردة في هذه الحالة الخطیرة، التي

تجسد فعلیا قبضة رئیس الجمهوریة على كل مؤسسات الدولة، حیث أنها تتسم بتوسیع غیر 

األكثر وضوحا لتالشي مبدأ غیر العادیة الحالة تعتبر محدود لصالحیاته وسلطاته، كما أنها 

.السلطةووحدانیةالسلطات لصالح شخصنة الحكم الفصل بین

بعضموافقة علىسلطة الللبرلمان  تقد خول1996من دستور 131المادة نشیر إلى أن 

شكلیة فقط، طالما أنه ال یعد شریكا حقیقیا هذه الموافقة، لكن تبقى )3(ةاإلتفاقیات الدولی

.)1(إتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلمخصوصا ما یتعلق ب،هاإعدادللسلطة التنفیذیة عند 

إذا وقع عدوان فعلي على البالد أو یوشك أن یقع حسب ما ": على) مرجع سابق(1989من دستور 89تنص المادة –)1(

بات المالئمة لمیثاق األمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء، نصت علیه الترتی

ویوجه رئیس الجمهوریة خطابا لألمة .یجتمع المجلس الشعبي الوطني وجوبا.واإلستماع إلى المجلس األعلى لألمن

مدة حالة الحرب، ویتولى رئیس الجمهوریة یوقف العمل بالدستور":من نفس الدستور90یف المادة وتض".یعلمها بذلك

".جمیع السلطات
حریات التعبیر، وٕانشاء الجمعیات، واإلجتماع مضمونة ": على) مرجع سابق(1989من دستور 39تنص المادة –)2(

"من نفس الدستور على40وتنص المادة ."للمواطن ".ومضمونحق إنشاء الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به:
یصادق رئیس الجمهوریة على اتفاقیات ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 131تنص المادة –)3(

قة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون األشخاص، الهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف واإلتحاد، والمعاهدات المتعل

".والمعاهدات التي تترتب علیها نفقات غیر واردة في میزانیة الدولة، بعد أن توافق علیها كل غرفة من البرلمان صراحة

).مرجع سابق(1989من دستور 122تقابلها المادة 
یوقع رئیس الجمهوریة اتفاقیات الهدنة ": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 97تنص المادة –)4(

ویعرضهما فورا على كل غرفة من البرلمان .ومعاهدات السلم، ویتلقى رأي المجلس الدستوري في اإلتفاقیات المتعلقة بهما

1976من دستور 124بینما تنص المادة ).مرجع سابق(1989ن دستور م91تقابلها المادة ."لتوافق علیها صراحة

تقدم إتفاقیات الهدنة .یوافق رئیس الجمهوریة على معاهدات الهدنة والسلم": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 

رض على المجلس القیادیة للحزب طبقا لقانونه األساسي، كما تعورا إلى الموافقة الصریحة للهیئةومعاهدات السلم، ف

".من الدستور158الشعبي الوطني، طبقا ألحكام المادة 
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:التعبئة العامة:رابعا

بسلطة اإلعالن یتمتع رئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري، وٕالى جانب انفراده

أخرى ال تقل أهمیة، أال سلطةبالحرب، حالة حالة الحصار أوحالة الطوارئ أوكل من عن 

.امةالتعبئة العحالة  إقرارسلطة  وهي

التعبئة العامة سلطة قد جعال إقرار حالة 1989ودستور 1976دستور كل من وٕاذا كان 

كون اللجوء إلى ن یتشترط بأ1996من دستور 96، فإن المادة )1(لرئیس الجمهوریةشخصیة

مقیدا ببعض الشروط الدستوریة الشكلیة، لذا البد أن یتم إقرار التعبئة العامةتطبیق هذه الحالة

رئیس كل من مجلس الوزراء، بعد اإلستماع إلى المجلس األعلى لألمن، واستشارة في نطاق

هذه الهیئات مجرد إجراء لكن تبقى استشارة،)2(المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس األمة

.ال یلزم في أي حال من األحوال رئیس الجمهوریةشكلي محض

  يــانــثـب الـلـطـمـال

؟واإلجراءات المتخذة في الحالة اإلستثنائیة بحصانةمدى تمتع األوامر

فإن ،ي یتخذها رئیس الجمهوریة في الحاالت العادیةلألوامر التمثلما هو الشأن بالنسبة

ت قانونیة إشكاالهي األخرى تثیر في الظروف اإلستثنائیة اءات التي یتخذها ألوامر واإلجر ا

، التي تبعدها عن كل أشكال"أعمال السیادة"ها بنظریة مدى تعلقونیة و حول طبیعتها القانهاما

.ا تتمتع بحصانة إنشائیةهالطعن أمام القضاء على اعتبار 

ظل رئیس الجمهوریة فيونیة لألوامر واإلجراءات المتخذة من طرفالقانالطبیعة تظهر

مع أهم "أعمال السیادة"نظریة القانوني لمفهوم ال ، من خالل حصرالظروف اإلستثنائیة

.)الفرع الثاني(األوامر بهذه النظریة مدى ارتباطتوضیحو  )الفرع األول(تطبیقاتها

".یقرر رئیس الجمهوریة التعبئة العامة": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 121تنص المادة –)1(

".التعبئة العامة یقررها رئیس الجمهوریة": على) مرجع سابق(1989من دستور 88وتنص المادة 

رئیس الجمهوریة التعبئة العامة فيیقرر": على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 94تنص المادة –)2(

ورئیس مجلس ،الشعبي الوطنيبعد اإلستماع إلى المجلس األعلى لألمن، واستشارة رئیس المجلس،مجلس الوزراء

".األمة
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رع األولـفـال

وتطبیقاتها األولى"أعمال السیادة"ظهور مفهوم نظریة 

یة طبقا تنظیمأعمالبأنهارئیس الجمهوریةتي یتخذهالامر األوا انطالقا من اعتبار

تخضع لرقابة القاضي اإلداري فیما یتعلق باإللغاء لك یجعلهافإن ذللمعیار الشكلي، 

ة من السلطة التنفیذیة صادر  توالتعویض، حتى وٕان كانت أحیانا تتمتع بقوة القانون، فما دام

أمام القضاء، لكن أكد القضاء في هذا الخصوص  ایجوز الطعن فیهتنظیمیة اتقرار  فهي

ل التنظیمیة، فهناك أعمال تنظیمیة قابلة للطعن على ضرورة التمییز بین نوعین من األعما

أمام القضاء، وهناك أعمال تنظیمیة أخرى تخرج من اختصاص رقابة القضاء، كونها تعد من 

.)1(البعیدة عن كل أشكال الرقابة"األعمال الحكومیة"أو " أعمال السیادة"قبیل 

، إلى درجة بعض الفقهاءإلى معارضة شدیدة من طرف "أعمال السیادة"تعرضت نظریة 

M(األستاذ نذكر من بینهم، حیث بوجودها إطالقا أن هناك من ال یعترف WALINE(

A(األستاذ و  DELAUBADERE()2(. في حین یرى األستاذ)Georges VEDEL(أنه في ب

التسلیم إطالقا نص دستوري صریح یكرس فعلیا هذه النظریة، فإنه ال یمكن غیاب ظل 

أن ب، بینما یرى جانب آخر من الفقه )1(عمال التنظیمیة من الرقابة القضائیةبانفالت بعض األ

محمد "باألستاذ روجا عن مبدأ المشروعیة، وهو ما دفعتشكل خ"أعمال السیادة"نظریة 

.)2("نقطة سوداء في جبین المشروعیة"وصف ها أن یطلق علیب"سلیمان الطماوي

عندما عبر مجلس الدولة إلى الفقه الفرنسي،" دةالسیاأعمال "یعود أصل ظهور نظریة 

الفرنسي عن موقفه من الطبیعة القانونیة لإلجراءات التي یتخذها رئیس الجمهوریة بمقتضى 

(1) – Ahmed MAHIOU : « Cours de contentieux administratif », (02 fascicules), O.P.U,
Alger, 1979 et 1980, p182.
(2) – Michel WALLINE : « Droit administratif », 09ème édition, Paris, 1953, p 217.
DELAUBADERE (A) : « Traité élémentaire de droit administratif », 03ème édition, 1963,
TL, p224.

"لوناسي ججیقة:راجع".لوناسي ججیقة"هذه المراجع مذكورة من طرف األستاذة  التشریعیة في الدستور الجزائري السلطة :

.264، مرجع سابق، ص..."1996لسنة 
(3) – Georges VEDEL: « Droit administratif … », Op.cit, p87.

"محمد سلیمان الطماوي –)4( .94، مرجع سابق، ص... "ة النظریة العامة للقرارات اإلداری:
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Rubin(، وذلك في قضیة 1958من دستور16تطبیق المادة  de servens( حیث اعتبر ،

بیق تلك المادة، یعد من قبیل أن قرار لجوء رئیس الجمهوریة إلى تطبالفرنسيمجلس الدولة

البعیدة عن الرقابة القضائیة، أما اإلجراءات التي یتخذها رئیس الجمهوریة، "أعمال السیادة"

والتي تدخل ضمن المجال التشریعي العائد أصال إلى البرلمان، فهي تعد أعماال تشریعیة، 

.مشروعیتهامدىلكنه غیر مختص بالرقابة على

Rubin(یة قضتتمثل وقائع  de servens(الجنرالفي أن رئیس الجمهوریة الفرنسي

1961أفریل 23 في 1958من دستور 16، وبعدما أعلن عن تطبیق المادة "شارل دیغول"
)1( ،

بإنشاء فیه یقضي 1961ماي03بهدف قمع الثورة التحریریة وتطویقها، أصدر قرارا بتاریخ 

عسكریین الذین اشتركوا في أحداث الجزائر ال الضباطمحكمة عسكریة خاصة لمحاكمة 

Rubin(المدعى الضابطالمستعمرة، حیث كان من بینهم  de servens( ضباطرفقة سبعة

مطالبة آخرین، وقد صدرت ضدهم أحكام باإلدانة، فلجؤوا إلى الطعن أمام مجلس الدولة لل

ة التي أدانتهم، حیث بحث في مدى مشروعیة القرار الذي یقضي بإنشاء المحكمة العسكریبال

:سیس الطعن الذي تقدموا به على الدفوع التالیةالعسكریین بتأالضباطقام 

، في حین أن التمرد 1961ماي 03قرار إنشاء المحكمة العسكریة قد صدر بتاریخ إن إ * 

، مما یجعل من شروط 1961أفریل 25العسكري الذي حدث في الجزائر قد انتهى بتاریخ 

أن مؤسسات الدولة لم تكن معرضة غیر متوفرة وقت صدور القرار، كما16تطبیق المادة

.بشكل عادي ومنتظما مباشرة عملهالخطر داهم وجسیم وحال، وٕانما كان بإمكانه

بادئ العامة للقانون لمخالف اغیر مشروع كونه یقرارا یعتبر قرار إنشاء المحكمة العسكریة *

،القاضي الجنائيضرورة عرض النزاع المطروح على الفرنسي، حیث أن هذا األخیر یوجب

.نظرا لما یتوفر علیه من استقاللیة تامة في مواجهة السلطة التنفیذیة

كان قد وضع هذه المادة حیز "دیغول"، بأن الرئیس 1958من دستور 16أثبتت التجربة الفرنسیة عند تطبیق المادة –)1(

وعلى ضوء مجمل اإلجراءات التي .، وذلك بسبب التمرد العسكري الذي حصل في الجزائر1961أفریل 23التطبیق بتاریخ 

ذها في هذا الشأن، یتأكد بأن رئیس الجمهوریة یتصرف بكل حریة في ظل هذه الظروف كما لو أن استعماله للسلطات اتخ

اإلستثنائیة ال یجب أن یختفي باختفاء األسباب التي أدت إلى تطبیقها، بل ینبغي أن یستمر حتى ولو أن األسباب والظروف 

:راجع في هذا الصدد.16وال تستدعي إطالقا العمل بالمادة المستجدة لم تعد تشكل أي تهدید خطیر ومباشر، 

Michel CAMUS et GENEVIERRE : « L’état de nécessité en démocratie … », Op.cit, p320.
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العسكریین الضباطیقضي بإنشاء المحكمة العسكریة لمحاكمةیعد تطبیق القرار الذي *

بار أن الجرائم المرتكبة قد المتهمین خرقا وانتهاكا لمبدأ عدم رجعیة القوانین الجنائیة، على اعت

.وقعت في وقت سابق عن تاریخ العمل بهذا المبدأ

J(تقدم مفوض الحكومة وردا على هذه الحجج،  F Henry( بتقریر حاول فیه الدفاع عن

الفرنسیین بحجة أن قرار الضباطموقف الحكومة، مشیرا إلى رفض الطعن الذي تقدم به 

یعد من أعمال السیادة، كونه قرار یمس 16تطبیق المادة رئیس الجمهوریة باللجوء إلى 

بالعالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، وهو ما یجعله بعیدا عن أیة رقابة سیاسیة أو 

ا أن اإلجراءات كم.قضائیة، وبالتالي لیس بوسع مجلس الدولة أن یتفحص مدى مشروعیته

كن مممحاكم القضائیة، ألنها ا مناقشتها أمام الال یجوز إطالق16تنادا إلى المادة سالمتخذة ا

1958دستورمن 34التي حصرتها المادة جدا أن تقع في نطاق األعمال التشریعیة
)1(.

(1) – « 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 applicables; la procédure pénale; l'amnistie; la création de nouveaux
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. 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'Etat; 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. Les lois
de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique. Les lois de financement de la sécurité sociale
déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs
prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action
de l'État. Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de
programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations
publiques. Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi
organique ». L’article 34 de la constitution française de 1958 (Modifiée et complétée). Op.cit.
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، وكذا اإلجراءات 1958من دستور 16لكن رغم أن قرار اللجوء إلى تطبیق المادة 

من الدستور، 37تضمنتها المادة الصادرة استنادا إلیها، تعد من قبیل األعمال التشریعیة التي

والذي أخذ فیه برأي 1962مارس 02إال أن مجلس الدولة الفرنسي قد أصدر قراره المؤرخ في 

هو عمل من أعمال 16مفوض الحكومة، على اعتبار أن قرار اللجوء إلى تطبیق المادة 

ة في العدید من السیادة المحصنة من أي شكل من أشكال الرقابة، وهو ما أكده مجلس الدول

1964نوفمبر 13قراراته الالحقة، خاصة في قراره المؤرخ في 
)1(.

نشیر إلى أن انفالت اإلجراءات اإلستثنائیة من رقابة القضاء ال یعني انفالتها من رقابة 

فیفري23التعدیل الدستوري لیوم المؤسس الفرنسي بمناسبة هالمجلس الدستوري الذي خول ل

ة بسط الرقابة علیها، حیث أنه بعد مرور ثالثین یوما من ممارسة السلطات ، إمكانی2008

اإلستثنائیة، یمكن لرئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ أو لستین نائبا أو ستین 

شیخا، إخطار المجلس الدستوري للتحقق من استمراریة الظروف التي استدعت إقرار الحالة 

جلس الدستوري أن یتدخل بقوة القانون للتحقق من استمراریة اإلستثنائیة، كما یمكن للم

، وفي هذه الحالة یصدر رأیه بعد مرور 16الظروف التي استدعت اللجوء إلى تطبیق المادة 

شهرین من تطبیق السلطات اإلستثنائیة، كما یمكنه أیضا أن یصدر رأیه في أي وقت إذا 

.)1(اإلستثنائیةالجمهوریة للحالةتجاوزت مدة تطبیقها شهرین من یوم إقرار رئیس

مجلس الدولة الفرنسي فرصة للتعبیر عن موقفه من إن الحقیقة التي نحن واثقون منها أنه لو أتیحت الیوم ل"–)1(

، نظرا للدور المعتبر الذي أصبح یقوم به حالیا، "الضباط العسكریین"، لما كان موقفه ذلك الذي اتخذه في قضیة 16المادة 

دنا أن فإذا تأملنا في قضاء مجلس الدولة لوج.والمتمثل في حمایة الحقوق والحریات العامة من تعسف السلطة العامة

الطابع السیاسي قد طغى علیه، مما أفقده استقاللیته تجاه رئیس الدولة، ونظرا ألن هذه القضیة قد تمت في عهد الرئیس 

، 16، فإن انتفاء الرقابة القضائیة على قرار تطبیق المادة 1958الذي لعب دورا معتبرا في وضع دستور "شارل دیغول"

:حول هذه القضیةولمزید من التفاصیل ".لذي یعرف به مجلس الدولة الفرنسيهو موقف منافي مع الطابع القضائي ا

.44-26، مرجع سابق، ص ص ..."اإلختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة ": دمرا راندب:راجع

(2) – « Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil Constitutionnel
peut être saisi par le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, soixante
députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier
alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il
procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de
soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette
durée ». L’article 16 alinéa 04 de la Constitution française du 04 octobre 1958 (Modifiée et
complétée). Op.cit.
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  يــانــثـال رعــفــال

"أعمال السیادة"ارتباط األوامر المتخذة في الحالة اإلستثنائیة بنظریة 

، "أحمد بن بلة"الراحلیسفي عهد الرئألول مرةالحالة اإلستثنائیةتطبیقعرفت الجزائر

كما تم تطبیق هذه ، 1963أكتوبر03في1963من دستور 59ق المادةى تطبیعندما لجأ إل

وحالة الحصار كل من حالة إقرار التسعینات بمناسبةسنواتالحالة أیضا في بدایة

باسم الظروف اإلستثنائیة، وهي غیر مألوفةتخاذ عدة إجراءاتا امتم خالله، حیث)1(الطوارئ

وال من طرف المجلس ، ال من طرف القضاء إجراءات لم تخضع ألي شكل من أشكال الرقابة

".أعمال السیادة"تدخل في إطار نظریة أعمال الدستوري، وذلك على أساس أنها 

، والتي تجد 1996من دستور 93أما بخصوص األوامر المنصوص علیها في المادة 

على رأسهم ، فقد ذهب رأي 1958الفرنسي لسنة من الدستور 16مصدرها األصلي في المادة 

Georges(األستاذ  BURDEAU(،  یة طبقا للمعیار القول بأنها أعمال ذات طبیعة تنظیمإلى

العضوي، على أساس أنها صادرة من رئیس الجمهوریة بوصفه سلطة إداریة، لذا فإن كل 

اإلجراءات التي یتخذها رئیس الجمهوریة في المجال التشریعي تبقى محتفظة بصفتها اإلداریة، 

.)1(ال أن ذلك ال یمنعها من رقابة القضاءإ ن قوة القانونورغم ما لها م

Marcel(قابل ذهب رأي آخر وعلى رأسهم األستاذوبالم PRELOT( إلى القول بأن ،

أنها ذات ة في ظل الظروف اإلستثنائیة، ورغماإلجراءات المتخذة من طرف رئیس الجمهوری

لبعیدة عن الرقابة القضائیة، طبیعة تنظیمیة وٕاداریة، إال أنها تدخل في نطاق أعمال السیادة ا

.)2(وشأنها في ذلك هو شأن قرار إعالن تطبیق الحالة اإلستثنائیة

إن في ظل صعوبة القول بأن األوامر المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة في الظروف 

اإلستثنائیة، تتمتع بحصانة إنشائیة تجعلها بعیدة عن رقابة القضاء، ونظرا لعدم عدم 

في المنظومة القانونیة الجزائریة، "أعمال السیادة"نظریةل صریح على اعتناقبشكالتنصیص

یتضمن 44-92مرسوم رئاسي رقم ).مرجع سابق(یتضمن إقرار حالة الحصار، ملغى 196-91مرسوم رئاسي رقم –)1(

.وما یلیها114ص: ما قبله).مرجع سابق(إعالن حالة الطوارئ، ملغى 
(2) – Georges BURDEAU : « Droit constitutionnel et sciences politiques … », Op.cit, p634.
(3) – Marcel PRELOT : « Institutions politiques et droit constitutionnel … », Op.cit, p650.
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، فإن القضاء )1(أو في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریةسواء في مختلف دساتیر الجمهوریة، 

أقر هذه النظریة بدایة في قرارها الصادر ،بالمحكمة العلیاممثال في الغرفة اإلداریة  اإلداري

1967جانفي20بتاریخ 
، وذلك في شأن 1984جانفي07، ثم في قرارها الصادر بتاریخ )2(

إلى  بالمحكمة العلیاذهبت الغرفة اإلداریةضد وزیر المالیة، حیث" ج ب -ي"قضیة السید 

متى ثبت أن القرار الحكومي القاضي بسحب األوراق المالیة ":بأنهتخاذ موقف تقضي فیه ا

القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخیص والتبدیل خارج اآلجال، هما ج، وكذا د 500من فئة

قراران سیاسیان یكتسیان طابع أعمال الحكومة، فإنه لیس من اختصاص المجلس األعلى 

أضافت الغرفة اإلداریة كما ."...فحص مدى شرعیتها أو مباشرة رقابة على مدة تطبیقهما 

أن إصدار وتداول وسحب العملة، تعد من إحدى وحیث... : "القرار هذا ضمن محتوى نفس

الصالحیات المتعلقة بممارسة السیادة، حیث أن القرار مستوحى من باعث سیاسي غیر 

.)1("قابل للطعن بأي طریق من طرق الطعن

بأن القضاء اإلداري یتمتع بسلطة تأسیسیة وٕانشائیة هذین القرارینمن خالل محتوىیتأكد

في النظام الجزائري، "أعمال السیادة"ى فكرة م من عدم النص صراحة عل، فعلى الرغهامة

وهو ما ، إال أن القضاء اإلداري تبنى هذه النظریة،سواء في الدستور أو على مستوى التشریع

.)2(لمبادئ القانون اإلداري الجزائري ةافة جدیدیعتبرها بمثابة إضالكتاببعضجعل 

بأن جمیع األوامر والتدابیر واإلجراءات ، یمكن القولالسابقینالقرارینعلى ضوءكما أنه 

التي "السیادةأعمال "من قبیلهي التي یتخذها رئیس الجمهوریة في ظل الظروف اإلستثنائیة، 

 لة الطوارئحاه لكل من إعالن على غرار، )3(ي شكل من أشكال الرقابة القضائیةال تخضع أل

ٕاصداره یق علیها، و برام المعاهدات واإلتفاقیات الدولیة والتصدبإیامه حالة الحصار، وكذا قأو 

مؤرخ 06، یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، ج ر ج ج عدد 2008فیفري 25مؤرخ في09-08قانون رقم –)1(

.2008فیفري 26في 
، منشور في المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واإلقتصادیة والسیاسیة،1967جانفي 20قرار المحكمة العلیا المؤرخ في –)2(

.507، ص1972، 07العدد 
، المجلة القضائیة، العدد الرابع، مجلة تصدر عن قسم المستندات 1984جانفي 07قرار المحكمة العلیا المؤرخ في –)3(

.وما یلیها211، ص1989والنشر للمحكمة العلیا، 
.73، ص2007، الطبعة األولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، "القرار اإلداري: " عماربوضیاف –)4(

(5) – Fatiha BENABBOU KIRANE : « Droit parlementaire algérien … », Op.cit, p226.
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ضیة تهم الدولة لجوئه إلى أسلوب اإلستفتاء الشعبي في كل ق، أوللقوانین في الجریدة الرسمیة

لجوئه إلى حل المجلس الشعبي الوطني وتقریر إنتخابات تشریعیة مسبقة، أو الجزائریة، أو

قریر الحالة حق العفو بعد زوال الظروف التي أدت إلى تعند ممارسته لتدابیر الرحمة و 

.)1(التعیین في المناصب العلیا للدولةاإلستثنائیة، أو سلطته في

رئیس ي یتخذهاالتواإلجراءات وٕالى جانب هذه األعمال، تعتبر كذلك جمیع التدابیر 

ثنائیة، من قبیل أعمال إنهاء أزمة سیاسیة ناتجة عن الظروف اإلستالجمهوریة باألوامر بهدف 

المؤرخ في01-06ألمر رقملبة القضائیة، كما هو الشأن بالنسبة الرقا المحصنة منالسیادة

رئیس، في عهد )2(میثاق السلم والمصالحة الوطنیةتنفیذ المتضمن و 2006فیفري27

."عبد العزیز بوتفلیقة"الحالي الجمهوریة

ال یقتصر فقط على "أعمال السیادة"بیق نظریة إلى القول بأن تطذهب بعض الكتاب

:وهما نسببیلكن أن یمتد مجاله إلى أعمال أخرى، وذلك ا، بل یماألعمال التي سبق ذكره

:السبب األول المتداد مجال تطبیق نظریة أعمال السیادة-1

عن في كونها ناتجة یتمثل السبب األول المتداد مجال تطبیق نظریة أعمال السیادة، 

.كمعظم نظریات القانون اإلداري األخرىب من عملیة تحدید نطاقهاالقضاء، مما یصع

:المتداد مجال تطبیق نظریة أعمال السیادةالسبب الثاني-2

إلى أن السلطة ،یرجع السبب الثاني المتداد مجال تطبیق نظریة أعمال السیادة

لهذه النظریة، وبالتالي یمكنها أن تمتد الخصوصیة لرئیس الجمهوریة هي التي تعتبر محال 

.)1(بشكل واسع لتطبق على جمیع السلطات المخولة لرئیس الجمهوریة بصفة شخصیة

المشابهة ا من األعمال اإلداریة األخرىرهغیو  "ادةأعمال السی"بین تمییز المعیار یكمن

س الجمهوریة باعتباره أن أعمال السیادة هي تلك األعمال التي تصدر عن رئی، في كونلها

(1) – Ahmed MAHIOU : « Cours de contentieux administratif … », Op.cit, p189.

مؤرخ 11یتعلق بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة، ج ر ج ج عدد 2006فیفري 27مؤرخ في 01-06أمر رقم –)2(

.2006فیفري 28في 

.265، مرجع سابق، ص..".1996ة في الدستور الجزائري لسنة السلطة التشریعی":ججیقةلوناسي–)3(
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، وعلیه یؤدي التطبیق العملي لهذه النظریة إلى اإلعتراف )1(سلطة حكم ولیس سلطة إداریة

بتمتع األوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في ظل الظروف اإلستثنائیة بحصانة إنشائیة 

.)2(تامة، وبالتالي ال یمكن الطعن فیها إطالقا أمام القضاء

اللذان الفرنسي، النظام الفضائي و الجزائري القضائي اإلداريف النظامعلى خاللكن 

أن األوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في ظل الظروف اإلستثنائیة، من قبیل بیعتبران 

أعمال السیادة أو األعمال الحكومیة البعیدة عن كل شكل من أشكال الرقابة القضائیة، فإن

بالحصانة  في محكمة القضاء اإلداري، لم یعترف إطالقا ممثالالمصري اإلداري القضاء 

في ظل الظروف " نقرارات بقوانی"في صورة اإلنشائیة لألوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة

وهو ما أكدته محكمة القضاء اإلداري المصریة، ، )حالة الضرورةظل أي في(اإلستثنائیة 

بحصانة القرارات بقوانین، ن طرف الحكومةمالدفع المقدمبصفة قاطعة و  قضت بالرفضحین 

في أعقاب اللجوء الثاني إلى تطبیق "أنور السادات"الراحل رئیس الجمهوریة التي اتخذها

حمایة الوحدة ، بهدف 1981خالل شهر سبتمبر، 1971سنة المصري لدستور المن 74المادة 

ث أكدت محكمة القضاء الذي كان یهددها آنذاك، حیالفتنة الطائفیةخطر الوطنیة من 

:في مضمون القرار الذي أصدرته على ما یلياإلداري المصریة 

الدفع الذي تقدمت به الحكومة بعدم اختصاصها الذي بني على أساس خروج  إن ..."

القرارات الصادرة عن رئیس الجمهوریة من رقابة القضاء ألنها من تعد من أعمال السیادة، 

القرارات هي في عداد القرارات اإلداریة التي تخضع لرقابة القاضي دفع غیر مقبول، وهذه 

.)1("... اإلداري

77، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "قانون المنازعات اإلداریة، تنظیم واختصاص":خلوفي رشید–)1(

:في القانون الجزائري"األعمال الحكومیة"أو " ادةأعمال السی"وللمزید من التفاصیل حول األعمال التي تدخل ضمن .79وص

:یمكن الرجوع إلى

، الكتاب األول، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، "دروس في المسؤولیة اإلداریة":الحسین بن الشیخ آث ملویا*

.57وص 56، ص2007

"محیو أحمد* ، ص1992لد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بیوض خا، ترجمة فائز أنجق و"المنازعات اإلداریة :

.117-113ص
"لوناسي ججیقة -)2( .265، مرجع سابق، ص"...1996السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة :
"ماجد راغب الحلو-)3( .175، مرجع سابق، ص"...القانون الدستوري :
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، أین 1958الدستور الفرنسي لسنة األوامر إلىسلطة التشریع عن طریق یعود مصدر

تخاذ ال) Habilitation(تفویض من البرلمانمنه للحكومة إمكانیة طلب38تخول المادة 

، مع ضرورة عرض هذه األوامر على مصادقة البرلمان، وٕاال نامجهابر تنفیذ تتعلق بأوامر

.في حالة رفضها)Caduques(ستصبح ملغاة 

من دستور 58المادة  فيسلطة التشریع باألوامر ألول مرة كرس المؤسس الجزائري

س لتفویض من المجتخاذ األوامر بناء علىطة الرئیس الجمهوریة سل، التي تخول1963

بدایة من منه59إثر تطبیق المادة دستور هذا البعد تجمید لكن  .مدة محدودةالوطني خالل 

182-65مع صدور األمر رقم و، ساریاالعمل باألوامر التفویضیة، لم یعد1963أكتوبر 03

ها لكن،التدابیر في شكل أوامرتخاذ كل، خول للحكومة سلطة االمتضمن تأسیس الحكومة

.هي قوانین بالمفهوم المادي للقانونبلوالشكليالدستوري فهوملیست أوامرا بالم

، لكن 1976دستور بعد صدوراألوامرالتشریع عن طریق أسلوبالعمل بتمت العودة إلى

1976من دستور 153، على اعتبار أن المادة 1963دستور علیه في ا كانبشكل مخالف عم

لرئیس الجمهوریة، یمارسه تجعل هذا اإلختصاص شخصیا1988وفمبر ن03قبل تعدیله في 

دون مشاركة مجلس الوزراء ودون خالل فترة ما بین دورتي انعقاد المجلس الشعبي الوطني 

خول ، 1988التعدیل الدستوري لسنةبعد إجراء لكن .یض من المجلس الشعبي الوطنيتفو 

على رئیس قتراح مشاریع األوامرسلطة اء، بمناسبة انعقاد مجلس الوزرالرئیس الحكومة 

الجمهوریة، الذي یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في قبولها أو رفضها، قبل عرضها على موافقة 

.المجلس الشعبي الوطني في أول دورة الحقة له

سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع علىإطالقا  1989ستور لم ینص المؤسس في د

التسعینیات، سنواتبدایةمع زائر التي عرفتها الجالصعبةبعد األزمةغیر أنهاألوامر،ب

هي بمثابة جدیدة قانونیة ظهرت نصوص ف ،عرف هذا الدستور شلال تاما في جمیع جوانبه

مجال ممارسة الوظیفةخولت لها آلیات مختلفة في،إنتقالیةهیئات ت سأس"ساتیر مادیةد"

، عن طریق األوامربدایة عن طریق المراسیم التشریعیة ثم ة، المرحلة اإلنتقالیخالل یةالتشریع

ا یتشریع اختصاصا اباعتبارهمروالأل الدستوريذلك المفهوملكن دون أن تتمتع هذه األوامر ب
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بالمفهوم المادي للقانون، یة ، وٕانما هي نصوص تشریعد البرلمانلرئیس الجمهوریة مع وجو 

في المجلس الوطني تتمثل،تشریعیة غیر منتخبةئةیهحیث تمت المصادقة علیها من طرف 

.، على غرار تلك األوامر التي صادق علیها مجلس الثورةاإلنتقالي في مكان القوانین

في التشریع باألوامر بشكل سلطة رئیس الجمهوریة 1996دستور  في المؤسس كرس    

رئیس الجمهوریة استخدامأن بمن هذا الدستور 124من خالل أحكام المادةأوسع، إذ یتبین 

أكثر فقط، بل أصبحتنعقاد البرلمانین دورتي اعلى فترة ما بهذه الصالحیة لم یعد مقتصرا ل

، شغور المجلس الشعبي الوطني والحالة اإلستثنائیةوهما حالة جدیدتینتشمل حالتین ل اتساعا

ول دورة مقبلة له، في أعلى موافقة البرلمان بغرفتیه هذه األوامر  عرض لكن مع إلزامیة

.واستبعاد األوامر المتخذة في الحالة اإلستثنائیة من هذا اإلجراء

، 1963أما ما یتعلق بالرقابة على دستوریة األوامر، وخالفا لما هو معمول به في دستور 

یة لرقابة المجلس منه أن تخضع األوامر التفویض64أین اشترط المؤسس بموجب المادة 

ء على إخطار من رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الوطني، فإن المؤسس الدستوري، بنا

، ألن لرقابةهذا الشكل من ااألوامر التشریعیة لعلى خضوع إطالقالم ینص 1976في دستور 

في حین أن .كن مؤسسة فیه رغم أنه دستور شكليلم تعلى دستوریة القوانین الرقابة آلیة

لم ینص صراحة على خضوع األوامر لرقابة المجلس ورغم أنه1996دستور المؤسس في 

یستشف بأنه یمكن أن تخضع األوامر لهذا 165الدستوري، إال أنه من خالل أحكام المادة 

1996ت، ولو أن التجربة العملیة لدستورتشریعاأنهاعلى أساس ، وذلكالشكل من الرقابة

.جلس الدستوريتثبت بأنه لم یسبق إطالقا أن تم عرض األوامر على الم

نطالقا من ا هاوفي ظل تباین اآلراء الفقهیة حولیة لألوامر، ما بالنسبة للطبیعة القانونأ    

الوظیفي المعیار أم ر العضوي باعتبارها تنظیمات، هل هو المعیامعتمد علیهالمعیار ال

رف رئیس اذها من طتختشریعات منذ ا هي ن األوامر، فإنه یمكن القول بأباعتبارها تشریعات

، فهو بدال من البرلمانتشریعیةسلطة یس الجمهوریة في هذه الحالة یعدن رئأل، الجمهوریة

لبرلمان، التي یمارسها امارس وظیفة تشریعیة ال تقل أهمیة عن تلك الوظیفة التشریعیةإذن ی

یستمد هذه الصالحیة من الدستور مباشرة، وما یدعم وجهة نظرنا هذه هو أنه لو كانتحیث

.هذه األوامر أعماال تنظیمیة لما تم عرضها على موافقة البرلمان في أول دورة مقبلة له
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، أن لرئیس الجمهوریةاألوامر كإختصاص دستوريیع بسلطة التشر یترتب عن تكریس 

القانوني المركز، وما یزید من تدعیم یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة في اللجوء إلى استعمالها

هو أن هذه األوامر ال تخضع ألي شكل من أشكال ،في المجال التشریعيلرئیس الجمهوریة 

إلى اتخاذ لعامل الذي یؤهل رئیس الجمهوریة ، وهو اوحقیقیةالرقابة وال ألیة ضوابط قانونیة

  .د ذلككلما أرامن أوامر في مجال القانونوالزما ما یراه مناسبا 

أن أصبحت عامة إلى یة رتقاء وامتداد اإلختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهور أدى ا    

یمكن لرئیس الجمهوریة أن یلجأ إلى األوامر في جمیع المجاالت المحفوظة وغیر محددة، إذ

ت هذه اآللیة التي وبذلك تحولدستور،ق الكانت أحیانا تتعدى إلى خر أصال للبرلمان، وٕان

ة ولة، إلى وسیلدستوریة للمؤسسات الدالتوازن واستقرار ضماندف من تكریسها هوكان اله

المتخذة من طرف رئیس لعدد الهائل من األوامرنظرا لوذلك لإلخالل بهذا التوازن، 

.سنها البرلمانیمقارنة بالتشریعات التي الجمهوریة

وامر تحت األسة إلى التشریع بوبناء على ذلك فإن القول بأن السلطة التنفیذیة بحاجة ما

والتي یمكن أن ،ستار مواجهة المسائل اإلستثنائیة أو تنظیم المسائل المستجدة واإلستعجالیة

غیر صحیح وغیر مبرر قانونیا، ألن البرلمان البرلمانا بین دورتيمتحدث خالل فترة

یمكن استدعاؤه لتالي والمجلس الشعبي الوطني غیر منحل طالما هو في عطلة، وباموجود

.تلك الظروف المستجدةالتي تتالءم مع سن القوانیندورة غیر عادیة من أجل لعقد 

القانوني همركز األوامر إلى تعزیزالتشریع بوریة في رئیس الجمهسلطة إطالق یؤدي

، وهو ما تبرزه العدید من على الوظیفة التشریعیةبشكل منقطع النظیروفرض هیمنته

ب عن ترتلت)الفصل األول( يالتشریعكثف على هذا األسلوبي تعكس إقباله المالتظاهر الم

بلغت المسألة  أن خصوصا،عن طریق هذه اآللیةالواسع هنفوذؤكد تهامة قانونیة ذلك آثار 

.)الفصل الثاني(لدستورخرقا مباشرا لتشكل األوامرذروتها حینما أصبحت 
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الفصل األول

الجمهوریة في التشریع باألوامرمظاهر امتداد سلطة رئیس 

األوامر مقتصرا ون تدخل رئیس الجمهوریة للتشریع عن طریق أن یكبیقتضي المنطق 

التي لم تنظم بقانون برلماني، ائل على المسائل غیر الطبیعیة وغیر المتوقعة، أو على المس

كما أنه .ذه الحاالتاألوامر خارج هوبالتالي مبدئیا ال یجوز لرئیس الجمهوریة أن یستعمل 

وریة سلطة لرئیس الجمهألول مرة قد خولت 1996من دستور 124كانت المادة حتى إذا

، إال أن الظروف غیر العادیةظلتثنائیة فيسبصفة االلجوء إلى هذا األسلوب التشریعي

نصر وامر، أال وهو عبمثابة حجر الزاویة التخاذ األنفسها تغافلت عن شرط أساسي هوالمادة

غیر منظمة بقانون، كما أن القانون العادي غیر أن الحالة اإلستثنائیة لذي یعنياالضرورة، 

والهدف المتوخى من ة ذاتها لم تحدد الغایة ویضاف إلى ذلك أن الماد،)1(مؤهل لمجابهتها

أو هل تهدف ، أو درء خطر داهم؟اتخاذ األوامر، فهل تهدف إلى الحفاظ على النظام العام

)2(تأمین تنفیذ اإللتزامات الدولیة الواقعة على عاتق الدولة؟إلى 

الهامة المخولة دستوریا لتنفیذ سیاسة الحكومة، حیث إحدى الوسائل القانونیة األوامرتعد

 سالمجلعادة في حالة شغور في رئیس الجمهوریة أساسا الممثلة تستعملها السلطة التنفیذیة 

،ان، أو في ظل الظروف اإلستثنائیةنعقاد البرلما بین دورتي اة مالشعبي الوطني، أو خالل فتر 

أن اللجوء أن الواقع العملي یثبت ولوستعجالیة تتطلب التدخل السریع، بهدف تنظیم مسائل إ

مها رئیس الجمهوریة بكل یستخد،سیاسیةتقنیة أكثر منهاأصبح وسیلة قانونیة األوامرإلى 

أسباب ومبررات تحت وقعوذلك ، تحد سلطته في هذا المجالون أیة قیود حقیقیةمن دحریة و 

وهو ما یعبر عن سمو )المبحث األول(على هذه الوسیلةكانت وراء إقدامه المستمر مختلفة

على بقیة المؤسسات الدستوریة للدولة عند  هتفوقالمركز القانوني لرئیس الجمهوریة وتأكید

.)المبحث الثاني( ةالتشریعیإلى استخدام هذه اآللیةلجوئه

"لوناسي ججیقة–)1( .246، مرجع سابق، ص"...تشریعیة في الدستور الجزائري السلطة ال:

، الطبعة األولى، الوراق "العالقة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة في النظام البرلماني":مهند صالح الطراونة–)2(

.175، ص2009للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
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األولالمــبــحــث

رئیس الجمهوریة إلى التشریع باألوامرلجوء تبریر سلطة

األوامرهوریة لسلطة التشریع بأن ممارسة رئیس الجمبتؤكد التجربة الدستوریة الجزائریة

 لم" أحمد بن بلة"الراحل فإذا كان الرئیس.شخصیتهوصالبة مرتبطة كثیرا بمدى قوة تبقى 

دستور بوطني للتشریع باألوامر بسبب وقف العملیسبق له أن طلب التفویض من المجلس ال

، وأن الرئیس منه59تطبیق المادة لجوئه إلى یوما فقط عن صدوره على إثر23بعد1963

خصوصا خالل عهدته الرئاسیةاألوامرهو اآلخر لم یستعمل "بن جدیدالشاذلي"الراحل

"هواري بومدین"، فإن صالبة الرئیس الراحل 1989دستور مؤسس فيالعنها ما تخلىبعد

الدولة  رئیس، بینما )1(وسیلة كإجراء عادي في تسییر شؤون الدولةمكنته من استعمال هذه ال

الوسیلة كثیرا خالل الفترة الممتدة من تعیینه رئیسا  هذهلم یستخدم "الیامین زروال"األسبق

.1999ى غایة إجراء اإلنتخابات الرئاسیة في أفریل ، وٕال1994للدولة في سبتمبر 

الذي طالب بضرورة استرجاع كامل "عبد العزیز بوتفلیقة"الحليبمجئ رئیس الجمهوریةو     

خاصة ، لكن بوتیرة متناقصةتواجدا كبیرااألوامر ة، عرف نظام التشریع بوریختصاصاته الدستا

:)2(الجدول التاليمعطیاتخاللوهو ما یظهر من ،2007منذ بدایة سنة 

النصوص مجمل الفترة التشریعیة

التشریعیة

مئویة نسبة الال  عدد األوامرعدد القوانین

لألوامر

)1997-2002(1237845%36,58

)2002-2007(936033%35,48

)2007-2012(695118%26,08

هناك ،)2007/2012(رة التشریعیة ذة خالل الفتالمتخاألوامربینجدر اإلشارة إلى أنه ت

قانون المالیة مثال نذكر منهاوالتي بقوانین المالیة التكمیلیة،أوامر تتعلق )05(خمسة 

).أنظر الجدول(.33ص: هراجع ما قبل.1976حول اإلحصائیات المتعلقة بعدد األوامر المتخذة في ظل دستور –)1(
، 2007ر، حصیلة الفترة التشریعیة الخامسة، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان، الجزائ:هذا الجدول مستخلص من–)2(

.06، ص2012حصیلة الفترة التشریعیة السادسة، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان، الجزائر، .11ص
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2007التكمیلي لسنة 
2008، وقانون المالیة التكمیلي لسنة )1(

ة الفترة بدای، بینما عرفت )2(

2012ي لسنةقانون المالیة التكمیلصدور )2017-2012(التشریعیة الحالیة 
، في حین )3(

.)4(من قانون المالیة التكمیليخالیتین-على غیر العادةو  - 2014و 2013جاءت سنتي

لشخصیة رئیس  على أن أوامرالكم الهائل من النصوص التشریعیة المتخذة بیدل

زائري الوصف المنسجم مع قدراته الجمهوریة تأثیر بالغ في إعطاء النظام السیاسي الج

اب معینة، مرتبطة بأسباألوامرالتشریع ب يتبقى إرادته فذلك  ، ومع)5(وطموحاته ةشخصیال

عتبارات سیاسیةنها ما یرجع إلى اوم)المطلب األول(اإلستعجالفمنها ما یعود إلى عامل

.)المطلب الثالث(ومنها ما یعتبر حالة خاصة تتعلق بالجانب المالي )المطلب الثاني(

مؤرخ 59، ج ر ج ج عدد 2007یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2007جویلیة 24مؤرخ في 03-07أمر رقم -)1(

بتعدیل میزانیتي التسییر والتجهیز، وقد أحاله رئیس تتعلقاإلشارة إلى أن أحكام هذا األمرمع .2007سبتمبر 29في 

، وقد درسته وأعدت تقریرا بشأنه، وتم عرضه على المجلس 2007سبتمبر 03مجلس األمة على اللجنة المختصة بتاریخ 

حصیلة :أنظر.، ثم صادق المجلس على النص بناء على تقریر اللجنة2007سبتمبر 09للتصویت في الجلسة المؤرخة في 

.2010، نشریة خاصة لوزارة العالقات مع البرلمان، دیسمبر )2010-2007(نشاطات مجلس األمة 
مؤرخ 58، ج ر ج ج عدد 2008یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008جویلیة 24مؤرخ في 12-08أمر رقم -)2(

.2008أكتوبر 08في 
مؤرخ 08، ج ر ج ج عدد 2012یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2012فیفري 13مؤرخ في 03-12أمر رقم -)3(

.2012فیفري 15في 
من قانون المالیة التكمیلي إلى عدم انعقاد مجلس الوزراء لمدة فاقت ألكثر من ثمانیة أشهر 2013یعود سبب خلو سنة -)4(

بسبب مرض رئیس الجمهوریة، ورغم أن المشروع التمهیدي لهذا القانون كان قد لقي موافقة مبدئیة من طرف الوزیر األول 

، إال أنه تم إلغاؤه في آخر المطاف وتقرر إدماج معظم أحكامه ضمن قانون 2013جوان 16بتاریخ "عبد المالك سالل"

.وما یلیها184ص : ما بعده:وللمزید من التفاصیل.2014المالیة لسنة 

لقیام بالعدید من الزیارات المیدانیة المتكررة إلى با"عبد المالك سالل"أما من الناحیة العملیة فقد تم تكلیف الوزیر األول السید 

بحجة تفقد مدى تقدم األشغال في -رغم انعدام أي أساس قانوني في ذلك –كل والیات الوطن وكأنه بمثابة رئیس للجمهوریة 

خصصت ، ولهذا الغرض)2014-2009(مختلف المشاریع التنمویة التي جاء بها برنامج رئیس الجمهوریة خالل الخماسي 

الدولة میزانیات مالیة إضافیة ضخمة لكل والیات الوطن، تهدف من خاللها أساسا إلى استكمال مختلف برامجها التنمویة في 

.جمیع القطاعات
له یستحوذ شریع باألوامر، تجعتال فيرئیس الجمهوریة اتساع سلطةبأنالقول إلى " أومایوف محمد"ذهب األستاذ  لقد - )5(

ري على أنه ذو النظام السیاسي الجزائیعد من إحدى العوامل التي تؤدي إلى وصفة، وهو ما على سلطة تشریعیة سامی

لة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، رسا،"عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري":أومایوف محمد".رئاسیویةطبیعة 

.وما یلیها268، ص2013دیسمبر التخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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ولاأل  ـطــلـبمـال

اإلستعجالها عنصري السرعة و یفرضالتشریع باألوامر ضرورة 

باألوامر من الناحیة تشریعالبب تخویل رئیس الجمهوریة سلطة اللجوء إلى یعود س

قانونیة ، إلى أن النصوص الدستوریة في حد ذاتها قد جعلت من هذه األوامر وسیلة القانونیة

سریعة وفوریة ال تحتمل التأخیر، بغرض مواجهة تدابیر تخاذ إجراءات و ، تهدف إلى اهامة

وعلیه ).البرلمان(أوضاع وظروف مستجدة قد تحدث أثناء غیاب السلطة التشریعیة األصلیة 

إلى تفادي مختلف اإلجراءات المتعلقة بسن من جهة، أداة الزمة ترمياألوامر تعد  فإن

معالجة وتنظیم ظروف وریة لتعد وسیلة ضر فهي  ومن جهة أخرى،)الفرع األول(القوانین 

.)الفرع الثاني(مستعجلة لیس باستطاعة التشریعات العادیة أن تنظمهاومسائل 

رع األولـفـال

سن القوانیناألوامر وسیلة لتفادي مختلف مراحل وٕاجراءات 

من طرف السلطة التنفیذیة بغرض األوامر إحدى أهم الوسائل القانونیة المستعملةتشكل

مشروع  افي صورتیهالتي یتطلبها مسرى إنشاء القوانینختلف اإلجراءات القانونیةتفادي م

ا المرور بمراحل متعددة تسیطر علیها جلیا زم إعدادهلیستوالتيقتراح قانون، ا أوقانون 

ثم تواجدها بمناسبة دراسة )أوال(السلطة التنفیذیة، بدایة من مشاركتها في المبادرة بالقوانین 

باإلضافة إلى تحكمها )ثانیا(البرلمان غرفتيلقوانین والتصویت علیها على مستوىومناقشة ا

.)ثالثا(الصارم في الرقابة على دستوریتها عن طریق المجلس الدستوري 

:زدواجیة المبادرة بالقوانین وٕامكانیة تعدیل النصوص القانونیةا: أوال

إلى میالد النص یؤدي اكتمالهاانونیة التي تعتبر المبادرة التشریعیة أولى اإلجراءات الق

العمل الذي یرسم  ذلك" أنها على  "مصطفى أبو زید الفهمي"حیث یعرفها األستاذ القانوني، 

.)1("موضوعهتحددبمضمونه وفي ذات الوقت تنیطالتي ، و األسس األولى للتشریع

،  1999سكندریة، اإل منشأة المعارف،،"النظام الدستوري في الجمهوریة العربیة المتحدة":مصطفى أبو زید الفهمي-)1(

.477ص
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قتراح البرلماني، ومي واإلین المشروع الحكالتمییز ب على أغلب الدساتیر المعاصرةتقوم

»مشروع قانونیطلق علیهما تقدمه الحكومة ف Projet de loi ما یودع من طرف و  ،«

»قانونیسمى باقتراح البرلمانیین Proposition de loi »)1(.

:مخولة للحكومةالمبادرة بمشاریع القوانین-1

إلى  1976ودستور1963دستور كل منأحكاملمبادرة بمشاریع القوانین بمقتضىا ترجع

مبنیا على مبدأ وحدة أن النظام القائم آنذاك كان على اعتبار، )2(وحدهرئیس الجمهوریة

، بعد مجلس الوزراءأصبحت مشاریع القوانین تعرض علىفقد  1996دستورأما في.السلطة

.)3(الوطنيمكتب المجلس الشعبيثم یودعها الوزیر األول،فیهاأخذ رأي مجلس الدولة

رئیس الجمهوریة ع هو إطال اریع القوانین على مجلس الوزراءالغرض من عرض مش إن    

البرلمان على ى أن معظم القوانین التي تطرح، مع اإلشارة إل)4(ي رأیه فیهایبدكي علیها ل

.)5(قتراحات قوانینامقارنة بالعدد المحدود من هي مشاریع حكومیةلمناقشتها

لكل من الوزیر األول ":أن على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 02 و ف 01 ف 119تنص المادة -)1(

".نائبا)20(تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون .المبادرة بالقوانینوالنواب حق

L’initiative""المبادرة بالقوانین"حول مزید من التفاصیللول des lois"أنظر ،:

Jean Pierre CAMBY : « Le droit d’amendement », in R.D.P, n0 06, 2000, pp1553-1559.

.)مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 01 ف 148مادة ال .)مرجع سابق(1963من دستور 36المادة -)2(
من القانون العضوي 12المادة و  04 ةالماد).مرجع سابق(المعدل والمتمم1996من دستور 03 ف 119مادة أنظر ال–)3(

التنفیذي رقم من المرسوم 03المادة ).مرجع سابق(وتنظیمه وسیر عمله تعلق باختصاصات مجلس الدولةالم01-98رقم 

ج  ستشاري أمام مجلس الدولة، ج رالمجال اإل في یحدد أشكال اإلجراءات وكیفیاتها1998أوت  29المؤرخ في 98-261

.1998أوت  30مؤرخ في 64عدد  ج
مجلة دوریة یصدرها المجلس ، النائب،"المبادرة بالقوانین بین المجلس الشعبي الوطني والحكومة":مسعودشیهوب –)4(

.11ص ،02،2003لشعبي الوطني، عدد ا

لم یقبل مكتب المجلس الشعبي الوطني سوى خمسة )2002/2007(خالل الفترة التشریعیة الخامسة أنه مثال ذلك –)5(

طة التشریعیة في الدستور السل":لوناسي ججیقة:راجع.اقتراح قانون مودع)24(اقتراحات قوانین من أصل )05(

فلم تقبل كذلك عدة )2007/2012(أما خالل الفترة التشریعیة السادسة .105، مرجع سابق، ص"...1996الجزائري لسنة 

تجریم اإلستعمار، رفع التجریم :اقتراح قانون مودع، أبرزها تلك اإلقتراحات المتعلقة بكل من)24(اقتراحات قوانین من أصل 

حصیلة الفترة التشریعیة :راجع.زیغیة، تعدیل قانون اإلنتخاباتعن الصحفیین واألئمة، رفع حالة الطوارئ، ترقیة األما

.04، مرجع سابق، ص...، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان )2012-2007(السادسة 
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:درة باقتراح القوانین مخولة لعشرین نائبا على األقلمباال -2

في النظامختصاص المبادرة باقتراح القوانین مخول ألعضاء المجلسین اإذا كان 

، دون أعضاء مجلس األمةلنوابل فقط لالجزائر مخو ختصاص في، فإن هذا اال)1(الفرنسي

.)2(مقوانین عندما تعرض علیهمن حق تعدیل ال مفي ذلك هو شأن حرمانه مشأنهالذین 

یفصل فیه مكتب المجلس بعدماقتراح القانون أن توافق علیه الحكومة اتتطلب مناقشة 

خصوصا ما یؤكد تفوق الحكومة و، وهوالمضمونالشعبي الوطني بالقبول من حیث الشكل 

ما ، و )3(ختصةقتراحات القوانین قبل عرضها على اللجنة الماعتراض على في اإل إمكانیتهامع 

مباشرة بعد إحالة النص على إحدى اللجان أنه هو  ،أكثرمركز السلطة التنفیذیةیعزز

المختصة للغرفة األولى، یصبح من حق النواب والحكومة معا إدخال تعدیالت موضوعیة 

.)5(فقط في اإلطالع على المبادرة التشریعیةدور مجلس األمةفي حین ینحصر ، )4(یهعل

تحضیر النص التشریعي قبل عرض مشروع القانون  فيللجان المختصة دورا هاما ا تلعب

هذه على ذلك تبادر بناءقتراح القانون على الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، و اأو 

هذه  ، لكن شریطة أن تكون)6(تمهیديوضعها لتقریرعن طریق  هاقتراحاتتقدیم اباللجان 

تفصیال إذا تعلق األمر بمشروع حكومي،  وأغییر النص جملة على ت ةنصبغیر ماإلقتراحات

ي علیه تعدیال المختصة یمكنها بكل حریة أن تجرِ فاللجانقتراح القانون ابخصوص أما

 دعنغیر مستقلة اللجان الدائمة رغم ذلك تبقى ، لكن )7(تضع له صیاغة جدیدةجوهریا أو

(1) – « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres
parlement ». L’article 39 al 02 de la constitution française de 1958 (Modifiée et complétée).

یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي 1998فیفري 10مؤرخ في 98/د.م/د.ن.ر//04رقم المجلس الدستوري  رأيأنظر –)2(

.1998فیفري 18مؤرخ في 08عدد  ج ج لمجلس األمة للدستور، ج ر
(3) – Amine Khaled HARTANI : « Le parlement dans la loi fondamentale du 28/11/1996,
innovation et constantes du constitutionnalisme algérien », in R.A.S.J.E.P, no04, 2003, p71.

من القانون 28المادة ).مرجع سابق(المعدل والمتمممن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني01 ف 61المادة -)4(

).مرجع سابق(02-99العضوي رقم 
).مرجع سابق(1999مارس 08المؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم من03ف  21المادة أنظر –)5(
.37، ص2000، 02، العدد النائب،"ت في النظام القانوني الجزائريبین السلطاصل الف ":بودهان موسى–)6(
من القانون 25المادة ، و )مرجع سابق(، معدل ومتمم الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيمن النظام56المادة أنظر-)7(

).مرجع سابق(02-99العضوي رقم 
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أخذ بإمكان الوزیر المعني أنه لحكومة، إذ النص التشریعي نظرا للحضور الدائم لهذا تعدیل 

من إلیهستماعلإل البرلمانيقتراح مقابل استبعاد مندوب أصحاب اإل،)1(الكلمة متى أراد ذلك

خصوصا ، "عالمشرّ النائب"ومدلولمفهومكلى لإهدار طرف اللجنة المختصة، وهو ما یعني 

متى یة وتمكین الحكومة من هذا الحقانإجحاف النواب من حق المبادرة بالتعدیالت البرلممع

دة قانونا من تاریخ توزیع التقریر أیام المحد)03(ثالثة أجل انقضاءبعدأرادت ذلك، حتى 

.)2(المختصةالدائمة اللجنةالتمهیدي على 

:مساهمة الحكومة في دراسة ومناقشة القوانین والتصویت علیها:ثانیا

لغرفتي البرلمان، الدائمة المختصةب نشاط اللجانتدخل مهمة دراسة القانون في صل

طالعا بالعمل إباعتبارها األجهزة البرلمانیة األكثر تخصصا في هذه المسائل واألكثر 

كل المسائل التي تقرر تسجیلها ضمن ي إطار مجال اختصاصها حولالتشریعي، إذ تتداول ف

.)3("مخابر التشریعیةال"دور جدول أعمالها، وبذلك تلعب هذه اللجان المختصة 

جان الدائمةمن خالل تواجدها في جلسات اللالقوانینمشاركة الحكومة في دراسةتظهر

، التي خولت ألعضاء 02-99العضوي رقم من القانون03فقرة  27على أساس المادة 

على طلب توجهه الحكومة إلى رئیسبناء استماع إلیهلحكومة إمكانیة حضور أشغالها واإلا

الغرفة األولى على المجلس الشعبي الوطني أوال، ثم إلى رئیس مجلس األمة في حالة موافقة 

كان بإمكان إذا ماهذه المادة حتوضدون أن  لكنالقانوني، االقتراح أوالمشروع الحكومي 

مة، خصوصا طلب حضور أعضاء الحكو المجلس الشعبي الوطني أو مجلس األمة رفض

.)4(تامةسریةفي  تعقداعتبار أن جلساته على  على مستوى مجلس األمة

یمكن أعضاء الحكومة حضور ":على )مرجع سابق(02-99م من القانون العضوي رق03 ف 27نص المادة ت-)1(

".حسب الحالةة برلمانیة رئیس كل غرفیوجه إلى،بناء على طلب من الحكومة مع إلیهستمَ أشغال اللجان الدائمة، ویُ 
واللجنة یمكن الحكومة":أنه على) مرجع سابق(لمجلس الشعبي الوطنيالنظام الداخلي لمن 09ف  61المادة نص ت-)2(

من نفس 02ف  62المادة تضیف و  ".المختصة تقدیم تعدیالت، في أي وقت، قبل التصویت على المادة التي تتعلق بها

نتهاء األجل المشار إلیه ابعد ة ستنتاجات شفویا عندما یقدم التعدیل من قبل الحكومیمكن أن تقدم اال":هذا النظام الداخلي

."لسابقةفي الفقرة الثالثة من المادة ا
.126، ص2006دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ، "المجلس الدستوري الجزائري ":العام رشیدة–)3(
."جلسات مجلس األمة سرّیة":أن على) مرجع سابق(من النظام الداخلي لمجلس األمة 01 ف 42تنص المادة -)4(
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، یمكن 02-99من القانون العضوي رقم 01فقرة 27المادة  إلىاستنادا نشیر إلى أنه

مثل الحكومة وأعضاء الحكومة للجان الدائمة في إطار صالحیاتها، أن تستمع إلى كل من م

أن أیضا لحكومة، كما یمكن لها على طلب یقدمه رئیس المجلس الشعبي الوطني إلى ابناء

أن بتطلب من مكتب المجلس ، أو)1(ستعانة بهمتدعو أشخاصا مختصین ذوي خبرة لإل

.)2(لتبدي رأیها فیهمن نفس هذا المجلسیعرض النص على لجنة أخرى

ستماع إلى ممثل على مستوى المجلس الشعبي الوطني باإلأوال  شة القوانینتبدأ مناق

قتراح ا"قتراح القانون في حالة أصحاب اأو إلى مندوب "مشروع قانون"حالة الحكومة في 

ص كله ثم مواده في شكل مالحظات حول النالمناقشة العامة یتم الشروع في ، و "القانون

على طلبه عقب ، والذي یمكنه أن یرد علیها بناءقتراحات بحضور ممثل الحكومة دائماوا

مندوب أصحاب اقتراح القانون  ة أوس ومقرر اللجنة المختصیمكن لرئیاختتام المناقشة، كما

یحال النص من جدید على اللجنة المختصة إلثرائه على ضوء  ذلك بعد.)3(تناول الكلمة

.التدخالت المقدمة، وعلى إثر ذلك یتم التصویت علیه في جلسة علنیة

مة مناقشة هذا النص على النص القانوني، یباشر مجلس األموافقة المجلس الشعبيبعد 

، ثم )4(ستماع إلى ممثل الحكومةباإل02-99القانون العضوي رقممن39المادة طبقا لنص 

أخذ الكلمة عند طلبها، أو مقرر اللجنة مع حق ممثل الحكومة ،مقرر اللجنة ثم المتدخلین

من النظام 38مادة وال )مرجع سابق(المعدل والمتمم الشعبي الوطنيمن النظام الداخلي للمجلس43المادة أنظر –)1(

).مرجع سابق(المعدل والمتمماألمةالداخلي لمجلس

من النظام 39المادة .)مرجع سابق(المعدل والمتمممن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني45المادة أنظر –)2(

).جع سابقمر (المعدل والمتممالداخلي لمجس األمة
، مجلة دوریة الفكر البرلماني، "عي وٕاقراره في البرلمان الجزائريإجراءات ومراحل إعداد النص التشری":عاشوري العید-)3(

.70وص 69وص 68، ص03تصدر عن مجلس األمة، العدد 

من المرسوم التنفیذي رقم 04لمادة لا طبقغالبا ما یقوم وزیر العالقات مع البرلمان بتمثیل الحكومة في البرلمان، وذلك –)4(

مؤرخ 04عدد  ج ج یحدد صالحیات الوزیر المكلف بالعالقات مع البرلمان،  ج ر1998جانفي 17مؤرخ في 98-04

األمین والناقلنه الممثل الدائم للحكومة أمام البرلمان أ من مهام هذا الوزیرحیث جعلت هذه المادة،1998جانفي 28في 

وللمزید من التفاصیل حول دور .داخل الجهاز التنفیذيبعلى األقل احتراما لتقسیم العمل،الحكومةت البرلمان أمام نشغاالال

حول مداخلة في وقائع الندوة الوطنیة،"عالقة الحكومة بالبرلمان":مینأشریط :راجع:ومكانة وزیر العالقات مع البرلمان

.35-32بق، ص ص، مرجع سا...عالقة الحكومة بالبرلمان
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على  ءتصویت مع المناقشة المحدودة بناغیر أنه یمكن الخروج عن هذه القاعدة بتقریر ال

.)1(قتراح القانونااللجنة أو مندوب أصحاب مقرر طلب من ممثل الحكومة أو 

:في الرقابة على دستوریة القوانینتحكم رئیس الجمهوریة:ثالثا

رام الدستور وتطبیقه من طرف لضمان احتعلى دستوریة القوانین وسیلةرقابةالتعتبر 

، إال أن دور هذا للمجلس الدستوريدستوریاة ولخرغم أن هذه المهمة م، و )2(السلطاتع جمی

.العضویة والوظیفیة للجهاز التنفیذينظرا لتبعیتهفي هذا المجال یبقى محدودااألخیر 

:تشكیلة المجلس الدستوريالمساهمة الفعالة لرئیس الجمهوریة في تحدید -1

 ناعضو جمهوریة، یعینهم رئیس ال، ثالثةأعضاءتسعة منالدستوريیتكون المجلس 

، مجلس األمةن من طرفان منتخباعضو ، الشعبي الوطنيالمجلسن من طرفبامنتخ

.)3(مجلس الدولةعضو آخر منتخب من طرف منتخب من طرف المحكمة العلیا و عضو

، وهو ما یتجلى عرف تطورا ملحوظا قد ي بأنهتشكیلة المجلس الدستور على ضوءیتبین 

ین وهما مجلس األمة ین جدیدتدستوریتتمثیل فیه لیشمل مؤسستین توسیع مجال المن خالل 

أعضاء ثلثجمهوریة یستحوذ على اختیار أن رئیس البكما یتضح أیضا .ومجلس الدولة

و اجحا في حالة تعادل األصوات، وهعتبر صوته ر الذي یُ من بینهم الرئیس الدستوريالمجلس

.)4(لمهام التي تتوالها هذه الشخصیةهمیة انظرا أل اضروری اأمر ما یعتبره البعض

).مرجع سابق(02-99رقم من القانون العضوي 01ف  37المادة أنظر –)1(
مجلة تصدر عن المدرسة الوطنیة ، إدارة ،"المجلس الدستوري الجزائري تقدیم وحوصلة التجربة قصیرة":طه طیار-)2(

.35، ص02،1996 عددلإلدارة، ال
).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996ر من دستو 01ف  164أنظر المادة -)3(
، واإلداریةمعهد العلوم القانونیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، "المجلس الدستوري ومجلس الدولة":هیلةدیباش س-)4(

الدستوري لعضو معین من أن إسناد رئاسة المجلس بهناك من یعتِبر لكن على خالف ذلك.31، ص2006الجزائر، جامعة

هیئة المكلفة أن الالعام للمجلس أمرا واردا، خاصة على التوجهمن إمكانیة تأثیر هذا األخیر، یجعلیس الجمهوریةرئ طرف

كما أن مسألة تعیین وٕانهاء مهام الموظفین .هي هیئة تابعة لرئیس الجمهوریةعامةالمتمثلة في األمانة البتحضیر أشغاله 

ّدد رئیس الجمهوریة إلى رئیس المجلس الدستوري طبقا ألحكام النظام المحمنیضي المجلس الدستوري یكون بتفو السامین ف

"شیهوب مسعود.لقواعد عمل المجلس الدستوري مجلة دوریة ، لنائبا ،"الرقابة على دستوریة القوانین، النموذج الجزائري:

.48-30، ص ص2004، 04تصدر عن المجلس الشعبي الوطني، العدد 
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:مجلس الدستوري بإجراء اإلخطاررقابي للعمل الالرتباط ا -2

دستوریة الذي تمارسه هیئات نتیجة الرتباط عمل المجلس الدستوري بإجراء اإلخطار

، فإن المجلس الدستوري یبقى عاجزا عن 1996من دستور 166المادة أحكامبمقتضىمحددة

لیه ما لم یتم إخطاره بذلك، المعروضة عالقانونیةدستوریة النصوصمدى ي لنظر فا

لیات قانونیةآل ، وافتقاره)1(أو التلقائيفي ظل عدم تمتعه بسلطة اإلخطار الذاتيخصوصا 

، للصمترئیسي غرفتي البرلمانإلتزام  وكذاتجاوزات السلطة التنفیذیة، بمواجهة له تسمح

نص ل على ذلك هو خرقهوحسبنا دلیالخرق الدستور، أن یجمهوریة رئیس الوبالتالي بإمكان

التي تقر حق الوزیر األول في التعیین في الوظائف 1996من دستور 05فقرة  85لمادةا

، الذي جعل هذه السلطة في )2(240–99وذلك بموجب صدور المرسوم الرئاسي رقم المدنیة،

.المجلس الدستوري إطالقار اخطتم إأن ی دون ید رئیس الجمهوریة وحده

:على القوانینس الدستوريالرقابة التي یمارسها المجلأشكال –3

المعاهدات والقوانین واألنظمة دستوریة ة علىمهمة الرقابالمجلس الدستوريیمارس 

.)3(حقةال إذا كانت الرقابة "قرار"  أوكانت الرقابة سابقة، إذا  "رأي" والتنظیمات عن طریق

:اآلراء الوجوبیةاإللزامیة عن طریق الرقابة  -أ

ن بالقوانین العضویة والنظامین الداخلیی تإذا تعلقوجوبیةتكون رقابة المجلس الدستوري 

رأي  عن طریق،یس الجمهوریة قبل المصادقة علیهاعلى إخطار من رئ، بناءغرفتي البرلمانل

مجلة دوریة تصدر عن مجلس ، الفكر البرلماني، "المجلس الدستوري صالحیات، إنجازات وآفاق":دبجاوي محم-)1(

.39ص ،05،2004عدد األمة، ال
10المؤرخ في 44-89غاء المرسوم الرئاسي رقم یتضمن إل1999أكتوبر 27مؤرخ في 239-99مرسوم رئاسي رقم-)2(

، 1999أكتوبر 31مؤرخ في 76عدد  ج ج ، ج رللدولة ف المدنیة والعسكریةبالتعیین في الوظائوالمتعلق1989أفریل 

.1999أكتوبر 31مؤرخ في 76عدد  ج ج الصادر في ج ر240-99م بالمرسوم الرئاسي رقم معدل ومتم
"على) مرجع سابق(متمم معدل و 1996من دستور 165تنص المادة -)3( یفصل المجلس الدستوري باإلضافة إلى :

الدستور، في دستوریة المعاهدات والقوانین والتنظیمات، إما برأي قبل أن منخولتها إیاه أحكام أخرىختصاصات التياال

یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا .تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة

غرفتي كما یفصل في مطابقة النظامین الداخلیین لكل من .علیها البرلمانفي دستوریة القوانین العضویة بعد أن یصادق

".البرلمان للدستور، حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة السابقة



التشریع باألوامر سلطة ممتدة عملیا:الثانيبابال

- 150 -

ال  قوانین العضویةفال .ة صیاغته من جدیدؤدي إلى إلغاء النص القانوني وٕاعادیموقفوجوبي

یمكن إصدارها إال بعد أن یبدي المجلس الدستوري رأیه في مطابقتها للدستور شكال 

، دستوریة ورقابة المطابقة في آن واحدالقوانین تخضع لرقابة  أن هذه خاصة،)1(ومضمونا

إال إذا  ابة الحقةقر ل تخضعال یمكن أن و  ة بحصانةتصبح القوانین العضویة متمتعبینما 

.)2(يتعرضت للتعدیل، وبالتالي یعرض ذلك التعدیل وجوبا على المجلس الدستور 

رقابة رقابة دستوریة و أیضا تخضع للبرلمان، فهياأما بالنسبة لألنظمة الداخلیة لغرفتي 

أن بالمجلس الدستوري رأىفإذا  الدستور،من 03فقرة  165لمادة ، لذا طبقا لللدستورمطابقة

اما إذا كانت مستقلة عن فإنها تلغى تم،بعض مواد النظام الداخلي غیر مطابقة للدستور

ما إذا كانت مرتبطة ببعض أو باقي المواد، فهنا ال یمكن للمجلس أن یصادق على أالنص، 

في  أما، علیه ثانیة لمراقبة مدى دستوریتهإال بعد إیجاد البدیل الذي یمر الداخليالنظام

حیث أنه إذا رأى بأن بعض برامة، المجلس الدستوري أقل صفیهایكون فقدأخرى حاالت 

.)3(النظام الداخلي غیر مطابقة للدستور، فإنه یقوم بتقدیم البدیل عنهامواد 

  :والقرارات البسیطةعن طریق اآلراءختیاریةالرقابة اإل - ب

نوعا آخر من الرقابة على ،بقةالسایمارس المجلس الدستوري إلى جانب الرقابة الوجوبیة

ادیة والتنظیمات إذا تعلق األمر بالقوانین العختیاریةدستوریة القوانین أال وهي الرقابة اإل

غرفتي البرلمان، حیث تحال إحدى على إخطار من رئیس الجمهوریة أو رئیس ءوالمراسیم، بنا

، وهو 1997فیفري 24بتاریخ على المجلس الدستوري كان من طرف رئیس الجمهوریة طرحأول قانون عضوي  إن - )1(

وافق علیه المجلس والذي، )مرجع سابق(09-97رقم  الصادر بموجب األمرحزاب السیاسیةالقانون العضوي المتعلق باأل

، أبدى 1997مارس 06 فيصدور رأي المجلس الدستوري وبعد.ستثنائیةافي دورة  1997مارس 60یوم اإلنتقاليالوطني

حیث رأى بأنهما غیر 13و 01تین خاصة المادالعضوي،عتراضه على بعض المواد والشروط الواردة في هذا القانونا

، وبالتالي تمت إعادة النظر في هذا القانون وفقا لمالحظات المجلس همن42 و 32، 31على المواد بناءللدستور مطابقتین

رأي أنظر ال.1996دستور من165و 123بها في المادتین نصوصالمالقانونیةوتم إصداره حسب اإلجراءات،الدستوري

یتعلق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس 06مؤرخ في 97/د.م/ع.ق.ر/01رقم 

.1997مارس 06مؤرخ في 12عدد  ج ج حزاب السیاسیة للدستور، ج رباأل
، لعلوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون وا،"مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري":سعیداني ججیقة-)2(

.85، ص2007، 01العدد 

(3) – GRAEFFLY (R) : « Le conseil constitutionnel algérien », in R.D.P, no 05, 2005, p1389.
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رأیا یصدر ها فء قبل نفاذ، سواابة دستوریة فقطعلیها رقلیمارسهذه النصوص جوازا علیه 

Avis(بسیطا simple(الشيء المقضي فیه ةقو حوز ییصدر قرارال أو بعد نفاذها)1(.

رى أن هناك من یبالدولیة، واالتفاقیاتعلى دستوریة المعاهدات الرقابةیذكر بخصوص

خضع تفقط وحدها 1996رمن دستو 131الواردة ضمن المادة واالتفاقیاتأن المعاهداتب

المعاهداتهذه اعتبار أن على  ،للرقابة اإلجباریة السابقة من طرف المجلس الدستوري

علیها، یتدخل البرلمان للموافقةمابعدمن طرف رئیس الجمهوریة وحده تبرمواالتفاقیات الدولیة

رأیا وجوبیا موقفا قبل التصدیق علیها من طرف رئیس بشأنهاكما أن المجلس یصدر 

وفي ظل عدم إخطار المجلس ،)3(الشكل المبسط ذات تفاقیاتأما ما یتعلق باال.)2(الجمهوریة

(1) – Guignard (D) : « La promulgation des lois, une prérogative du chef de l’Etat en quête
d’identité juridique », in R.R.J, no 04, 2008, p2053.

ال تتطلب البرلمان أو تلك التيتلك التي تتطلب موافقة ء تصدیق، سواإلى الالمعاهدات التي تحتاج المؤسس أخضع -)2(

التي و  1996من دستور 131المادة المنصوص علیها في معاهداتال ختیاریة، باستثناءللرقابة الدستوریة اإل،موافقته

یمارسها المجلس الدستوريالرقابة التي  فإن الذ .جوبیة، بینما سكت على المعاهدات ذات الشكل المبسطأخضعها للرقابة الو 

من قبل رئیس یهافقط قبل التصدیق علاختیاریة، یمارسهاألنهاولیة محدودة الد واإلتفاقیاتعلى دستوریة المعاهدات 

فاقیات التي توافق علیها الحكومة، وٕان كان ذلك ممكنا ولكن تدستوریة االرقابةالجمهوریة، كما أن الدستور لم ینص على

العدد ، مجلة العلوم اإلجتماعیة،"مساهمة البرلمان الجزائري في إبرام المعاهدات الدولیة":قشي الخیر.لتزام بهاأیضا قبل اإل

.34-11ص ص، 1996، 05

راجها في قائمة المعاهدات التي تستلزم موافقة یبدو أن المؤسس قد أغفل العدید من االتفاقیات التي یجب إدلكن "

البرلمان قبل التصدیق علیها، كإتفاقیات القروض واإلتفاقیات المتعلقة بالمنضمات الدولیة وغیرهما، كما یالحظ أن معظم 

على  اإلتفاقیات التي لم یخضعها المؤسس لموافقة البرلمان تتعلق بالمجال المخصص لهذا األخیر، فالسماح بالمصادقة

هذه االتفاقیات دون اشتراط موافقة البرلمان الصریحة علیها، یتیح الفرصة لرئیس الجمهوریة بتعدیل التشریع بالمصادقة 

"نبالي فطة."على اتفاقیة مخالفة له .179، صمرجع سابق، ...في حمایة الحقوق والحریات دور المجلس الدستوري:

م باالتفاقیات ذات الشكل المبسط اإلبرافقط إلى إجراء وحید لنفاذها وهو تي تحتاج عن اإلتفاقیات الدولیة الر عبّ یُ –)3(

)Traités formes simplifiées( عادة من طرف الحكومة هذه اإلتفاقیات حیث تعَقد)أن دون ) خاصة وزیر الخارجیة

، وینتج عن ذلك أن وجود إجراء یععلیها، كما أنها تمتاز بالسرعة في المفاوضة والتوقتدخل رئیس الجمهوریة للتصدیق ی

، حیث یعد هذا الشكل ن باقي المعاهدات الدولیة األخرىأو غیابه یؤلف المعیار المقبول قانونا للتمییز بینها وبی"التصدیق"

"أفكیرین محسن:أنظر.تنظیم العالقات الدولیة الثنائیةمن اإلتفاقیات الوسیلة التي ساعدت أكثر على  ي القانون الدول:

:راجع.و لتفاصیل أكثر حول مكانة المعاهدات الدولیة.46، ص2005لقاهرة، ، الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، ا"العام

Nacira KANOUN et Tahar TALEB : « De la place des traités internationaux … », Op.cit,
pp05-39.
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هناك من یرى إن ف، الدستوري من طرف أحد رئیسي غرفتي البرلمان بشأن مدى دستوریتها

ألن هذا الشكل منلرقابة المجلس الدستوريیمكن لرئیس الجمهوریة أن یقدمها ال أنه ب

رئیس الجمهوریة إلى تدخلال تحتاجكونها ،سمو على القانونالتمتع بصفة یال  االتفاقیات

.)1(علیها اوافقحتى تض إطالقا على غرفتي البرلمان عرَ للتصدیق علیها، كما أنها ال تُ 

ضعف   هو ،نینهیمنة السلطة التنفیذیة على الرقابة على دستوریة القواإن ما یعكس 

یعد بآالف  ذيالوالتنظیمي ز التشریعياإلنجامع اقیاسجلس الدستوري حصیلة اجتهادات الم

صدر أ، 2013فیفري شهرأواخر غایةٕالى و  1996منذ صدور دستور أنه حیث ب، النصوص

، والتنظیماتریة القوانیندستو ته لمدى قبفي إطار مرا قرارا45رأیا و31الدستوريالمجلس

رئیس الجمهوریةى إخطار منعل ناءرأیا أصدرها ب23ء التي أصدرها هناكرامجمل اآلومن 

الرقابة اإلجباریة السابقة للقوانین العضویة واألنظمة الداخلیة للغرفتین في إطار  وحده

خالل الفترة ، و دولیةتفاقیات الدستوریة المعاهدات واالمدى راقبة مق بأما ما یتعل.البرلمانیتین

.)2(فیهارأیهإلبداء إطالقالم یتم إخطاره لمجلس الدستوري فإن ا السابقة،

:راء وقرارات المجلس الدستوريالطابع النهائي واإللزامي آل-4

بهاحتجاج ، حیث یبدأ اإلآراء وقرارات المجلس الدستوري طابعا قانونیا مؤكدایكتسي نشر

من 169ة طبقا ألحكام المادالدستورياتخاذها من طرف المجلستجاه الغیر من تاریخ 

نصا تشریعیا أو تنظیمیا إذا ارتأى المجلس الدستوري أنّ ":ي تنص علىالت1996دستور 

آراء  أن مع اإلشارة إلى."هذا النص أثره ابتداء من یوم قرار المجلسیفقدغیر دستوري،

المقضي فیه من تاریخ صدورها، تحوز قوة الشيء ، وملزمةوقرارات المجلس الدستوري نهائیة

.)3(ستئنافاإلببالنقض أو ، سواءطعنالأشكال ي شكل من هي غیر قابلة ألو 

(1) – Bachir YELLES CHAOUECHE : « Le conseil constitutionnel en Algérie, du contrôle
constitutionnel à la créativité normative », O.P.U, Alger, 1999, p 56 et p 57.

قبة الدستوریة وفي مادة مراقبة جتهادیة للمجلس الدستوري في مادة المراالحصیلة المتعلقة باإلنجازات اإلأنظر–)2(

.53، ص2013، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان، نتخاباتاإل 
)مرجع سابق(لمعدل والمتمم ا 2000الصادر سنة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري49تنص المادة -)3(

العمومیة والقضائیة واالداریة وغیر قابلة ألي شكل من آراء وقرارات المجلس الدستوري ملِزمة لكافة السلطات":على أن

".أشكال الطعن
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  يــانــثــرع الــفــال

هامةمسائل تنظیم و  ستثنائیةا ظروفلمعالجة األوامر أداة

الدولة في  ة التي قد تعترض الحیاة العامةتتطلب عملیة معالجة بعض الظروف اإلستثنائی

وتعقد اإلجراءات القانونیة د المراحل نظرا لتعدلها تنظیمات مالئمة لمواجهتها، لكن ضع و أن ت

عملیة إعداد التشریعات العادیة وما تتطلبه من وقت طویل، لم تعد هذه األخیرة مر بها التي ت

كونها ال ،هذه األوضاع والمعطیات المستجدة التي تتطلب التدخل السریعتنظیم بإمكانها 

إمكانیة اللجوء إلى التشریع تحتمل أي تأخیر أو تعطیل، فخول المؤسس لرئیس الجمهوریة 

كما تعتبر )أوال(باألوامر باعتبارها الوسیلة األسرع لمجابهة هذه األوضاع اإلستثنائیة والقاهرة 

األوامر بمثابة الطریقة األنسب لتنظیم بعض المسائل المستعجلة في میادین حساسة جدا 

.)ثانیا(كونها ذات أهمیة بالغة وٕاستراتیجیة بالنسبة للدولة الجزائریة

:ستثنائیة قاهرةامر أداة لمواجهة ظروف ااألو : أوال

الناحیة ألوامر من طرف رئیس الجمهوریة من سلطة التشریع بایهدف إقرار ممارسة 

التي یمكن أنو  ،متوقعةالغیر الطارئة و وضاع بعض الظروف واألإلى مواجهة العملیة

خالل أو  ،رة شغور المجلس الشعبي الوطنيخالل فتومؤسساتها الدستوریة تتعرض لها الدولة 

معالجة هذه أو في الحالة اإلستثنائیة، وذلك بقصد البرلمان، نعقاد ابین دورتي فترة ما 

بهدف ضمان استقرار واستمراریة ،الظروف الخطیرة والتصدي لها بكافة الوسائل المتاحة

صدور كل من  ذلك مثالو ، )1(مؤسسات الجمهوریة، أو لمعالجة اآلثار السلبیة المتوخاة عنها

الفیضانات التي المتضمن األحكام المطبقة على مفقودي 2002لسنة 03-02األمر رقم 

2001من سنة نوفمبرالعاصمة خالل شهراجتاحت الجزائر
لسنة 12-03، واألمر رقم )2(

.)3(المتعلق بالتأمین على الكوارث الطبیعیة وتعویض ضحایاها2003

(1) – Fauchons (O) : « La procédure législative d’urgence », in R.D.P, no03, 2009, p768 et s.
، ج 2001نوفمبر 10تضمن األحكام المطبقة على مفقودي فیضانات ی2002فیفري 25مؤرخ في 03-02أمر رقم -)2(

.2002أفریل 21مؤرخ في 15عدد  ج ج ر
یتعلق بالتأمین على الكوارث الطبیعیة وتعویض الضحایا، ج ر ج ج عدد 2003أوت  26مؤرخ في 12-03أمر رقم –)3(

.2003أوت  27مؤرخ في 52
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ظروف اإلستثنائیة اللرئیس الجمهوریة بشكل واسع في ظل یات التشریعیة تسع الصالحت

تهدف إلى إنهاء األزمة، قوانین وأوامرل هصدار إتخاذه إلجراءات فوریة عن طریق اإلى حد 

الوئام المدني لسنة المتعلق باستعادة 08-99في صدور كل من القانون رقموهو ما تجلى 

1999
والذي ، "عبد العزیز بوتفلیقة"الجمهوریة الحاليلرئیساألولى  ة الرئاسیة، خالل العهد)1(

1999نوفمبر16الشعبي لیومستفتاءاإلنظم بموجب 
علق تذي یال 01-06، ثم األمر رقم )2(

، والذي نظم بدوره بموجب اإلستفتاء الشعبي المؤرخ )3(والمصالحة الوطنیةبتنفیذ میثاق السلم

 كان قد" الیامین زروال"رئیس الدولة األسبق ة فقط إلى أن مع اإلشار .2006سبتمبر 29في 

، غیر أن هذا األمر لم یكن )4(المتضمن تدابیر الرحمة12-95األمر رقم 1995أصدر سنة 

في إطار ممارسته لصالحیاته رئیس الدولة  هصدر أ، طالما أنه هوم الدستوريله ذلك المف

الوفاق المتضمنة رضیة المتعلق بنشر األ40-92المرسوم الرئاسي رقم المنصوص علیها في 

.بعد أن صادق علیه المجلس الوطني اإلنتقالي،حول المرحلة اإلنتقالیةالوطني

، "اإلصالحات السیاسیة"سم با2012ي باشرتها السلطة في جانفي أثارت اإلجراءات الت

،)5(ظام اإلنتخاباتنبكل من تتعلقالتي و  ،عضویةالقوانین ال منهامة عن طریق سن ترسانة 

في المجالس ، وكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة)1(وحاالت التنافي مع العهدة البرلمانیة

14مؤرخ في 46یتعلق باستعادة الوئام المدني، ج ر ج ج عدد 1999جویلیة 13مؤرخ في 08-99قانون رقم –)1(

.1999جویلیة 
المتعلق باستعادة الوئام 08-99رقم  بالقانونستفتاء المتعلق فیما یخص اإل"یقةعبد العزیز بوتفل"لقد عبر الرئیس-)2(

نوفمبر 16 في )أي اإلستفتاء(جريأ كان قد الذيو . 1999جویلیة 14مؤرخ في 46عدد  ج ج المدني، الصادر في ج ر

القانون من طرف هذا لسلبي على للتخلي عن رئاسة الجمهوریة في حالة التصویت امستعدخاصا به وأنه بأنه مسعا، 1999

.في سدة الحكمأبقاه ما وهو، الجمهوریةرئیسومؤیدة لمسعى جدا ستفتاء جاءت إیجابیة إلالنهائیة لالنتیجةالشعب، إال أن 

الفاتحیوم ضمن الخطاب الذي ألقاه في والیة المدیة"عبد العزیز بوتفلیقة"نص الكلمة التي ألقاها رئیس الجمهوریة :أنظر

.02، ص1999سبتمبر 02لیوم لیوميا جریدة الخبرمنشور في ، 1999سبتمبر من 
).مرجع سابق(یتعلق بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 2006فیفري 27مؤرخ في 01-06أمر رقم –)3(
).مرجع سابق(یتضمن تدابیر الرحمة 1995فیفري 25مؤرخ في 12-95أمر رقم –)4(
15مؤرخ في 33نظام اإلنتخابات، ج ر ج ج عدد یتعلق ب2011جانفي 12مؤرخ في 01-12عضوي رقم قانون –)5(

.2012نفي اج
33یحدد حاالت التنافي مع العهدة البرلمانیة، ج ر ج ج عدد 2011جانفي 12مؤرخ في 02-12قانون عضوي رقم -)6(

.2012جانفي 15مؤرخ في 
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جداال كبیرا ،)4(الجمعیاتالقانون المتعلق ب، و )3(، واإلعالم)2(واألحزاب السیاسیة، )1(المنتخبة

ئیس الجمهوریة ذا لو قام ر ائري، إذ ترى بعض األطراف أنه حبفي الوسط السیاسي الجز 

تخاذ تسمح باإلسراع في ا، كونها وسیلةرأوامعن طریق السیاسیةهذه اإلصالحاتبتجسید 

، والتي عاني منها المواطن الجزائريلمواجهة مختلف األزمات التي أصبح یفوریة التدابیر كل ال

أدت في النهایة إلى أحداث وأعمال شغب في العدید من،انجرت عنها إحتجاجات عارمة

".الحراك اإلجتماعي"لسلطة تسمیة والیات الوطن، أطلقت علیها ا

یة ألحزابالصحف الوطنالذعة التي توجه عبر ویحدث كل ذلك في ظل اإلتهامات ال

ستحواذ االتحالف الرئاسي، بإفراغ هذه اإلصالحات من محتواها وجعلها من دون جدوى بسبب 

بما ال في تعدیل تلك القوانینساهمت بشكل فع،ةأحزاب التحالف على أغلبیة برلمانیة مهیمن

نحراف، من اإلالسیاسیة وبغرض حمایة هذه اإلصالحات .)5(یتماشى ورغبة السلطة التنفیذیة

بضرورة تدخل رئیس الجمهوریة واستعمال اإلمتیازات األحزاب السیاسیة  قادة طالبت بعض

على مجمل راء المداولة الثانیة التي خولها إیاه الدستور، عن طریق اللجوء إلى طلب إج

.)6(للتأكد من مدى تقیدها بالغایة التي سنت من أجلهاالقوانین العضویة 

مجالس یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في ال2011جانفي 12مؤرخ في 03-12قانون عضوي رقم -)1(

.2012جانفي 15مؤرخ في 33المنتخبة، ج ر ج ج عدد 

14مؤرخ في 01یتعلق باألحزاب السیاسیة، ج ر ج ج عدد 2011جانفي 12مؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم -)2(

.2011جانفي 
جانفي 15مؤرخ في 33یتعلق باإلعالم، ج ر ج ج عدد 2011جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -)3(

2012.
.2012جانفي 15مؤرخ في 33یتعلق بالجمعیات، ج ر ج ج عدد 2011جانفي 12مؤرخ في 06-12قانون رقم -)4(

(5) – Amara benyounès le chef de l’UDR a déclaré que : « Il n’y jamais assez de démocratie
mais trop de dictature ». Journal le Soir d’Algérie du 27 novembre 2011, p03.
(6) – « Le Parti des travailleurs ne se contentera pas d’une deuxième lecture des textes
récemment adoptés par le Parlement. Louiza Hanoune en appelle à Bouteflika à qui elle
demande de légiférer par ordonnances pour préserver l’esprit de la réforme … Elle a profité
pour dire au Président de la République d’user ses prérogatives dans le but de sauver les
réformes qu’il a engagées pour éviter un saut vers l’inconnu qui s’explique par le virage
important que négocie le pays et qui ne peut être confié à un Parlement qu’elle appelle à
dissoudre. Qualifiant ceux qui y ont avortés les réformes de danger pour la république …».
N-B: « Hanoune lance un appel à Bouteflika: Il faut légiférer par ordonnances », journal le
Soir d’Algérie du 27 novembre 2011, p04.
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إلطالق نهائي لكن بالمقابل ذهبت أصوات سیاسیة أخرى إلى المطالبة بضرورة وضع حد 

سلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى التشریع باألوامر، حیث نددت مجموعة من األحزاب

الدیمقراطیة، وحركة من أجل الثقافة و السیاسیة المعارضة، وعلى رأسها حركة التجمع 

اإلصالح، وحركة النهضة، بشدة اإلقدام المكثف لرئیس الجمهوریة على هذا األسلوب من 

ن في مجال التشریع، من خالل لبرلماومي، وطالبت بالمقابل ضرورة بسط سیادة االتشریع الحك

لتنظیم مختلف شؤون الحیاة اإلجتماعیة كامل الحریة واإلستقاللیةممثلي الشعبإعطاء 

والعمل ،في المبادرة باقتراح القوانیننطالقا من مساهمتهمقتصادیة لمنتخبیهم، اوالسیاسیة واإل

تخاذها طلبات الراهنة للمجتمع، بدال من اعلى دراستها ومناقشتها إلثرائها بما یستجیب للمت

.)1(باشرة دون أیة مناقشة أو تعدیلبموجب أوامر نافذة م

:األوامر أداة لتنظیم مسائل هامة وٕاستراتیجیة:ثانیا

ال تقتصر سلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى التشریع باألوامر على معالجة بعض 

مؤسسات الدولة فحسب، بل تمتد إلى تنظیم الظروف اإلستثنائیة والخطیرة التي قد تتعرض لها

.عصب الحیاة العامة في الدولةعلق بمجاالت حیویة تعدتتتراتیجیة مسائل إس

ة أن یتدخل فیها لجمهوریفباإلضافة إلى عدم تحدید الموضوعات التي یمكن لرئیس ا

األوامر، بسبب اتساع المجال الزمني الذي یجوز له فیه التدخل بواسطة هذه اآللیة، للتشریع ب

امر ألو اتدخل بشكل مكثف عن طریق قد " زیز بوتفلیقةعبد الع"نجد أن رئیس الجمهوریة 

تنظیم مجاالت بغرض 2006 إلى 2001الفترة الممتدة من عهدته الرئاسیة الثانیة في خالل 

نضمام الجزائر إلى ا قضیة غطوتحت تأثیر ضففي المجال اإلقتصادي.هامة وحساسة جدا

لإلسراع في وضع ترسانة من  طرةمض، وجدت السلطة نفسها )OMC(منظمة التجارة العالمیة

المواضیع جمیعتم تنظیموألجل ذلك ، یة تستجیب لهذا المطلب الملحوص التشریعالنص

صالحات اإلقتصادیة كتسییر المؤسسات العامة اإلقتصادیة والقوانین المتعلقة المتعلقة باإل

.)1(رئاسیةأوامرعن طریقبالخوصصة ومجال اإلستثمار

(1) – Ahmed TAMER: RCD, EL ISLAH et ENNAHDA dénoncent le recours du président
aux ordonnances, in www.facebook.com/Djazairess-online, daté le 22 septembre 2010.

.47، مرجع سابق، ص"...ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري":كایس شریف–)2(
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المتعلق 04-01رقم  األمركل من في اإلصالحات اإلقتصادیةالمتعلقة بتتمثل األوامر

المتعلق 03-03رقم  ، واألمر)1(خوصصة المؤسسات العامة اإلقتصادیةتنظیم وتسییر و ب

المتعلق 11-03رقم ، واألمر)3(المتعلق بالمنافسة03-03 رقم ، واألمر)2(بتطویر اإلستثمار

رقم  ، واألمر)5(المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة05-03رقم  ، واألمر)4(بالنقد والقرض

، باإلضافة إلى )7(المتعلق ببراءة اإلختراع07-03 رقم ، واألمر)6(المتعلق بالعالمات03-06

.)8(المتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة08-03 رقم األمر

تنظیم األوامر عندوء إلى التشریع عن طریق لجمهوریة في اللجسلطة رئیس اوال تتوقف

تنظیم قطاعات أخرى ال تقل أهمیة هیمنته كذلك نحوالمسائل اإلقتصادیة فحسب، بل تمتد 

المتعلق بالمناطق 02-03رقم  األمرذه المسائل بواسطة األوامر، والتي نذكر منهاعن ه

الذي  06-05رقم واألمر ، )2(ةالمعدل والمتمم لقانون الجنسی01-05رقم  ، واألمر)1(الحرة

یتعلق بتنظیم وتسییر وخوصصة المؤسسات العامة اإلقتصادیة، ج ر ج 2001أوت  20مؤرخ في 04-01أمر رقم –)1(

یتعلق بخوصصة 1995أوت  26مؤرخ في 22-95، یعدل ویتمم األمر رقم 2001أوت  22مؤرخ في 47دد ج ع

.1995سبتمبر 03مؤرخ في 48المؤسسات العامة اإلقتصادیة، ج ر ج ج عدد 
.2001أوت  22مؤرخ في 47ار، ج ر عدد یتعلق بتطویر اإلستثم2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم –)2(

.2003جویلیة 20مؤرخ في 43یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم –)3(

2003أوت  27مؤرخ في 52یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج عدد 2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم –)4(

، المعدل 2001فیفري 28مؤرخ في 27، ج ر ج ج عدد 2001فیفري 27المؤرخ في 01-01یعدل ویتمم األمر رقم 

).معدل ومتمم(1990أفریل 14المؤرخ في 10-90والمتمم للقانون رقم 
مؤرخ في 44المجاورة، ج ر ج ج عدد یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق2003جویلیة 19مؤرخ في 05-03أمر رقم –)5(

.2003جویلیة 23
.2003جویلیة 23مؤرخ في 44یتعلق بالعالمات، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03أمر رقم -)6(
جویلیة 23مؤرخ في 44یتعلق ببراءة اإلختراع، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 07-03أمر رقم -)7(

2003.
44یة التصامیم الشكلیة للدوائر المتكاملة، ج ر ج ج عدد یتعلق بحما2003جویلیة 19مؤرخ في 08-03أمر رقم -)8(

.2003جویلیة 23مؤرخ في 
جویلیة 23مؤرخ في44یتعلق بالمناطق الحرة، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 02-03أمر رقم –)9(

2003.
، یتضمن 1970دیسمبر 05المؤرخ في 16-70یعدل ویتمم األمر رقم 2005فیفري 27مؤرخ في 01-05أمر رقم –)10(

.2005فیفري 27مؤرخ في 15دد الجنسیة، ج ر ج ج عقانون 
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مرق ، واألمر)2(لقانون األسرةالمعدل والمتمم02-05رقم  ، واألمر)1(تعلق بمكافحة التهریبی

الذي یحدد 07-05، واألمر رقم)3(المتضمن القانون األساسي للوظیفة العمومیة06-03

.)4(اصةالقواعد العامة التي تحكم التعلیم في مؤسسات التربیة والتعلیم الخ

)18(ثمانیة عشر )2007/2012(سةالسادخالل الفترة التشریعیةاتخذ رئیس الجمهوریة 

ن، ومنها ما یتعلق للمواطالیومیةالحیاة المعیشیةبمس ما ینها فم،في غایة األهمیةأمرا  

مؤقت تعلق باإلعفاء الحقوقه وحریاته الدستوریة، والتي تتمثل في كل من األمر المممارسته لب

ستراد البطاطا الطازجة أو المبردة والموجهة لإلستهالك من الحقوق الجمركیة من عملیات إ

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 01-08، واألمر رقم )5(ومن الرسم على القیم المضافة

، واألمر )7(المتعلق بعضو البرلمان03-08مر رقم، واأل)6(اإلقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق 03-09، واألمر رقم )1(المتعلق بالمیاه02-09رقم 

المتعلق باللجنة الوطنیة اإلستشاریة لترقیة حقوق 04-09رقم  ، واألمر)2(وسالمتها وأمنها

.2005أوت  24مؤرخ في 41یتعلق بمكافحة التهریب، ج ر ج ج عدد 2005أوت  23مؤرخ في 06-05أمر رقم –)1(

، یتضمن 1984جوان 09المؤرخ في 11-84یعدل ویتمم القانون رقم 2005فیفري 27مؤرخ في 02-05أمر رقم -)2(

.2005فیفري 27مؤرخ في 15، ج ر ج ج عدد قانون األسرة

46یتضمن القانون األساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر ج ج عدد2006جویلیة 15ؤرخ في م03-06أمر رقم –)3(

.2006جویلیة 16مؤرخ في 

التي تحكم التعلیم في مؤسسات التربیة والتعلیم یحدد القواعد العامة2005أوت  23مؤرخ في 07-05أمر رقم –)4(

.2005أوت  28مؤرخ في 59الخاصة، ج ر ج ج عدد 
بردة طا الطازجة أو المیراد البطایتعلق باإلعفاء المؤقت من عملیات است2007أوت  19مؤرخ في 10-07أمر رقم –)5(

.2007سبتمبر 23مؤرخ في 59، ج ر ج ج عدد الرسم على القیم المضافةإلستهالك من الحقوق الجمركیة و والموجهة ل

ذي وال، 2001أوت  20المؤرخ في 04-01یتمم األمر رقم والذي یعدل و 2008فیفري 28مؤرخ في 01-08أمر رقم –)6(

.2008ماي 28مؤرخ في 27، ج ر ج ج عدد وصصتهااإلقتصادیة وتسییرها وخیتعلق بتنظیم المؤسسات
المتعلق و  2001جانفي 31المؤرخ في 01-01القانون رقم یعدل 2008أكتوبر 05مؤرخ في 03-08أمر رقم –)7(

.2008أكتوبر 08مؤرخ في 58، ج ر ج ج عدد بعضو البرلمان
المتعلق و  2005أوت  04المؤرخ في 12-05القانون رقم یعدل ویتمم 2009جویلیة 22مؤرخ في 02-09أمر رقم –)8(

.2009أكتوبر 14مؤرخ في 59ج عدد بالمیاه ، ج ر ج 
یتعلق 2001أوت  19المؤرخ في 14-01یتمم القانون رقم یعدل و 2009جویلیة 22مؤرخ في 03-09أمر رقم -)9(

.2009 رأكتوب14مؤرخ في 59، ج ر ج ج عدد الطرق وسالمتها وأمنهابتنظیم حركة المرور عبر
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المعدل 03-10رقم ، واألمر)2(المتعلق بالمحاسبة02-10رقم  ، واألمر)1(اإلنسان وحمایتها

المتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة و 22-96لألمر رقموالمتمم 

11-03المعدل والمتمم لألمر رقم04-10رقم  ، واألمر)3(رؤوس األموال من وٕالى الخارج

المتعلق 01-06المعدل والمتمم لألمر رقم 05-10رقم ، واألمر)4(المتعلق بالنقد والقرض

، واألمر)6(المتضمن رفع حالة الطوارئ01-11رقم  ألمروا، )5(ومكافحتهبالوقایة من الفساد

، )7(المتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة156-66المعدل والمتمم لألمر رقم02-11رقم

المتعلق بمساهمة الجیش الوطني 32-91المعدل والمتمم للقانون رقم03-11رقم  واألمر

.)1(ومي خارج الحاالت اإلستثنائیةالشعبي في مهام حمایة األمن العم

صدور كذلك  شهدت قد )2007/2012(السادسةیةى أن الفترة التشریعإل تجب اإلشارة

رة الفتبدایة لم تعرففي حین،تكمیلیةقوانین مالیة )05(خمسة تتضمن أوامر)05(خمسة

، كما لم 2013ي لسنة لتكمیالمالیة القانون صدور-وعلى غیر العادة -التشریعیة الحالیة 

.)2(صدور قانون المالیة التكمیلي لهذه السنة2014تعرف أیضا سنة 

، ج ر ج یتعلق باللجنة الوطنیة اإلستشاریة لترقیة حقوق اإلنسان وحمایتها2009أوت  20مؤرخ في 04-09أمر رقم –)1(

.2009أكتوبر 25مؤرخ في 61ج عدد  

المتعلق و  1995جویلیة 17المؤرخ في 20-95یعدل ویتمم األمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في 02-10أمر رقم –)2(

.2010مبر نوف03مؤرخ في 63، ج ر ج ج عدد بالمحاسبة

والمتعلق 1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96یعدل ویتمم األمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في 03-10أمر رقم –)3(

مؤرخ في 66، ج ر ج ج عدد بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس األموال من وٕالى الخارج

.2010نوفمبر 03
أوت  26المؤرخ في المتعلق بالنقد والقرض11-03یعدل ویتمم األمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في 04-10أمر رقم –)4(

.2010نوفمبر 03مؤرخ في 66، ج ر ج ج عدد 2003

والمتعلق 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06یعدل ویتمم األمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في 05-10أمر رقم –)5(

.2010نوفمبر 03مؤرخ في 66بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد 
).مرجع سابق(یتضمن رفع حالة الطوارئ 2011فیفري 23مؤرخ في 01-11أمر رقم –)6(
).مرجع سابق(یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، معدل ومتمم 2011فیفري 23مؤرخ في 02-11أمر رقم –)7(
والمتعلق بمساهمة الجیش الوطني 32-91یعدل ویتمم القانون رقم 2011فیفري 23مؤرخ في 03-11أمر رقم –)8(

).مرجع سابق(الشعبي في مهام حمایة األمن العمومي خارج الحاالت اإلستثنائیة 
.وما یلیها184ص: ما بعده: أعاله –)9(
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  يــانــثــب الــلــطـمـال

ةـضـمحیةــیاسـسع ـیها دوافـلـیة تمـتمـر حـریع باألوامـشـالت

رغم أن الدستور خول لرئیس الجمهوریة إمكانیة اللجوء إلى التشریع باألوامر في حاالت 

غالبا التشریعیة ددة وفق شروط دستوریة صریحة، إال أن لجوءه إلى استعمال هذه الوسیلة مح

ما یكون تحت تأثیر دوافع سیاسیة محضة، وعلى ذلك یستعمل رئیس الجمهوریة األوامر كأداة 

خاصة مع طبیعة )الفرع األول(تهدف إلى تفادي مختلف الحساسیات والخالفات الجوهریة 

.)الفرع الثاني(إلقرار األوامر وتمریرها التي تعد سندا قویالبرلمان تكوین ا

رع األولـفـال

استعمال األوامر كوسیلة لتفادي الحساسیات والخالفات الجوهریة

الموجودة ، على طبیعة العالقة سیاسیةوامر من الناحیة التشریع باألتوقف اللجوء إلى الی

موحدةاألغلبیةكلما كانت بحیث ، البرلمانفي  واجدةالمتبین رئیس الجمهوریة واألغلبیة

یس الجمهوریة إلى ، بینما في حالة المعایشة، یلجأ رئةیحر تصرف رئیس الجمهوریة ب، بینهما

عندما علیها ستثنائیة، بحیث أنه سیتخوف من عدم حصول موافقة البرلمان األوامر بصورة ا

.)1(ن المعایشة وحالة وحدة األغلبیةیجب التمییز في هذا المجال بیلكن. تعرض علیه

رئیس الجمهوریة والوزیر األولیقتصر دور كل)حالة المعایشة(الحالة األولى إن في     

.خرىختصاص المؤسسات األة اختصاصاته الدستوریة مع ضرورة احترام مجال اعلى ممارس

ات بین العمل السیاسي تختلط اإلختصاصففیها )وحدة األغلبیةحالة (أما في الحالة الثانیة 

.)2(لرئیس الجمهوریة والعمل الحكومي للوزیر األول

األوامر وریة إلى استعمال تقنیة التشریع عن طریق یلجأ رئیس الجمه،وعلى هذا األساس

 ن، بحیث أنه عندما یكو رلمانالبویة والوظیفیة التي تربطه بالعض العالقةانطالقا من طبیعة 

وف سسهولة، ألن البرلمانمكن من التشریع باألوامر بكل نیة معتبرة، سیتبرلمامعززا بأغلبیة 

.88ص: لهما قب: أعاله –)1(
.19، ص، مرجع سابق..."لقواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائريظاهرة عدم فعلیة ا":كایس شریف–)2(
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أي من دون ،على جمیع األوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة في أول دورة مقبلة لهیصادق

)أي حالة عدم توفر األغلبیة(ومن دون أیة معارضة تذكر، بینما في الحالة العكسیة إشكال 

یرفض أن البرلمان سوف ن یكون مریحا لرئیس الجمهوریة، ألناللجوء إلى األوامر ل فإن

.في وضعیة خالف مع رئیس الجمهوریةعلى األوامر التي یكون فیهایوافق 

طبیعة المواضیع المراد منانطالقامن الناحیة العملیةالتشریع باألوامر یتم اللجوء إلى

كلما كان الموضوع حساسا اة التشریعیةغالبا ما یتم استعمال هذه األدأنه حیث بتنظیمها، 

التي قد والخالفات الجوهریة اتالنقاشكل لتفادي، وذلك مستعجالكان الحال أو وٕاستراتیجیا 

، من خالل وضع هذه األخیرة أمام األمر البرلمانیةوالمجموعاتالكتلمختلف بین تحدث

ه على موافقة البرلمان، مما تخاذه وقبل عرضول النص حیز التنفیذ مباشرة بعد االواقع بدخ

علیهم للموافقة ودون أیة مناقشة طبقا للمادة على النواب رفضه كلیة كونه یعرض یصعب

، فسیاسة األمر الواقع تجعل 02-99من القانون العضوي رقم 38من الدستور والمادة 124

سیر نعكاسات سلبیة على ع جد حرج لما یترتب عن رفضها من اأعضاء البرلمان في وض

المؤسسات الدستوریة للدولة، ولذلك عادة ما تحضى هذه النصوص القانونیة بالموافقة جملة، 

تم تعدیلیها عند مناقشتها غیر مضمونها و رغم أنه لو تم عرضها في شكل مشاریع قوانین لت

.على مستوى المناقشة العامة ثانیاللجان البرلمانیة المتخصصة أوال، ثم على مستوى ا

، )1(المعدل والمتمم لقانون األسرة02-05رقم  األمرهو خیر دلیل على ما نقول ولعل 

والذي لو تم عرضه على البرلمان في شكل مشروع قانون ألثار أزمة سیاسیة حادة بین 

التشریعیة والتنفیذیة، وذلك بسبب اختالف المواقف في هذا الموضوع بین األطراف السلطتین

ولتفادي الخالف قام رئیس الجمهوریة بتشكیل لجنة متخصصة المشكلة للتحالف الرئاسي،

كلفها بهیكلة مختلف اإلقتراحات حول المشروع ثم قام بإصداره في صیغة أمر رئاسي، وبذلك 

لم یكن أمام األغلبیة المطلقة ألعضاء البرلمان سوى الموافقة على األمر حفاظا على تماسك 

بالنقد المتعلق01-01يء بالنسبة لألمر رقم الشوقد سبق أن حدث نفس .التحالف الرئاسي

العملیات المصرفیة أال وهو مبدأ والذي كان قد مس مباشرة بمبدأ أساسي في ، )2(والقرض

).مرجع سابق(یعدل ویتمم قانون األسرة 2005فیفري 27مؤرخ في 02-05أمر رقم –)1(
).ملغى(یتعلق بالنقد والقرض 10-90یعدل ویتمم القانون رقم 2001فیفري 27مؤرخ في 01-01أمر رقم –)2(
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وریته، على أساس أنه مر أنه رغم عدم دستك الجزائر، والغریب بخصوص هذا األستقاللیة بنا

ما عند ه، إلى أن2001شهر فیفريخالل عیة الربیادیةنعقاد البرلمان في دورته العاتخذ أثناء ا

.)1(حضي بموافقة األغلبیة الساحقة ألعضائه،عرضه على تصویت البرلمانتم

تتعلق أوامرصیغةعیة في نصوص تشریعدة  2006فیفريشهر صدرت كذلك خالل

، واألمر )2(والمصالحة الوطنیةالسلمالمتعلق بتنفیذ میثاق بمواضیع شائكة، نذكر منها األمر 

، واألمر المحدد للشروط والقواعد )3(المتضمن القانون األساسي للمستخدمین العسكریین

رت هذه النصوص قبل بضعة ، حیث صد)4(المتعلقة بممارسة الشعائر الدینیة غیر اإلسالمیة

ع ما یؤكد أنه كلما كان الموضو دیة للبرلمان نظرا ألهمیتها، مفتتاح دورة الربیع العاأیام من ا

لنقاش الحاد بین الحساسیات المتواجدة في فادي امر لتهما ومستعجال یتم تنظیمه بواسطة أم

البرلمان، فمیثاق السلم والمصالحة الوطنیة عرض على اإلستفتاء الشعبي وأثار العدید من 

تفادي ذلك یه في شكل مشروع قانون، لكن لعل ي كانت ستعود للبرلمان لو عرضالنقاشات الت

.لمناقشة هذا النص القانونيلم تمنح للبرلمان أیة فرصةالمیثاق بأمر و هذا صدر 

ینطبق كذلك على األمر المتعلق میثاق السلم والمصالحة الوطنیة،یقال بخصوصما إن     

في صورة مشروع قانون على  عرض، والذي لو بالقانون األساسي للمستخدمین العسكریین

تعد من أكثر كانت كونها حول المؤسسة العسكریةوشدیدحادناقشته لحدث خالفالبرلمان لم

لمین فقد كان األمر المتعلق بممارسة الشعائر الدینیة لغیر المس اأم.آنذاكحساسیةالمواضیع

بین األدیان من تأثیر واضح على موقع ومركز مختلف  اعلما للصر موضوع الساعة آنذاك 

حول لو سمح بتنظیم نقاش في البرلمان ي أحكام كل واحدة منها، فالشرائع السماویة ف

.)1(الموضوع لوقع خالف حاد بین األحزاب المشكلة للتحالف الرئاسي في طریقة معالجته

.ا یلیهاوم228ص : بعدهما : أعاله –)1(
).مرجع سابق(یتعلق بتنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 2006فیفري 27مؤرخ في 01-06أمر رقم –)2(
12كریین، ج ر ج ج عدد یتضمن القانون األساسي للمستخدمین العس2006فیفري 27مؤرخ في 02-06أمر رقم –)3(

.2006مارس 01مؤرخ في 

یحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین، ج ر ج ج 2006فیفري 27مؤرخ في 03-06أمر رقم -)4(

.2006مارس 01مؤرخ في 12عدد 
.133، مرجع سابق، ص"...ونیة في القانون الوضعي الجزائري ظاهرة عدم فعلیة القواعد القان":كایس شریف–)5(
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ة عادة ما یلجأ إلى األوامر أن رئیس الجمهوریبیتبین من خالل األوامر المذكورة آنفا 

ا یتسم به التحالف الرئاسي لم،البرلمان للمناقشة على تفادي أي خطر قد یترتب عند عرضهال

من هشاشة نظرا النعدام برنامج سیاسي منبثق عنه ومتفق علیه، خصوصا أن التجربة 

أنه في مناسبات عدیدة، وكلما كان الموضوع المطروح للنقاش بالسیاسیة في الجزائر تؤكد 

شكلة األحزاب المین المواقف والمنطلقات الفكریة بینحساسا، كان اإلختالف والتناقض ب

داة القانونیة المناسبة للقیام للتحالف الرئاسي كبیرا، ولكي تتحصل السلطة التنفیذیة على األ

تعطیل، تقوم باتخاذ األوامر قبل بضعة أیام فقط من افتتاح أي قتراحاتها دون تمریر كل اب

أو دون مناقشة في جلساته األولىرض على مصادقة هذا األخیرللبرلمان لتعالدورة العادیة 

، واألمر )2(كل من األمر المتضمن رفع حالة الطوارئما حدث مؤخرا بشأن، مث)1(تعدیل

علق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي ، واألمر المت)3(المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائیة

، )1(في مكافحة اإلرهاب والتخریب ومهام حمایة األمن العمومي خارج الحاالت اإلستثنائیة

.2011العادیة لسنة یةالربیعفتتاح دورته وافق علیه البرلمان في اوالتي

ذیة من اختصار الوقت األوامر إجراء یمكن السلطة التنفیتعد وسیلة التشریع عن طریق 

قتراحاتها محل تنفیذ بأقصى سرعة، حیث أنه بمجرد مصادقة مجلس الوزراء حتى تضع كل ا

في الجریدة الرسمیة ار هذا األمر مباشرةجمهوریة بإصدأمر معین، یقوم رئیس المشروع على

أن رئیس بتثبت ،أن التجربة الدستوریة في هذا المجالویصبح نافذا، خصوصا للجمهوریة

.أن امتنع عن إصدار أي أمر له إطالقا لم یسبقالجمهوریة 

ل للتدابیر ها من تعطیكما أنه وبغرض تفادي المناقشات الطویلة وما یمكن أن یترتب عن

عرض مشاریع ، استبعد المؤسس راألوامالتي ترغب السلطة التنفیذیة في تمریرها عبر هذه 

.)ثانیا(كما لم یخول للبرلمان أیة سلطة لمناقشتها )أوال(على مجلس الدولة هذه النصوص 

.133، مرجع سابق، ص"...لقانون الوضعي الجزائري ونیة في اظاهرة عدم فعلیة القواعد القان":كایس شریف–)1(

).مرجع سابق(یتضمن رفع حالة الطوارئ 2011فیفري 23مؤرخ في 01-11أمر رقم –)2(

).مرجع سابق(یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، معدل ومتمم 2011فیفري 23مؤرخ في 02-11أمر رقم –)3(

اهمة الجیش الوطني الشعبي في مكافحة اإلرهاب والتخریب یتعلق بمس2011فیفري 23مؤرخ في 03-11أمر رقم –)4(

).مرجع سابق(حمایة األمن العمومي خارج الحاالت اإلستثنائیة و 
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:إلبداء رأیه فیهاستبعاد عرض مشاریع األوامر على مجلس الدولةا: أوال

فمن جهة یعتبر هیئة قضائیة إداریة ،الدولة الجزائري دورا مزدوجامجلس یؤدي

)Juridiction administrative(إلداریة، ومن جهة أخرى یعد هیئة تبث في المنازعات ا

Organe(ستشاریة لدى السلطات المركزیة ا consultatif central.(

رأیه بخصوص مشاریع في إبداء تنحصر مهام مجلس الدولة في المجال اإلستشاري

ها الفني في المجال التشریعي مستشار وبذلك فهو یعد القوانین التي تحضرها الحكومة، 

Conseiller technique du gouvernement en matière législative)()1( إذ تنص ،

تعرض مشاریع القوانین على مجلس " : على 1996دستورمن 119المادةالفقرة األخیرة من 

ء، بعد األخذ برأي مجلس الدولة، ثم یودعها رئیس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوزرا

المتعلق باختصاصات 01-98من القانون العضوي رقم الرابعة وتنص كذلك المادة ."الوطني

یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القوانین ":على، )1(مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

بینما تنص ، "یفیات المحددة في نظامه الداخليذا القانون والكحسب الشروط التي یحددها ه

یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع النصوص ":من نفس القانون العضوي على12ادة الم

ویقترح أعاله،04المنصوص علیها في المادةالتي یتم إخطاره بها حسب األحكام 

."التعدیالت التي یراها ضروریة

أن اإلشكال كانب،ریة لمجلس الدولةیما یخص اإلختصاصات اإلستشاتجب اإلشارة ف

من القانون ت في المادة الرابعة أعاله دهذه اإلختصاصات كما ور تطابق مطروحا حول مدى 

من مشروع هذاالرابعة ي أشارت إلیها المادة التاإلختصاصاتمع تلك، 01-98العضوي رقم 

:التي تنص على،القانون العضوي

یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القوانین واألوامر حسب الشروط التي یحددها "

كما یمكن أن یبدي رأیه في مشاریع .هذا القانون والكیفیات المحددة ضمن نظامه الداخلي

".المراسیم التي یتم إخطاره بها من قبل رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة حسب الحالة

.155وص 154ص، مرجع سابق، "...القانون اإلداري ":لباد ناصر–)1(

).مرجع سابق(یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم –)2(
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01-98عة من القانون العضوي رقم في الصیاغة بین المادة الرابود الموجأثار الفرق 

، وهو ما جعل )1(نتباه العدید من الكتابالقانون العضوي ا هذا من مشروعوالمادة الرابعة 

مجلس الدولةاختصاصات المتعلق بعند تقدیم مشروع القانون العضويتقترحالحكومة

:مضمونهفي المادة الرابعة منه، قتراحا ا الوطنيبي إلى المجلس الشعوتنظیمه وسیر عمله،

قتراح وهو ا. "یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع النصوص التشریعیة، األوامر والمراسیم"

حیث جاء ،هذا التوجهمن ، لكن رقابة المجلس الدستوري غیرت بغرفتیهصادق علیه البرلمان

المتعلق 01-98القانون العضوي رقم المتعلق بمدى مطابقة06/1998في مضمون رأیه رقم 

:ا یلي، م)2(للدستورباختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله

أن اإلختصاصات اإلستشاریة التي أقرها المؤسس الدستوري على سبیل واعتبارا"

الحصر، تتعلق بمشاریع القوانین دون سواها التي تعرض وجوبا على مجلس الدولة إلبداء 

من الدستور،)الفقرة األخیرة(119بل عرضها على مجلس الوزراء طبقا للمادةالرأي فیها ق

واعتبارا أن المشرع بإقرار عرض مشاریع األوامر، ومشاریع المراسیم الرئاسیة والتنفیذیة 

من القانون العضوي، )04(، كما ورد في المادة الرابعةعلى مجلس الدولة إلبداء الرأي فیها

ستشاریة أخرى لم یقرها اختصاصات ا أطاف، لم یتقید بالنص الدستوري بل موضوع اإلخطار

119المؤسس الدستوري، وبالتالي یكون قد استأثر لنفسه ما لم تقض به أحكام المادة

."...ل بمقتضیاتهامن الدستور، مما یفضي إلى اإلخال )الفقرة األخیرة(

من مشروع القانون العضويادة الرابعة المبأن ولهذه األسباب اعتبر المجلس الدستوري 

مطابقة جزئیا ،ملهسیر عتنظیمه و مجلس الدولة و اختصاصات المتعلق ب01-98رقم 

:لشكل التاليبالتالي قرر إعادة صیاغتها وفقا لو  ،للدستور

یبدي مجلس الدولة رأیه في مشاریع القوانین حسب الشروط التي یحددها هذا القانون"

".لمحددة ضمن نظامه الداخليوالكیفیات ا

.84، مرجع سابق، ص"...قانون المنازعات اإلداریة ":خلوفي رشید–)1(

القانون العضوي المتعلق یتعلق بمراقبة مدى مطابقة 1998ماي 19مؤرخ في 1998/م د/ع.ق.ر/06رأي رقم  –)2(

.09، ص1998جوان 01مؤرخ في 37باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وسیر عمله للدستور، ج ر ج ج عدد 
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:األوامر المعروضة علیهوتعدیل مناقشة من البرلمان عدم تمكین:ثانیا

بأن یعرض األوامر التي یتخذها رئیس الجمهوریة1996من دستور 124تلزم المادة 

كان  في أول دورة مقبلة له، وٕاذاانعقاد البرلمان على موافقة البرلمانما بین دورتيخالل فترة 

هذا اإللتزام من شأنه أن یحول دون أي إهمال أو تقصیر من طرف رئیس الجمهوریة فیما 

هذه األوامر على فل عن هذا الشرط ولم یقم بعرض یتخذه من أوامر، على اعتبار أنه إذا تغا

وبالتالي فإن ،موافقة البرلمان، یكون رئیس الجمهوریة في هذه الحالة قد خالف أحكام الدستور

فه غیر دستوري، فإن اإلشكال یثار حول من یستطیع إثارة عدم دستوریته؟تصر 

لعالقات الذي ینظم ا02-99من القانون العضوي رقم38وانطالقا من أحكام المادة 

أنها بالحكومة، یتضح كذا بینهما و و  المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمةالوظیفیة بین 

ا تعرض علیه األوامر، إذ لیس بوسعه أن یناقشها أو وضعت قیدا على سلطة البرلمان عندم

في  القانونیةضاء البرلمان تجاه هذه النصوصیعدل من أحكامها، وٕانما اختصرت دور أع

.)1(ولیس تفصیالجملةكما جاءت التصویت علیها 

یؤدي إقرار المؤسس لقاعدة التصویت من دون مناقشة من طرف البرلمان على األوامر 

رض علیه، أن منح للهیئة التنفیذیة وسیلة فعالة للحد من التدخالت البرلمانیة التي التي تع

ومدى وجود تعسف رئاسي في ،یمكنها أن تسمح بفحص مدى مشروعیة هذه األوامر

أحكامها، وبناء على ذلك أقر المؤسس عدم المساس بأصل وجوهر األوامر بشكل ال یجوز 

قتراحاته، خطى رئیس الجمهوریة أو یعرقل من اى ال یتحت،للبرلمان أن ینظر فیها تفصیال

وعلیه فاألوامر التي تعرض على البرلمان تبقى في صورتها األصلیة التي صدرت فیها، ولیس 

.للبرلمان سوى الموافقة علیها أو رفضها كما جاءت ومن دون أي تعدیل

وانین ملزمة، أما في حالة موافقة إلى جعلها قتصویت البرلمان على األوامر بالیترتب عن

رفضها فهي تعد ملغاة بحكم الدستور وتصبح كأنها لم تكن إطالقا، وهو ما یثیر إشكالیة 

الحقوق المكتسبة، لكن القواعد العامة تقضي بأن إلغاء األوامر ال یؤثر على هذه الحقوق، 

، مذكرة لنیل شهادة "1996انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في الدستور الجزائري لسنة ":مزیاني لوناس–)1(

.139، ص2012لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر، فرع تحوالت الدولة، ك
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بة عن تطبیقها من یوم وبالتالي یترتب عن إلغاء األوامر أن تلغى جمیع اآلثار القانونیة المترت

.وبأثر رجعياإلقرار بإلغائها

یظهر الطابع الشكلي لموافقة البرلمان على األوامر المعروضة علیه في أنها لیست موافقة 

فإذا كان من الناحیة الدستوریة ال یوجد .طالما أنها غالبا ما تأخذ أبعادا سیاسیة،دستوریة

الوقوف في وجه إرادة رئیس الجمهوریة عن طریق البرلمان من أعضاء إطالقا ما یمنع 

ن هذه األوامر تحضى كذلك من الناحیة العملیة أل تسلیم لألوامر، إال أن المسألةرفضه

، وهو ما یؤكد بوضوح تبعیة البرلمان لسیاسة رئیس المطلقةدائما بالموافقة وباألغلبیة

ذلك هو موافقة البرلمان ما یثبتو  زبیة للحكومة على البرلمان،الجمهوریة بحكم السیطرة الح

على  رغم عدم دستوریته،باألغلبیة المطلقةالمتعلق بالنقد والقرض 01-01رقم  على األمر

.اتخذ من طرف رئیس الجمهوریة أثناء انعقاد البرلمان في دورة عادیةاعتبار أنه

افتقاد ألوامر هوقتراحاته عن طریق اا ما یدعم سلطة رئیس الجمهوریة في تمریر كلإن     

ألحد رئیسي غرفتي  كذلك المجلس الدستوري لسلطة اإلخطار الذاتي، فرغم أن الدستور خول

، إال )1(البرلمان سلطة إخطار المجلس الدستوري للبحث في مدى دستوریة القوانین والتنظیمات

دستوریة ولو تمت إثارة مسألة عدم سیاسیة، حیث أنه حتىیا العتباراتأن ذلك مستبعد عمل

.تصطدم حتما بعدم موافقتهسأمر معین أمام المجلس إال أنها 

رئیس سلطة مخولة أساسا لالتشریع باألوامرآلیةه إذا كانتما سبق أنن خالل یتبین م

یستعملها كطریقة تقنیة أكثر منها قانونیة لتنظیم شؤون الدولة التي تتمیز بالتعقد ،الجمهوریة

ه ال یمكن مرونة ألنالسریة أحیانا، فضال على أنها تعد الوسیلة األكثر والحاجة إلى السرعة و 

أن بعض إلى البرلمان بصفة متكررة، خاصة التنبؤ بكل المستجدات التي تتطلب اللجوء 

رها، إال القوانین تتطلب أحیانا تعدیالت طفیفة وبسیطة ال یمكن انتظار اجتماع البرلمان إلقرا

ومن وٕانما العیب یكمن في سوء استعمالها،ي األوامر في حد ذاتهابأن العیب لیس فأننا نرى 

، وهو ما یؤدي إلى تعزیز المركز التشریعي لرئیس الجمهوریة على دون أیة ضوابط حقیقیة

.حساب السلطة التشریعیة األصلیة أال وهي البرلمان

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 167و المادة 165راجع كل من المادة –)1(



ة عملیاالتشریع باألوامر سلطة ممتد:الثانيبابال

- 168 -

  يــانــثــرع الـــفــال

ألوامراستغالل طبیعة تكوین البرلمان كأداة لتمریر ا

نظام الغرفتین البرلمانیتین فأصبح البرلمان مكونا من 1996دستور المؤسس في كرس 

والذي كان یبلغ عدد ،جلسین تشریعیین، غرفة أولى تتمثل في المجلس الشعبي الوطنيم

08-97طبقا لألمر رقم عضوا 380أعضائه
04-02نائبا طبقا لألمر رقم 389، ثم )1(

)2( ،

هذا األمرلكن بعد تعدیل .2002ماي 30بات التشریعیة التي جرت بتاریخ تحسبا لإلنتخا

02-12األمر رقمبموجب 
ماي 10با لإلنتخابات التشریعیة التي أجریت في تاریخ تحس،)1(

وٕالى جانب المجلس الشعبي .مقعدا462رفع عدد المقاعد في المجلس إلى ، تقرر2012

عدد أعضائه تتمثل في مجلس األمة، والذي یساويرلمان في البالوطني تم تأسیس غرفة ثانیة 

.بي الوطني على األكثرأعضاء المجلس الشعنصف عدد

عتمد المؤسس على عاملي اإلنتخاب والتعیین في تحدید تكوین الغرفتین البرلمانیتین، ا    

لمدة حیث ینتخب كل أعضاء المجلس الشعبي الوطني بطریقة اإلقتراع العام المباشر والسري

خمس سنوات كاملة ما لم یتم حله قبل ذلك، بینما یتم الجمع بین اإلنتخاب والتعیین بالنسبة 

ینتخب ثلثین منهم من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة ألعضاء مجلس األمة، حیث 

یقوم رئیس الجمهوریة بتعیین الثلث الباقي من بین ئي، و البلدیة والمجلس الشعبي الوال

المجاالت العلمیة والثقافیة والمهنیة واإلقتصادیة والكفاءات الوطنیة في مختلف صیاتالشخ

، وتبلغ عهدة أعضاء مجلس األمة ست سنوات قابلة للتجدید بالنصف كل )2(واإلجتماعیة

ة البرلمان إال في ظروف خطیرة جدا ال تسمح بإجراء ت، وال یمكن تمدید عهدثالث سنوا

تخابات یحدد الدوائر اإلنتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في ان1997مارس 06مؤرخ في 08-97أمر رقم –)1(

).مرجع سابق(البرلمان، معدل ومتمم 
والذي یحدد 1997مارس 06المؤرخ في 08-97یعدل ویتمم األمر رقم 2002فیفري 25مؤرخ في 04-02أمر رقم -)2(

2002فیفري 28مؤرخ في 12عد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، ج ر ج ج عدد الدوائر اإلنتخابیة وعدد المقا

).معدل ومتمم(
والذي یحدد 1997مارس 06المؤرخ في 08-97یعدل ویتمم األمر رقم 2012فیفري 13مؤرخ في 02-12أمر رقم –)3(

.2012فیفري 15مؤرخ في 08نتخابات البرلمان، ج ر ج ج عدد وعدد المقاعد المطلوب شغلها في االدوائر اإلنتخابیة
).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 101المادة أنظر –)4(



ة عملیاالتشریع باألوامر سلطة ممتد:الثانيبابال

- 169 -

معا هذه الحالة بقرار، بناء على رلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین إنتخابات عادیة، ویثبت الب

.)1(رئیس الجمهوریة واستشارة المجلس الدستوريمنقتراحا

103نتخاب أو تعیین أعضاء البرلمان فقد نصت المادة ما عن الكیفیة المتبعة في كیفیة اأ    

نتخاب أعضاء مجلس یفیات انتخاب النواب وكتحدد كیفیات ا" :أن على 1996من دستور 

وحاالت األمة أو تعیینهم، وشروط قابلیتهم لإلنتخاب، ونظام عدم قابلیتهم لإلنتخاب،

.)2("التنافي بموجب قانون عضوي

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 01-12من األمر رقم 90المادة  كذلك نصت

أن یستوفي :عبي الوطني ما یأتيیشترط في المترشح للمجلس الش" :على اإلنتخابات

ن بالغا سن أن یكو.)1(ة من هذا القانونط المنصوص علیها في المادة الثالثالشرو 

جزائریةأن یكون ذا جنسیة.سنة على األقل یوم اإلقتراع)25(عشرینالو  الخامسة

یه أن ال یكون محكوما عل.أن یثبت أداءه للخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها.")2(أصلیة

من هذا القانون العضوي، أن ال )05(الخامسةبإحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة

".یكون محكوما علیه نهائیا بسبب التهدید والمساس بالنظام العام

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 102أنظر المادة –)1(
، )مرجع سابق(07-97كل من القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات باألمر رقم تطبیقا لنص هذه المادة صدر–)2(

جویلیة 29مؤرخ في 48، ج ر ج ج عدد 2007جویلیة 28المؤرخ في 08-07معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 

01-01لقانون رقم ثم ا).مرجع سابق(2012جانفي 12المؤرخ في 01-12، ملغى بموجب القانون العضوي رقم 2007

والقانون العضوي رقم .2001فیفري 04مؤرخ في 09یتعلق بعضو البرلمان، ج ر ج ج عدد 2001جانفي 31مؤرخ في 

).مرجع سابق(یحدد حاالت التنافي مع العهدة البرلمانیة 2012جانفي 12مؤرخ في 12-02
یعد ناخبا كل ": على) مرجع سابق(المتعلق بنظام اإلنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم 03تنص المادة –)3(

سنة كاملة یوم اإلقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنیة والسیاسیة، ولم )18(یبلغ من العمر ثماني عشرة و  جزائري وجزائریة

".یكن في حالة من حاالت فقدان األهلیة المحددة في التشریع المعمول به
نتخابات، یشترط فیمن یترشح للمجلس الشعبي بنظام االالمتعلق1989أوت  07مؤرخ في ال 13-89رقم  كان القانون-)4(

نتخاب، وأن یكون ذا جنسیة جزائریة أصلیة وأن تكون زوجته االسنة على األقل یوم )30(ثالثین الوطني أن یكون بالغا سن 

للمترشحاألصلیة كذلك، لكن المجلس الدستوري أصدر قرارا یقضي فیه بأن اشتراط الجنسیةمن جنسیة جزائریة أصلیة

هذه الفقرة من وبالتالي تم إلغاءتفاقیات الدولیة، من الدستور ثم لإل28المادة ألحكام النتخابات التشریعیة غیر مطابق أوّ لال

13-89رقم  مدى دستوریة القانونبمراقبة یتعلق ، 1989ت أو  20مؤرخ في / د.م.ق /01القرار رقم  :أنظر.هذا القانون

.1989أوت  28مؤرخ في 36عدد  ج ج ج ر االنتخابات،المتعلق بنظام 
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المتعلق بنظام اإلنتخابات على أن تطبق نفس 01-12رقم القانون العضوينص كذلك

من هذا القانون 108منتخبین، غبر أن المادة مة الهذه الشروط على أعضاء مجلس األ

)35(جلس األمة أن یكون بالغا سن الخامسة والثالثین تلزم المترشح لعضویة مالعضوي

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 07-97كاملة یوم اإلقتراع، بعدما كان األمر رقم

.یوم اإلقتراعملة كا )40(بأربعین سنة128اإلنتخابات قد حددها في المادة 

أن بختیار أعضائه، ن البرلمان الجزائري وكذا طریقة ایتضح من خالل طبیعة تكوی

، خصوصا إذا ما أفرزت نتائج اإلنتخابات التشریعیة عن )1(للسلطة التنفیذیة دور بارز فیها

وطني، أو فوز أغلبیة برلمانیة تابعة لرئیس الجمهوریة بأغلبیة المقاعد في المجلس الشعبي ال

إفراز نتائج اإلنتخابات المحلیة عن تشكیل مجالس شعبیة منتخبة تابعة في أغلبها لحزب 

، وبالتالي )1(لرئیس الجمهوریةنكون أمام برلمان شكلي تابعرئیس الجمهوریة، وفي هذه الحالة

مداخلة في الملتقى الوطني حول ،"نظام الغرفتین في البرلمان، بین الدیمقراطیة وتمثیل الحكومة":بوسلطان محمد–)1(

.وما یلیها73صمرجع سابق، ، ...نظام الغرفتین

یسیطر على  الذينتماء إلى الحزب إلا هو أن ، والدلیل على ذلكرأي غیر صحیح دائما وٕانما هو نسبياللكن یبقى هذا –)2(

مجلس األمة، وٕانما ذلك مرهون نتخاباتاالفوز بالمنتخبة ال یعد عامال كافیا لضمانأغلبیة المقاعد في المجالس المحلیة 

انتخاب یسمح ألي منتخب محلي عند باألغلبیةقتراع االحیث أن والمنتخبین المحلیین،المترشحت بین بمدى صالبة العالقا

على ، ن الحزب السیاسي الذي ینتمي إلیهنتخابات باسمه الخاص دون تزكیة ماالأن یدخل بأعضاء مجلس األمة ثلثي 

عدد عادة ما یكون ونشیر في هذا الصدد إلى أنه .وثیقالذي له ارتباط محلي للمترشحهذه الطریقة تسمح بالفوز  أن اعتبار

الشعبي الوالئي، للمجلسعن المجالس البلدیة یفوق بكثیر عدد الناخبین التابعین نین للهیئة الناخبة المنبثقینالناخبین المكوّ 

ما لحظناه في أول  وهورغم ذلك فإن أغلبیة األعضاء المنتخبین في مجلس األمة ینتمون إلى المجلس الشعبي الوالئي، و 

بینما كان عدد األعضاء ،أعضاء فقط08مجلس، حیث كان عدد أعضاء المجالس المنبثقین عن البلدیات هولعهدة ل

:وهما كالتاليرئیسیین كتاب هذا الوضع إلى سببینوقد أرجع بعض ال.عضوا88المنبثقین عن المجلس الشعبي الوالئي هو

التي تضم العدید وطنیة بعكس الوالیةأن تتحمل مسؤولیاتیمكن لها التيتحتوي على الكفاءاتأن البلدیة في الجزائر ال *

.من الشخصیات المتخصصة

تدخل اإلدارة في توجیه الناخبین الختیار األعضاء من بین أعضاء المجلس الشعبي الوالئي بالنظر إلى یةاستمرار *

.التي تربطهم بإدارة الوالیةالشخصیة العالقات

الفكر ، "تمثیل الجماعات المحلیة في مجلس األمة، بین حقیقة التمثیل النسبي وضرورة التوازن":خویضر طاهر:أنظر

.72وص 68وص 67، ص2006، جانفي 11عدد مجلة دوریة تصدر عن مجلس األمة، ال، البرلماني

المتعلق بنظام العضويقانونالعة أنه ال بد من معالجة هذا الخلل أثناء مراجبهذه المعطیات خالل نستخلص من 

.)البلدیة والوالیة(في توزیع أعضاء مجلس األمة المنتخبین بالتساوي بین الهیئتین المحلیتینإذن ال مانع نتخابات، واإل
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إمكانیة ، وهو ما یستتبع الجمهوریةرئیسبرنامج فهو یعد وسیلة فعالة لمساندة الحكومة لتنفیذ

مر التي یتخذها رئیس التأثیر على توجهاته العامة عند تصویته على القوانین، خصوصا األوا

البرلمان، لما في ذلك لألغلبیة البرلمانیة من دور نعقادا ما بین دورتيالجمهوریة خالل فترة 

.)ثانیا(عتمادها س األمة من دور حاسم في اوما لمجل)أوال(فاعل في إقرارها 

:في التصویت على األوامرغلبیة البرلمانیةلأل الدور الفاعل :أوال

من النظام الدستوري الجزائري، عامة فيلواقع العملي للعمل التشریعيالمتأمل في ایلمس

لوطني، وبالخصوص في رحاب المجلس الشعبي ا،البرلمانداخل خالل النقاش الذي یدور

رات عن طریق المسألة باتخاذ القراتتعلقماخصوصا عند،أنه نقاش ال یتم بالصدقب

المیثاق الذي تتحمل بمقتضاه ، بسبب فقدان قانون األغلبیة الذي یعدالتصویت على األوامر

ل ع ذلك إلى أن قانون األغلبیة یخو ویرج.األغلبیة الموحدة كامل المسؤولیة أمام الهیئة الناخبة

إقفال النقاش عن طریق التصویت، في الحالة للفاعلیة البرلمانیة ذات لون سیاسي واحد سلطة 

.)1(التي ال یحدث فیها إتفاق بین األغلبیة البرلمانیة واألقلیة المعارضة

یدور في فلك السلطة التنفیذیة بسبب تواجد هذه جهازا بات البرلمان ،وعلى هذا األساس

أنه لیس هناك من ببعض الفاعلیة الموحدة وما یتبعها من موافقة متالحمة، وعلى ذلك یرى ال

وما یدل على ردي، سبیل للتخلص من هذا الوضع الالمسؤول سوى بالعودة إلى األسلوب الف

أن الناخب عند تصویته على أمر معین، فهو یضع إلتزاما على عاتق الحزب ة ذلك هو صح

ولیة، نتفاء المسؤ العملي سوف ال یفترض االذي ینتمي إلیه للنهوض بالسلطة، ومن ثم فالواقع

.)2(وعلى الهیئة الناخبة أن تبحث عن المسؤولیة في حكم نظام األغلبیة الموحدة

، "ةاإلصالحات السیاسی"هذا ما حدث مؤخرا عند تصویت البرلمان بغرفتیه على جملة القوانین العضویة المتخذة باسم -)1(

حركة النهضة، حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، حركة اإلصالح والجبهة الوطنیة (حیث اتهمت أحزاب المعارضة 

بأنها أفرغت اإلصالحات )التجمع الوطني الدیمقراطي، حمس وجبهة التحریر الوطني(أحزاب التحالف الرئاسي )الجزائریة

غلبیة البرلمانیة المنتمیة إلى التحالف المذكور، قامت بالتصویت على تلك القوانین السیاسیة من محتواها، على أساس أن األ

.العضویة كما جاءت وبأغلبیة ساحقة، وهو ما أدى إلى إقرارها رغم المعارضة الشدیدة لها من طرف تلك األحزاب المعارضة

.03، ص2012جانفي 15لیوم الخبر الیوميجریدة:أنظر في ذلك
"بوقفة عبد اهللا–)2( ، دار هومة للطباعة والنشر "آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة:

.151و ص 150، ص2003والتوزیع، الجزائر، 
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الرئاسي، ومن ثم تم تأسیس أغلبیة برلمانیة التحالفرتب نظام التمثیل النسبي ظاهرة 

، وهو ما یتولد عنه )1(جدیدسیاسيئتالفعقد ا بتة قد تتغیر في أي وقت عن طریقغیر ثا

لكن . یتكرر طوال الفترة التشریعیةقد  یة جدیدة ینتج عنها وضع سیاسي معینمانأغلبیة برل

ذلك فإن مسألة األغلبیة یمكن حسمها في أي وقت دون الرجوع إلى الهیئة الناخبة، عن  رغم

طریق العودة إلى نظام اإلقتراع العام المباشر كلما أراده الرئیس الفعلي للسلطة التنفیذیة، أو 

ئتالف، لما في ذلك من فقدان للنصاب القانونیة التي تنشأ یحصل فیها أي الم  في الحالة التي

أن تنبثق الحكومة من األغلبیة بعنها األغلبیة، خصوصا أن النظام البرلماني یقتضي 

الموافقة على ما للحكومة من مخطط عمل وهذه األغلبیة هي التي تتولى مسألةالبرلمانیة،

.لجمهوریة، وما یستتبع ذلك من تشریعاتیتضمن تنفیذ برنامج رئیس ا

:في اعتماد األوامرمجلس األمةلالدور الحاسم :ثانیا

مة كغرفة ثانیة في البرلمانستحداث مجلس األإلى ا 1996سس في دستورأدى لجوء المؤ 

.والتنفیذیةلتشریعیةا، إلى فقدان التوازن بین السلطتین إلى جانب المجلس الشعبي الوطني

تشریعیة في بالدنا من خطر كبیر على الممارسة المجلس األمة إلضافة إلى ما قد یشكلهفبا

تام ترتب عن إنشائه إضعاف فقد هیئة التشریعیة، تأسیسه من تجزئة للبسبب ما یتضمن

من خالل الحد من سلطة المجلس الشعبي لیة البرلمان في المجال التشریعي، وذلك لفاع

باعتماد النصوص المسألةتعلقعندما تس األمة، خصوصا الوطني وتأكید هیمنة مجل

.ة التي یوافق علیها المجلس الشعبي الوطنيالقانونی

بأن مجلس األمة یحتل مركزا ت تدخل غرفتي البرلمانطرح مختلف مجاالخالل من یبدو 

في له مزدوجا تجاه المجلس الشعبي الوطني، بحیث أنه من جهة یقع في مركز التابع للمتبوع 

بالمادة التشریعیة، ومن جهة أخرى یقع ممارسة اإلختصاص التشریعي، كونه هو الذي یمونه 

یقص كل النصوص التي  أن نهللمجلس الشعبي الوطني، بحیث یمكفي مركز الهیئة المراقبة

المنحل األحزاب اإلسالمیة لتشكیل تحالف إسالمي، بحیث یعود سبب هذه "الفیس"ب لقد دعا الرئیس األسبق لحز –)1(

المبادرة إلى النجاح الباهر الذي حققته األحزاب اإلسالمیة في اإلنتخابات التشریعیة التي جرت مؤخرا في بعض البلدان 

وبالفعل تم تشكیل تكتل سیاسي یضم كل .العربیة كتونس والمغرب ومصر، وذلك بعد موجة الثورات التي عرفتها هذه الدول

".تكتل الجزائر الخضراء"تحت إسم 2012ماي 10ودخل الحملة اإلنتخابیة لتشریعیات وحمس،من النهضة واإلصالح



ة عملیاالتشریع باألوامر سلطة ممتد:الثانيبابال

- 173 -

.أو مضمونا لتصوره إلرادة األمة/یرى أنها غیر مالئمة شكال و، والتي النوابیوافق علیها

الدستور والقانون والتي حددها كل منسیر وفقها مجلس األمة، ل اآللیات التي یمن خالف

هما لعالقات الوظیفیة بینعملهما وكذا اغرفتي البرلمان و ذي یحدد تنظیم ال02-99رقم العضوي

یشكل جهازا رقابیا حادا على العمل التشریعي الذي قد  أن مجلس األمةبیظهر الحكومة،بین و 

حیث أن النص القانوني المصادق علیه من طرف هذا بالشعبي الوطني، ینتجه المجلس

)4/3(األخیر ال یكتسب القوة القانونیة إال إذا صادق علیه مجلس األمة بأغلبیة ثالثة أرباع 

وآخرین )3/2(مشكل من أعضاء منتخبینا بأن مجلس األمةنعلموانطالقا من أعضائه، 

المشكلة لهذا المجلس، والمجموعات البرلمانیةین الكتلالصراع بیشتد، فلو )3/1(معینین

سیصعب على المجلس الشعبي الوطني ومن خالله الحكومة ممارسة الوظیفة التشریعیة، 

قد یلعب أنه ، كما والمجموعاتالرئاسي قد یلعب دورا تحكیمیا بین هذه الكتل)3/1(فالثلث 

Minorité(دور األقلیة الفاصلة  de blocage(ي یعود لها القرار النهائي في اعتماد الت

.)1(النص المصادق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني أو في رفضه

األمة من ومن المؤكد أنه لیس هناك أي تطابق بین المجلس الشعبي الوطني ومجلس 

أن بنجد 1996دستورمن 101ختصاصات، فبالرجوع إلى المادة حیث ما لهما من تكوین وا

لة مجلس األمة غیر مؤسسة وفقا لمبدأ التمثیل الدیمقراطي، على اعتبار أن هذه المادة تشكی

من بین الشخصیات والكفاءات سلطة تعیین ثلث أعضاء المجلستخول لرئیس الجمهوریة 

الوطنیة من مختلف المجاالت الثقافیة والسیاسیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة، ومن ذلك أراد 

عتناق نظام البیكامیرالیة، أن ال یقیم أي توازن لس األمة ومن خالله امن تأسیس مجالمؤسس

بین المجلسین التشریعیین بإهداره للمبدأ الدیمقراطي القائل بأن السلطة ال تولى إال بموافقة 

وبالتالي فإن هذا الوضع القانوني ال یسمح للبرلمان إال بالتعبیر عن .)2(ورضا الشعب

"كایس شریف–)1( .127، مرجع سابق، ص"...البرلمانیة المتساویة األعضاء مدى فعلیة اللجنة :

هو ما عبر رجة الثانیة، و في نفس هذا اإلتجاه من خالل اعتبارهم لمجلس األمة غرفة من الدبعض الكتاب لقد ذهب -)2(

إن الغرفة الثانیة لیست فقط أقل شرعیة وأقل دیمقراطیة من الغرفة األولى، بل ":في قوله "شریط لمین"عنه مثال األستاذ 

األشبه بالزائدة الدودیة في ، هذه الغرفة بالغرفة الثانیة أي الثانویةأن تسمى في إذن تعیق الدیمقراطیة ذاتها، فال غرابة

مداخلة ، "واقع البیكامرالیة في العالم ومكانة التجربة الجزائریة فیها":مینأشریط :نقال عن...."الجهاز التشریعي للدولة

.26، مرجع سابق، ص"...الغرفتینم الملتقى الوطني حول نظافي 
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من مجلس األمة واألغلبیة البرلمانیةأساسا إلى ما لراجع ذلك ، و )1(سلطةضیقة للمصالح الال

.)1(إمكانیة مسایرة نهج السلطة التنفیذیة فیما ترغب فیه ومن دون أیة مراقبة فعلیة

یة بأن الغا،مجلس األمةختصاصاتبتكوین واة ضوء المعطیات المتعلقعلى نستنتج 

في حقیقتها إلى تقویة العمل التشریعي وتدقیقه، بل ال تهدف الحقیقیة من إنشاء هذا المجلس 

أضحى وسیلة هامة في ید السلطة التنفیذیة تستعملها لتأكید هیمنتها المستمرة على الوظیفة 

التشریعیة، خاصة أنه یعد أداة فعالة بمناسبة لجوء رئیس الجمهوریة إلى استخدام األوامر، ألن

نعقاد البرلمان عن تراحاته خالل فترة ما بین دورتي اقر كل اوجود مجلس األمة یسمح له بتمری

طریق هذه األوامر، ونظرا لما تتطلبه هذه األخیرة من نفاذ سریع، لم یخول المؤسس للبرلمان 

، كما لم یخول لمجلس األمة أیة سلطة في أن یعترض على )2(أیة سلطة لدراستها ومناقشها

وطني، وذلك تخوفا من حدوث خالفات حادة األوامر التي یوافق علیها المجلس الشعبي ال

.وجوهریة بین المجلسین التشریعیین من الصعب تسویتها

مهما یكن التكتیك والحسابات المنتهجة من طرف السلطة، فإن ":إلى القول بأنه"همیسي مصطفى"األستاذ اتجه-)1(

، والتي أسفرت عن فوز أحزاب السلطة بأغلبیة المقاعد في المجلس 2012ماي 10نتائج اإلنتخابات التشریعیة لیوم 

لف عن سابقیه، وهو إنعكاس لرغبات وحسابات تؤكد بأن هذا البرلمان ال یخت)مقعد462من أصل 321(الشعبي 

فاحتكار السلطة بهذه الطریقة ومن قبل من أثبتوا محدودیتهم .سلطویة مصلحیة ضیقة ولیس تمثیال للمجتمع الجزائري

وفشلهم المتكرر ال یخدم إال عصبیة سلطویة مصلحیة من غیر رقابة أو محاسبة، وهو ما ال یمكن أن یكون في خدمة 

.21، ص2012ماي 15لیوم الخبریدة جر مقتطف من مقال منشور في.."..البالد 

:فقد ذهب إلى القول بأن"صاحب حكیم"أما األستاذ 

« Le bicaméralisme tel qu’il a été conçus et mis en œuvre actuellement n’est d’aucune
utilité, sinon qu’à consommer des budgets et gratifier la clientèle, il gagnerait à être
affiné, au moins, en introduisant le système de la navette et la procédure d’examen des
textes de lois…». SAHEB Hakim : « La révision constitutionnelle, un enjeu fondamental »,
partie 02, Journal El watan week-end du mercredi 03 décembre 2008, p23.

حسب تجربتي المتواضعة ..".:یصرح قائال"أوصدیق فوزي"ألستاذا ة التنفیذیة جعلتللسلطالبرلمان الدائمة إن مواالة –)2(

وسلطات البرلمان في مراقبة  "إذعان" عالقةي بالبرلمان هعالقة الحكومة بدون أي تردد، إنّ و في المجال القانوني، أقولها 

ة دیمقراطیة عملیة تفاوضیة أكثر من دستوریة رغم ضمانها، فهذه العملیة لیس لها منبت في أیّ  هي النشاطات الحكومیة

یأخذ ممرات فاللجوء إلى استعمال آلیات الرقابة یبقى محتشما، خاضعا للسیاسة أكثر من القانون، بل أنه ...  ةقیقیح

مقال منشور ،"؟ونوابهم...، نوابنا؟وبرلمانهم...برلماننا":أوصدیق فوزي."الدهالیز السیاسیة أكثر من نوامیس القانون

.10، ص2010أكتوبر 02لیوم الشروق الیوميفي جریدة 

.)مرجع سابق(1999مارس 08مؤرخ في 02-99من القانون العضوي رقم 38راجع المادة –)3(
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  ـثالــثــب الــلــطــمـال

في المجال الماليالتشریع باألوامر حالة خاصة

هیمنة السلطة التنفیذیة على المسائل المالیة من خالل إمكانیة تدخل رئیس تتجلى

ا لم یصوت علیه إذ ،وع قانون المالیة بموجب أمر نافذ مباشرةالجمهوریة إلصدار مشر 

لتمتد هذه السیطرة بشكل أوسع لتشمل )الفرع األول(البرلمان خالل مدة معینة من إیداعه

.)الفرع الثاني(تخاذها كذلك بأوامریتم اقوانین المالیة التكمیلیة التي عادة ما 

رع األولـفـال

أمرلمالیة بقانون امشروع ار یة إلصدإمكانیة تدخل رئیس الجمهور 

هو یعتبر وثیقة سیاسیة تبرز ، لذا ف)1(یعتبر قانون المالیة عصب الحیاة العامة في الدولة

نتهاج الدولة لسیاسة معینة تمكنها من تحقیق األهداف العامة عن طریق مراقبة مدى ا

.)2(س السیاسة العامة للدولةالحركات المستقبلیة في المجتمع، وبالتالي فهو یعد مرآة تعك

میزانیة، وهو المصطلح الذي ظهر في فرنسا الأنه قانون بُیعرف على قانون المالیة تقلیدیا 

1956جانفي02، لیتحول إلى قانون المالیة في أمر 1956جوان19مرأفي 
)3(.

تعتزم الدولة إنفاقه، وثیقة تحدد ما"میزانیة الدولة بأنها "جبار عبد المجید"ف األستاذ عر     

.)4("فهي وسیلة لتحقیق األهداف اإلقتصادیة وتنفیذ مخططات وتوجهات الدولة

(1) – Eric OLIVA: « Finances publiques », 05ème édition, édition Sirey, Paris, 2001, p142.
(2) – (J) BOUARA: « La loi de finance en Algérie », thèse pour le doctorat d’Etat en droit,
université d’Alger, Alger, 2005-2006, p03.
(3) – Jean Claude MARTINEZ et Pierre DIMALTA: « Droit budgétaire », 03ème édition,
L.I.T.E.C (Librairie de la cour de cassation), Paris, 1999, pp 03-158.

دیسمبر 10ة، دورة الخریف نقال من الجریدة الرسمیة لمداوالت مجلس األمة، الفترة التشریعیة األولى، السنة الخامس–)4(

:فقد عَرف المیزانیة السنویة للدولة كما یلي"فریدریك كوالر"أما األستاذ .04، ص2002

« Le budget annuel, acte politique d’autorisation des recettes et dépenses, a un rôle essentiel
comme instrument de la politique économique et sociale, il est d’abord le moyen d’attendre
les objectifs à moyen terme de la politique économique, donc l’exécution du plan dans les
pays qui pratiquent une planification étatique, il règle en outre les problèmes à court terme et
ceux de la conjoncture ». Fréderic COULARD: « La transformation du rôle de l’Etat »,
daté le 27 mars 2003, in www.perso.wabado.fr.//fréderic.colard/Etat/transo.27-03-2003.
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نفرادیة، شریطة أن تقوم قانون المالیة إلى الحكومة بصفة اتعود سلطة إعداد مشروع 

بعرضه على البرلمان الذي یتولى مناقشته بشكل محدود، قبل أن یقوم بالتصویت علیه في 

أما في حالة عدم المصادقة علیه خالل هذه المدة القانونیة، )أوال(وما من إیداعه ی75أجل 

.)اثانی(فإن رئیس الجمهوریة سیتدخل إلصداره بأمر نافذ مباشرة ومن دون أي نقاش 

:اإلنفراد المطلق للحكومة بإعداد مشروع قانون المالیة: أوال

ة إتباع إجراءات قانونیة معینة واحترام مبادئ تستوجب عملیة تحضیر مشروع قانون المالی

السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة وفقا لما كل منهامة، ورغم أن هذه العملیة مشتركة بین

تنص علیه أحكام الدستور، إال أن أغلب الدول أجمعت على إسناد مهمة إعداد مشروع هذا 

إعداد مشروع فنیة وعملیة، إذ یدخل إجراءالقانون للسلطة التنفیذیة وحدها ألسباب سیاسیة و 

ت السلطة التنفیذیة وحدها كونه یعد من األعمال اإلداریة اختصاصقانون المالیة ضمن ا

المتعلقة بمختلف البیانات والمعلومات الخاصة باإلیراد العام، من حیث مصادره وعبء 

مالیة الخاصة بكیفیة تحصیله من مختلف الطبقات اإلجتماعیة، إلى جانب تلك البیانات ال

.)1(تقدیر وٕاشباع وتلبیة الحاجات العامة

یرجع سبب تخویل السلطة التنفیذیة عملیة إعداد مشروع قانون المالیة إلى تمتعها بمركز 

بتحقیق األهداف العامة عن طریق القیام بالتقدیرات المستقبلیة لتنفیذ برامجها،  لها یسمح

، ووضعت تحت )2(الالزمة لتسییر مختلف مرافقها العمومیةوبالتالي ُمنحت لها اإلمكانات

تصرفها كل الوسائل المادیة والكفاءات البشریة لتمكینها من تطبیق برامجها وفقا لألهداف 

المسطرة، إلى جانب كونها السلطة الوحیدة التي تملك كل المعلومات الضروریة لتقدیر مبالغ 

نها الوحیدة القادرة على میة مع مراعاة التوازن المالي، ألاإلرادات العامة وتحدید النفقات العمو 

ستنادا إلى البیانات والمعلومات التي المرافق وأجهزة الدولة ومصالحها احتیاجات معرفة ا

تمكنها من الوقوف على المقدرة المالیة للدولة، ومن ثمة تقوم بتحضیر المشروع بما یالئم 

ة، ألن المیزانیة تعتبر من النشاط المالي للدولة خالل الظروف اإلقتصادیة السائدة في الدول

.95وص 94، مرجع سابق، ص"...للدولة في الجزائرالمیزانیة العامة":زیوش رحمة–)1(
")مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 06ف  85تنص المادة –)2( یمارس الوزیر األول زیادة على السلطات :

".یسهر على حسن سیر اإلدارة العمومیة:التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصالحیات التالیة
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السنة المقبلة، وبالتالي یجب أن یطبع اإلنسجام والتوافق بین أجزائها وتقسیماتها المختلفة، وال 

.یمكن أن یتحقق ذلك إذا تركت المسألة للبرلمان

إلى  ،لةلتكمیلیة والمعدقوانین المالیة ایكتسي طابع قانون المالیة كل من قانون المالیة وال

قانون میزانیة الدولة التي وباعتبارهقانون المالیةجانب قانون ضبط المیزانیة، أما بخصوص 

تقوم باتباع عدة -خاصة األوروبیة منها-من الدول ، فإن العدیدتحدد للسنة المقبلة

.)1(إجراءات قانونیة وتقنیة هامة عند إعداده بوصفه عملیة إداریة بحتة

وبصفة وحدها سلطة التنفیذیةلعلى افي الجزائر تقتصر مهمة إعداد مشروع قانون المالیة

الذي یحدد تنظیم 02-99من القانون العضوي رقم01فقرة44المادةتؤكدهما  ووه مطلقة،

المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظیفیة بینهما وبین 

یصادق البرلمان على مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها" :ىي تنص عللتالحكومة، وا

."من الدستور120من تاریخ إیداعه طبقا ألحكام المادة یوما)75(خمس وسبعون 

تسمح هذه األخیرة أنب، 1996من دستور 121المادة أحكامالعودة إلى یبدو من خالل 

، إال أن ذلك باقتراح قوانین تتعلق بالجانب الماليبالمبادرة المجلس الشعبي الوطنيلنواب

یبدو ظاهریا وشكلیا فقط، على اعتبار أنه في حقیقة األمر ال یوجد إطالقا في الجزائر ما 

Propositions(المالیة یسمى باقتراحات قوانین  de lois de finance(.

بأن ،)2(تعلق بقوانین المالیةالم24-89القانون رقم من67المادة  إلى ستنادااأیضا یظهر 

قانون المالیة یتضمن جزأین أساسیین، حیث یشمل الجزء األول من قانون المالیة على 

األحكام المتعلقة بتحصیل الموارد العمومیة والطرق والوسائل التي تتضمن سیر المصالح 

خر من قانون المالیة العامة، والتي تضمن التوازنات المالیة الداخلیة والخارجیة، أما الجزء اآل

.فهو یشمل على النفقات العامة ویبین كیفیة توزیعها

الوزیر مشروع قانون المالیة، وصف لعبة إداریة یقوم بها وزیر المالیة تحت رئاسةإعداد في  ياألوروبیأخذ النظام -)1(

، "المالیة العامة":مصطفى حسینحسین.في التحكیم الماليأساسیا ذي یلعب دورا األول، وتحت سلطة رئیس الدولة ال

.87-75ص ص، 1987،لجامعیة، الجزائرالطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات ا

تعلق ی1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84یعدل ویتمم القانون رقم 1989دیسمبر 31مؤرخ في 24-89قانون رقم -)2(

.1990جانفي 03مؤرخ في 01عدد  ج ج بقوانین المالیة، ج ر
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طبقا ألحكام القانون رقم قانون المالیة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيمشروع یودع 

 ذلك سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المعینة، لیحال بعد30في أقصى تاریخ وهو89-24

العامة ثم عرضه للمناقشة دراسته،للمجلس الشعبي الوطني بغرض مالیةالمیزانیة والإلى لجنة 

األهمیة البالغة التي یكتسبها قانون المالیة لكن رغم  .علیهمن طرف النواب قبل أن یصوتوا

الدولة، إال أن دور البرلمان في مناقشة هذا القانون یبقى ضعیفا ومحدودا، إذ أن نشاط في 

التي تتواجد في جمیع اإلجراءات السامیة للحكومةحت الرعایةتدراسته ومناقشته تتمان 

، بدایة بإیداع مشروع قانون المالیة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والذي بشأنهالمتخذة 

بدوره یحیله على لجنة المالیة والمیزانیة التي تعقد جلسات خاصة لدراسته، والتي غالبا ما 

.)1(المالیةوزیرفي تكون بحضور الحكومة الممثلة 

تبدو كذلك محدودیة دور البرلمان في المجال المالي من خالل عدم فعالیة آلیات الرقابة 

فإذا كان تصویت البرلمان .التي یمارسها عند وصول قانون المالیة إلى مرحلة التنفیذ والتطبیق

L’autorisation(على مشروع قانون المالیة یشكل ترخیصا مالیا  budgétaire( للحكومة

، إال أنه ال ینبغي إبعاد البرلمان من مراقبة هذا التنفیذ، ألن مشاركته تسمح له بتطبیق أحكامه

الشعب، ابقته للشكل الذي ارتضى به ممثلوبأن یراقب هذا التنفیذ للتأكد من مدى مط

، فالغایة من رقابةمداخلهالشعب من خصوصا أن جزء كبیرا من إیرادات الدولة یدفعها 

البرلمان على تنفیذ میزانیة الدولة بصورة عامة، هو التأكد من احترام الرخصة التي منحها 

.)2(البرلمان للحكومة في جبایة اإلیرادات وصرف النفقات

إمكانیة مراقبته لطرق وحجم تتبلور رقابة البرلمان على مدى تنفیذ قانون المالیة من خالل

، ولو أن )3(وجیه أسئلة شفویة وكتابیة ألعضاء الحكومةاإلنفاقات ومجاالتها، عن طریق ت

).مرجع سابق( ةتعلق بقوانین المالیی1989دیسمبر 31مؤرخ في 24-89قانون رقم من ال67راجع المادة -)1(
.95، مرجع سابق، ص"...المیزانیة العامة للدولة في الجزائر":زیوش رحمة-)2(

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 134تنص المادة –)3( یمكن أعضاء البرلمان أن یوجهوا أي :

ویكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابیا خالل أجل أقصاه ثالثون.مةسؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكو 

إذا رأت أي من الغرفتین أن جواب عضو الحكومة .وتتم اإلجابة عن األسئلة الشفویة في جلسات المجلس.یوما)30(

لداخلیین للمجلس شفویا كان أم كتابیا یبرر إجراء مناقشة، تجرى المناقشة حسب الشروط التي ینص علیها النظامین ا

".تنشر األسئلة واألجوبة طبقا للشروط التي یخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.الشعبي الوطني ومجلس األمة
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هذه الرقابة باتت شكلیة فقط، ألن الحكومة غالبا ما ترد على األسئلة الواقع العملي یثبت بأن

.المطروحة بعد مدة طویلة دون توضیحات، أو أنها تمتنع إطالقا عن اإلجابة علیها

، یمكن ألعضاء یق األسئلة الشفویة والكتابیةوباإلضافة إلى الرقابة البرلمانیة عن طر 

إلى وسیلة اإلستجواب البرلماني، التي تسمح لهم بأن یستجوبوا أعضاء البرلمان أن یلجؤوا

، )2(لجان تحقیق في القضایا العامةأیضا أن ینشئوا، كما یمكن لهم)1(الحكومة حول أیة مسألة

أن یستعینوا بأجهزة ،لمهامهم الرقابیةوفي إطار ممارسهمویحق حینئذ ألعضاء البرلمان، 

رقابیة متخصصة ذات فعالیة كمجلس المحاسبة مثال، كما یحق للجان المالیة أن تستدعي 

ممثلي السلطة التنفیذیة إذا اقتضى األمر بغرض اإلستماع إلیهم واستفسارهم حول أمر من 

.األمور بصفة عامة أو حول األمور المالیة بصفة خاصة

:بتماطل البرلمان في التصویت علیهإصدار قانون المالیة بأمرریر سلطةتب:ثانیا

زم بالمصادقةإنفراد الحكومة بتحضیر مشروع قانون المالیة، فإن البرلمان ملإضافة إلى 

یوما من تاریخ إیداعه طبقا لنص )75(خمس وسبعون أقصاه على مشروع الحكومة في أجل 

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 133تنص المادة –)1( ستجواب الحكومة یمكن أعضاء البرلمان ا:

."یمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة .في إحدى قضایا الساعة

خالفا للسؤال الذي یستهدف عضو البرلمان مباشرة للحصول على معلومات عن أمر یجهله، أو التحقق من واقعة أو معرفة 

التحقیق ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسألة ما، فإن اإلستجواب هو توجیه اتهام صریح من طرف أعضاء البرلمان للحكومة و 

ستقاللها في النظم وضمانات االسلطة التشریعیة":محمد على الدباس.على تصرفاتها بخصوص موضوع أو سیاسة معینة

.218، ص2008، دون ذكر دار النشر، عمان، "الدیمقراطیة النیابیة، دراسة مقارنة

ولیة الحكومة على تصرفاتها، إلرساء قواعد كما یعد اإلستجواب البرلماني آلیة دستوریة هامة تهدف إلى ترتیب مسؤ 

:أنظر في ذلك.الدیمقراطیة وتقویتها، بغرض تكریس مفهوم دولة القانون واقعیا

Jérôme LETHER: « Quelle place pour les seconde chambres dans les démocraties
contemporaines », daté le 09 décembre 1997, in www.institutions-politiques.fr

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 161تنص المادة -)2( یمكن كل غرفة من البرلمان في إطار :

".إختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقیق في القضایا ذات مصلحة عامة

برلمان بأن یتوصل بنفسه إلى ما یرید معرفته من حقائق، وذلك عن طریق تشكیل لجان یقصد بالتحقیق البرلماني حق الو 

خاصة من بین أعضائه إلجراء التحقیقات الالزمة لكي یستنیر الطریق أمامه في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصاته، 

جة إلى أي نص دستوري حتى حق ثابت معترف به للمجالس النیابیة دون حا":وعلى ذلك عرفه أحد الفقهاء على أنه

.229، مرجع سابق، ص"...التشریعیة وضمانات استقاللها السلطة ":محمد علي الدباس:راجع."یقره
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، أما في حالة عدم المصادقة علیه خالل هذه المدة 1996من دستور08فقرة  120المادة 

.)1(المالیةالقانونیة، فإن رئیس الجمهوریة یتولى إصداره بموجب أمر له قوة قانون

نشیر إلى أن األمر المتخذ من طرف رئیس الجمهوریة في المجال المالي ال یدخل إطالقا 

ة بالتشریع باألوامر، إذ أن المبدأ العام والمتعلق1996من دستور 124ضمن أحكام المادة 

بي الوطني أو خالل فترة الشعالوارد في هذه المادة هو جواز التشریع بأوامر في حالة شغور 

من الدستور فهي 08فقرة 120ة الحالة النصوص علیها في المادما بین دورتي البرلمان، أما

خاصة ال یمكن انیة، وبالتالي فهي حالة تنتمي ال إلى الحالة األولى وال إلى الحالة الثال 

.)2("الخاص یقید العام"قاعدة إلى استبعادها استنادا 

إال أنه من الناحیة ،لدستور قد خول للبرلمان إمكانیة مناقشة قانون المالیةكان اوٕاذا 

إطالقا على تصویت البرلمان، بل غالبا ما یتولى رئیس العملیة ال یعرض هذا المشروع

120یوما التي منحتها المادة )75(نتظار مهلة دون ا بأمر رئاسيبموجب هوریة إصداره الجم

إلى رغبة المؤسس في، حیث یعود السبب في ذلك من الدستور للبرلمان حتى یصوت علیه

، أعضائهماتصویت بین غرفتي البرلمان بمناسبة عرضه على تفادي حدوث خالفات جوهریة

ختصاص إصدار قانون المالیة بموجب أمر، لرئیس الجمهوریة امؤسس لذلك فخولإذ تنبأ ال

وذلك من منطلق األهمیة الخاصة التي یتمیز بها قانون المالیة، وهو ما دفع بالمؤسس إلى 

سحب تسویة الخالف الذي قد یثار في هذه المسألة بین الغرفتین البرلمانیتین من اللجنة 

لك من خطر على تأخر المصادقة على قانون المالیةالبرلمانیة المتساویة األعضاء، لما في ذ

عتمادات مالیة جدیدة لتسییر ة المالیة الجدیدة وضرورة توفیر إوٕاصداره، في حین أن السن

.)3(ة أمر ال مفر منهمصالح الدولمختلف 

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 08 ف 120المادة تنص-)1( في حالة عدم المصادقة على :

".في األجل المحدد سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر)أي مشروع قانون المالیة(علیه 

"على)مرجع سابق(02-99من القانون العضوي رقم 04 ف 44كذلك المادة وتنص في حالة عدم المصادقة ألي سبب :

".وجب أمر له قوة قانون المالیةكان خالل األجل المحدد، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة بم

.162، مرجع سابق، ص..."العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان":خرباشي عقیلة-)2(
، "...البرلمانیة المتساویة األعضاء في تسویة الخالف بین الغرفتین البرلمانیتین مدى فعلیة اللجنة ":كایس شریف–)3(

.130وص 130مرجع سابق، ص
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أنها قد ب، 02-99من القانون العضوي رقم 44یظهر من خالل الرجوع إلى أحكام المادة 

أیام للفصل في الخالف الذي یحدث بین المجلس الشعبي الوطني )08(ة ثمانیةحددت مهل

، )1(ومجلس األمة حول مشروع قانون المالیة، من طرف اللجنة البرلمانیة المتساویة األعضاء

إال أنه في الحقیقة لن یكون لهذا الخالف أي وجود ألن مجلس األمة لن یعترض مشروع 

أن رئیس الجمهوریة سیصدره بموجب أمر بعد مروربیعلم جیدا قانون المالیة، طالما أنه 

یوما من إیداعه، وبالتالي فال جدوى إذن من استدعاء اللجنة البرلمانیة )75(خمس وسبعین

.المتساویة األعضاء، خصوصا وأن تحریكها یكون بناء على طلب من الوزیر األول

160یة هو أن الحكومة ملزمة بموجب المادة تهمیش البرلمان في األمور المالیؤكدإن ما 

ستعمالها لإلعتمادات المالیة التي أقرها البرلمان، لذا بتقدیم عرض عن ا1996من دستور 

، لكن تبقى هذه )2(یجب أن تختتم كل سنة مالیة بتصویت البرلمان على قانون تسویة المیزانیة

ري بسبب امتناع السلطة التنفیذیة عن السلطة الجوهریة غیر ممارسة من طرف البرلمان الجزائ

وتقییدا الدیمقراطیة البرلمانیة تطور سیشكل حتما عقبة أمامتطبیق أحكام هذه المادة، وهو ما

واستقاللیة بكل حریةآرائهمعبیر عن والت مفي إبداء مالحظاتهأعضاء البرلمانصارما لحق

.)3(تفرض علیهمأیة قیوددون من 

هو وجوب حصول موافقة البرلمان على تحویل األموال من موضع إلى فإذا كان األصل 

آخر، فإن العدد الهائل المسجل لتحویل اإلعتمادات یدل على أن الحكومة تتصرف في قانون 

"على) مرجع سابق(02-99من القانون العضوي رقم 44تنص المادة –)1( یصادق البرلمان على مشروع قانون المالیة :

یصوت المجلس .من الدستور120المادة یوما من تاریخ إیداعه طبقا ألحكام)75(في مدة أقصاها خمسة وسبعون 

یصادق .یوما ابتداء من تاریخ إیداعه)47(الشعبي الوطني على مشروع قانون المالیة في مدة أقصاها سبعة وأربعون 

في حالة الخالف بین الغرفتین، یتاح للجنة .یوما)20(ن ى النص المصوت علیه خالل أجل عشریمجلس األمة عل

في حالة عدم المصادقة ألي سبب كان خالل األجل المحدد، .أیام للبت في شأنه)08(أجل ثمانیة المتساویة األعضاء

."یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالیة

تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان ":على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 160تنص المادة –)2(

تختتم السنة المالیة فیما یخص البرلمان .عرضا عن استعمال اإلعتمادات المالیة التي أقرتها السنة المالیة لكل سنة مالیة

."بالتصویت على قانون یتضمن تسویة میزانیة السنة المالیة المعنیة من قبل كل غرفة من البرلمان

(3) – Pascal PERRINEAU : « le malaise démocratique », daté le 01 juillet 1999, in www.
lemonde.fr.
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المالیة كما تشاء دون أن تتقید بالشكل الذي أقره البرلمان، وهو تعبیر صریح من السلطة 

ؤسسة التشریعیة في اإلشراف على تنفیذ میزانیة التنفیذیة تقضي من خالله على حق الم

الدولة، وٕاخضاع الحكومة للمساءلة عن مدى تحقیقها لألهداف المحددة في قانون المالیة، 

.)1(والكشف عن مدى تنفیذها لمهامها بصورة فعالة وبطریقة مسؤولة

ن المالیة یكشف اإلستخدام المفرط لتحویل اإلعتمادات من طرف الحكومة عن فشل قانو 

الرئیسي في إحداث التوازنات األساسیة بین اإلحتیاجات واإلیرادات الخاصة ببعض القطاعات 

أو المصالح، كأن یقل اإلعتماد المخصص لوزارة ما عن المصروف الفعلي لها، وهو ما یؤكد 

"كریستوف روسمبرغ"ضعف بیانات المیزانیة، والتي قد تؤدي حسب تعبیر األستاذ 

Christoph Rosenberg)( نعكاسات مالیة وخیمة وخطیرة جداإلى ا)بسبب غیاب )2 ،

التدقیق والتفصیل وفق معاییر سلیمة وصحیحة بمناسبة إعداد ومناقشة قانون المالیة، أو عند 

.)3(إقرار الحكومة لتحویل اإلعتمادات المالیة

ویة المیزانیة، وٕاذا كان تنطبق اإلجراءات المتبعة عند مناقشة قانون المالیة على قانون تس

بإمكان أعضاء البرلمان طلب توضیحات حول التغییرات التي تطرأ على اإلعتمادات المالیة، 

إال أن المالحظ أنه عند جلسات المناقشة ال نلمس إطالقا وجود رقابة فعلیة بشأن األمور 

قشة ذات وجه عام، في المالیة من طرف البرلمان، ألن األغلبیة البرلمانیة غالبا ما تكتفي بمنا

حین أن نواب المعارضة یباشرون رقابة تتمیز بطابع شكلي نتیجة تركز السلطة المالیة في ید 

(1) – Frédéric COLARD et STAPENHURST et Ricardo PELIEZ: « Des parlements plus
impliqués », Revue finances et développement, vol 39, no04, décembre 2002, (Publication
trimestrielle du fond monétaire international F.M.I), in www.Imf.org/fondd, pp 46-48.
(2) – Christoph ROSENBERG et Courriel ROUBINI et Brad SETTER: « Les faiblesses des
bilans pourraient être le signe annonciateur d’une crise», Revue finances et développement,
vol 39, no04, décembre 2002, (Publication trimestrielle du fond monétaire international F.M.I)
in www.Imf.org/fondd, pp15-18.

مناقشة قانون المالیة تدخله بمناسبةأحد أعضاء مجلس األمة خالل"اسم بن دقموشمحمد بلق"السیدصرح بههذا ما–)3(

إن مشروع قانون المالیة الذي نحن عاكفون على التفصیل في مختلف محاوره تمیزت دراسته بعجالة ":قائال2003لسنة 

الواقع المعاش، فهو یتطرق إلى ألسباب ال ندركها، ربما لها عالقة بما تضمنه من عمومیات وأفكار تعكس خصوصیات 

رغبة قویة عند الحكومة لمواصلة مسار اإلصالحات بمختلف المجاالت دون استشراف النتائج واآلثار واإلنعكاسات التي 

، مرجع سابق، ..."الفترة التشریعیة األولىالت مجلس األمة،في الجریدة الرسمیة لمداو تدخل منشور ".تترتب عن هذا العمل

.56ص
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الحكومة، وبالتالي لن یكون باستطاعتهم التندید بالسیاسة المالیة المنتهجة والتشكیك في 

مناقشة البرلمانیة من القانون المالیة، وهو ما یجعل مشروع التقدیرات الحكومیة المعتمدة في 

.أي أثر یذكرأن یترتب عنها دونعقیمة 

قد نصت على وجوب تقدیم الحكومة عرضا عن 1996من دستور160فإذا كانت المادة 

استخدام اإلعتمادات المالیة لكل غرفة من البرلمان، مع ضرورة اختتام التصویت على قانون 

لممارسات العملیة للحكومة في هذه المسألة تثبت تسویة المیزانیة من طرف البرلمان، إال أن ا

وٕالى یومنا هذا لم تبادر الحكومات المتعاقبة بأي مشروع قانون یتعلق 1997أنه منذ سنة 

التي و ) وزیر المالیة(بتسویة المیزانیة، رغم الوعود المتكررة التي لمسناها من ممثل الحكومة 

ل التصریحات التي أدلى بها ، حیث لم ترق ك)1(مستقبالتؤكد لجوء الحكومة إلى هذا اإلجراء

نعدام اإلستقرار الحكومي الذي تعرفه الساحة إلى درجة التنفیذ الفعلي، بسبب االحكومةممثلو

السیاسیة في بالدنا، وهو ما أدى إلى تعطیل اإلجراء والتأخر في إعداد وتقدیم مشروع قانون 

.تسویة المیزانیة إلى البرلمان

أن األغلبیة البرلمانیة قد تشكل حاجزا یمنع من ة بخصوص األمور المالیة مالحظتجدر ال

معارضة مشروع قانون المالیة، وبالتالي فإن مناقشة مشروع هذا القانون من طرف البرلمان 

تبدو خالیة من كل أهمیة كونها مجرد مناقشة من أجل المناقشة، حیث أن أغلب النواب 

بیة وتعلیماته ویلتزمون بمواقفه إزاء المسائل العامة المطروحة یخضعون لتوجهات حزب األغل

ات، أو ما للمناقشة، وبذلك تصبح حریة هؤالء األعضاء مقیدة فیما یبدونه من آراء ومالحظ

مشروع ":أعلن بأن1998مثال ذلك أن وزیر المالیة خالل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالیة لسنة –)1(

."قانون لضبط المیزانیة هو بصدد اإلعداد والتحضیر، وسوف یتم تقدیمه أمام البرلمان خالل السنوات الثالث القادمة

، 25الشعبي الوطني، الفترة التشریعیة الرابعة، الدورة العادیة األولى، رقم تدخل منشور في الجریدة الرسمیة لمداوالت المجلس

.04، ص1997دیسمبر 24مؤرخ في 

ت أعضاء مجلس األمة والمخصصة لرد وزیر المالیة على تدخال2002نوفمبر 13وفي الجلسة المنعقدة یوم األربعاء 

إن القانون العضوي المتعلق بقوانین المالیة وقانون ضبط ":، صرح الوزیر قائال2003بمناسبة مناقشة قانون المالیة لسنة 

نتظار ذلك ذه القوانین واإلمعان فیها، وفي ا، وسیكون لكم المجال إلثراء ه2003المیزانیة سیعاد النظر فیها خالل سنة 

الجریدة :أنظر."نة اإلقتصادیة، یتلقى مجلسكم كل سنة كشفا عن تنفیذ میزانیة الدولة للسنة المنصرمةوعن طریق اللج

12مؤرخ في 05، العدد 2002الرسمیة لمداوالت مجلس األمة، الفترة التشریعیة األولى، السنة الخامسة، الدورة الخریفیة 

.03، ص2002دیسمبر 
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قتراحات، فال یستطیعون الخروج عن المواقف والتعلیمات المحددة یتقدمون به من طلبات وا

البرلمان في هذا المجال من خالل تحویل أعضائه من سلفا، وهو ما یؤدي إلى الحد من دور

.)1(ممثلین للشعب إلى مجرد ممثلین ألحزابهم السیاسیة

نضباط الحزبي، والذي على إثره السیاسیة في الجزائر على نقص اإلتؤكد المعطیات

أصبحت الحكومة هي المراقبة للبرلمان بدال من إقرار مسؤولیة الحكومة أمام أعضائه 

هي وظیفة األحزاب السیاسیة في بناء الدیمقراطیة ما:إشكالیةبحدةمنتخبین، وهو ما یطرحال

وتكریس دولة الحق والقانون؟ وهل المشكلة تكمن في التشریعات والقوانین التي تؤطر العمل 

الحزبي، باعتبارها تعیق دور األحزاب في تكریس مفهوم دولة القانون واقعیا؟ أم أن المشكلة 

ما الجدوى إذن من اة السیاسیة؟ ففي تموقع أغلب األحزاب السیاسیة على هامش الحیتكمن

)2(نشغاالت الشعب؟ال تتطلع لمطالب وافارغة البرامج و اعتماد أحزاب 

  يـــانــثــرع الــفــال

متداد سیطرة رئیس الجمهوریة باألوامر على قوانین المالیة التكمیلیةا

التنفیذیة عند حد إعداد مشروع قانون المالیة وٕامكانیة إصداره ال تتوقف هیمنة السلطة 

بموجب أمر رئاسي، وٕانما قد تطرأ ظروف أو تتدخل عوامل من شأنها أن تؤثر على األوضاع 

، بمناسبة مناقشة النواب لمشروع القانون 1998نائب في المجلس الشعبي الوطني سنة "قرد فاتح"كان لتدخل السید –)1(

بین الحكومة الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وكذا العالقات الوظیفیة بینهما و 02-99العضوي رقم 

، تأكید واضح على حقیقة الضغط الذي یمارسه حزب األغلبیة على نوابه، وٕاجبارهم على عدم مناقشة قانون )مرجع سابق(

"المالیة، وذلك من خالل تصریحه قائال وآخر فصل من هذه العملیة بدأنا نعیشه وبدأت أصداؤه تبلغ مسامعنا مؤخرا، ...:

ن حقهم في المشاركة في النقاش ومراقبة الجهاز التنفیذي لسبب واحد فقط، ولجریمة وهو یهدف إلى حرمان النواب م

واحدة ارتكبوها هي أنهم یمثلون األغلبیة في هذا المجلس وفي مجلس األمة، وأي منطلق هذا الذي یجعلنا نطلب من 

نبیه الوزراء إلى النقائص الموجودة في النواب الذین یمثلون إرادة أغلبیة المواطنین عدم مناقشة قانون المالیة، ثم عدم ت

تدخل منشور في الجریدة الرسمیة لمداوالت المجلس الشعبي ؟المیدان؟ ولست أدري ما إذا كانت هذه هي الدیمقراطیة

.27، ص1998دیسمبر 12، مؤرخ في 107الوطني، الفترة التشریعیة الرابعة، الدورة العادیة الثانیة، السنة الثانیة، رقم 

(2) – Amara BENYOUNES a déclaré que: « Le système d’agrément des partis en Algérie selon
les dispositions de la loi organique no 12-02 relative au partis politiques, n’existe dans aucun
pays démocratique où la création de nouveaux partis se fait selon un système déclaratif. Il
faudrait plutôt mettre un terme à la politique de Chkara et opter pour un financement public
des partis ». Journal le Soir d’Algérie du 27 novembre 2001, p03.
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اإلقتصادیة واإلجتماعیة، مما یؤدي إلى سوء التقدیر وعدم إمكانیة مواجهة هذه الظروف 

قوانین المالیة التكمیلیة لحل ا تلجأ السلطة التنفیذیة إلى لذالمستجدة خالل تنفیذ قانون المالیة، 

المشكلة وٕادخال التعدیالت الضروریة من خالل إدراج القواعد الالزمة، وهذه القوانین ال یمكن 

.وٕانما تنفذ مباشرة بعد صدورهاإطالقا كذلك للبرلمان أن یناقشها أو یعدل من أحكامها

بیع ودورة الخریف، في الجزائر خالل فترة ما بین دورة الر یصدر قانون المالیة التكمیلي

، وٕاذا كانت الحكومة )1(تخاذه بموجب أمر رئاسي یتضمن قانون المالیة التكمیليوعادة ما یتم ا

رلمان في قانون ستعمال هذا األخیر كتقنیة لتغییر اإلعتمادات المالیة التي یقرها البتلجأ إلى ا

للتغییرات التي تواجهها میدانیا، والتي عادة ما ال یتعرض لها قانون ستجابة المالیة الرئیسي ا

المالیة، فإننا نجزم على أنه ال تكاد تمر سنة من دون أن تعرف صدور قانون مالیة تكمیلي 

وٕاذا كانت قوانین المالیة .أو تحویل لإلعتمادات من خالل نقل األموال من موضع إلى آخر

، إال أنها تشكل خرقا لمبدأ )2(اإلقتصادیة والسیاسیة المستجدةتتخذ خصیصا لمواجهة الظروف 

نون االسنویة، خصوصا أنها غالبا ما تتضمن نفقات مالیة إضافیة تتجاوز تلك التي یتضمنها ق

تخاذ صحیح أوضاع مالیة معینة عن طریق االمالیة، كما أنه إذا كان التعدیل یهدف إلى ت

الربیعیة، وذلك تأهبا للدخول ته شروع قانون المالیة على مصادقة البرلمان في دور نرى بأنه من األحسن أن یتم عرض م–)1(

"عبد الغني بسیوني عبد اهللا:أنظر في ذلك.اإلجتماعي، مثلما تأخذ به بعض الدول كمصر النظم السیاسیة والقانون :

"الدستوري  .257-254، مرجع سابق، ص ص ...

، صدر قانون المالیة التكمیلي لسنة )1997/2002(مثال ذلك أنه في أول عام من بدایة العهدة التشریعیة الرابعة–)2(

والنفقات تماشیا مع مبادئ الصرامة والتقشف وترشید ادات ر حیحات في األبواب المتعلقة باإلیبهدف إدخال التص1997

فكان الهدف منه تصحیح وضع مالي ناتج عن تدهور الجبایة البترولیة، لذا 1998أما قانون المالیة التكمیلي لسنة .النفقات

تضمن زیادات تستهدف أساسا میزانیة التجهیزات الخاصة بقطاعات اجتماعیة كالسكن واإلنارة والتعلیم العالي، بینما یهدف 

قیة اإلستثمار عن طریق تخصیص أفضل للموارد المالیة وتجنب المدیونیة بفعل إلى تر 2000قانون المالیة التكمیلي لسنة 

بكونها تنصهر في برنامج دعم اإلنعاش 2001في حین تمیزت المیزانیة التكمیلیة لعام .تطور النفقات العمومیة بصفة آلیة

اصب شغل من خالل دعم التنمیة الهادف أساسا إلى توفیر من)2004-2001(اإلقتصادي على األمدین القصیر والمتوسط 

أسبابا موضوعیة لرصد موارد إضافیة لمواجهة النفقات الجدیدة 2001نوفمبر 10كما شكلت التقلبات الجویة لیوم .المحلیة

ركیزة أساسیة إلقرار قانون المالیة التكمیلي لسنة 2003ماي 21، بینما أسس زلزال 2003في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

برنامجا خاصا إلعادة بناء الهیاكل القاعدیة والتجهیزات الهامة التي 2003، بعدما تضمن مشروع قانون المالیة لسنة 2003

.ملیار دینار جزائري144، والذي خصص له غالف مالي یقدر بحوالي 2003ماي 21دمرت أو تضررت جراء زلزال 

.117-109الرابعة، الجزء األول، ص صحصیلة المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشریعیة :أنظر
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بل مناسبة وصحیحة، إال أن ذلك یثیر تساؤال هاما حول وٕاتباع سالمالیة تدابیر جملة من ال

جدوى سن قوانین تأتي في نهایة السنة لتتضمن تدابیر مالیة جدیدة تنصب على المطالبة 

عتبار نهایة السنة؟ وبالتالي هل یمكن اقد ال تنفق فيضخمةبتوفیر إعتمادات مالیة إضافیة

)1(یة الستكمال قوانین المالیة؟قوانین المالیة التكمیلیة نواة ضروریة وحقیق

2013تجدر اإلشارة إلى أنه بعدما كشف مصدر موثوق بأن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

سیتم تمریره عن طریق أمر خالل فترة ما بین دورتي البرلمان، حیث أنه كان مقررا أن یطرح 

نعقاده لوزراء المزمع اعلى مستوى مجلس اعلى تصویت البرلمان بعد اإلنتهاء من مناقشته

، وبعدما لقي مشروع قانون المالیة التكمیلي )2(بعد عودة رئیس الجمهوریة من مشفاه بفرنسا

برئاسة الوزیر 2013جوان 16موافقة مبدئیة من طرف مجلس الحكومة بتاریخ 2013لسنة 

، 03، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واإلقتصادیة والسیاسیة، "قانون المالیة وفكرة سیادة البرلمان":بدران مراد–)1(

.17ص ، 2010

قصد )فرنسا(یوما بسبب تواجده خارج البالد )45(إن مسألة غیاب رئیس الجمهوریة لمدة تجاوزت خمسا وأربعین –)2(

العالج من المرض الذي ابتلي به، قد أثارت ردود أفعال متباینة على الساحة السیاسیة الوطنیة، إذ نادت في هذا اإلطار 

:، والتي تنص على أنه)مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 88تفعیل المادة بعض األحزاب السیاسیة بضرورة 

وبعد .إذا استحال على رئیس الجمهوریة أن یمارس مهامه بسبب مرض خطیر ومزمن، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا"

یعلن البرلمان .التصریح بثبوت المانعأن یثبت من حقیقة هذا المانع بكل الوسائل المالئمة، یقترح باإلجماع على البرلمان 

یابة أعضائه، ویكلف بتولي رئاسة الدولة بالنثلثيالمنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا ثبوت المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة

یوما، یعلننع بعد انقضاء خمسة وأربعین ستمرار الماوفي حالة ا...مدة أقصاها خمس وأربعون یوما رئیس مجلس األمة

ستقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا ویثبت الشغور في حالة ا...الشغور باإلستقالة 

یتولى رئیس .وتبلغ فورا شهادة التصریح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي یجتمع وجوبا.النهائي لرئاسة الجمهوریة

ستقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته بشغور رئاسة وٕاذا اقترنت ا...یومائیس الدولة مدة أقصاها ستونمجلس األمة مهام ر 

مجلس األمة ألي سبب كان، یجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ویثبت باإلجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهوریة 

.."..وفي هذه الحالة، یتولى رئیس المجلس الدستوري مهام رئیس الدولة.وحصول المانع لرئیس مجلس األمة

ن المجلس الدستوري إال أ ،)حوالي ثمانیة أشهر(یوما)45(فعلى الرغم من غیاب رئیس الجمهوریة ألكثر من خمس وأربعین 

أعاله، وكأن األمر 1996من دستور 88مثلما نصت علیه المادة حصول المانعلإلجتماع إلثبات حقیقةلم یتحرك إطالقا

"عبد المالك سالل"السید والغریب في هذه المسألة هو تكلیف الوزیر األول .وریةستمراریة شغور رئاسة الجمهعادي رغم ا

.عدام األساس القانوني لذلكنئیس الجمهوریة رغم ابممارسة عدد كبیر من صالحیات ر 

جریدة الخبر:أنظر.في الوسط السیاسي الجزائري بشأن غیاب رئیس الجمهوریةتفاصیل حول ردود األفعال ولمزید من ال

.07، ص2013ماي 15، األربعاء الیوميجریدة الشروق.02، ص2013ماي 14الثالثاء ، الیومي
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لجانب ، والذي تطرق فیه مع مجموعة من الوزراء إلى ا"عبد المالك سالل"األول السید 

، والذي تضمن منح میزانیة )1(التشریعي وجانب المیزانیة الذي جاء به المشروع التمهیدي

ملیار سنتیم، یتم توزیعها على مختلف المشاریع )400(حوالي أربع مائةإضافیة تصل إلى 

عن طریق 2013وبعدما كان مقررا تمریر قانون المالیة التكمیلي لسنة ، )2(الحكومیة التنمویة

بسبب التأخر المسجل في إعداده نتیجة ضیق الوقت لتمریره عبر لجنة المالیة في ستثناءر اأم

ختتامها للمجلس الشعبي الوطني مدرج االبرلمان لمناقشته ودراسته، خاصة أن الدورة الربیعیة 

، وهو وقت ضئیل جدا إذا ما احتسبنا مدة أسبوعین فقط على هذا 2013جویلیة 02في 

فیها تعدیل بعض مواد المشروع، ومن ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، وبالتالي التاریخ لیتم

ویضاف إلى ذلك المشاریع .یستحیل إتمام كل اإلجراءات الخاصة به خالل فترة أسبوعین

في خرجاته العدیدة "عبد المالك سالل"الحكومیة الكبیرة التي كان قد أعلن عنها الوزیر األول 

بإعداد المكلفة ن، والتي شكلت نوعا من التأخر لدى اللجنة المختصة إلى مختلف والیات الوط

ف إلغاء هذا القانون تقرر في آخر المطا، )3(مشروع قانون المالیة التكمیلي في شكله النهائي

، الذي وقعه رئیس الجمهوریة 2014ضمن قانون المالیة لسنة وتقرر إدماج معظم أحكامه

2013دیسمبر31بتاریخ "عبد العزیز بوتفلیقة"
ء في ثاني د مجلس الوزراانعق، بمناسبة ا)4(

.2013دیسمبر 30یوم تحدیدا 2013جتماع له خالل سنة ا

المجلس الثاني منذ عودة رئیس 2013دیسمبر 30یعد مجلس الوزراء الذي انعقد في

منعقد في ال اإلجتماع، والمالحظ أن هذا اإلجتماع لم یختلف عنفرنسامشفاه بمن الجمهوریة

ظهر  الجمهوریةرئیسحیث أن بطاته وترتیباته البروتوكولیة، في مجمل مح2013سبتمبر 29

اإلنتهاء تمریر قانون المالیة التكمیلي بواسطة أمر رئاسي بسبب ضیق الوقت والتأخر المسجل في":كباش بالل–)1(

.05، ص2013جوان 17لیوم جریدة النهار، مقال منشور في "منه

،"سسات لدخول البورصةمشروع قانون المالیة التكمیلي یقر تخفیضات في الضریبة على المؤ ":بوزمارن عائشة–)2(

.05، ص2013جوان 17لیوم جریدة النهارمقال منشور في 

"بوكروح عبد الوهاب-)3( ، مجلس الوزراء معطل منذ ثمانیة أشهر "لمالیة التكمیلي تحت اإلقامة الجبریةقانون ا:

.03، ص2013دیسمبر 02لیوم جریدة الشروق، مقال منشور في "والتشریع باألوامر سیتم تحت طابع اإلستعجال فقط

جانفي 01مؤرخ في68یتعلق بقانون المالیة، ج ر ج ج عدد 2013دیسمبر 31مؤرخ في 38-13قانون رقم –)4(

2014.
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بالتوقیع على مشروع قانون المالیة لسنة  فقط جالسا ولم یقف على رجلیه إطالقا، واكتفى

الذي ضبطته األمانة العامة للحكومة،، والتزم بنقاط جدول أعمال المجلس الوزاري2014

إلى " للك سالعبد الما"السیداألولعه عن الزیارات المیدانیة التي قام بها الوزیر دفادیا مب

، لكن )1(التي عرفتها والیة غردایةوالفوضىحداثالعدید من والیات الوطن، كما تطرق إلى األ

یوماإلنتخابات الرئاسیة المقرر إجراؤها من بعید وال من قریب إلى موضوع ال  دون أن یتطرق

2014أفریل 17
.)3(مسألة تعدیل الدستورالحدیث عن، كما أنه لم یتطرق إطالقا إلى)2(

إلى مختلف "عبد المالك سالل"أبدى رئیس الجمهوریة دفاعا كبیرا حیال زیارات العمل التي یقوم بها الوزیر األول –)1(

الوطن، مؤكدا أن الفرصة مواتیة لمعاینة مدى تقدم برامج التنمیة المختلفة وٕادخال ما یلزم من تصویبات، ومؤكدا أن والیات

ربط الصلة المباشرة مع المواطنین هام لإلصغاء النشغاالتهم وٕاشراكهم في الخیارات التنمویة المحلیة، واستطرد رئیس 

"الجمهوریة قائال دوام أن مهمتنا هي مواصلة تشیید دولة قویة ومستقرة، دولة قادرة على بناء علینا أن نتذكر على ال:

، وقد أوضح بیان مجلس الوزراء المنعقد "إقتصاد منتج وتنافسي لفائدة مجتمع یسوده التضامن ویتمتع بالدعة والسكینة

بین ي حلت بوالیة غردایة، أن رئیس الجمهوریة یتابع باهتمام ما یحدث بخصوص الفتنة الت2013دیسمبر 30بتاریخ 

"من جهة أخرى، مؤكدا علىاإلباضیین من جهة والمالكیین ضرورة ترجیح قیم التسامح والوئام والحوار التي یحث علیها :

كل جزائري وجزائریة إلى "رئیس الجمهوریة  وقد دعا ،"دیننا الحنیف وفضائل التضامن والوحدة العریقة في بنیة مجتمعنا

ما یتطلع إلیه مواطنو هذه الوالیة من حلول الغیر، مطالبا الحكومة بإیجادت الظروف مبدأ اإلیثار واحترامتغلیب أیا كان

بوتفلیقة ":بلعمري سمیرة:نقال عن".نسجام تنمیتها إقتصادیا وٕاجتماعیا وثقافیاتیة قصد إعادة السكینة بما یصون اموا

دیسمبر 31لیوم الثالثاء جریدة الشروق الیومي، مقال منشور في"ایةیدافع عن زیارات سالل ویدعو إلى الحوار في غرد

.03، ص2013
دیسمبر 30في اجتماع الوزراء المنعقد في 2014إن في ظل عدم تطرق رئیس الجمهوریة إلى الحدیث عن رئاسیات –)2(

، وبعدما ذهبت بعض األوساط إلى القول بأن ذلك سیزید من ضبابیة المشهد السیاسي واستقراء مستقبل رئاسیات 2014

لعهدة رابعة، تدخل "عبد العزیز بوتفلیقة"، خاصة فیما یتعلق بمدى إمكانیة ترشح رئیس الجمهوریة الحالي السید 2014

كمترشح حر "عبد العزیز بوتفلیقة"وأعلن صراحة ترشح 2014فیفري 23ران یوم من وه"عبد المالك سالل"الوزیر األول 

مترشحین آخرین تم قبول ملفات ترشحهم من طرف المجلس 05، إلى جانب 2014أفریل 17لإلنتخابات الرئاسیة لیوم 

هو ما أكدته رسمیا رئاسة و ) ، علي بن فلیس، الویزة حنون، موسى تواتيي فوزي رباعینعبد العزیز بلعید، عل(الدستوري 

الجمهوریة في الیوم الموالي، وسط ردود أفعال متباینة في الوسط السیاسي الجزائري، خصوصا بعد تكلیف الوزیر األول السید 

.وزیرا أوال بالنیابة"یوسف یوسفي"بقیادة الحملة اإلنتخابیة للرئیس المریض، وتعیین وزیر الطاقة والمناجم "عبد المالك سالل"
17بعد فوزه في رئاسیات 2014ماي 16نشیر إلى أنه في ثاني اجتماع لمجلس الوزراء ترأسه رئیس الجمهوریة في –)3(

بإدارة مشاورات سیاسیة حول مسودة تعدیل الدستور التي "أحمد أویحي"، كلف مدیر دیوان رئاسة الجمهوریة 2014أفریل 

دعوة رسمیة لمختلف 150كما تدعي السلطة، تم توجیه "توافقي ودیمقراطي"ر وبغرض إعداد دستو ".لجنة خبراء"أعدتها 

شخصیة مدعوة، 36شخصیة من أصل 30یتم تلبیة هذه الدعوات سوى من طرف الشركاء والفاعلین السیاسیین، لكن لم

".وفیسوربر "أستاذا جامعیا فقط برتبة 12حزب، في حین اقتصرت المشاركة على 64حزب سیاسي من أصل 52و
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ى تواجد رئیس أشهر، إل)08(بب تعطل مجلس الوزراء لمدة تجاوزت ثمانیة یرجع س

عالج، وخالل هذه الفترة غابت األوامر، وهو ما أحدث خلال هیكلیا الجمهوریة بفرنسا بغرض ال

إلى سدة الحكم، لكن رغم "عبد العزیز بوتفلیقة"ل مرة منذ وصول الرئیس في العملیة ألو 

تخلف رئیس الجمهوریة عن ممارسة هذا الحق الدستوري، إال أن بعض األوساط ذهبت إلى 

القول بأن رئیس الجمهوریة لم تبق له سوى ورقة اإلستعجال لتمریر العدید من مشاریع 

لك فاستمر غیاب األوامر ومعه غاب ألول مرة قانون القوانین، غیر أن المسألة لم تكن كذ

المالیة التكمیلي، خصوصا مع اإلنتقادات الحادة التي توجهها أكبر الهیئات المالیة الدولیة 

للجزائر، كصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بسبب اللجوء المبالغ فیه من طرف رئیس 

من أبشع األسالیب غیر الدیمقراطیة في ممارسة الجمهوریة إلى التشریع باألوامر، كونها تعد 

ختیار رئیس للمناقشة من طرف البرلمان، فإن االحكم، ألنه على خالف قوانین المالیة القابلة

قوانین المالیة التكمیلیة، غرضه تمریر خیارات تشریعیة إستراتیجیة التخاذالجمهوریة لألوامر 

ح اإلمتیازات واإلعفاءات، وسن مواد قانونیة في مجال الضرائب والرسوم واإلستثمار، ومن

.)1(ستراتیجياقف اإلقتصادیة ذات طابع سیاسي وإ لتمریر بعض المو 

رنة بقانون ستثنائیا مقان المالیة التكمیلي یكتسي طابعا االلجوء إلى قانو ومن منطلق أن

ن مالیة لعدة سنوات عتماد صیغة جدیدة یتم بمقتضاها إقرار قانو ا أنه البد منبالمالیة، نرى 

الحكومة المتضمن برنامج رئیس الجمهوریة یحتوي أن مخطط عملبخاصة إذا علمنا ، مقبلة

على غرار البرنامج واحدة،سنة مالیةعلى مشاریع هامة یستغرق إنجازها مدة تتجاوز

ذي وصل إلى محطته األخیرة لكن دون أن ُتستكمل جمیع ال )2014-2009(الحالي الخماسي 

عدة عوامل تتحكم فیهالحكومة برنامجكما أنه إذا علمنا بأن التجسید الفعلي ل.ریعهمشا

، فلماذا ال تقوم الدولة  بفتح حسابات )2(داخلیة وخارجیة إلى جانب معطیات طبیعیة وسیاسیة

المیزانیة العامة السنویةتم إدماجها ضمنلیحسابات التخصیصبخاصة في إطار ما یسمى 

.وأمنیةمعالجة القضایا الناجمة عن أسباب سیاسیةضمنللدولة، حتى ت

"بوكروح عبد الوهاب-)1( .03، مرجع سابق، ص"...التكمیلي تحت اإلقامة الجبریة قانون المالیة:

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة "رقابة مجلس األمة على أعمال الحكومة":ركبي رابح–)2(

.95، ص2012/2013، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، بن عكنون، 1عة الجزائروالمؤسسات، جام
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  يـــانــثـــث الـــحــبـــمــــال

باألوامر الدولة مؤسساتتفوق رئیس الجمهوریة على بقیة 

المخولة دستوریا إحدى أهم الوسائل القانونیةاألوامروسیلة التشریع عن طریق تعتبر

على حساب باقي یر عن تفوق مركزه القانونيلرئیس الجمهوریة، یستعملها عادة للتعب

األوامر یؤدي اللجوء إلى التشریع عن طریق ،لى ذلكعبناء و  .ولةستوریة للدمؤسسات الدال

في حین )األولالمطلب(في الحاالت العادیة إلى اإلنتقاص من المركز التشریعي للبرلمان 

ائیة إلى التهمیش الكلي لدورستثناألوامر في الظروف اإلعن طریق یؤدي اللجوء إلى التشریع 

.)الثانيالمطلب( للدولة المؤسسات الدستوریةبقیة

ب األولــلــطــمــال

من المركز التشریعي للبرلمانانتقاصالتشریع باألوامر في الظروف العادیة 

األوامر في مجال القانون، أن الجمهوریة إلى التشریع عن طریق ترتب عن لجوء رئیسی

دور وتالشي ضمحالل و ما یقابله ابصفة مطلقة، وهیةالتشریعالوظیفةأكد هیمنته علىتت

بغرفتیه للبرلماندستوریافإذا كان اإلختصاص التشریعي المخول.البرلمان في هذا المجال

فإن اإلشكال )الفرع األول(یقتصر فقط على التشریع بقوانین عادیة أو قوانین عضویة محدودا

المجاالت إحدىاألوامر فياز تدخل رئیس الجمهوریة للتشریع عن طریق دى جو یطرح حول م

.)الفرع الثاني(المخصصة للتشریع بقوانین عضویة 

رع األولــفــال

محدودیة اإلختصاص التشریعي الممنوح للبرلمان في الظروف العادیة

حكام دستور بموجب أختصاص التشریعي الممنوح للبرلمان نطاق االمحدودیة ظهر ت

مجاالتمن ناحیتین، فمن جهة قام المؤسس على توسیع في ظل الظروف العادیة 1996

جهة أخرى أدخل طائفة جدیدة من القوانین ضمن ومن)أوال(العادي توسیعا نسبیاالقانون

.)ثانیا(هرم تدرج القواعد القانونیة أال وهي طائفة القوانین العضویة
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مجال واسع نسبیا :اديالع مجال القانون: أوال

محددا إیاها على سبیل المثال ،مجاالت القانونمن نسبیا1996عام المؤسس وسع

توسیع أنه قد تمبنجد ه من122المادة نص إلى واستنادا.)1(الحصرولیس على سبیل

حقوق األشخاص ":ما یليتشملأصبحت والتي ،مجاال)30(ثالثین إلى مجاالت القانون

شروط استقرار ، طالق والبنوة واألهلیة والتركاتوال باتهم األساسیة السیما الزواجوواج

القواعد العامة المتعلقة بالتنظیم القضائي ، لتشریع األساسي المتعلق بالجنسیةا، األشخاص

الجنایات د السیما تحدیواإلجراءات الجزائیةقانون العقوباتقواعد ، ت القضائیةئاوٕانشاء الهی

، سجونال ونظاموتسلیم المجرمینوالعقوبات المختلفة المطابقة لها والعفو الشاملوالجنح

لمدنیة والتجاریة ونظام لتزامات انظام اإل، لإلجراءات المدنیة وطرق التنفیذالقواعد العامة

التصویت على میزانیة ، المصادقة على المخطط الوطني، یمي للبالدالتقسیم اإلقل، الملكیة

، النظام الجمركي، نسبهاوتحدید ق المختلفةوالحقو  ماث الضرائب والجبایات والرسإحد، الدولة

المتعلقة بالتعلیم والبحث القواعد العامة ، نظام إصدار النقود ونظام البنوك والقرض والتأمینات

القواعد العامة المتعلقة بقانون ، لمتعلقة بالصحة العمومیة والسكانالقواعد العامة ا، العلمي

طار القواعد العامة المتعلقة بالبیئة وإ ، جتماعي وممارسة الحق النقابيمل والضمان االالع

حمایة ، مایة الثروة الحیوانیة والنباتیةقة بحلالقواعد العامة المتع، المعیشة والتهیئة العمرانیة

لنظام ا، اهالنظام العام للمی، النظام العام للغابات واألراضي الرعویة، الثقافي والتاریخيالتراث 

والقانون األساسي  نالضمانات األساسیة للموظفی، النظام العقاري، المحروقاتالعام للمناجم و 

القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطات المدنیة ، یف العموميظالعام للو 

اء فئات نشإ، ن القطاع العام إلى القطاع الخاصقواعد نقل الملكیة م، حةات المسلّ للقوّ 

.)1("إنشاء أوسمة الدولة ونیاشینها وألقابها التشریفیة، المؤسسات

لقد احتفظ المؤسس بنفس هذه الطریقة، أي طریقة التحدید على سبیل الحصر فیما یخص مجاالت القانون العادي، –)1(

.)مرجع سابق(1989ر دستو من115راجع المادة .1989والتي كان قد اعتمد علیها في دستور 

مخصصة لمجال القانون میادین جدیدة)06(ستة أدخلتبأنها 1996من دستور 122المادةیبدو من خالل أحكام –)2(

العام للوظیف العمومي، القواعد المتعلقة بالدفاع الوطني، انات األساسیة للموظفین، القانون الضم: في لتتمثوالتي ،العادي

.المدنیة للقوات المسلحة، قواعد نقل الملكیة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، إنشاء فئات المؤسساتاستعمال السلطات

.33، ص2003ب الحدیث، الجزائر، ، دار الكتا"الوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة":بوكرا إدریس



ة عملیاالتشریع باألوامر سلطة ممتد:الثانيبابال

- 192 -

نص دستوري یحضر صراحة مجاال معینا للتشریع فیه من طرف أي غیاب ظل في  إن    

بهذه القوانینالتشریعي هختصاصادائرة من عوسأن یبقوانین عادیة، فهذا من شأنه البرلمان 

.)1(الدستورأحكامبذلك  له ترخصأن  ةطیشر  لكن ،إلى مجاالت أخرىلیمتد

مجال إستراتیجي:العضويانونالق مجال:ثانیا

وقد ، )2(العضویة طائفة جدیدة ضمن الهرم القانوني للقواعد القانونیةتعتبر القوانین 

، كما وضع شروطا 1996ر دستو بموجب صدورألول مرة الجزائرياستحدثها المؤسس

.التي تتمتع بهاالقانونیة المتمیزة ظرا للمكانة، نسنها ددستوریة خاصة عن

:القانون العضويمفهوم-1

من جدیدةطائفة 1996 عامالمؤسس إضافة إلى توسیع مجاالت القانون العادي، أدخل 

، القواعد القانونیةتدرج ة ضمن متمیز مكانةالتي تحتل و ، العضویةالقوانین وهي فئة القوانین

لكنها ولأدنى من األوسطى بین الدستور والقوانین العادیة، فهي توجد في مرتبة حیث أنها

مجاالت مخصصة سبعة1996دستورمن 123حددت المادةوقد  .)1(ثانیةأعلى من ال

القانون ، نتخاباتالمتعلق باإل، النظامالسلطات العمومیة وعملها:وهي للقوانین العضویة

القانون المتعلق ، القانون األساسي للقضاء والتنظیم القضائي،المتعلق باألحزاب السیاسیة

.القانون المتعلق باألمن الوطني، القانون المتعلق باإلعالم، بقوانین المالیة

تضمنتها أحكام قد  بقوانین عادیة،للتشریعللبرلمان م ل والمتمالمعد1996المیادین األخرى التي خصصها دستور بقیة -)1(

، 02 ف 47، 02،45،46 ف 43، 42، 40، 01 ف 39، 38، 37، 30، 23، 20، 19، 18، 17، 05:المواد التالیة

.170، 02 ف 71، 68، 67، 03 ف 64، 01 ف 57، 55، 53، 52، 51، 02 ف 49
La"قانون إطار"عرفت باسم أنها حیث ،ودة في الجزائر من قبلموجالعضویةفكرة القوانین كانت -)2( loi cadre  لكن 

محددة، وهذه الفكرة موجودة منذ القدم في األنظمة الدستوریة الغربیة، وهي مستوحاة من المجاالت المخصصة لها لم تكن

أداة  العضوير القانونعتبِ الذي یَ ، و 1849الجمهوریة الثالثة سنةحیث تزامن ظهورها مع صدور دستور،النظام الفرنسي

1946الجمهوریة الفرنسیة الرابعة لسنةض لها دستورالدستور، ولعل الخروقات التي تعر ضاربة تسمح للبرلمان حتى بخرق 

:هذا الصددفي  راجع."على ذلك دلیلخیر 

Abdelhak BERRAMDANE : « La loi organique et l’équilibre constitutionnel, chronique
constitutionnel », in R.D.P, no 03,1993, pp719-768.

"سعیداني ججیقة –)3( ، علوم السیاسیةالمجلة النقدیة للقانون وال، "مكانة القوانین العضویة في النظام القانوني الجزائري:

.75ص ،2007، 01عدد ال
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المحددة في المادة المجاالتال تقتصر مهمة البرلمان في التشریع بقوانین عضویة على و     

.)1(من الدستورأخرىا ألحكام هذه اآللیة وفقبفقط، وٕانما یمكنه التشریع من الدستور123

:ة لسن القوانین العضویةشكلیة والموضوعیالشروط ال-2

المادة و  122 ةالمادكل من للمجاالت التي خصصتها له احترام البرلمانلى ضرورة إزیادة 

بقوانین سواء،الدستور للتشریعألحكام المتفرقة من، وكذا العدید من ا1996ستور من د123

)القوانین العضویةأي ( من القوانیناألخیرا النوعهذ عضویة، یستوجبعادیة أو قوانین 

نستخلصها یمكن أن القوانین العادیة، والتي شروط سن ستثنائیة تمیزها عن اشروطا خاصة و 

:هي على النحو التاليقانونیةثالث إجراءات في

، على1996من دستور 02 فقرة123مادة الیجب أن یحصل القانون العضوي حسب نص *

)4/3(أرباعأغلبیة ثالثةموافقة و ،األغلبیة المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطنيموافقة

.)2(مجلس األمةأعضاء

في القوانین العضویة على رئیس الجمهوریة وحده إخطار المجلس الدستوريقتصار حق ا*  

.)1(دستورال من03فقرة 165المادةما أكدتهحسب،"إخطار محدود"

03فقرة 123المادة كل من وفقا لما نصت علیه ،إبداء المجلس الدستوري لرأیه وجوبا*

من طرف یوما من تاریخ إخطاره)20(، وذلك خالل عشرین من الدستور03فقرة  165والمادة 

.1996من دستور 01فقرة  167رئیس الجمهوریة، طبقا لنص المادة 

قد  عضویةبقوانین للتشریع للبرلمان )مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996المجاالت األخرى التي خصصها دستوربقیة –)1(

.158و 157، 153، 01 ف 115، 112، 108، 103، 92، 89:الیةالتالموادأحكام تضمنتها
تتم المصادقة على القانون ":على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996ن دستور م03و 02 ف 123تنص المادة -)2(

یخضع القانون العضوي لمراقبة .أعضاء مجلس األمة)4/3(العضوي، باألغلبیة المطلقة للنواب وبأغلبیة ثالثة أرباع 

في  على القوانین العادیةبالنسبة للتصویتأما ".مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

وفي ظل عدم تحدید الدستور لألغلبیة الالزمة للمصادقة علیها، فإن النظام الداخلي المجلس المجلس الشعبي الوطني،

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي 58المادة :أنظر.، قد حددها بأغلبیة النواب الحاضرین2000لعام  الشعبي الوطني

.2000جویلیة 30خ في مؤرّ 46عدد  ج ج رالوطني الصادر في ج 
"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996دستور من03 ف 165تنص المادة -)3( یبدي المجلس الدستوري بعد أن :

".یخطره رئیس الجمهوریة، رأیه وجوبا في دستوریة القوانین العضویة، بعد أن یصادق علیها البرلمان
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وٕاجراءات عمل المجلس النظام المحدد لقواعدأحكام لرجوع إلى من خالل ا دویب

القوانین كل من األول على رقابة مطابقةفصلهنص في قد  هذا النظام أنب،)1(الدستوري

في  د حكملذا ففي حالة ما إذا وج،للدستورللغرفتین البرلمانیتیناخلیین العضویة والنظامین الد

الثالثةالمادة الثانیة و  ةلماداكل من إلى أحكام استنادا و ، ر مطابق للدستورغیالقانون العضوي 

:حالتین مختلفتین وهمابین  زنمیفإننا النظام من هذا 

یحتوي على حكم غیر مطابق أن القانون العضويبإذا صرح المجلس الدستوري  –أ    

  . إطالقا یتم إصداره فالیستحیل فصله عن باقي أحكام القانون، للدستور

حكم غیر مطابق یحتوي على العضويأن القانون بإذا صرح المجلس الدستوري  – ب 

للدستور یمكن فصله عن باقي أحكام القانون العضوي، فإنه یمكن لرئیس الجمهوریة أن 

یصدر القانون العضوي باستثناء الحكم المخالف للدستور، مع حق رئیس الجمهوریة في طلب 

  .هقبل إصدار ن طرف النوابعلیه م"ثانیةالمداولة ال"إجراء 

األولى  نأب، 1996من دستور 03فقرة  165و 02فقرة123تینالمادمقارنة یبدو من خالل 

Contrôle(رقابة المطابقة على تنص de conformité (هي الثانیة فأماالخاص، وهي

Contrôle(الدستوریةعلى رقابة تنص de constitutionnalité (العام يوه)2(.

ضع قواعد قانونیة مخالفة و  ما فقط بعدمجبر لیسأن البرلمانبطابقةرقابة المتعني 

، نصا وروحامطابقة للدستورد القانونیةأن تكون هذه القواعبل أكثر من ذلك ال بدللدستور، 

ن للدستور، عالقة تبعیة القانو وجودفیقصد بها رقابة الدستوریةأما .وهنا یضیق دور البرلمان

قانونیة تكون مخالفة لألحكام المنصوص ضع قواعد من و منع البرلمان تأن هذه الرقابةأي 

.)1(مقارنة بما تفرضه رقابة المطابقة من تقیید،الدستورعلیها في

).مرجع سابق(ل ومتمممعد، 2000جوان 28مؤرخ في المجلس الدستوريقواعد وٕاجراءات عمل النظام المحدد ل-)1(
ولمزید من التفاصیل حول .153، ص، مرجع سابق"...في حمایة الحقوق دور المجلس الدستوري":نبالي فطة-)2(

le(رقابة المطابقة ورقابة دستوریة  contrôle de constitutionalité et le contrôle de conformité.(أنظر:

François LUCHAIRE : « Les lois organiques devant le conseil constitutionnel », in R.D.P,
no02, L.G.D.J, Paris, 1992, pp389-416.

األحزاب لرقابة الدستوریة للقوانین العضویة ورأیا المجلس الدستوري المتعلقان بقانونيا " :بار عبد المجیدج-)3(

.79صو  78، ص2000، 02عدد مجلة المدرسة الوطنیة لإلدارة، ال، إدارة ،"نتخاباتاال نظام السیاسیة و 
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:القیمة القانونیة للقوانین العضویة-3

باعتبار أن الدستور،  عأي تناقض مالعضویة ال تثیر مسألة القیمة القانونیة للقوانین

الدستور نفسه قد أكد على سموه في دیباجته التي جسدت فكرة التوفیق والتعایش بین السلطة 

والحریة، من خالل تحدیدها لقواعد ممارسة هذه السلطة وتخصیصها لمجال ممارسة األفراد 

یع، وهو جمالدستور فوق ال":منها العاشرة ، إذ جاء ضمن الفقرة)1(لحریاتهم وحقوقهم

ما أكده  المجلس  ووه."والحریات الفردیة والجماعیةالذي یضمن الحقوقالقانون األساسي 

المتضمن القانون 07-97الخاص بمراقبة مطابقة األمر رقم 02/97رقم في رأیه الدستوري 

سیما اعتبارا أن كل قانون ال":نتخابات للدستور، حیث جاء فیهالعضوي المتعلق بنظام اإل

وي منه، یجب أن ال تتخطى أحكامه الحدود الدستوریة، حیث ال تتعارض مع روح العض

الخاص 02/98رقم  رأي المجلس الدستوريضمن محتوىأیضا كما جاء .)2("الدستور ذاته

وعمله ق باختصاصات مجلس الدولةالمتعل01-98رقم  القانون العضويمطابقةبمراقبة

ضوي خاضعا للدستور من حیث اإلنشاء داخل سلم یبقى القانون الع":أنعلى للدستور 

.)1("د أیضا بنصوص الدستورقیللدولة، كما یجب أن یتالنظام القانوني

فهي تكمن في القواعد القانونیةتدرج هرم  ضمنا مسألة تحدید مكانة القوانین العضویةمأ    

أن بیرىهناك من  لذا ،1996لسنةظام الدستوري الجزائريأسباب وأهداف وجودها في الن

،لبعض القوانینتجنب التعدیالت المتكررةالقوانین یكمن فيهذا النوع منتناقعاف من الهد

،ذلك وبناء على.العمل التشریعيالقانوني وتعطیل  رستقرااإلتهدید إلى  والتي غالبا ما تؤدي

طائفة أن هذه البلعضویة یتبین من خالل عملیة تحدید القیمة القانونیة التي تتمتع بها القوانین ا

.)2(وظیفتین أساسیتین وهما، وظیفة فنیة ووظیفة سیاسیةمن القوانین تؤدي 

.05وص 04، مرجع سابق، ص"...ت العامة في حمایة الحقوق والحریادور المجلس الدستوري":نبالي فطة-)1(

المتضمن القانون 07-97 رقم، یتعلق بمراقبة مطابقة األمر 1997مارس 06مؤرخ في  /د.م/ع.ق.ر/02رقم  رأي -)2(

.1997مارس 06مؤرخ في 12عدد  ج ج العضوي المتعلق بنظام االنتخابات للدستور، ج ر

مجلس باختصاصات بمراقبة القانون العضوي المتعلقیتعلق1998ماي 19مؤرخ في / د.م/ع.ق.ر/02رقم  رأي - )3(

.1998جوان 01مؤرخ في 37عدد  ج ج الدولة وتنظیمه وعمله للدستور، ج ر

(4) – Walid LAGGOUNE : « La conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie »,
in Idara, Revue de l’école nationale d’administration, no 02, 1996, pp11-15.
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:للقوانین العضویةالوظیفة الفنیة -أ

لذا فإن ، )1(الدستوریةالتدابیر الوظیفة الفنیة للقوانین العضویة في تحدید وتطبیق تتمثل

یصدر من القانونینلقانون العادي رغم أن كالمن االقانون العضوي یوجد في مرتبة أسمى

التي مواضیعطبیعة ال إلى سبب سمو القوانین العضویة، ویرجع الهیئة التشریعیةنفس 

  .اهالمشترطة عند سنواإلستثنائیةاإلجراءات الخاصةكذا و ، تتناولها

:للقوانین العضویةالوظیفة السیاسیة - ب

إلى الحد من صالحیات البرلمان وتقیید نشاطه ن العضویة الوظیفة السیاسیة للقوانیتهدف 

المخول  يلمجال التشریعله ، وبعد حصر دا، فبعد ضبط المؤسس لمدة وعدد دورات البرلمانعم

دستوریة القوانین مدى رقابة خول له مهمة السهر على دستوريوضعه لمجلسثم لبرلمانل

على  العضویة،التشریع بالقوانین أسلوبمن خالل تبنیهآخراالصادرة منه، وضع له حاجزا 

.)1(في الدولة تتعلق بالمجاالت الحساسة واإلستراتیجیةقوانیناعتبار أن هذه ال

   ؟على القوانین العادیةلقوانین العضویةا فكرة سمومدى صحة-4

 ظهر الذتدرج القواعد القانونیة، العضویة ضمناختلف الفقه في تحدید مكانة القوانین 

  . اتجاه مؤید لفكرة سموها على القوانین العادیة، واتجاه آخر معارض لها اتجاهان مختلفان،

(1)
– Pierre AVRIL et Jean GIQUEL : « Droit parlementaire », 02ème édition, Montchrestien,

Paris, 1996, pp192-199.
.53-50ص ، مرجع سابق، ص"...الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة":جبار عبد المجید-)2(

ومن خالل طبیعة المواضیع شكلها من خالل متمیزةالقوانین العضویة ": أنب"كایس شریف"األستاذ د في هذا الصدیرى 

تتعلق بمسائل جوهریة وأساسیة مقارنة بالمسائل أنها حددها المؤسس على سبیل الحصر، حیث التي تنظمها والتي

لمجلس الدستوري قصد التحقق من طرف ابقة اإلجباریة للقوانین العادیة، كما أنها تخضع للرقابة السا تنیطَ العادیة التي أُ 

.180، صمرجع سابق،"...هرة عدم فعلیة القواعد القانونیةظا"  :فكایس شری."من مطابقتها ألحكام الدستور

عضویة تتعلق بالمجاالتقوانین 13، تم إصدار2012وٕالى غایة شهر فیفري 1996منذ صدور دستور نشیر إلى أنه 

ألحزاب السیاسیة، نظام االنتخابات، اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، ا: التالیة

تنظیم الغرفتین البرلمانیتین وكذا العالقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، القانون األساسي للقضاء، تحدید تشكیلة المجلس 

أجیل اإلنتخابات لتجدید المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة، حاالت التنافي مع األعلى للقضاء وعمله، التنظیم القضائي، ت

.ثیل المرأة في المجالس المنتخبة، وأخیرا اإلعالمالعهدة البرلمانیة، كیفیات توسیع حظوظ تم

Aliane:نقال من القاعدة المعلوماتیة info, base de données, package juridique, 2012.
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أن القوانین ب"سمو القوانین العضویة على القوانین العادیة"المؤید لفكرة یرى الفریق 

ة القوانین العادیجمیعتكون، وبالتالي یجب أن)1(العضویة تفرض نفسها على القوانین العادیة

بین القواعد الدستوریة مركزا خاصاتحتلالقوانین العضویةألن مطابقة للقوانین العضویة، 

Georges(حسب ما یرى األستاذ فلذا ، )2(والقوانین العادیة BURDEAU( فالقوانین

، وهذا ما )3(التي تتمیز بهاالشكلیةخصوصیاتالتسمو على القوانین العادیة بسبب العضویة

François)(ذاألستایدعمه  LUCHAIREالقانون العضوي ن ذهب إلى القول بأ الذي

ي، وما یزید یسمو على القانون العادي، وبالتالي یلغى كل قانون عادي مخالف لقانون عضو 

، بینما فقط للدستورانون العضوي یستند في حیثیاتهأن القهو أكثر من تدعیم هذا الموقف

األستاذ أما.)1(يلقانون العضو الدستور و كل من الى عادي في حیثیاته یستند القانون الع

)Jean Pierre CAMBAY(أن القوانین العضویة تحتل مرتبة وسطیة بین فهو یرى ب

تتمتع بقیمة قانونیة أسمى من التنظیمات ومن الدستور والقوانین العادیة، في حین أنها

.)2(التشریعیینینمجلسلالنظامین الداخلیین ل

أن القوانین ب"سمو القوانین العضویة على القوانین العادیة"المعارض لفكرة یقیرى الفر 

 فيالسبب فإذا كان ، )3(قواعد تشریعیة كبقیة القواعد التشریعیة األخرىكذلك العضویة هي 

الخاصة إلى الطبیعة راجعا "سمو القوانین العضویة على القوانین العادیة"عبارة استعمال 

فكرة بتماما األخذیرفض ، فإن هذا الرأي)4(واتصالها بتنظیم السلطات العامةللقوانین العضویة

المجاالت ، كون أن تنظمهاالمواضیع التي أهمیةعلى أساس سمو القوانین العضویة 

(1) – « La loi organique s’impose à la loi ordinaire ». B JENEVOIS: « La jurisprudence du
conseil constitutionnel », S.H.T, 1958. Cité par Jean Pierre CAMBAY: « La loi organique
dans la constitution de 1958 », in R.D.P, no05, Paris, 1985, p1423.
(2) – Louis FAVOREAU: « Le principe de constitutionnalité », in mélange EISENMENN,
p39. Cité par Jean Pierre CAMBAY: « La loi organique dans la constitution de 1958 … »,
Op.cit, p1424.
(3) – Georges BURDEAU: « Droit constitutionnel », 08ème édition, L.G.D.J, Paris, p195.
(4) – François LUCHAIRE: « Les lois organiques devant le conseil … », Op.cit, p404.
(5) – Jean - Pierre CAMBAY: « La loi organique dans la constitution de 1958 … », Op.cit,
p1405.
(6) – Josef BARTHELEMY et Paul DUEZ : « Traité de droit constitutionnel … », Op.cit,
p29.
(7) – Jean – Pierre CAMBAY: « La loi organique dans la constitution de 1958 … », Op.cit,
p1439.
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مجاالت العلى حدى، كما أن دستوریا مستقلة ومحددة القانونیتینطائفتینالمخصصة لكال ال

عن المیادین شأناتقل ال جداحساسةهامة و میادین یضاهي أقانون العادي مخصصة للال

التصویت على ، المصادقة على المخطط الوطنية، على غرار عضویالقوانین للالمخصصة 

القواعد العامة المتعلقة بالدفاع ، القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم والبحث العلمي، میزانیة الدولة

.)1(ات المسلحةقوّ الوطني واستعمال السلطات المدنیة لل

یة على القوانین العادیة، في ظل تباین اآلراء حول مدى صحة فكرة سمو القوانین العضو و     

عتبار بأن القانون العضوي یسمو على القانون العادي، آخذین بعین اإلبأنه یمكن القولنرى 

لخاصة التي ا القانونیةاإلجراءاتكذا قوانین العضویة، و الهامة التي خصصت للالمجاالت

لى ضرورة إخضاع القوانین العضویة لرقابة وجوبیة سابقة من إ أوال استنادا،ادهاتحیط إعد

، بناء على إخطار من رئیس )رقابة دستوریة ورقابة مطابقة(طرف المجلس الدستوري

األغلبیة التي یتطلبها القانون العضوي عند المصادقة علیه، والتي تتمثل  إلى ، ثمالجمهوریة

.أعضاء مجلس األمة)4/3(، وأغلبیة ثالثة أرباع لنواباألغلبیة المطلقة ل في

قانون العضوي، وعلى ما یؤكد سمو القوانین العضویة على القوانین العادیة هو أن الإن     

للدستور، نصا وروحاتصریح المجلس الدستوري بمطابقته، وبمجرد خالف القانون العادي

رف رقابة الحقة من طموضوعكون أن یال یمكن ، بحیث أنهیةإنشائیصبح متمتعا بحصانة

التعدیل وجوبا للتعدیل، وفي هذه الحالة یعرضالمجلس الدستوري إال إذا تعرض هذا القانون

عن طریق القرارات، والذي نصت ن إجراء الرقابة الالحقةفإ ،وعلیه.على المجلس الدستوري

.فقط على القوانین العادیة دون القوانین العضویةینطبق 1996من دستور 165المادة علیه 

من خالل المجاالت الهامة في النظام القانوني الجزائريالقوانین العضویة وعموما یبدو سمو

توازن حقیق إلى اعتناقها وهو تلتي تنظمها، ومن خالل األهداف التي أدت بالمؤسسا

كما یظهر الرئاسیة في التشریع، المؤسسةوكوسیلة تشریعیة تدعم مركزمؤسسات الدولة، 

التي یشترطها الدستور عند القانونیةمن خالل اإلجراءاتسمو القوانین العضویة أیضا

.)1(، وكذا تمتعها بحصانة تمنع من إعادة النظر فیها إال بإلغائها أو تعدیلهاوضعها

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 122راجع المادة –)1(
"سعیداني ججیقة–)2( .85صمرجع سابق، ، ..."الجزائريمكانة القوانین العضویة في النظام القانوني :
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عضویة قوانین السمو الأما المجلس الدستوري الجزائري فقد اعترف بشكل صریح بمبدأ

، وهو ما أكده في رأیه )1(إلى مبدأ تدرج النظام القانونيعلى القوانین العادیة، من خالل إشارته

، ي الوطني للدستوربمراقبة مدى مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبالمتعلق10/2000رقم 

:والذي جاء فیه ما یلي

القانون العضوي محددان على ومجالجال القانون العادي واعتبارا أن كل من م"

واألحكام األخرى من الدستور، وأن المؤسس الدستوري 123والمادة 122التوالي في المادة 

القانون العضوي، على عكس القانون  أن كون إجراءات مصادقة مختلفةأقر لكلیهما 

الدستور من 123من المادة 03و 02قة علیه وفق أحكام الفقرتین العادي، تتم المصاد

،باألغلبیة المطلقة للنواب، ویخضع قبل صدوره وجوبا لمراقبة مطابقته مع الدستور

زیع الدستوري لإلختصاصات بّین ما یدخل في مجال القانون العضويواعتبارا أن التو 

وأخضعهما إلجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ وما یدخل في مجال القانون العادي 

مركزه الذي یقضي بأن القانون العضوي بحكم ي النظام القانوني الداخليتدرج النصوص ف

، والقانون العادي ال یمكن أن یتدخل أي منهما إال في المجال ووفق في هذا النظام

المجلس الشعبي الوطني ال اإلجراءات التي حددها وأقرها لهما الدستور، مما یستنتج أن

ة التي ال القانون العادي لنفس إجراءات المصادقیمكنه أن یخضع حكما أو أحكاما من مج

عبي الوطني بصیاغته واعتبارا بالنتیجة، أن المجلس الشیخضع لها القانون العضوي، 

على النحو الذي ورد في النظام الداخلي موضوع اإلخطار، یكون 59من المادة 01للفقرة 

.)1("قد أخل بتوزیع اإلختصاصات المحددة في الدستور

الدستوري الجزائري قد اعترف بشكل عارض أن المجلس كتاب إلى القول بذهب بعض ال قدلكن على خالف ذلك، ف–)1(

بمبدأ سمو القوانین العضویة على القوانین العادیة، داعیا كل من المشرع العادي والمشرع العضوي إلى احترام مجاله المحدد 

عضویة وتم الفصل فیما بینها  ىكام تشریعیة عادیة بأخر لم یسبق له أن قام بمواجهة أحفي الدستور، فالمجلس الدستوري 

:أنظر في ذلك.ستنادا إلى مبدأ اإلختصاصي مطابقة أحكام قانونیة للدستور ابالفصل فلكنه قامطبقا لمبدأ تدرج القوانین،

"نبالي فطة ، ةوالعلوم السیاسیالمجلة النقدیة للقانون، "دور المجلس الدستوري في رقابة مطابقة القوانین العضویة للدستور:

.174صو  173، ص2008، 02العدد 

، یتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 2000ماي 13مؤرخ في 2000/م د/د.ن.ر/10رأي رقم  –)2(

.04ص. 2000جویلیة 30مؤرخ في 46الوطني للدستور، ج ر ج ج عدد 
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  يـــانــثـــرع الـــفـــال

؟ةن العضویمخصص للقوانیمجال الالمدى جواز التشریع باألوامر في 

للجوء إلى التشریع باألوامر فيبسلطة واسعة وغیر محدودة في ارئیس الجمهوریة یتمتع 

تعود أصال تخاذ األوامر في جمیع مجاالت القانون التيحیث یمكنه ابالظروف العادیة، 

األوامر ال یثیر أي ان لجوء رئیس الجمهوریة إلىلكن إذا ك. ستثناءن دون أي اللبرلمان وم

إشكال في حالة تدخله في المجال المخصص للقوانین العادیة، فإن اإلشكال یثار بحدة لما 

تتعلق هذه المسألة بالمجال المخصص للقوانین العضویة، على اعتبار أن هذه الطائفة األخیرة

یتطلبها سن مقارنة بتلك الشروط التي،شروطا خاصة عند وضعهامن القوانین تتطلب

یة أن یتدخل للتشریع ذلك هناك من یرى بأنه یجوز لرئیس الجمهور وعلى القوانین العادیة، 

بینما هناك من ذهب إلى القول بأنه ال  )أوال(قانون العضويمخصص للمجال الباألوامر في ال

.)ثانیا(تدخل للتشریع باألوامر في هذا المجالإطالقا لرئیس الجمهوریة أن ییجوز 

:جواز التشریع باألوامر في مجال القانون العضويمبررات الرأي المؤید ل: أوال

جمهوریة للتشریع باألوامر في مجال یستند أصحاب الرأي المؤید لجواز تدخل رئیس ال

تمییز بین مجاالتالتي لم تقم أي1996من دستور 124لمادة القانون العضوي على ا

.)2(األوامرلجوء رئیس الجمهوریة إلى التشریع بعندالقانون العضوين العادي ومجاالتالقانو 

األوامر في لجمهوریة من التشریع برئیس اأي نص صریح یمنعیتضمن م الدستور لكما أن 

، یتضح124تمعننا في قراءة محتوى المادة جال المخصص للقوانین العضویة، غیر أنه إذاالم

أن المؤسس قد منح سلطة واسعة لرئیس الجمهوریة التخاذ األوامر في جمیع المجاالت التي ب

لم تشر إلى أي فرق أعاله124المادةعد أصال من اختصاص البرلمان، على اعتبار أنت

، خاذ رئیس الجمهوریة لألوامربین مجال القانون العادي ومجال القانون العضوي بمناسبة ات

.المجالین المذكورین على حد سواء كال أن یشرع باألوامر فيتالي مبدئیا یجوز لهلوبا

لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في حالة " :على) مرجع سابق(متمم معدل و 1996من دستور 124مادة تنص ال–)1(

ویعرض رئیس الجمهوریة النصوص التي اتخذها على كل .شغور المجلس الشعبي الوطني أو فیما بین دورتي البرلمان

یمكن رئیس الجمهوریة أن .تي ال یوافق علیها البرلمانتعد الغیة األوامر ال.غرفة برلمانیة في أول دورة له لتوافق علیها

".تتخذ األوامر في مجلس الوزراء.من الدستور93یشرع بأوامر في الحالة اإلستثنائیة المذكورة في المادة 
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ما یؤكد جواز تدخل رئیس الجمهوریة للتشریع عن طریق األوامر في المجال إن     

ذاتها لم تقم بتحدید 1996من دستور 124المخصص للقوانین العضویة، هو أن المادة 

ر، كما أنها لم تحدد أن یتدخل فیها للتشریع باألوامبهوریة المواضیع التي یجوز لرئیس الجم

ا المواضیع التي ال یجوز لرئیس الجمهوریة أن یتدخل فیها للتشریع بهذه الوسیلة، وهو ما أیض

یجعل من احتمال امتداد سلطة تدخل رئیس الجمهوریة في هذه الحالة إلى سائر المجاالت 

ردة جدا، وشأنها في ذلك هو شأن تدخله للتشریع باألوامر المتعلقة بالقوانین العضویة مسألة وا

تشترط فقط في فقرتها 124المادة جال المخصص للقوانین العادیة، على اعتبار أنفي الم

شغور المجلس الشعبي تخاذ رئیس الجمهوریة لألوامر خالل فترةا بأن تتم عملیةاألولى 

، مع )1(على األكثرأشهربثالثة  ةلمان المحددنعقاد البر ما بین دورتي االوطني أو خالل فترة 

.إلزامیة عرضها وجوبا على موافقة البرلمان في أول دورة مقبلة له

1996من دستور 179في المادة طبیقا للحكم اإلنتقالي الواردتتجدر اإلشارة إلى أنه
)2( ،

وفاق متضمنة الال رضیةنشر األالمتعلق ب40-94لرئاسي رقم ا من المرسوم22وكذا المادة 

، )4(أوامرفي شكلقوانین عضویة)03(صدرت ثالثة ،)3(حول المرحلة اإلنتقالیةالوطني

نونیة المحددة بأن لجوء رئیس الجمهوریة إلى التشریع بواسطة األوامر خارج المدة القا"غوتي مكامشة"یرى األستاذ –)1(

:أنظر.بثالثة أشهر، هو إجراء غیر دستوري یترتب عنه إلغاء األوامر بسبب عدم احترامه لألحكام الدستوریة

Ghouti MEKAMCHA: « Le pouvoir législatif à la lumière de la révision constitutionnelle
du 28 novembre 1996», in Idara, Revue de l’école nationale d’administration, no01, 1997, p71.

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 179تنص المادة –)2( تتولى الهیئة التشریعیة القائمة عند :

المجلس إصدار هذا الدستور وٕالى غایة انتهاء مهمتها، وكذا رئیس الجمهوریة بعد انتهاء هذه المهمة وٕالى غایة انتخاب

."الشعبي الوطني، مهمة التشریع بأوامر بما في ذلك المسائل التي أصبحت تدخل في المجال المخصص للقوانین العضویة

"على) مرجع سابق(المتضمن نشر أرضیة الوفاق الوطني 40-90رقم  لرئاسيا من المرسوم22تنص المادة –)3( یتمتع :

یصادق على أي مشروع أمر بمجلس الوزراء، قبل أن یودع على مكتب المجلس .رئیس الحكومة بالمبادرة باألوامر

یتضمن كیفیة 1994أوت  10مؤرخ في 01-94من األمر رقم 46إلى  38المواد من أنظر كذلك."الوطني اإلنتقالي

:ن الموقع اإللكترونينقال م.1994سبتمبر 12مؤرخ  في 06تنظیم وسیر المجلس الوطني اإلنتقالي، ج ر ج ج عدد 

http://www.apn.dz.org/apn/arabic/histoire/ordonnance-cnt.htm

لعضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات، ملغى المتضمن القانون ا07-97تتمثل هذه األوامر الثالث في كل من األمر رقم –)4(

، واألمر رقم )مرجع سابق(المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السیاسیة، ملغى 09-97، واألمر رقم )مرجع سابق(

.62و ص 61ص: ما قبله).مرجع سابق(المتضمن القانون العضوي المتعلق بالتقسیم القضائي، ملغى 97-11
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أثناء اتخاذهاتم یةتشریعوٕانما هي نصوص،ي لألمردستور المفهوم اللكنها لیست أوامرا ب

ة تتمثل ة غیر منتخبهیئة تشریعیبعدما صادقت علیها،في مكان القوانینالمرحلة اإلنتقالیة

182-65شبیهة بذلك األوامر المتخذة طبقا لألمر رقم ،لوطني اإلنتقاليالمجلس افي 

والتي ، )1(في مكان القوانینوالتي صادق علیها مجلس الثورةالمتضمن تأسیس الحكومة، 

صاص إلختبامر التي نحن بصدد دراستها، على اعتبارها أوامر مرتبطةواتختلف كثیرا عن األ

.وجود البرلمانلرئیس الجمهوریة في ظل لمخولا التشریعي

قد جاءت 1996من دستور 123أن المادة من رغمعلى ال تجدر اإلشارة أیضا إلى أنه

العضویة في المجلس القوانین ت علىند التصویصریحة بشأن األغلبیة التي یجب توفرها ع

س الوطني اإلنتقالي أقر كل من وهي األغلبیة المطلقة للنواب، إال أن المجلالشعبي الوطني 

09-97رقم  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات، واألمر07-97رقم األمر

وذلك  المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السیاسیة باألغلبیة البسیطة ألعضائه،

رضیةاألشر المتعلق بن40-94رقم  من المرسوم الرئاسي26المادة أحكام نصعمال ب

.)2(حول المرحلة اإلنتقالیةالوفاق الوطنيالمتضمنة

سبب إقرار المجلس الوطني اإلنتقالي لهذه األوامر باألغلبیة البسیطة أرجع بعض الكتاب

الوطني اإلنتقاليمجلسال على أساس أن،لى نظامه الداخليألعضائه، إلى ضرورة الرجوع إ

بأنه ال یوجد إطالقا ما یمنع الكتاب  یرونبعضشارة إلى أنمع اإل.)3(لیس برلمانا منتخبا

 ةالعضویمخصص للقوانینمجال الالالتشریع باألوامر في اللجوء إلىرئیس الجمهوریة من

.)4(نتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيقبل الكن نقضاء المرحلة اإلنتقالیة، بعد ا

.وما یلیها26ص: ما قبله: أعاله –)1(
الذي یتعلق بنشر األرضیة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة 40-94من األمر رقم 01ف  26تنص المادة –)2(

"على) مرجع سابق(اإلنتقالیة  لمادة ا أنظر كذلك."...لى األوامر باألغلبیة البسیطةیصوت المجلس الوطني اإلنتقالي ع:

).مرجع سابق(، یتضمن كیفیة تنظیم وسیر المجلس الوطني اإلنتقالي 1994أوت  10مؤرخ في 01-94من األمر رقم 15

(3) – « Nous sommes tenus de nous référer au règlement intérieur du Conseil National
Transitoire (C.N.T) parceque nous ne sommes pas un parlement élu ». Ghouti
MEKAMCHA: « Le pouvoir législatif à la lumière de la révision constitutionnelle du 28
novembre 1996 … », Op.cit, p70.

"نبالي فطة–)4( .133، مرجع سابق، ص"...للدستور ستوري في رقابة مطابقة القوانین العضویةددور المجلس ال:
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:باألوامر في مجال القانون العضويجواز التشریع الرأي المعارض لمبررات:ثانیا

األوامر ة للتشریع عن طریق یستند أصحاب الرأي المعارض لجواز تدخل رئیس الجمهوری

في المجال المخصص للقوانین العضویة، على أساس أن عملیة سن هذه الطائفة من القوانین 

تمیزها عن ،شكلیة والموضوعیةالواإلجراءات تتطلب توفر مجموعة خاصة من الشروط 

أكد والتحقق من توفر كل هذه كما أنه وبغرض التوانین العادیة،وضع القوٕاجراءات شروط 

یمارس خطاره من طرف رئیس الجمهوریة لإد بعمجلس الدستوريالشروط القانونیة، یتدخل ال

.)1(رقابة وجوبیة سابقة لكي یصدر بشأنها رأیا وجوبیا موقفاعلى هذه القوانین

ومن منطلق أن األوامر تتخذ من طرف رئیس الجمهوریة بصفة ،ذا األساسوعلى ه    

تصبح توفرها عند وضع القوانین العضویة الواجبوالموضوعیةة، فإن الشروط الشكلیةمنفرد

في  أوامرشرع بأن ییمكن القول بأنه ال یجوز إطالقا لرئیس الجمهوریةوبالتالي ،ةمحترمغیر 

هناك بعض من الكتاب یرون بأنه یمكن لألوامر أن تدخل غیر أن.)2(مجال القانون العضوي

اءات القانونیة الالزمة عند سن ضمن مجال القانون العضوي، لكن شریطة احترام جمیع اإلجر 

.)3(القوانین، السیما تدخل المجلس الدستوري لمراقبة مطابقتها للدستور هذه

رئیس الجمهوریة للتشریع باألوامر في المواقف حول مدى جواز تدخل اختالفظل في إن     

124على أساس أن المادةمن الناحیة القانونیةأن ذلك جائزبعضوي، نرى مجال القانون ال

ى رئیس الجمهوریة عند أي مجال علولم تستبعد،عامةبصیغة جاءت 1996من دستور

بین مجال القانون فرق أو ، فهذه المادة لم تقم أي تمییز تشریعیةالوامر األتخاذ لجوئه إلى ا

ألوامر ل سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع باعالعضوي ومجال القانون العادي، وهو ما یج

ت المخصصة لكل من القانون العادي والقانون العضويمجاالجمیع الیمكن أن تمتد لتشمل 

فاء یستمتعلقا بمدى افي هذه المسألة على حد سواء، لكن یبقى اإلشكال الوحید المطروح 

المعدل 2000جوان 28تنص المادة األولى من النظام المحدد لقواعد وٕاجراءات عمل المجلس الدستوري المؤرخ في –)1(

"على) مرجع سابق(والمتمم  لقوانین العضویة للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة یفصل المجلس الدستوري في مطابقة ا:

".من الدستور123األخیرة من المادة 
"سعیداني ججیقة–)2( "في النظام القانوني مكانة القوانین العضویة: .73، مرجع سابق، ص...
:نقال عن.74وص 73المرجع نفسه، ص:ججیقةسعیداني –)3(

R MANGUIS : « L’ordonnance en droit public français », Thèse, Grenoble, 1967, p218.
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القوانین العضویة في التي تتطلبها عملیة سنوالموضوعیةالشكلیةواإلجراءات جمیع الشروط 

وهو ما یمكن أن یحدث إذا تصورنا مثال قیام ،تشریعیةاتخذت بموجب أوامرما إذاحالة 

أو القانون العضوي ، المتعلق باألحزاب السیاسیةالعضويقانونالبتعدیل رئیس الجمهوریة 

أوال  رئیس الجمهوریةستعجالیة، فیقومبمقتضى أمر وبصورة إوذلك ، لق بنظام اإلنتخاباتالمتع

، وبعد )1(على المجلس الدستوري الذي یطلب منه دراسته بسرعةالرئاسي بعرض مشروع األمر 

األمر في الجریدة نص ذلك صدور رأي المجلس الدستوري یقوم رئیس الجمهوریة بإصدار 

یصادق علیه،، ومباشرة بعد دخول البرلمان في دورته العادیةویصبح نافذاللجمهوریةالرسمیة

وفي هذه الحالة .)2(على القوانین العضویة ایصوت بهوفقا للشروط واإلجراءات القانونیة التي

ستوجبها عملیة سن القوانین العضویة متوفرة في التي تواإلجراءات القانونیةتكون كل الشروط

، وهو ما یتناقض مع حجج الرأي القائل بعدم جواز تدخل ه رئیس الجمهوریةالذي اتخذمراأل

.رئیس الجمهوریة للتشریع باألوامر في المجال المخصص للقوانین العضویة

األوامر في از تدخل رئیس الجمهوریة للتشریع عن طریق تجدر اإلشارة إلى أنه رغم جو 

التجربة ون العضوي على حد سواء، إال أن كل من مجاالت القانون العادي ومجاالت القان

تشریع باألوامر بشكل مكثف في لقد تدخل لأن رئیس الجمهوریةبتؤكد 1996العملیة لدستور 

لم یسبق له إطالقا أن لجأ إلى استعمال  لكن ،ةادیالمجاالت المتعلقة بالتشریع بقوانین ع أغلب

.عضویةبقوانین تشریعلل ةالمخصص تفي المجاالیةالتشریع ةهذه اآللی

بالقوانینسلطة التشریع بأنمع النظام الدستوري الفرنسي، المقارنة یتبین من خالل 

مجلس الدستوري ، وهو ما ذهب إلیه الدون سواهة للبرلمانمعقودمخولة و ة هي سلطةالعضوی

األوامر في المجال المخصص لرئیس الجمهوریة للتشریع بأي تفویض الفرنسي حین رفض

1982جانفي 05المؤرخ في134-82قراره رقم  في ، حیث قضىقوانین العضویةلل
أن ، ب)3(

والمجلس الدستوري ،"إخطار محدود"الجمهوریة نشیر إلى أن اإلخطار بشأن القوانین العضویة یقتصر فقط على رئیس –)1(

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996دستور من03ف  165المادة راجع .أن هذه القوانین رأیا وجوبیا موقفایصدر بش

)4/3(یكون التصویت على القوانین العضویة باألغلبیة المطلقة لنواب المجلس الشعبي الوطني، وبأغلبیة ثالثة أرباع –)2(

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996ور دستمن02ف  123المادة راجع .أعضاء مجلس األمة

(3) – Abdelhak BERRAMDANE: « La loi organique et l’équilibre constitutionnel … »,
Op.cit, p759 et p760.
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، ال یمكنه أن 1958من دستور 38لجوء الحكومة إلى التشریع باألوامر التفویضیة طبقا للمادة 

الدستوریةینطبق على المجال المخصص للقوانین العضویة على أساس أن الضمانات 

1958دستورمن46والتي حددتها المادة ،هذه القوانینالالزمة التخاذو الخاصة 
تكون غیر ، )1(

الوجوبیةالمطابقةأوامر، خصوصا ما یتعلق بشرط رقابةموجب بتخاذهامتوفرة إذا ما تم ا

حق كذا ، و الفرنسي قبل صدور القوانین العضویةالمجلس الدستوريالتي یمارسهاو ، للدستور

.)2(العضویة المتعلقة بهالقوانین إقرار الشیوخ عندالذي یتمتع به مجلس"الفیتو"

، یمكن نشیر إلى أنه في ظل عدم جواز التشریع باألوامر في مجال القانون العضوي

هذه  هدفتبحیث ستفتاء العتماد قوانین عضویة، إللرئیس الجمهوریة أن یلجأ إلى أسلوب ا

اإلجراء المتعلق بعرضها وجوبا على رقابة إلى التهرب من إجراءات تعدیلها، بما فیهاالطریقة

أخرج من على اعتبار أن المجلس الدستوريستوري، المطابقة للدستور من طرف المجلس الد

.)3(جمیع القوانین التي تتم المصادقة علیها عن طریق اإلستفتاء ةالرقابیختصاصاتهنطاق ا

(1) – « Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées
et modifiées dans les conditions suivantes: Le projet ou la proposition ne peut, en première
lecture, être soumis à la délibération et au vote des Assemblées qu'à l'expiration des délais
fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée
dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la
délibération de la première Assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours
après son dépôt. La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre
les deux Assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée Nationale en dernière
lecture qu'à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques relatives au Sénat
doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Assemblées. Les lois organiques ne
peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur
conformité à la Constitution. ». L’article 46 de la constitution française du 04 octobre 1958
(Modifiée et complétée). Op.cit.
(2) – « Le Conseil Constitutionnel avait également eu l’occasion de décider précédemment que
la procédure de l’article 38 de la constitution de 1958 ne pouvait pas s’appliquer aux lois
organiques (Décision no 82-134 du 05 janvier 1982) ce qui comprend car les garanties
particulières, notamment le contrôle obligatoire du Conseil Constitutionnel ou le droit du veto
du Sénat pour les lois organiques, ne pourraient jouer au cas d’application de l’article 38 de la
constitution ». Louis FAVOREU et Philipe LOIC : « Les grandes décisions du Conseil
constitutionnel, GRANDS ARRETS … », Op.cit, p652.

ن من القوانین غیاب الرقابة على القوانین العضویة التي تعتمد عن طریق اإلستفتاء، یؤدي إلى الحصول على نوعی نإ –)3(

اء على إخطار رئیس ة سابقة من طرف المجلس الدستوري بنتخضع لرقابة إلزامیالعضویة، فهناك قوانین عضویة برلمانیة 

أن  لهذه الطائفةمن رقابة المجلس الدستوري، وبالتالي یمكن علیها الشعب وتنفلت یصادقالجمهوریة، وهناك قوانین عضویة 

.137، ص، مرجع سابق"...ي في رقابة القوانین العضویة دور المجلس الدستور ":نبالي فطة.تعدل أحكام الدستور
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  يــانـــثـــب الــلـــطــمــال

مؤسساتال دور بقیةستثنائیة تهمیش لظروف اإلالتشریع باألوامر في ال

، مما یفرض اإلعتراف لرئیس وقاهرة ستثنائیةقد یكون المجتمع عرضة لظروف ا

الجمهوریة بسلطات واسعة للتحكم في الوضع اإلستثنائي، غیر أن اإلشكالیة التي تثار في هذا 

قانون خاص یحكم نشاطها في هل ینبغي تقیید السلطة التنفیذیة ب:الصدد، تتمثل في معرفة

)1(ذیة بتطبیق النصوص الخاصة؟یلزم هذا القانون السلطة التنفیحیثبالحاالت اإلستثنائیة؟ 

وهل تخضع اإلجراءات اإلستثنائیة ألي شكل من أشكال الرقابة؟

أن تلجأ بیقتضي ،ت اإلستثنائیةتطبیق اإلجراءافإذا كان البعض یرى بأن اللجوء إلى 

التنفیذیة بالضرورة إلى البرلمان لطلب استصدار قانون خاص یحكم عملها ونشاطها السلطة 

، إال أن البعض اآلخر قد انتقد هذه الطریقة على أساس أن الخطیرةفي ظل هذه الظروف

الظروف اإلستثنائیة قد تحل بصورة مفاجئة وغیر متوقعة، مما قد یعیق من نشاط السلطة 

، وهو ما یجعل السلطة التنفیذیة في دائرة الترقب )2(واجهة الوضعالتنفیذیة، ویغل یدها عن م

.لبرلمان ثم تتحرك لمواجهة الوضعإلى غایة صدور النص القانوني من ا

أو من طرف ستفتاءإن عرض اإلجراءات اإلستثنائیة على رقابة الشعب عن طریق اإل

زمة، ما یؤدي إلى تفاقم األوهو أن یبطئ من العملیة التشریعیة،  هشأنالمجلس الدستوري من 

"قائيو "ذیة، وبذلك یتحول دورها من لطة التنفیقد جاوزت السوفي هذه الحالة تكون األوضاع

.)3(تأثیر سلبي على ممارسة الحقوق والحریات العامةقد یكون له " ردعي" إلى

التشریع المطلق لسلطات رئیس الجمهوریة عند لجوئه إلىیترتب عن اإلتساع العملي 

باألوامر في الحالة اإلستثنائیة، أن یتم استبعاد البرلمان كلیة بمناسبة إقرار وٕالغاء حالتي 

وانفالت جمیع اإلجراءات اإلستثنائیة من كل أشكال الرقابة، )الفرع األول(الطوارئ والحصار 

.)الفرع الثاني(سواء من طرف الهیئة الناخبة أو من طرف المجلس الدستوري 

.177، ص1991، منشأة المعارف، اإلسكندریة، "القانون اإلداري":عبد الغني بسیوني عبد اهللا–)1(

.394، صالمرجع نفسه:عبد الغني بسیوني عبد اهللا–)2(
.390، مرجع سابق، ص"...الوجیز في القانون اإلداري ":بوضیاف عمار–)3(
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رع األولــفــال

حالتي الطوارئ والحصاررفع و  البرلمان بمناسبة إعالنستبعاد ا

Etat(ة الطوارئ تعد كل من حال d’urgence(وحالة الحصار)Etat de siège( من

بین الظروف غیر العادیة، التي تخول لرئیس الجمهوریة حق التصرف السریع لمواجهة الخطر 

،ها، وهو ما ینجم عنه تهمیش البرلمان كلیة في هذا المجالالذي یهدد أمن الدولة ومؤسسات

.)1(التنظیمنطاقخصوصا مع نقل الصالحیات مؤقتا من نطاق التشریع إلى

وجوبا عند لجوء رئیس الجمهوریة إلى إقرار الحالة یجتمع البرلمان  أنبیشترط المؤسس

هذه المسألة، ألن البرلمان ال یمكنه هذا اإلجتماع أي دور فاعل في، لكن لیس ل)2(اإلستثنائیة

ت اإلستثنائیة، بمعنى أساء في استعمال السلطاقا أن یحكم على رئیس الجمهوریة إذا ماإطال

.)3(ما یصدر من رئیس الجمهوریة من إجراءات إستثنائیةلیس باستطاعته أن یراقب

لى به بخصوص دور في الخطاب الذي أد1961أفریل 25أكد الرئیس الفرنسي بتاریخ 

23، خالل الفترة الممتدة من 1958من دستور 16البرلمان عند اللجوء إلى تطبیق المادة 

"قائال1961سبتمبر 29إلى غایة 1961أفریل  من الدستور محل 16إن وضع المادة :

تطبیق، ال یمنع ذلك اإلجراء الدستوري الذي یخول للبرلمان أن یباشر ما له من اختصاص 

ع في األساس لمجال القانون وما في ذلك من ممارسة للرقابة، وبالتالي  فالعالقة یرج

الوظیفیة ولیست العضویة بین الهیئتین یجب أن تستمر رغم حالة الضرورة، ولكن البرلمان 

.)4("من إجراءات خاصة16غیر مخول له بأن یتخذ ما تتطلبه المادة 

جامعة ر، معهد الحقوق والعلوم اإلداریة،، مذكرة لنیل شهادة الماجستی"آثار حالة الطوارئ ": حشماخي عبد الفتا–)1(

.70-65، ص ص1997الجزائر، 
"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم1996من دستور 04ف  93تنص المادة –)2( ...."ویجتمع البرلمان وجوبا...:
.80ص و 79ص: ما قبله.رغم شكلیة اجتماع البرلمان، إال أن هذا اإلجراء وجوبي إلقرار الحالة اإلستثنائیة–)3(

(4) – « Dans les circonstances actuelles, je considère que la mise en œuvre de l’article 16 ne
saurait modifier les actes du parlement: exercice du pouvoir législatif et contrôle. De ce fait,
les rapports du gouvernement et du parlement doivent fonctionner dans les conditions
normales pour autant qu’il ne s’agisse pas de mesures prises ou à prendre en vertu de
l’article 16 de la constitution … ». Jean CHATELIN : « La Constitution de la République
française », Analyses et commentaires sous la direction de François LUCHAIRE et Gérard
CONAC, 02ème édition, Economica, Paris, 1987, p548 et p549.
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، على ضرورة 1961أوت  29جتماعها المنعقد بتاریخ رت ندوة الرؤساء في فرنسا أثناء اأق    

، 1958من دستور 16جتماع الجمعیة الوطنیة عند لجوء رئیس الجمهوریة إلى تطبیق المادة ا

أرسل وكنتیجة النعقاد ندوة الرؤساء هذه، .وهو ما أیده مجلس الشیوخ وعارضه الوزیر األول

موضحا له موقفه الفرنسي ى الوزیر األول رسالة إل"شارل دیغول"الفرنسيرئیس الجمهوریة

:ما یليفیهافي هذه المسألة قائال

مبدأ إن الدستور قاطع في هذا الخصوص، حیث أنه ال یضع أیة عقبة فیما یتعلق ب"

ن تناقض مع الدستور، هو أن یفضي البرلماهو مالبرلمان إلى اإلنعقاد، ولكن مااستدعاء 

.)1("...أن یمارس الوظیفة التشریعیة من خالل ذلك اإلجتماع إلى 

، إلى دفع ومواجهة ة في ظل الظروف اإلستثنائیةتوسیع صالحیات رئیس الجمهورییهدف

الدولة ومؤسساتها بأقصى سرعة، من خالل تخویله سلطة اتخاذ أمن ما یمس بسالمة كل 

ل األمة ى استقالجمیع اإلجراءات اإلستثنائیة والضروریة، التي تستوجبها المحافظة عل

لجمهوریة، لكنه بالمقابل یكشف من ناحیة أخرى عن ضعف وهشاشة والمؤسسات الدستوریة ل

، مقابل اإلتساع المطلق لصالحیات وسلطات حیات التشریعیة للبرلمانواضمحالل الصال

.)2(السلطة التنفیذیة في ظل تطبیق حالتي الطوارئ والحصار

(1) – « Compte tenu de la lettre stricte de la constitution, il ne faisait aucun obstacle au
principe de la convocation du parlement, mais il tenait pour contraire de la constitution que
la réunion annoncée du parlement ait un aboutissement législatif … ». Georges BERLIA:
« Le contrôle de recours à l’article 16 et de son application», in R.D.P, no 05, 1962, p288.

كافیة لحمایة الضمانة بالالظروف اإلستثنائیة لیست توفر سلطات واسعة في ظل وتزویده بإن تخویل رئیس الجمهوریة –)2(

ه بطریقة ال یغلب علیها التفوق واإلنفراد دد في تمكینه من مباشرة اختصاصح، وٕانما الضمانة الحقیقیة تتوتكریس تفوقهمكانته

لما هذا المنظور كان من األفضل إقرار وتأكید مشاركة البرلمان لرئیس الجمهوریة في هذا الشأن، مثالقرار، ومن سلطة اتخاذ ب

الحرب، أو حالة الطوارئ  إلى إقرار حالةء رئیس الجمهوریةذهب إلیه الدستور البرتغالي الذي یفترض قانونا أن یكون لجو 

من الدستور 141نجد أن المادة إذ . لجنتها الدائمةترخیص منترخیص من الجمعیة الوطنیة أوالحصول على بناء على 

:ما یلي علىتنص 1976البرتغالي لسنة 

« L’état de siège ou l’état d’urgence ne sont décrétés qu’après auditions du gouvernement,
et autorisation de l’Assemblée de la République, ou de sa commission permanente au cas ou
c’celle-ci ne serait pas en réunion, et qu’il s’avérait impossible de le faire réunir
immédiatement. La déclaration de l’état de siège ou l’état de d’urgence décrétée sur
autorisation de la commission permanente de l’Assemblée de la République, devra aussitôt
que possible être ratifiée par c’celle-ci en session plénière ». L’article 141 de la Constitution

Portugaise du 02 avril 1976, in www.mjp.univ-perp.fr/constit/por1976a.htm.
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على حالتي الطوارئ 1963في دستور صریحبشكللم ینص المؤسس الجزائري 

أن رئیس الجمهوریة بإمكانه أن ب، نجد )1(منه59المادة أحكام والحصار، لكن بالرجوع إلى 

أن هذه بما یفهم ضمنیا یة نتیجة وجود خطر وشیك الوقوع، وهو یتخذ جمیع التدابیر اإلستثنائ

.المادة تشمل سائر الحاالت غیر العادیة

على حالتي بالتنصیص صراحة1989ودستور 1976كل من دستور سس فيقام المؤ 

أما من الناحیة العملیة، فقد .)2(على التوالي86و 119الطوارئ والحصار بموجب المادتین 

تخاذ إجراءات إستثنائیة ، إلى ا1980في أكتوبر )شلف حالیاوالیة ال(أدى زلزال األصنام 

إن كانت حالة طوارئ أم حالة آنذاكالحالة المطبقةدون أن یتم تحدید نوع لكن مشددة،

.حصار، رغم أن صالحیات السلطات المدنیة قد تم نقلها إلى السلطات العسكریة

یعود التطبیق الفعلي لحالتي الطوارئ والحصار في الجزائر إلى بدایة سنوات التسعینات، 

صائفة من بدایة لى جمیع األصعدةفنتیجة لألوضاع المتوترة التي عرفتها الحیاة العامة ع

موجةالظروف الصعبة الناجمة عن، والتي اعتبرت بمثابة حلقة متواصلة لتلك 1990

جمهوریة في حالة الخطر الوشیك الوقوع، یمكن لرئیس ال": على) مرجع سابق(1963من دستور 59تنص المادة -)1(

".ریة، ویجتمع المجلس الوطني وجوباستثنائیة لحمایة استقالل األمة ومؤسسات الجمهو اتخاذ تدابیر ا

حیث وضع ،"لبأحداث منطقة القبائ"األحداث التي سمیت إثر"أحمد بن بلة"الراحلفي عهد الرئیس ادةالمتم تطبیق هذه 

تصریح أنظر.، متحمال كامل مسؤولیاته في ذلك1963أكتوبر 03التطبیق ابتداء من حیزهذه المادة رئیس الجمهوریة 

وهكذا  ).02الهامش (119ص: ما قبله.1963أكتوبر 03مؤرخ في 73في ج ر ج ج عدد الصادر رئیس الجمهوریة 

الهامة التي تمخضت عن النتائج بین ومن .یوما عن صدوره23الذي لم یدم سوى 1963انتهت فترة الحكم العادیة لدستور 

الجمهوریة للسلطة التنفیذیة من خالل تركیز جمیع الصالحیات بین ، احتكار رئیس 1963من دستور 59استعمال المادة 

تصاصاتهم برئاسة الجمهوریة ابتداء عن هذا التركیز على مستوى الوظیفة اإلداریة مثال، إلحاق سلك الوالة واخ، لیترتبیدیه

مكان وزارتي كما تم إنشاء مدیریتین ملحقتین برئاسة الجمهوریة.داخلیةمقلصا بذلك من مهام وزیر ال، 1963جویلیة 31من 

"باد ناصرل: راجع. اإلعالمالمالیة والتخطیط و  .121، مرجع سابق، ص"...القانون اإلداري :

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم على 1976من دستور 119تنص المادة –)2( في حالة الضرورة الملحة یقرر رئیس :

زمة الستتباب الجمهوریة، في اجتماع لهیئات الحزب العلیا والحكومة، حالة الطوارئ أو الحصار ویتخذ كل اإلجراءات الال 

یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة، حالة :"على) مرجع سابق(1989من دستور 86وتنص المادة ."الوضع

تماع المجلس األعلى لألمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس ة بعد اجالطوارئ أو الحصار لمدة معین

كل التدابیر الالزمة الستتباب الوضع، وال یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحكومة، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ

".الحصار، إال بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني
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1988اإلضطرابات التي عرفتها الجزائر خالل شهر أكتوبر من سنة
، لتنتقل بعدها إلى )1(

ترتسم من أجل أخذ مكان دائم في طریق الدیمقراطیة، الذي لمصراع عنیف حول السلطة،

.)2(معالمه بشكل واضح خالل تلك الفترة

الن عن حالة التي حلت بالجزائر مع مطلع التسعینات، اإلعاألزمة الحادةتم على إثر

196-91المرسوم الرئاسي رقمصدوربموجبالحصار 
أشهر عبر كامل التراب ، لمدة أربعة)3(

ة الثالثة من هذا د تقرر في المادوق. الوطني، بهدف الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة

تفویض جمیع صالحیات السلطة المدنیة في مجال النظام العام إلى المرسوم الرئاسي 

السلطات العسكریة، كما تم إلحاق مصالح الشرطة بالقیادة العلیا للسلطات العسكریة، فترتب 

التجول، وتم عن ذلك دخول الجیش إلى مختلف شوارع وأنحاء الجزائر العاصمة وفرض حظر

، ولهذا السبب تقرر تأجیل اإلنتخابات التشریعیة )4(تقیید الحریات الفردیة والعامة بشكل كبیر

1991جوان 17التي كانت مقرر إجراؤها في تاریخ 
)5(.

، حیث تم 1991سبتمبر 29تطبیق حالة الحصار في الجزائر إلى غایة تاریخ استمر

336-91مهوریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم رفعها نهائیا من طرف رئیس الج
)6(.

(1) – Jocelyne CESARI : « Algérie - Chronique intérieure 1993 », in Annuaire de l’Afrique
du Nord, tome XXXII, 1993, CNRS édition, pp 399 - 418. M BOUSSOUMAH : « La
situation de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 novembre 1995 », in
Idara, Revue de l’école nationale d’administration, vol 10, no 02, 2000, pp 98–101.

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة اإلقتصادیة، "إلى یومنا هذا1962الوضع الحزبي في الجزائر من ":غوتي مكامشة–)2(

"صدوق عمر.678، ص 1990، 03، العدد 15، الجزء والسیاسیة ، "یة وقانونیة في بعض قضایا األزمةآراء سیاس:

.ما یلیهاو  110، ص1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
ولوضع هذا ).مرجع سابق(یتضمن تقریر حالة الحصار 1991جوان 04مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم –)3(

رقم  المرسوم التنفیذي:المرسوم الرئاسي حیز التطبیق صدرت عدة نصوص تنظیمیة في هذا المجال، والتي نذكر منها مثال

جوان 25مؤرخ في 44یحدد شروط وحدود اإلیداع في مركز أمني، ج ر ج ج عدد 1991جوان 25مؤرخ في 91-201

یحدد شروط الوضع تحت اإلقامة المشروطة، ج ر 1991جوان 25مؤرخ في 202-91وكذا المرسوم التنفیذي رقم .1991

.1991جون 25مؤرخ في 44ج ج عدد 
).مرجع سابق(المتضمن تقریر حالة الحصار 196-91من المرسوم الرئاسي رقم 07إلى  01أنظر المواد من –)4(
84-91، یلغي المرسوم الرئاسي رقم 1991جوان 05مؤرخ في 197-91من المرسوم الرئاسي رقم 01أنظر المادة –)5(

.1991جوان 12مؤرخ في 29، یتضمن استدعاء هیئة الناخبین، ج ر ج ج عدد 1991أفریل 03مؤرخ في 
).مرجع سابق(یتضمن رفع حالة الحصار 1991سبتمبر 22مؤرخ في 336-91مرسوم رئاسي رقم –)6(
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1992جانفي 11وعلى إثر الفراغ الدستوري الذي أعلنه المجلس الدستوري بتاریخ 
)1( ،

تقالة رئیس الجمهوریة آنذاك المرحومس، بسبب االناجم عن شغور مؤسسات الجمهوریة

ور البرلمان بسبب حل المجلس غ، واقتران استقالته بش1992جانفي 11 في" بن جدیدالشاذلي"

في  لألمندخل المجلس األعلى، الذي كان في نهایة عهدته التشریعیة،)2(بي الوطنيالشع

شغور رئاسة لسد أعلن من خاللها عن تأسیس المجلس األعلى للدولة،دورة مستمرة

، 02-92قم ستنادا إلى ما جاء في مداولته ر ألعلى للدولة ا، حیث یتولى المجلس ا)3(الجمهوریة

.)4(مهمة التشریع عن طریق مراسیم ذات طابع تشریعي

المرسوم الرئاسي رقم موجب صدور في كامل التراب الوطني بتم إعالن حالة الطوارئ 

92-44
، مع إمكانیة رفعها قبل المیعاد 1992فیفري 09شهرا بدایة منإثنى عشر ، لمدة )5(

ام العام لضمان أفضل ألمن األشخاص والممتلكات، ، وذلك بهدف الحفاظ على النظ)6(المحدد

وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة، حیث تولى آنذاك وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة 

جانفي 12المؤرخ في ، وكذا بیان المجلس األعلى لألمن 1992جانفي 11أنظر تصریح المجلس الدستوري بتاریخ –)1(

"بوكرا إدریس:مرجعان منشوران في.1992 تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ اإلستقالل من خالل الوثائق :

.243، ص1994القسم الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،"والنصوص الرسمیة
).مرجع سابق(، یتضمن حل المجلس الشعبي الوطني 1992نفي جا04مؤرخ في 01-92مرسوم رئاسي رقم –)2(
).مرجع سابق(، یتضمن إقامة مجلس أعلى للدولة 1992جانفي 14إعالن المجلس األعلى لألمن مؤرخ في -)3(
).مرجع سابق(للمجلس األعلى للدولة تتعلق بالمراسیم ذات الطابع التشریعي 02-92مداولة رقم –)4(
).مرجع سابق(یتضمن إعالن حالة الطوارئ 1992فیفري 09مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم –)5(

(6) – La déclaration de l’état d’urgence par le Haut Comité d’Etat (HCE) installé par
délibération d’une institution consultative (Le Haut Conseil de Sécurité) a dépassé les
prérogatives constitutionnelles pour les motifs suivants:
* L’état d’urgence ne peut être décidé que par le Président de la République au sens de l’article
68 de la Constitution de 28 février 1989. Institution vacante depuis le 11 janvier 1992.
* L’état d’urgence est décidé après consultation du Président de l’Assemblée Populaire
Nationale (P/APN). Cette autre institution est également inexistante, puisque dissoute par
décision injustifiée du Président de la République.
* La prorogation pour une durée illimitée de l’état d’urgence décidé par le décret présidentiel
no 93-02, est à son tour, en plus de son inconstitutionnalité, illégale et non conforme au standard
minimum universellement accordé au concept de durée déterminée qui ne peut prendre une
autre signification outre passant la définition de durée « raisonnable », maintes fois confirmée
et rappelée par la jurisprudence internationale dans tous les domaines, notamment les
juridictions ayant trait aux garanties et protection des droits et libertés fondamentaux.
Abdelkader KACHER: « De l’état des lieux en général et de l’état d’urgence en Algérie en
particulier », 2ème partie, in www.elwatan.com/actualité/2e-partie, daté le 16-02-2011, p01.
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شؤون اإلدارة العامة، بهدف تنفیذ جمیع تدابیر الوقایة والحفاظ على النظام العام واألمن 

.)2(، بمساعدة السلطات العسكریة)1(موميعال

لمدة عبر كافة التراب الوطني حالة الطوارئ العمل بتمدید 1992فیفري 06تم في تاریخ 

02-93المرسوم التشریعي رقم صدوربموجب، وذلك ةغیر محدد
وهو ما یثیر التساؤل ، )3(

، خصوصا في ظل وجود القانون رقم )4(هذه الحالة آنذاك؟تطبیق حول مدى دستوریة استمرار 

ق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة األمن العمومي خارج تعلالذي ی91-23

.)5(الحاالت اإلستثنائیة

، أین تم رفعها من طرف 2011فیفري 23تطبیق حالة الطوارئ إلى غایة تاریخ امتد

01-11األمر الرئاسي رقم صدور رئیس الجمهوریة بموجب 
دون أن یشارك البرلمان لكن ، )6(

1996من دستور02فقرة 91مثلما نصت علیه المادة ،أو إلغائهافي تمدیدها 
)7(.

المتضمن إعالن حالة الطوارئ، وكذا المادة األولى من القرار الوزاري 44-92المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم -)1(

یتضمن التنظیم العام 1992فیفري 10المشترك بین وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر الدفاع الوطني، مؤرخ في 

.1992فیفري 11مؤرخ في 11فاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارئ، ج ر ج ج عدد لتدابیر الح

من 08إلى  03المواد من ).مرجع سابق(المتضمن إعالن حالة الطوارئ 44-92من المرسوم الرئاسي رقم 09المادة –)2(

).المرجع أعاله(الدفاع الوطني القرار الوزاري المشترك بین وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر 

).مرجع سابق(یتضمن تمدید حالة الطوارئ 1993فیفري 06مؤرخ في 02-93مرسوم تشریعي رقم –)3(

لقد قدم نواب المجلس الشعبي الوطني اقتراح قانون یتضمن رفع حالة الطوارئ، وتم إحالته على لجنة الدفاع الوطني –)4(

، ولهذا الغرض عقدت لجنة الدفاع الوطني أربعة اجتماعات أفضت في النهایة إلى أن 1997جانفي 17یخ قصد دراسته بتار 

تقریر الظروف المالئمة إلقرار حالة الطوارئ أو رفعها هي من صالحیات رئیس الجمهوریة، وأن أي تدخل من البرلمان في 

لذا اقترحت اللجنة على نواب المجلس الشعبي الوطني هذه المسألة یعد تعدیا صارخا على صالحیات رئیس الجمهوریة، 

رفض اقتراح القانون المتضمن رفع حالة الطوارئ، وفعال صوت النواب بأغلبیة مطلقة على رفض هذا اإلقتراح في جلسته 

لفترة ، ا1997سنة 58الجریدة الرسمیة لمداوالت المجلس الشعبي الوطني، رقم :أنظر.1997جانفي 27المنعقدة بتاریخ 

.08، ص1997أفریل 15التشریعیة الرابعة، السنة األولى، الدورة العادیة األولى، 

یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة األمن 1991دیسمبر 06مؤرخ في 23-91قانون رقم –)5(

).دل ومتمممع(1991دیسمبر 11مؤرخ في 62العمومي خارج الحاالت اإلستثنائیة، ج ر ج ج عدد 
.)مرجع سابق(یتضمن رفع حالة الطوارئ 2011فیفري 23مؤرخ في 01-11أمر رقم -)6(
ال یمكن تمدید حالة الطوارئ أو و" : على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 02ف  91المادة تنص -)7(

".البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معاالحصار، إال بعد موافقة
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یطرح اإلشكال مرة أخرى حول مدى حقیقة رفع حالة الطوارئ، خاصة في ظل صدور 

، الذي یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي 2011فیفري 23المؤرخ في 02-11األمر رقم 

، مما جعل البعض یعتبر هذا )1(اإلستثنائیةفي مكافحة اإلرهاب والتخریب خارج الحاالت

، على اعتبار أنه یتضمن إجراءات أخطر من حالة "حالة طوارئ مكرر"األمر بمثابة إقرار 

، خصوصا مع إقرار المدیریة العامة لألمن الوطني تمدید العمل بحالة )2(الطوارئ ذاتها

، بعد 2011جانفي 15تاریخبدایة منن الدرجة الثانیة لمدة أسبوع آخرالطوارئ م

ضد وضعیات إجتماعیة وٕاقتصادیة التي شهدتها عدة والیات من الوطنالعارمةاإلحتجاجات

.)3(واعتداء على األمالك العامة والخاصةدت في النهایة إلى أعمال شغبمزریة، أ

حمایة األمن العمومي یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في2011فیفري 23مؤرخ في 03-11أمر رقم -)1(

.)مرجع سابق(اإلرهاب والتخریب خارج الحاالت اإلستثنائیةومكافحة

، جریدة الشروق الیومي لیوم األحد "جمال بن عبد السالم"أنظر تصریح األمین العام لحركة اإلصالح الوطني السید –)2(

.05، ص3224هجري، العدد 1432ربیع الثاني 01الموافق لیوم 2011مارس 06

تمدید العمل بحالة الطوارئ من الدرجة ى مدیري أمن الوالیات، من الوطني في مراسلة جدیدة إلقررت المدیریة العامة لأل–)3(

14مدیري األمن الوالئي مجددا یوم "عبد الغني هامل"ة إلى أسبوع آخر، حیث راسل المدیر العام لألمن الوطني اللواء الثانی

رهم بضرورة توخي الحذر والتعامل مع الوضع األمني عبر كافة والیات الوطن بكثیر من الیقظة والفطنة، ، یخط2011جانفي 

األمر الذي یفرض على الضباط واألعوان مالزمة أماكن .والتي لن تتوفر إال برفع تعداد أعوان األمن المتأهبین ألي طارئ

على حالة الطوارئ من الدرجة الثانیة لمدة أسبوع آخر بدایة من فاإلبقاء .عملهم وعدم المغادرة تحت أي ظرف من الظروف

، یملیه حجم العمل المفروض على أعوان األمن، على اعتبار أن التحقیقات على مستوى مراكز الشرطة 2011جانفي 15

حالة التأهب في مازالت متواصلة، نظرا للكم الهائل من تسجیالت الفیدیو والصور التي حولت إلیها، كما أن اإلبقاء على

جهاز األمن أملته أوامر أصدرتها وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، التي طالبت تقاریر وافیة ونتائج عملیة للتحقیق األمني، 

وقد ركزت التحقیقات األمنیة المفتوحة ".الزیت والسكر"فیما شهدته بعض والیات الجمهوریة من أحداث عقب ما سمي بأزمة 

أسباب انفالت الوضع األمني واألطراف التي حركت الشارع في موجات لصوصیة، ولیس في المسببات التي في البحث عن 

فتسجیالت الفیدیو والصور التي التقطتها كامیرات األمن وكامیرات مقرات الهیئات الرسمیة .أدت إلى اإلحتجاج السلمي

ین، تخضع لعملیات تفریغ وتحدید لهویات األشخاص قبل تحدید والعمومیة، وحتى كامیرات الدوائر الوزاریة وتسجیالت المواطن

عناوینهم، ویتم البت في مسألة مداهمة منازلهم لتوقیفهم أو إخضاعهم للسماع، على اعتبار وجود تسجیالت فیدیو تظهر 

المساجد عملیة وقد شهدت غالبیة أحیاء العاصمة وعددا من.عملیات الشغب وكیفیات السطو والشباب المتورط في العملیات

تطویق أمني عن بعد، في محاولة لتفادي أي طارئ ینعكس سلبا على عودة الهدوء، خاصة بعد عودة أئمة المساجد في 

.خطبهم إلى األحداث في محاولة لنبذ العنف

شور في ، مقال من"لطوارئ من الدرجة الثانیة وسط مصالح األمن ألسبوع آخرحالة اتمدید ":بلعمري سمیرة:نقال عن

.08، ص3174، العدد 2011جانفي 15لیوم جریدة الشروق الیومي
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  يــانــثـــرع الــفـــال

وریةانفالت اإلجراءات اإلستثنائیة من الرقابتین الشعبیة والدست

جمیع یة والفرنسیة، أین تخضع التجربتین الدستوریتین المصر خالفا لما هو معمول به

اإلجراءات اإلستثنائیة، سواء لرقابة سابقة عن طریق اإلستفتاء أو لرقابة الحقة عن طریق 

كلیة نفالت هذه اإلجراءاتازائر یثبت الواقع الدستوري والعملي في الج فإنالمجلس الدستوري، 

.)ثانیا(كما تنفلت أیضا من رقابة المجلس الدستوري )أوال(ة الناخبةالهیئمن رقابة

:انعدام الرقابة على اإلجراءات اإلستثنائیة من طرف الهیئة الناخبة: أوال

على اإلجراءات اإلستثنائیة المتخذة من طرف رئیس الجمهوریة في الرقابة الشعبیةتتجسد

، وذلك للتعرف على ما إذا كانت تصرفات )1(اشرتها عن طریق اإلستفتاءقیام أفراد الشعب بمب

.رئیس الجمهوریة تتفق مع أحكام الدستور أم ال تتفق معه

في غالبیة األحیان طابعا سیاسیا،اللجوء إلى استعمال أسلوب اإلستفتاء الشعبيیكتسي

غالبا ما یتعرض ألسالیب الضغط ال أثر له من الناحیة القانونیة في معظم األحوال، كما أنه

أنه یبقى حقا خالصا لرئیس والتأثیر والتزییف في العدید من األنظمة الدستوریة، على اعتبار

، مما یجعله عدیم الفعالیة في ضمان )2(الجمهوریة دون سواه، یلجأ إلیه متى یرید وكیفما یشاء

ستوري صریح یلزم رئیس كما أنه في غیاب نص د.دستوریة اإلجراءات المستفتى فیها

إستفتاء :یعرف اإلستفتاء على أنه الرجوع إلى إرادة الشعب ألخذ رأیه حول موضوع ما، وعلى هذا النحو یتنوع إلى"–)1(

ابع دستوري، استفتاء تشریعي إذا تعلق بقانون تشریعي معین، واستفتاء سیاسي في دستوري إذا تعلق بموضوع ذو ط

دول العربیة ذات النظام السلطة التشریعیة في ال":قائد محمد طربوش:نقال عن."حالة إجرائه في أمور سیاسیة 

.274، ص1995شر والتوزیع، بیروت، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والن"الجمهوري

)مرجع سابق(ملغى .لعضوي المتعلق بنظام اإلنتخاباتالمتضمن القانون ا07-97من األمر رقم 168تنص المادة –)2(

یوما قبل تاریخ إجراء اإلستفتاء، ویرفق النص )45(یستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي خمسة وأربعون ":على

ویتم تحدید صیغة السؤال المستفتى فیه بموجب المرسوم ."لمنصوص علیه في الفقرة السابقةالمقترح لإلستفتاء بالمرسوم ا

التصویت على ، ویكون" ؟المطروح علیكم... على  هل أنتم موافقون":الرئاسي المنصوص علیه في هذه المادة كما یلي

بنظام المتضمن القانون العضوي المتعلق 07-97من األمر رقم 170والمادة 169أنظر المادة .هذا السؤال بنعم أو ال فقط

).مرجع سابق(اإلنتخابات، ملغى
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یجعل الجمهوریة بعرض اإلجراءات اإلستثنائیة على رقابة الشعب عن طریق اإلستفتاء، 

كبیرا خطرا أحیانا تشكل قد اتخاذ تدابیر سمح له بذا المجال، بشكل یفي هجدا سلطته واسعة 

.للمواطنینالعامة الدستوریةعلى ممارسة الحقوق والحریات

ستفتاء ا إجراءحدث بمناسبةستعلى إثر التعدیل الدستوري الذي امصريیشترط المؤسس ال

المتعلقة بالحالة اإلستثنائیة مرتبطا 74أن یكون اللجوء إلى تطبیق المادة ب، 2005ماي 25

ستفتاء راكه في المسألة، تمهیدا إلجراء ابضرورة توجیه رئیس الجمهوریة لبیان إلى الشعب إلش

تي یتخذها لمواجهة تلك الظروف اإلستثنائیة خالل مدة أقصاها شعبي على اإلجراءات ال

ستفتاء ذو طابع تشریعیا وٕانما هو ا، وال یعد هذا اإلجراء استفتاء)1(ستون یوما من اتخاذها

ال على قوتها  و ،سیاسي ال تأثیر له على الطبیعة القانونیة اإلداریة لإلجراءات محل اإلستفتاء

.)2(ومدى إمكانیة الطعن فیها أمام القضاءعیتهاال على مشرو القانونیة، و

المصريالتي یتخذها رئیس الجمهوریة"اإلجراءات الفوریة السریعة"ومن المؤكد أن 

، هي إجراءات إستثنائیة تشمل سائر األعمال 1971من دستور 74استنادا إلى نص المادة 

میعها على قرارات بقوانین، ولكنها تظل جالمادیة والقرارات اإلداریة والقرارات الالئحیة أو ال

.ما لها من قوة القانونطبیعتها اإلداریة، رغم

مرتین، حیث كانت 1971من الدستور المصري لسنة 74تم اللجوء إلى تطبیق المادة 

، وذلك 1977لسنة 02، وفیها أصدر رئیس الجمهوریة القرار بقانون رقم 1977األولى عام 

، متضمنا بعض النصوص في 1977جانفي 19و 18ضة التي وقعت یومي لمواجهة اإلنتفا

(1) – « En cas de danger menaçant l’unité nationale ou la sécurité de la patrie ou empêchant
les institutions de l’Etat de remplir leur rôle constitutionnel, il appartient au Président de la
République de prendre les mesures urgentes pour parer à ce danger. Dans ce cas, il adresse
un message au peuple et il est procédé à un référendum sur les mesures qu’il aura prises
dans les soixante jours qui suivent ». Art 74 de la constitution égyptienne de 1971 (modifiée et
complétée). In http//démocratie.fr.francophonie.org/IMG/pdf/Egypt-const-révisée-2005.pdf

1971من دستور74نادا إلى المادة قضت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة بأن قرار رئیس الجمهوریة الصادر است–)2(

ال یمكن لإلستفتاء الشعبي أن یحول دون الطعن في هذا القرار أو تطهیره من العیوب التي تشوبه، إذ لیس من شأن هذا 

اإلستفتاء أن یعید قرارا معدوما إلى الحیاة، وال یمكنه إصباغ الصحة على قرار ولد باطال، وال أن یغیر من طبیعته فیلحقه 

.08للسنة 14، قضیة رقم 1992مارس 07حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، مؤرخ في :أنظر.عمال السیادةبأ

"سامي جمال الدین:منشور في .155، مرجع سابق، ص"...نون الدستوري والشرعیة الدستوریة القا:
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وقد تم .المجاالت الدستوریة والجنائیة والضریبیة، وهو تطبیق أجمع الفقه على عدم دستوریته

تاریخ نشره، دون انتظار نتیجة اإلستفتاء الشعبي الذي حدد  ذفعال العمل بهذا القرار بقانون من

ما یؤكد الطبیعة السیاسیة لهذا اإلستفتاء، ولذلك من هذا التاریخ، وهو رائه بعد أسبوع تاریخ إج

قام مجلس الشعب بتعدیله أكثر من مرة ثم قام بإلغائه من تشریعاته المختلفة، كما قام القضاء 

موافقة دون أن یؤثر ذلك علىلكن أحكامه، اإلداري بفحص مدى مشروعیته في العدید من

.فتاءاإلستالشعب علیه عن طریق

، لمواجهة 1981في عام 1971من الدستور المصري لسنة 74كان التطبیق الثاني للمادة 

أخطار الفتنة الطائفیة التي اندلعت في سبتمبر من ذلك العام، حیث أصدر رئیس الجمهوریة 

تتعلق بنقل بعض العاملین من الصحفیین واألساتذة الجامعیین ،حینها سبعة قرارات فردیة

المیین، وحل بعض الجمعیات والمؤسسات الخاصة، وٕالغاء تراخیص إصدار بعض واإلع

الصحف والمطبوعات، وتوقیف عدة شخصیات تم إیداعها السجون بغرض التحقیق، مما أثار 

.سخطا شعبیا شدیدا أسفر في نهایته عن اغتیال رئیس الجمهوریة

وذلك  ة على استفتاء الشعب،ستثنائیعرض اإلجراءات اإلضرورة الكتاب نحوبعضاتجه 

، ال یؤدي فقط إلى دستوریا، وبالتالي فإن تكریس هذا اإلجراء)1(عمال بقاعدة تقابل اإلجراءات

ى إضفاء المزید منتحصین ما یصدر من رئیس الجمهوریة من قرارات، بل یعمل عل

على اإلستفتاء وبالمقابل هناك من یرى بأن عرض اإلجراءات اإلستثنائیة .)2(علیهامشروعةال

، لتصبح طائفة متمیزة من األعمال )3(الشعبي یمنحها درجة أعلى من حیث التصنیف والمرتبة

، الطبعة األولى، دار الفكر العربي، "جاهات الحدیثة اإلداري في ظل اإلتمبادئ وأحكام القانون ":محمد فؤاد مهنا–)1(

.766، ص1971اإلسكندریة، 

.39، ص1978هرة، ، دار الفكر العربي، القا"لقانون الدستوري المصري اإلتحاديمبادئ ا":سلیمان محمد الطماوي–)2(

.100، مرجع سابق، ص"...الضرورة في القانون الدستوري نظریة ":یحي الجمل–)3(

تفتاء الشعب ال یمنحها درجة أعلى من حیث التصنیف والمرتبة، یرى بعض الكتاب بأن عرض اإلجراءات اإلستثنائیة على اس

ألن التجربة في الجزائر تؤكد بأن اللجوء إلى اإلستفتاء یتم بناء على إخطار عامة الشعب من طرف رئیس الجمهوریة عن 

تحاور إطالقا في طریق مرسوم رئاسي، دون اإلهتمام برأي الشعب هل یعبر فعال عن قناعته أم ال، كونه ال یناقش وال ی

المسألة المستفتى فیها، وٕانما یكتفي فقط بالتصویت علیها بنعم أو ال، خصوصا مع افتقار غالبیة الشعب للحنكة السیاسیة 

.122مرجع سابق، ص،"...قانونیة في بعض قضایا األزمة آراء سیاسیة و ":صدوق عمر:راجع.والثقافة الدستوریة
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، أما إذا لم یوافق )1(اعتباره صاحب السیادةنیة إذا ما حضیت بموافقة الشعب، على القانو 

مجرد بوعدیمة األثر ة ستصبح ملغااإلستثنائیة ها، فإن هذه اإلجراءات علیها كلها أو بعض

.)2(اإلعالن عن نتیجة اإلستفتاء ونشرها في الجریدة الرسمیة

یة طبقا أما في حالة عدم عرض اإلجراءات اإلستثنائیة المتخذة من طرف رئیس الجمهور 

سواء بسبب استحالة إجراء اإلستشارة ستفتاء الشعب،على ا1971من دستور 74للمادة 

خرى، وفي اخبة لحجة أو ألیة عن استدعاء الهیئة النأو بسبب امتناع رئیس الجمهور ،الشعبیة

مة، بمجرد أحكام القواعد العافإن القرارات المتخذة ستخضع لما تنطبق علیهكلتا الحالتین 

تسترجع یوما، والتي بانقضائها)60(البرلمان والمحددة بستین نعقادمرور المهلة المقررة ال

.)3(في هذا الشأنة تشریعیالهیئة التشریعیة ما لها من سلطة 

وبالرجوع  إلى الحالة الثانیة التي طبقت فیها حالة الضرورة في النظام المصري عقب 

، والتي جعلت رئیس 1977جانفي من سنة 19و 18األحداث الطائفیة التي حدثت یومي 

یة لحما1971من دستور 74یلجأ إلى تطبیق المادة "أنور السادات"الجمهوریة المصري آنذاك 

الوحدة الوطنیة من الخطر الذي یهددها، وبعدما قضت المحكمة الدستوریة العلیا المصریة 

ث نجد في هذا الشأن وبالنظر إلى عدد اإلستفتاءات التي ه أي دور فعلي في هذه المسألة، حیل الحقیقة أن الشعب لیس–)1(

ه كاملة في هذا المجال إال بشكل ضئیل جدا، حیث أنه منذ تأجریت إلى یومنا هذا في الجزائر، أن الشعب لم یمارس سیاد

:صوت علیها كلها الشعب بنعم، والتي تتمثل فيتاءاستف11الجمهوریة إلى إجراء لجأ رئیس،2014اإلستقالل وٕالى غایة 

، اإلستفتاء حول المیثاق 1963سبتمبر 08في  1963، اإلستفتاء حول دستور 1962جویلیة 01استفتاء تقریر المصیر في 

، اإلستفتاء حول المیثاق 1976نوفمبر 19في  1976، اإلستفتاء حول دستور 1976جوان 27في  1976الوطني لسنة 

، اإلستفتاء حول دستور 1988نوفمبر 03في حول تعدیل الدستور ، اإلستفتاء 1986نوفمبر 16في  1986طني لسنة الو 

، اإلستفتاء حول قانون الوئام المدني في 1996نوفمبر 28في  1996، اإلستفتاء حول دستور 1989نوفمبر 23في  1989

وما یؤكد إجحاف الشعب .2005سبتمبر 29لمصالحة الوطنیة في سلم واوأخیرا اإلستفتاء حول میثاق ال، 1999سبتمبر 16

وتهمیشه عند اللجوء إلى أسلوب اإلستفتاء هو وجود عدد كبیر من القضایا الهامة التي تصلح ألن تعرض على الشعب، إال 

عالمیة، والشراكة مع مسألة اإلنضمام إلى منظمة التجارة ال:أن ذلك لم یحدث إطالقا، حیث نذكر من بین هذه المسائل مثال

في الدستور عن واقع اإلزدواجیة البرلمانیة":مزیاني حمید:راجع.میرالیةاإلتحاد األوربي، وكذا مسألة اعتناق نظام البیكا

.88-85، مرجع سابق، ص ص..."1996الجزائري لسنة 

.101، مرجع سابق، ص"...الضرورة في القانون الدستوري نظریة ":یحي الجمل–)2(
، الطبعة الثالثة، در النهضة العربیة، اإلسكندریة، "وعیة وضوابط خضوع الدولة للقانونمبدأ المشر ":طعیمة الجرف–)3(

.128، ص1976
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1977لسنة 02بعدم دستوریة القرار بقانون رقم 
ناسبة، ، فإن القضاء اإلداري المصري بالم)1(

ه أمام محكمة أمن الدولة العلیا المصریة، والذي مضمونه عدم وعلى إثر الطعن الذي ُوجِ 

، قضى بأن إلزامیة عرض اإلجراءات )قانون –قرار( 1977لسنة 02ة األمر رقم توریدس

ستفتاء الشعب، ال یعني إطالقا على ا 1971من دستور 74اإلستثنائیة المتخذة طبقا للمادة 

الظروف اإلستثنائیة ستخضع أن مسألة تقدیر انتهاء وزوال اإلجراءات المتخذة في مثل هذه ب

بل تعود مسألة تقدیر ذلك لإلرادة الحرة لرئیس الجمهوریة، وهو ما ستفتاء الشعب،كذلك ال

جانفي من 19و18الخطر الذي وقع یومي":جاء ضمن قرار المحكمة الذي یقضي بأن

هو خطر جسیم  امتدت آثاره حتى بعد انقضاء هذین الیومین، ولم یكن فرض 1977سنة 

تهاء الخطر وزواله، بل كان الهدف من حضر التجول ونزول القوات المسلحة إعالنا عن ان

وٕان الظروف التي كانت قائمة ...ذلك هو مواجهة هذا الخطر ومحاصرته والقضاء علیه 

حینئذ تقطع باستمرار الخطر، والذي یهدد سالمة الوطن والوحدة الوطنیة حتى تاریخ إلقاء 

هو في  الحالةرئیس الجمهوریة لبیانه، وٕالى جانب ذلك فإن رئیس الجمهوریة في هذه

یمّكنه من تقدیر األمور والحكم علیها، كما أنه یملك سلطة تقدیر مدى موقع مناسب

.)2("استمراریة الخطر أو زواله

:انعدام الرقابة على اإلجراءات اإلستثنائیة من طرف المجلس الدستوري:ثانیا

الجمهوریة إلى أوجب المؤسس الجزائري سماع رأي المجلس الدستوري عند لجوء رئیس 

إقرار حالتي الطوارئ أو الحصار أو الحالة اإلستثنائیة، مما یؤدي مبدئیا إلى توسیع دائرة 

 اتعیة على قرار و شر ممزید من الالالضمانات المقررة لرعایة الحقوق والحریات العامة، وٕاضفاء 

نائیة معدوما رئیس الجمهوریة، لكن یبقى دور المجلس الدستوري في مراقبة اإلجراءات اإلستث

تماما، خالفا لما هو معمول به في النظام الدستوري الفرنسي، أین خول المؤسس للمجلس 

، 2008فیفري23التعدیل الدستوري المؤرخ في إجراءالدستوري في الظروف اإلستثنائیة قبل

.336، مرجع سابق، ص"...ائح الضرورة وضمانات الرقبة القضائیة علیها لو " :سامي جمال الدین–)1(

عبد الغني :نقال عن.222ص، مرجع سابق، ..."مة في النظام الدستوري الجزائري مركز مجلس األ":خرباشي عقبلة–)2(

"بسیوني عبد اهللا للدراسات والنشر والتوزیع، ، المؤسسة الجامعیة"ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلمانيسلطة:

.189، ص1995بیروت، 
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 ورمن دست16ستشارة شكلیة لرئیس الجمهوریة قبل اللجوء إلى تطبیق المادة إمكانیة تقدیم ا

1958
بقیة األجهزة المستشارة عند ، وشأن المجلس الدستوري في هذه المسألة ینطبق على)1(

.)2(اللجوء إلى تطبیق تلك المادة المتعلقة بالظروف اإلستثنائیة

وال یقتصر دور المجلس الدستوري الفرنسي على إبداء رأیه عند استشارته من طرف رئیس 

فقط، بل أن الفقرة الثالثة من 1958من دستور 16ق المادةالجمهوریة عند لجوئه إلى تطبی

هذه المادة تجیز له إمكانیة إبداء رأیه كذلك بشأن التدابیر المتخذة في تطبیقها، وعلى هذا 

إجراءات كانت )13(األساس سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن أبدى رأیه في ثالثة عشر 

وهو تاریخ أول 1961أفریل24دایة من تاریخ ، ب1961قد اتخذها رئیس الجمهوریة سنة 

.)3(وهو تاریخ آخر إجراء إستثنائي1961سبتمبر 29إجراء، وٕالى غایة

من 2008فیفري 23التعدیل الدستوري المؤرخ في إجراء وسع المؤسس الفرنسي بعد 

ممارسة یوما من)30(ي، حیث أنه بعد مرور ثالثین الصالحیات الرقابیة للمجلس الدستور 

)60(رئیس مجلس الشیوخ أو لستین السلطات اإلستثنائیة، یمكن لرئیس الجمعیة الوطنیة أو

(1) – La fonction consultative du Conseil Constitutionnel est prévue dans deux cas par la
constitution : en matière de d’organisation des opérations de Référendum, et en cas de mise en
œuvre de l’article 16 de la Constitution. Cette dernière procédure n’a joué qu’une seule fois
jusqu’ici, à l’initiative du Général De Gaule et a donné lieu à l’avis du 23 avril 1961. Saisi par
une lettre de Président de la République, le Conseil Constitutionnel a rendu son avis le 23 avril
1961 (L’ordonnance du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel
dispose que « Lorsqu’il est consulté par le Président de la République dans les cas prévus au
premier alinéa de l’article 16 de la constitution, le Conseil Constitutionnel se réunit
immédiatement »). Il semble, en fait, que, saisi le samedi, le Conseil Constitutionnel n’ait pu se
réunir que le dimanche, pour cela certains commentateurs ont fait valoir que les diverses
consultations ont retardé près de quarante-huit heures la mise en œuvre de l’article 16, ce qui
aurait pu diminuer fortement l’efficacité de la procédure exceptionnelle devant le comité
consultatif constitutionnel. Louis FAVOREU et Philippe LOIC: « Les grandes décisions du
conseil constitutionnel », Op.cit, pp127-129. Voir aussi: Guillaume DRAGO : « Contentieux
constitutionnel français », 02ème édition, P.U.F, Paris, 2006, p212 et p213.
(2) – Georges Dimitri LAVROF : « Le système politique français … », Op.cit, p371.
(3) – la fonction consultative, en cas d’application de l’article 16, ne se réduit pas à l’avis rendu
avant la décision de mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels: L’article 16 prévoit en effet,
dans son alinéa 03 que: « Le conseil est consulté au sujet des mesures prises en application de
ce texte ». En 1961, le Conseil Constitutionnel a ainsi été appelé à donner son avis à l’occasion
de seize mesures d’applications prises par le Président de la République du 24 avril 1961 (date
de la première mesure) au 29 septembre 1961 (date de la dernière mesure). Louis FAVOREU et
Philippe LOIC : « Les grandes décisions du conseil constitutionnel … », Op.cit, p132.
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شیخا، إخطار المجلس الدستوري للتحقق من استمراریة الظروف التي )60(نائبا أو ستین 

.استدعت إقرار الحالة اإلستثنائیة، لیصدر في ذلك المجلس رأیا علنیا في أقرب اآلجال

استمراریة الظروف مدىن كذلك للمجلس الدستوري أن یتدخل بقوة القانون للتحقق منیمك

التي استدعت اللجوء إلى تطبیق السلطات اإلستثنائیة، وفي هذه الحالة یصدر رأیه بنفس 

بعد مرور شهرین من تطبیق السلطات اإلستثنائیة، كما یمكنه أن یصدر أي الكیفیة السابقة 

إذا تجاوزت مدة تطبیق السلطات اإلستثنائیة أكثر من شهرین  -أي وقت وفي  -رأیه في ذلك 

.)1(من یوم إقرار رئیس الجمهوریة الحالة اإلستثنائیة

أن المؤسس الفرنسي وعلى خالف نظیره الجزائري، قد سمح بما سبق ن خالل یتبین م

دستوریة القوانین، للمجلس الدستوري، باعتباره سلطة مخولة لها أساسا مهمة الرقابة على 

إمكانیة بسط الرقابة على اإلجراءات اإلستثنائیة التي یتخذها رئیس الجمهوریة تطبیقا للمادة 

في جانبها القانوني فقط دون تمتد إلى جانبها السیاسي، ألن المجلس 1958من دستور 16

بموجب یستطیع فقط تفحص مدى تجاوز رئیس الجمهوریة لسلطاته اإلستثنائیة المخولة له

جراءات اإلستثنائیة، یمكن القول بأن لكن نظرا لإلتساع المطلق لهذه اإلنصوص الدستور، 

.)2(الرقابة الدستوریة علیها من طرف المجلس الدستوري  تبقى ضعیفة ومحدودة

أما في النظام الدستوري المصري وعلى خالف قرار إعالن رئیس الجمهوریة للحالة 

بوصفه عمل من أعمال اما فحص مدى مشروعیتهفض القضاء تماإلستثنائیة، الذي یر 

رئیس الجمهوریة في طرف من واإلجراءات اإلستثنائیة التي تتخذالسیادة، فإن مختلف التدابیر 

  :على2008فیفري 23المستحدثة بموجب تعدیل 1958ستور الفرنسي لسنة من الد16تنص الفقرة األخیرة من المادة –)1(

« Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil Constitutionnel peut
être saisi par le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, soixante députés
ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa
demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède
de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante
jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée ».
(2) – « Organe juridique, chargé de juger le contentieux électoral et de contrôler la
constitutionnalité des lois, le Conseil Constitutionnel n’est pas préparé à donner un avis sur
la portée politique des mesures qu’on lui soumettre : Il pourra seulement vérifier si elles ne
dépassent pas les prérogatives reconnues au Président de la République. Mais celles-ci sont
larges, et leurs limites si faibles, que ce contrôle de constitutionnalité est de faible porté … ».
Maurice DUVERGER : « Institutions politiques et droit constitutionnel … », Op.cit, p533.
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ستنادا إلى قرار اإلعالن المتعلق بإقرار الحالة اإلستثنائیة، تخضع ، ا"سكریةأوامر ع"صورة 

ها أعمال إداریة من حیث مدى مشروعیتها، على أساس أن ة علىبإجماع الفقه والقضاء للرقاب

وٕان كانت تكتسب قوة القانون من حیث مرتبتها اإللزامیة، وفقا للقواعد حتى طبیعتها القانونیة، 

لم ینص على 1971، رغم أن المؤسس المصري في دستور )1(العامة لنظریة حالة الضرورة

.ذلك بشكل صریح

أن محكمة القضاء اإلداریة المصریة، قد بة في النظام المصري أكدت التجربة الدستوری

للسنة 568، في القضیة رقم 1952وان ج30أقرت في كل من الحكم الذي أصدرته بتاریخ

، في القضیة رقم 1956رسما25الحكم الذي أصدرته بتاریخفي  ضیة دستوریة، وكذلكق، 03

رفات والتدابیر واألوامر واإلجراءات التي لتصجمیع ا، بأن ضیة دستوریةق، 07للسنة 3127

والمتعلقة 1971من دستور 74یتخذها رئیس الجمهوریة بمناسبة لجوئه إلى تطبیق المادة 

قابلة للتحصین ، وهي قرارات غیر هي ذات طبیعة إداریة)حالة الضرورة(بالحالة اإلستثنائیة 

أو ما یسمى بنظام حالة صة الطعن أمام القضاء، ألن نظام األزمة الخاكل أشكال من 

إال أنه لیس نظاما مطلقا، بل هو نظام ،ستثنائیااخاصا و نظاما یعد وٕان كان الضرورة، وحتى 

.جمیع حدوده وضوابطهبین اكم،أسسهقام الدستور بوضع

تخذ من طرف التي تجمیع التدابیر واإلجراءات یجب أن ال تكون،وعلى هذا األساس

نظام ، استنادا إلى ر داهم یهددهادف حمایة الوحدة الوطنیة من أي خطرئیس الجمهوریة به

المصري لسنةدستورال متناقضة مع األحكام التي ینص علیهامتعارضة أو،"حالة الضرورة"

التي رسمها حدود والضوابط اإلجراءات اإلستثنائیة التجاوزت تلك التدابیر أوإذا ، أما 1971

تنبسط بالتالي و  ،غیر مشروعةتصرفات رئیس الجمهوریةكون تالدستور، ففي هذه الحالة 

.)2(ء على أساس تجاوز السلطةعلیها رقابة القضا

.05للسنة 05، القضیة رقم 1976جویلیة 03أنظر في ذلك حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة المؤرخ في –)1(

.07للسنة 08، القضیة رقم 1977جوان 07وكذلك حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة المؤرخ في .ستوریةقضیة د

، مرجع سابق، "...لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائیة ":سامي جمال الدین:حكمان منشوران في.قضیة دستوریة

.وما یلیها334ص

.319، مرجع سابق، ص"...الدستوري والشرعیة الدستوریة القانون ":سامي جمال الدین–)2(
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الفصل الثاني

ثار امتداد سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع باألوامرآ

إلى استعمال صالحیته في رغم أن أحكام الدستور تسمح لرئیس الجمهوریة باللجوء 

محددة دستوریا، سواء في حالة شغور و حصریة األوامر في حاالت التشریع عن طریق 

ما بین دورتي انعقاد البرلمان، أو في الحالة أو خالل فترة ،المجلس الشعبي الوطني

أن بیثبت ،، إال أن الواقع العملي للجوء إلى هذا األسلوب من التشریع الرئاسي)1(اإلستثنائیة

حقیقیة، بل أصبح رئیس لم تعد سلطة مقیدة بضوابطسلطة رئیس الجمهوریة في هذا المجال

كلما أراد ذلك ومن دون ،تخاذ األوامر وفي أي مجال كانیتمتع بحریة مطلقة في االجمهوریة 

خاذ القرار، وبالتالي نه من اإلنفراد كلیة بسلطة اتة أو محاسبة، وهو األمر الذي یمكأیة رقاب

مر التي یتخذها رئیس ة، خصوصا أن األواتأكید مبدأ شخصنة الحكم ووحدانیة السلط

صدارها، دون تصبح نافذة مباشرة بمجرد إقاد البرلمانعنا ما بین دورتيالجمهوریة خالل فترة 

.)2(نتظار ما سیسفر عنه إجراء عرضها على موافقة البرلمانا

ن تحد م،قانونیة وموضوعیةضوابط وأقیود حقیقیة وصارمة أیة إن في ظل عدم وجود

األوامر، یبقى ة إلى استعمال سلطته في التشریع عن طریق المكثف لرئیس الجمهوریاللجوء

بشكل یؤدي إلى توسیع نفوذه على حساب ،رئیس الجمهوریة سیدا بدون منازع في هذا المجال

الواسعة السلطة التنظیمیةقویة تتمثل فيخاصة أنه یتمتع بدعامة توریة،باقي المؤسسات الدس

وامر إلى خرق ألرئیس الجمهوریة على االقوي لقدام اإل أحیانافي حین یؤدي.لمحدودةوغیر ا

فرضه خاصة مع)المبحث األول(المنصوص علیها في الدستور وابط والضحكام مباشر لأل

.)المبحث الثاني(على غرار كل القوانیننفاذ األوامر قبضته المحكمة بمناسبة إقرار و ل

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 124راجع المادة –)1(
نرى بأن السبب الذي یجعل هذه األوامر نافذة مباشرة دون انتظار عرضها على البرلمان، هو تأكد رئیس الجمهوریة من –)2(

أنها ستحضى بموافقة البرلمان دون استثناء، خصوصا أن عملیة تنفیذ هذه النصوص التشریعیة ال تحتمل أي تأخیر نظرا 

ظار انعقاد البرلمان في أول دورة الحقة قد یتطلب وقتا طویال، وهو ما ال یتماشى لطابعها اإلستعجالي والفوري بحكم أن انت

لكن رغم ما یقدم من مبررات في هذه المسألة إال أننا نرى بأن .ورغبة رئیس الجمهوریة في تمریر كل اقتراحاته في األوامر

.ر دستوري یترتب عنه عدم دستوریة هذه األوامرنفاذ األوامر فور إصدارها دون أن یوافق علیها البرلمان، یبقى إجراء غی
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األولث ـــحـــبـــمــــال

الدستورلخرق أداةدعامة للسلطة التنظیمیة و استعمال األوامر ك

ها رئیس الجمهوریةیة هامة یلجأ إلیوسیلة تشریعألوامرآلیة التشریع عن طریق اتشكل 

دون أیة قیود من ،في مجال القانون الذي هو مخول أصال للبرلمانبإسهاب كبیر وبكل حریة

المتفوقتدعم المركز القانونيإضافیة، وهو ما یشكل میزة یافي حاالت محددة دستور حقیقیة 

ساتي للدولة، خصوصا إذا علمنا بأن رئیس الجمهوریةلتنظیم المؤسالرئیس الجمهوریة ضمن 

كما أنه).المطلب األول(أال وهي السلطة التنظیمیة یتمتع بسلطة أخرى واسعة وغیر محدودة 

لوحدة الفعلي مجسد هو الأن رئیس الجمهوریة صراحة علىنصتالدستور أحكام رغم أن

ریة، حسن سیر عمل مؤسساتها الدستو ساهر على جزائریة خارجیا وداخلیا، و دولة الالاألمة و 

ته في ، إال أن لجوءه إلى استعمال سلط)1(وتطبیقهاحترام أحكام الدستوروحید على اوضامن 

المتكرر إلى استخدام  هلجوءبحیث أن غى، األوامر قد یكون أحیانا منافیا لهذا المبتالتشریع ب

مخالفة دستور ذاته، كونها جاءت ا واضحا ألحكام الخرقأحیانا یشكل هذه األداة التشریعیة

.)المطلب الثاني(قانونیة التي وضعها المؤسستماما للشروط والضوابط ال

ب األولــلــطــمــال

ذیةمجال واسع ومحفوظ للسلطة التنفی:المجال التنظیمي

أحیانا لكن  ،هاشرة بعد سنمبقانونبأن یصدر رئیس الجمهوریة التقتضي القواعد العامة

أن تصدر في بوفق صیاغة عامة، فیتطلب التطبیق العملي لها تورد بعض مواد هذا القانون

شأنها السلطة التنفیذیة مراسیما تنظیمیة وفق طریقة تفصیلیة دون حاجة لعرضها على 

عن ذلك  أنه في حالة إلغاء أو تعدیل قانون صادر من البرلمان، ال یترتببع العلم البرلمان، م

ستنادا إلیه، ألن هذه المراسیم تتمتع بقدر من اإلستقاللیة عن القوانین إلغاء المراسیم الصادرة ا

یجسد رئیس الجمهوریة، رئیس الدولة ": على أن) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 70تنص المادة –)1(

من أنظر كذلك كل ."له أن یخاطب األمة مباشرة.ویجسد الدولة داخل البالد وخارجها.وحدة الدولة، وهو حامي الدستور

المعدل والمتمم 1976من دستور 03و ف  02، ف 01ف  111، و المادة )مرجع سابق(1989من دستور 67المادة 

).مرجع سابق(
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التي ترتكز علیها، لذا ستظل نافذة إلى غایة أن یصدر صاحب اإلختصاص ما یراه مناسبا 

.)1(تحل محلهامن مراسیم

، جاءت المادة التطبیقیةولكي ال تؤدي المسألة إلى تعلیق القانون إلى حین نشر المراسیم

لتنص على أن تصدر القوانین ،على خالف بقیة الدساتیر1963من دستور 02فقرة  49

.في نفس الجریدة الرسمیةمتعلقة بهذه القوانینال التطبیقیةالمراسیمو 

مجال التنظیمي ذلك المجال المخصص أصال للسلطة التنفیذیة، والذي یندرج یعتبر ال

وعلى غرار مجال القانون فقد عرف مجال .یذ القوانین الصادرة عن البرلمانأساسا في تنف

التنظیم مرحلتین متباینتین، حیث أنه لما كان مجال القانون مفتوحا ومطلقا كان مجال التنظیم 

قانون، لكن لما تم تقیید مجال القانون من خالل تحدید المواضیع التي مغلقا وتابعا لمجال ال

ویعتبر المؤسس الفرنسي أول .تدخل فیه تحدیدا حصریا، اتسع مجال التنظیم وأصبح مطلقا

37على أن كل ما ال یدخل في المادة 1958من أحدث هذا التحول، حیث نص دستور 

األخیر الذي ال یتعلق بتنفیذ القانون  ال التنظیم، هذالمتعلقة بمجال القانون فهو یندرج في مجا

.)2(خاص بهو فحسب، بل أصبح یتمتع بمجال مستقل 

أن المؤسس بستقراء أحكام مختلف الدساتیر التي تعاقبت على الجزائر، یتضح من خالل ا

ب لم یقم بتحدید مجال التنظیم مقارنة مع تقییده لمجال القانون، وهو ما جعل بعض الكتا

.)3(یعتبر مجال التنظیم بمثابة األصل أما مجال القانون فهو یمثل اإلستثناء

من المؤكد أنه یتوجب على الجهاز التنفیذي أن ال یرتكز على هذا اإلختصاص، ومن ثم یقوم بتأویل مضامین القوانین –)1(

ینحصر مضمونها في نطاق الجزئیات والتفاصیل التي لم یتناولها النص )رئاسیة أو تنفیذیة( م بواسطة المراسیم ألن المراسی

القانوني الصادر من البرلمان، ویرجع السبب في ذلك إلى أن المراسیم لیست في مرتبة القوانین التي تستند إلیها، وبالتالي فإن 

نسخ حكما من أحكام القانون المعروض على رئیس الجمهوریة البرلمان هو المؤسسة الوحیدة التي یمكنها أن تعدل أو ت

.إلصداره ونشره، أو طلب تعدیل حكم منه أو أكثر عن طریق طلب إجراء المداولة الثانیة على القانون
.134مرجع سابق، ص،"...في القانون الوضعي الجزائريظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة":كایس شریف–)2(
.311، ص1975، دار الفكر العربي، القاهرة، "الوجیز في القانون اإلداري، دراسة مقارنة":سلیمان محمد الطماوي–)3(

ل التنفیذي على العمل التشریعي من حیث كون أن األول أكثر تقنینیة ودقة غلبة العم":بأن"كایس شریف"یرى األستاذ 

من الثاني، یجعل من العمل الالئحي أو التنظیمي بمثابة الشرط الواقف لوضع العمل التشریعي حیز التنفیذ، فهل 

"كایس شریف".باستطاعة القانون أن یدخل حیز التنفیذ والتجسید دون اللوائح التنظیمیة له؟ ظاهرة عدم فعلیة القواعد :

.153، مرجع سابق، ص..."القانونیة في القانون الوضعي الجزائري 
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اعتنق المؤسس الجزائري مبدأ حصر مجال القانون وٕاطالق المجال التنظیمي في كل من 

من 125، والمادة )2(1989من دستور 116، والمادة )1(1976من دستور 152المادة 

.)3(1996دستور 

أن كل ما هو غیر مرتبط بهذه النصوص القانونیة األحكام الواردة في ضوء على یبدو 

بمجال القانون المخصص أصال للبرلمان، فهو مرتبط بالمجال التنظیمي الذي تم تخویل 

تشیر إلى أن السلطة التنظیمیة 1996من دستور 125فالمادة .ممارسته للسلطة التنفیذیة

یمارسها في المجاالت التي ال تندرج في مجال القانون، أما المستقلة تعود لرئیس الجمهوریة و 

.ختصاص فرعي یعود للوزیر األولا تطبیق القانون فهو

لم یكتف المؤسس بتوسیع وٕاطالق مجال التنظیم مقابل تقییده لمجال ،وعلى هذا األساس

جال تنظیمي القانون فحسب، بل قام كذلك على تقسیم المجال التنظیمي إلى نوعین، فهناك م

مستقل یعود لرئیس الجمهوریة، وهناك مجال تنظیمي تنفیذي تابع یعود للوزیر األول، والذي 

2008نوفمبر 15عوض مؤسسة رئیس الحكومة بمناسبة إجراء التعدیل الدستوري لیوم 
)4(.

قیام عند سنه للقوانین على اإلشارة إلى الجزائريوقد درجت الممارسة التشریعیة للبرلمان

اإلدارة بإصدار نصوص تطبیقیة لوضع القانون حیز التنفیذ، خصوصا في بعض أحكامه

التي یتخذها رئیس الجمهوریة، الخاصة والحساسة، وهو نفس الشئ بالنسبة لألوامر وجوانبه

لتنظیم، وهو ما نص بعض المسائل الخاصة الواردة فیها إلى اتنظیم التي قد تحیل أحیانا و 

تعلق بالمنافسة، من خالل إشارته إلى أن تنظیم مجلس ذي یال 03-03رقم مر األعلیه مثال 

.)5(عن طریق التنظیمالمنافسة وسیر عمله سوف یتم تحدیده

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 152تنص المادة –)1( یندرج تطبیق القانون في المجال :

".یختص بها القانون، هي من المجال التنظیميكل المسائل ماعدا تلك التي .التنظیمي
"على) مرجع سابق(1989من دستور 116تنص المادة –)2( یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل :

."س الحكومةیندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود لرئی.غیر المخصصة للقانون
یمارس رئیس الجمهوریة السلطة ":على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 125تنص المادة –)3(

."یندرج تطبیق القوانین في المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر األول.التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

).مرجع سابق(یتضمن التعدیل الدستوري 2008نوفمبر 15ؤرخ في م19-08قانون رقم -)4(
).مرجع سابق(یتعلق بالمنافسة 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03من األمر رقم 31المادة –)5(
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ري قد ، بأن المؤسس الجزائ1996من دستور 125یبدو من خالل العودة إلى أحكام المادة 

مراسیم رئاسیة لتنظیم المسائل تخاذ قرارات مهمة عن طریقخول لرئیس الجمهوریة سلطة ا

مارس سلطة تنظیمیة مستقلة مصدرها مخصصة للقانون، وفي هذه الوضعیة هو یغیر ال

سلطة غیر مستقلة تنحصر مهمته في وبالمقابل فإن سلطة الوزیر األول هي ،مباشرةالدستور

ت المستقلة الصادرة تخاذ مراسیم تنفیذیة لتنفیذ القوانین الصادرة عن البرلمان، وكذا التنظیماا

أو خالل د البرلماننعقابین دورتي اهوریة، واألوامر التي یتخذها خالل فترة ماعن رئیس الجم

.ترة شغور المجلس الشعبي الوطنيف

تتمثل التنظیمات المستقلة في تلك التنظیمات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة 

ضي بأن یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في ، والتي تق1996من دستور 125

على ذلك فإن السلطة التنظیمیة التي یمارسها رئیس بناء المسائل غیر المخصصة للقانون، و 

عن القانون وغیر مرتبطة به، ومن أمثلة ذلك سلطة رئیس تماما الجمهوریة تكون مستقلة 

هي سلطة مستقلة تماما ، والتي)1(لعسكریةالجمهوریة في مجال التعیین في الوظائف المدنیة وا

انین، وهو نفس الشأن بالنسبة لسلطة رئیس الجمهوریة في إصدار القو ،عن مجال القانون

.التي تتم بناء على مرسوم اإلصدارو 

تعتبر السلطة التنظیمیة التي یمارسها الوزیر األول سلطة تنظیمیة فرعیة، كونها على 

التي یمارسها رئیس الجمهوریة والمستمدة مباشرة من الدستور، فإن خالف السلطة التنظیمیة

.سلطة الوزیر األول في مجال التنظیم تبقى تابعة لسلطة رئیس الجمهوریة

یقصد بالسلطة التنظیمیة الفرعیة للوزیر األول تلك التنظیمات التنفیذیة التي تأتي خصیصا 

، 1996من دستور 02فقرة  125أنه طبقا للمادة حیث بلتجسید القانون ووضعه حیز التنفیذ، 

ختصاصاته الذي یمارس ا،یندرج تطبیق القانون وتنفیذه في المجال المخصص للوزیر األول

التنظیمیة بواسطة المراسیم التنفیذیة، والتي تأتي لتنفیذ أحكام القانون الصادر عن الهیئة 

.رئیس الجمهوریةامر التي یتخذها ، وكذا األو )البرلمان(التشریعیة 

، یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة 1999أكتوبر 27مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم –)1(

).مرجع سابق(
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تنفیذ وتطبیق خل عن طریق وضع تنظیمات تنفیذیة بغرض كما یمكن للوزیر األول أن یتد

ختصاصات رئیس الجمهوریة، وتعتبر هذه التنظیمات لمراسیم الرئاسیة التي تدخل ضمن اا

.القضاء اإلداريمن طرف رقابة لالتنفیذیة أعماال إداریة تخضع ل

، كان النظام الدستوري 1976ودستور 1963ل كل من دستور نشیر إلى أنه في ظ

لجمهوریة یمارس السلطة الجزائري یأخذ بمبدأ أحادیة السلطة التنفیذیة، بحیث كان رئیس ا

یعود سبب هذا ، في حین )1(بوصفه القائد الفعلي للهیئة التنفیذیةبصفة شخصیةالتنظیمیة 

رئیسا اهر على تطبیق القوانین بوصفهأن رئیس الجمهوریة هو الس كون التنصیص إلى

.في نفس الوقترئیسا للحكومةو  للجمهوریة

التعدیل الدستوري مناسبةبرغم إقرار منصب الوزیر األول استمر الوضع على هذا النحو

1979جویلیة 07لیوم
تم ،1988ر نوفمب03، لكن بمناسبة إجراء التعدیل الدستوري لیوم )2(

، خالفا للوزیر )3(اصات دستوریةختصیتمتع باكان س الحكومة الذي ستحداث منصب رئیا

.ات مفوضة من قبل رئیس الجمهوریةاألول الذي كان یتمتع بصالحی

إجراء التعدیل الدستوري ، إلى أنه بمناسبة 1989الوضع في دستور هذا استمراریة  ورغم    

ئیس ر األول بدال من ر قام المؤسس مجددا باستحداث منصب الوزی2008نوفمبر 15في 

ختصاصات دستوریة، وٕانما هو مؤسسة تابعة لرئیس الحكومة، لكن دون أن یتمتع با

ما وهو ، )4(كونه ال یوقع على المراسیم التنفیذیة إال بعد موافقة رئیس الجمهوریةالجمهوریة، 

Le(نظام أحادیة السلطة التنفیذیةیؤكد العودة مجددا إلى  monocéphalisme()5(.

53وتضیف المادة ."یتولى رئیس الجمهوریة تنفیذ القوانین": على) جع سابقمر (1963من دستور 52تنص المادة –)1(

1976من دستور 10ف  111أما المادة ."تمارس السلطة النظامیة من طرف رئیس الجمهوریة":من نفس الدستور

"فهي تنص على)مرجع سابق(المعدل والمتمم  ."طلع رئیس الجمهوریة بالسلطة التنظیمیةیض:

.)مرجع سابق(من التعدیل الدستوري یتض1979جویلیة 07مؤرخ في 06-79انون رقم ق –)2(

).مرجع سابق(223-88سي رقم مرسوم رئاالمعدل والمتمم بموجب ال1976من دستور 115أنظر المادة -)3(

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 04ف  85أنظر المادة –)4(

:راجع:أكثر تفاصیل حول هذا الموضوع–)5(

Tahar TALEB : « Du monocéphalisme de l’exécutif … », première partie, Op.cit, pp 429-470.
Tahar TALEB : « Du monocéphalisme … », deuxième partie, Op.cit, pp 705-753.
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نشیر إلى أن المعیار المتبع للتمییز بین مجال التشریع ومجال التنظیم هو المعیار 

ادر من البرلمان باعتباره سلطة تشریعیة یقصد بالتشریع ذلك العمل الصحیث العضوي، 

.)1(الصادر من السلطة التنفیذیةم فهو ذلك العمل ذو الصبغة العامةصلیة، أما التنظیأ

هذا المعیار العضوي فإن أساس التمییز بین التشریع والتنظیم یرتكز على واعتمادا على

ذلك العمل دون اإلهتمام بالعنصر المادي أو الموضوعي، ألنه إصدار الهیئة التي قامت ب

ان ، فإن كل من التشریع والتنظیم یضع)أي المعیار الموضوعي(طبقا لهذا المعیار األخیر

لكننا.)2(تشریعات موضوعیةتعدن التنظیمات هي األخرى إعامة، وبالتالي فوأسس  قواعد

والمبادئ القواعد یضع هو الذيفقط  التشریع ألن ،األخذ بهذا الرأي غیر صحیحنرى بأن

، كما أن كل الجزئیات والتفاصیلوتنفیذتطبیقتنظیم الذي ینحصر دوره في خالفا لل،العامة

أن یضع أیضا لرئیس الجمهوریةیمكنوٕانما،عامةحید الذي یضع القواعد الالبرلمان لیس الو 

.التنظیمعن طریق مشیرا إلى أن كیفیات تطبیقها ستحددقواعد عامة في األوامر، 

  يــانـــثـــب الــلــطــمــال

  إطالقا أمر غیر دستوري:المتعلق بالنقد والقرض01-01قم ر األمر 

جوء إلى التشریع باألوامر إلى تأكید في الل ترتب عن امتداد سلطة رئیس الجمهوریةی

لطة رئیس تقید سصریحة فرغم وجود نصوص دستوریة .سسات الدولةعلى بقیة مؤ هیمنته

تخول له 1996من دستور 124، على اعتبار أن المادة الجمهوریة في التشریع باألوامر

ي أو خالل فترة في حالتین عادیتین فقط، وهما شغور المجلس الشعبي الوطنتخاذهاإمكانیة ا

أن یتخذ ، وبالتالي مبدئیا ال یجوز إطالقا لرئیس الجمهوریة البرلمانین دورتي انعقاد ما ب

وٕاال اعتبر تصرفه غیر دستوري، إال أن تفحص بعض األوامر األوامر خارج هاتین الحالتین 

یقر بعدم في الجزائر یؤكد عدم دستوریتها إطالقا، دون أن یتم إخطار المجلس الدستوري حتى 

تعلق موال 2001فیفري27المؤرخ في 01-01دستوریتها، كما هو الحال بالنسبة لألمر رقم 

، بحث لنیل شهادة الماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، "1989مجال القانون والتنظیم في دستور ":بن سباع نورة-)1(

.125، ص1997كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

(2 ) – Jean RIVERO et Jean WALINE: « Droit administratif », 14ème édition, Dalloz, Paris,
1992, p50.
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سنة نعقاد البرلمان في دورة مفتوحةثناء اه رئیس الجمهوریة أتخذ، والذي ا)1(قد والقرضبالن

.)الفرع الثاني(عول ي المفرغم ذلك دخل حیز التنفیذ وبقي سار لكن  )الفرع األول(2001

رع األولــفــال

مفتوحةبرلمانیة دورة أثناء01-01م تخاذ رئیس الجمهوریة لألمر رقا

زا وصورة واضحة لإلعتداء المتعلق بالنقد والقرض مثاال بار 01-01یعد األمر رقم 

تم ، دون أن یفي التشریعرئیس الجمهوریة على سلطة البرلمانباشر من طرفمصارخ والال

ستوري للتعبیر عن عدم دستوریة ذلك األمر، خصوصا في ظل عدم تمتعه ر المجلس الداخطإ

التنظیمیة ط رقابته على كل النصوصبسلطة اإلخطار الذاتي التلقائي، وعدم إمكانیة بس

 وأرئیس الجمهوریة جهات محددة دستوریا أال وهي من التشریعیة، إال بناء على إخطارو 

.)2(لس األمةرئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مج

قرض أثناءالمتعلق بالنقد وال01-01تخاذ األمر رقم یعود سبب تدخل رئیس الجمهوریة ال

أي تعطیل إلى تفادي ،2001ربیعیة العادیة لسنة دورته الاإلنعقاد خاللتواجد البرلمان في أتم

مشروع هذا  في مة التي أقدمت علیها السلطة التنفیذیةالهاأو تأخیر في تمریر كل التدابیر 

التي كانت محل ، و لتشكیلة البشریة لمجلس النقد والقرضة أساسا بتعدیل اتعلق، والماألمر

.)3(تشكله من اعتداء على مبدأ استقاللیة المجلسكانت، نظرا لماجدال كبیر آنذاك

على  01-01رقم  األمرفي حالة عرضعنه نظرا لتخوف رئیس الجمهوریة مما یترتبف    

تجاوزها بسبب من خالفات جوهریة یصعبرة مشروع قانون، وما ینجر عنه في صو ان البرلم

ا ، خصوصلبرلمانتشكیالت السیاسیة لالتثیرها عملیة مناقشته بین مختلف الحساسیات التي 

لجأ رئیس التحالف الرئاسي،وتماسك الحفاظ على وحدة أن السلطة كانت مجبرة على

.رغما عن البرلمان، وتم العمل به رغم عدم دستوریتهتخاذ هذا األمرإلى ا الجمهوریة

).مرجع سابق(ملغى .یتعلق بالنقد والقرض2001فیفري 27مؤرخ في 01-01أمر رقم –)1(

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 166راجع المادة –)2(

:نقال عن.162سابق، ص، مرجع ..."القانون اإلداري ":لباد ناصر:راجع–)3(

Journaux : Le Quotidien d’Oran du 24 février 2001, El – Watan du 02 mars 2001.
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  يــانـــثـــرع الـــفـــال

رغم عدم دستوریته01-01استمراریة نفاذ األمر رقم 

نظرا للحساسیة الكبیرة التي یتمتع بها النشاط المصرفي بسبب المخاطر التي تنجر عن 

تقال رؤوس األموال، خصوصا في تحویل موضع األموال، وما تتطلبه الحركة السریعة الن

نضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة من شروط جال اإلستثمار، وما تملیه عملیة ام

العامة وٕاجراءات سریعة وفوریة، في مجال قواعد إنشاء وتنظیم وخوصصة البنوك والمؤسسات 

والقرض قد كرس المتعلق بالنقد 01-01، ونظرا كذلك لكون أن األمر رقم )1(اإلقتصادیة

ستقاللیة صرفیة في الجزائر، أال وهو مبدأ اتعدیالت جوهریة تمس بجانب مهم من العملیة الم

مجلس النقد والقرض، الذي كان یمثل في نفس الوقت مجلس إدارة بنك الجزائر في ظل 

، لجأ رئیس )2(والمتعلق بالنقد والقرض1990أفریل 14المؤرخ في 10-90القانون رقم 

من تداعیات انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة، واعتبرها إلى جانب البنك "عمر أكتوف"لقد حذر البروفیسور –)1(

أمریكیة في مختلف دول ومناطق العالم، باإلضافة إلى سیطرة الشركات العالمیة العالمي وصندوق النقد الدولي بمثابة حكومة 

المتعددة الجنسیات على مفاصل تسییرها فإن ربط مصیر الجزائر بهذه المنظمات الدولیة هو بمثابة انتحار إقتصادي، من 

لدول الفقیرة أو النامیة على غرار الجزائر منطلق أن قواعدها مسخرة لخدمة اإلقتصادیات الرأسمالیة القویة عبر إغراق أسواق ا

بالمنتجات المستوردة التي تكون تكلفتها أغلى بعشر مرات من إنتاجها محلیا، والجزائر غیر مستعدة حالیا و ال حتى على 

تنافسیة المدى المتوسط، لتفادي سلبیات اإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة نظرا لهشاشة اقتصادها وكذا ضعف وانعدام ال

لدى مؤسساتها، كما أن دخول الجزائر في هذه المنظمة یفرض علیها اإللتزام بالبنود الواردة في الفصلین العاشر والحادي 

عشر، ومن ثمة التوجه اإلجباري إلى الخوصصة في جمیع القطاعات كشرط للدخول في التبادل الحر، بصرف النظر عن 

"سعید بشار".ا التعامل مع المنظمة والتي ال یمكن للدول الفقیرة تحملهااآللیات والتكالیف الباهضة التي یفرضه مام انض:

.07، ص2014ماي 18لیوم جریدة الخبر، مقال منشور في "الجزائر إلى منظمة التجارة العالمیة إنتحار إقتصادي

سلطة إداریة مستقلة ال تتمتع بالشخصیة )مرجع سابق(ملغى 10-90القانون رقم یعتبر مجلس النقد والقرض في ظل–)2(

تتمثل مهامه في إصدار تنظیمات تتعلق بإصدار النقود، شروط إنشاء البنوك والمؤسسات المالیة، شروط إنشاء .المعنویة

شروط التقنیة لممارسة مهن اإلستشارة شبكات فروعها، شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات األجنبیة في الجزائر، ال

والوساطة في المجالین المصرفي والمالي ومراقبة سوق الصرف وتنظیمه، كما یتخذ المجلس قرارات فردیة تتعلق بالترخیص 

.إلنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة، والترخیص بفتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة األجنبیة في الجزائر

یتخذ مجلس النقد والقرض قراراته في شكل تنظیمات وهي قرارات إداریة تصبح نافذة إما بعد نشرها في الجریدة الرسمیة، وعند 

الضرورة في صحف تصدر في الجزائر العاصمة، لكن قبل القیام بنشرها ترسل إلى وزیر المالیة لإلطالع علیها، وٕاذا اقتضى 

ا، أما القرارات الفردیة فهي تصبح نافذة إما بعد نشرها في الجریدة الرسمیة أو بعد تبلیغها األمر یمكنه إدخال تعدیالت علیه

.إلى المعنیین، مع اإلشارة إلى أن التنظیمات والقرارات قابلة للطعن عن طریق دعوى اإللغاء أمام مجلس الدولة
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فیه لنقد والقرض في شكل أمر رئاسي، تموریة إلى إصدار مشروع النص المتعلق باالجمه

.)1(ىأخر من جهةس إدارة بنك الجزائر ، ومجلمن جهةما بین مجلس النقد والقرض التمییز 

، هو أنه عندما المتعلق بالنقد والقرض01-01ن ما لم یكن متوقعا بخصوص األمر رقم إ    

افقة وباألغلبیة برلمان، ورغم عدم دستوریته إال أنه حضي بالمو ال على تصویتتم عرضه 

تم التي یتخذها رئیس الجمهوریة، لذا، وكأن األمر عادي مثل بقیة األوامرألعضائهالمطلقة

عدم بكي یقر ر المجلس الدستوري إطالقا لاخطتم إالعمل به لمدة تجاوزت سنتین من دون أن ی

11-03بعد صدور األمر رقم2003سنة دستوریته، إلى أن ألغي 
)2(.

وهو األمر رقم أمرا غیر دستوري1997أصدر عام  قددولة أن رئیس الیجب التذكیر ب

، لكن ال مجال للحدیث عن عدم )3(لقانون األساسي لمحافظة الجزائر الكبرىالمحدد ل97-15

صدر في مكان ، وٕانماالمفهوم الشكليأمرا به لیس ألن،في هذه الدراسةذا األمردستوریة ه

.بعد أن صادق علیه المجلس الوطني اإلنتقالي1996من دستور 79القانون تطبیقا للمادة 

، میز المشرع بین مجلس النقد والقرض )مرجع سابق(ملغى .المتعلق بالنقد والقرض01-01بعد صدور األمر رقم –)1(

ومجلس إدارة بنك الجزائر، فهذا األخیر یتكون من محافظ بنك الجزائر وثالثة نواب له وثالثة موظفین سامین یعینون بموجب 

إلضافة إلى أعضاء رسوم رئاسي بالنظر لقدراتهم في الشؤون اإلقتصادیة والمالیة، أما مجلس النقد والقرض فهو یتكون با

وٕالى جانب ).43المادة (إدارة بنك الجزائر، من ثالثة شخصیات یتم اختیارها بالنظر لكفاءاتها في الشؤون المالیة واإلقتصایة 

، بحیث یمكن )13المادة (الحصانة التي كان یتمتع بها محافظ بنك الجزائر ونوابه الثالث 01-01ذلك ألغى األمر رقم 

لحظة وألي سبب بموجب مرسوم رئاسي دون أن تنتهي عهدتهم المحددة بست سنوات، مثلما حدث بمناسبة إقالتهم في أیة 

(عبد الرحمان حاج ناصر"إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر السید  1992ماي 21مؤرخ في 37-92مرسوم رئاسي رقم ".

).1992جویلیة 11مؤرخ في 28ج ر ج ج عدد  ،"عبد الرحمان حاج ناصر"یتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر السید 
).مرجع سابق(یتعلق بالنقد والقرض، معدل ومتمم 2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم  –)2(
مؤرخ 38حافظة الجزائر الكبرى، ج ر ج ج عدد یحدد القانون األساسي لم1997ماي 31مؤرخ في 15-97أمر رقم –)3(

).ملغى(1997جوان 04في 

، إلى الخالف 15-97یعود سبب إخطار المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة بخصوص مدى دستوریة األمر رقم 

على تنظیم احتفاالت الحاد الذي وقع بینه والوزیر المحافظ لمحافظة الجزائر الكبرى، وذلك بسبب إصرار الوزیر المحافظ 

یتعلق بمراقبة مدى 2000فیفري 28مؤرخ في 2000/د.م/ا.ق/02لكن بعد صدور القرار رقم .األلفیة الثالثة للمحافظة

01مؤرخ في 01-2000، صدر األمر رقم 2000فیفري 28مؤرخ في 07، ج ر ج ج عدد 15-97دستوریة األمر رقم 

، والذي ألغیت 2000مارس 01مؤرخ في 27ر والبلدیات التابعة لها، ج ر ج ج عدد یتعلق بإدارة والیة الجزائ2000مارس 

:راجع:حول هذه القضیة.بموجبه محافظة الجزائر الكبرى وعادت الجزائر العاصمة إلى نظامها السابق أي نظام الوالیة

.123ع سابق، ص، مرج..."ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي ":كایس شریف
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يـــانــــثــــث الـــحـــبـــمـــال

األوامرعملیة نفاذرئیس الجمهوریة على قبضة 

في الكاو النهائي یة بمثابة اإلجراءاتخاذ األوامر من طرف رئیس الجمهور ال تعد عملیة

، لتطبیقهابمثابة المؤشر النهائيرلمان علیها ال تعد موافقة البأنه نافذة، كما قوانینالكي تصبح

.وٕانما یتطلب دخولها حیز التنفیذ أن تصبح معلومة لدى كافة الجمهور

،)1(أن فعلیة القواعد القانونیة ال تبدو إال من خالل معاقبة كل من یخل بهاونظرا لكون

تخاذها، وهي الحقة على اقانونیةة تتطلب إجراءاتعملیة إقرار هذه النصوص التشریعی فإن

بهدف وضع هذه النصوص القانونیة وذلك ، إجراءات یتحكم في مجملها رئیس الجمهوریة

.ثم نشرها في الجریدة الرسمیة للجمهوریةأوال، إصدارها عن طریق ،محل تنفیذ

والتصدیق على القانون، ألن  كل فرق بین اإلصدارأي  أنه ال یوجدبیرى بعض الكتاب 

یعني موافقة رئیس الجمهوریة على القانون بوضع توقیعه علیه، أو باتباع إجراءات تدل منهما 

.)2(على أن الرئیس قبل بأن یصدر القانون بالشكل الذي صادق علیه البرلمان

 علىالتامة سیطرتهمن خاللاألوامر نفاذملیة الجمهوریة في عیظهر تحكم رئیس

 عن، وذلك على غرار كل النصوص التشریعیةكتمال األوامراألخیرة من مسار االمراحل

.)المطلب األول(للجمهوریةها في الجریدة الرسمیةونشر إصدارهاتيسلطحتكاره لطریق ا

سمى بالقراءةأو ما یإجراء المداولة الثانیةالجمهوریة رئیس  طلب إمكانیةستبعاد امع خاصة

La(الثانیة deuxième lecture(من طرف نواب المجلس الشعبي الوطنيعلى األوامر،

.)المطلب الثاني(أن رقابة المجلس الدستوري على مدى دستوریتها غیر مؤكدة و 

(1) – « la force juridique d’un acte ne peut être correctement apprécié qu’au stade de son
application car elle n’a de véritable signification que pour ceux auxquels l’acte va
s’appliquer, donc les règles juridiques n’ont de chance d’être effectives que si leur violation
est sanctionnée ». Ahmed Salem BOUBOUT : « L’apport du conseil constitutionnel …»,
Op.cit, p122 et p176.

تخصص القانون، جامعة مولود ال، رسالة لنیل دكتوراه في العلوم، "المیزانیة العامة للدولة في الجزائر":زیوش رحمة-)2(

.154، ص2011، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، معمري
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األول بــلــطــمــال

ستحواذ رئیس الجمهوریة على سلطتي إصدار ونشر القوانینا

ستوریة بأن جمیع النصوص التشریعیة بما فیها األوامر، ال تصبح نافذة تقتضي القواعد الد

إال بعد أن یتم إصدارها من طرف رئیس الجمهوریة وال یمكنها أن ترتب جمیع آثارها القانونیة 

).ثانيالفرع ال(للجمهوریة الجزائریةثم نشرها في الجریدة الرسمیة)الفرع األول(

رع األولــفــال

لرئیس الجمهوریةوتنفیذي تصاص دستوري صدار اخاإل

أن اإلصدار عمل منفصل عن النص التشریعي، كونه على یتفق فقهاء القانون العام 

یعتبر بمثابة شهادة رئاسیة لمیالد القانون، والتي مفادها أن البرلمان الذي یسن أو یوافق على 

قانونیة التي أقرها الدستور، ما النصوص التشریعیة الصادرة في حدود اإلجراءات والضوابط ال

على رئیس الدولة باعتباره الهیئة الممارسة الختصاص اإلصدار سوى اإلعالن عن میالد تلك 

.)1(النصوص القانونیة الجدیدة عن طریق مراسیم اإلصدار

انقسم الفقه بین من یعتبر اإلصدار عمال تشریعیا على أساس أنه یدخل في إطار صناعة 

لذي ال تكتمل عناصره إال بإصداره، وبین من یعتبره عمال تنفیذیا كونه یعد إعالنا القانون ا

.)2(عن وجود القانون الذي یستوجب احترامه من قبل سلطات الدولة وهیئاتها

یعد اإلصدار مبدأ دستوري یسمح لرئیس الجمهوریة بوضع القانون محل تنفیذ، لذا یرى 

صدار یعد عمال مكمال للقانون، ألن القانون الذي لم یصدر أن اإلبDuguet"دوجي"األستاذ 

ال یجبر المواطن رغم موافقة البرلمان علیه، ال یلزم المحاكم بتطبیقه وال اإلدارة بتنفیذه، كما 

فاإلصدار هو ذلك العمل الذي بمقتضاه یعترف رئیس الدولة بأن القانون قد .بالتقید بأحكامه

"بوقفة عبد اهللا–)1( ، طبعة ثالثة مزیدة "تشریعا، القانون الدستوري للجمهوریة –فقها  –الدستور الجزائري، نشأة :

.107و ص 106، ص2005ومنقحة، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، 
، ومن بین الذین یرون أن اإلصدار عمل "البند"و " دوجي"من بین الفقهاء المؤیدین العتبار اإلصدار عمل تشریعي –)2(

والقرار اإلداري في الفترة ما القانون ":عبد العزیز السید الجوهري:أنظر في ذلك".جلینیك"و" دیكروك"و " إیزمان"تنفیذي 

.25وص 24، ص2005، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، "ین اإلصدار والشهر، دراسة مقارنة ب
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أن فهو یرى ب"البند"أما الفقیه األلماني .لطة التشریعیةلیه من طرف الستم التصویت ع

إصدار الملك للقانون یعد شرطا لوجود إرادة المشرع، إال أن هذه اإلرادة لیس لها وجود من 

في حین .شكل ملموس عن طریق وثیقة اإلصدارالناحیة القانونیة إال بظهورها إلى الخارج ب

مل تشریعي یعترف الملك من خالله بأن القانون قد تم ن اإلصدار عبأ"جلینیك"األستاذ یرى 

.سنه وفقا لإلجراءات التي نص علیها الدستور

هو ذلك اإلجراء الوحید الذي یعطي القوة اإلصدار بأن (Lavierre)"الفییر"یرى األستاذ 

الفقه أما.)1(اإللزامیة للقانون في حین أن موافقة البرلمان ال تمنح اإللزامیة للنص التشریعي

ألن رئیس الدولة عند أن اإلصدار ال یمكنه أن ینشئ النص التشریعيالحدیث فهو یعتقد ب

مباشرته لهذا اإلختصاص یكون ملزما بإرفاق النص التشریعي بمرسوم اإلصدار، وبذلك 

یضفي الصبغة القانونیة على النص التشریعي، وعلى ذلك وحسب وجهة نظر 

صدار هو ذلك العمل الذي یقرر بمقتضاه رئیس الهیئة التنفیذیة فإن اإل (Ezemein)"إیزمان"

أن القانون قد أصبح نافذا وأن التصویت علیه قد تم بطریقة قانونیة من طرف البرلمان، 

وبالتالي فاإلصدار ال یعد عمال تشریعیا ألن القانون یكتمل وجوده قبل إصداره أي عندما یتم 

لى جانب كون اإلصدار نتیجة مباشرة وضروریة لكل التصویت علیه من طرف البرلمان، إ

"دیكروك"ف بین السلطات، وعلى هذا األساس عر نظام دستوري قائم على مبدأ الفصل 

)(Ducroque اإلصدار بأنه أمر بتنفیذ القانون، والقانون یكتسب القوة الجبریة بمقتضى

.)2(شریعیةعملیة اإلصدار، ومن ثم فهو ال یعد عمال من أعمال السلطة الت

، لذا النظام السیاسيعلى طبیعة أما في الجزائر فإن النظام القانوني لإلصدار یبقى متوقفا 

.)ثانیا(زدواجیته ال مختلف عما هو علیه في ظ)أوال(فإن اإلصدار في ظل وحدة البرلمان 

:لبرلمانالنظام القانوني لإلصدار في ظل وحدة ا: أوال

مرحلتین انین في الجزائر لما كانت تعتنق مبدأ الكامیرالیةعرف نظام إصدار القو 

قد جعل هذا اإلختصاص مشتركا بین كل من رئیس 1963تور متباینتین، فإذا كان دس

(1) – Georges Dimitri LAVROFF: « le système politique français … », Op.cit, p222.

"زیوش رحمة:نقال عن–)2( .156وص 155، مرجع سابق، ص..".في الجزائر عامة للدولةالمیزانیة ال:



ة عملیاالتشریع باألوامر سلطة ممتد:الثانيبابال

- 235 -

سلطة مهوریةقد خول لرئیس الج1976الجمهوریة ورئیس المجلس الوطني، فإن دستور 

.المجلس الشعبي الوطنيدون مشاركة من رئیسنفرادیة، إصدار كافة القوانین بصفة ا

:1963اإلصدار مشترك بین رئیس الجمهوریة ورئیس المجلس الوطني في دستور –1

لرئیس الجمهوریة بوصفه قائدا للهیئة التنفیذیة 1963خول المؤسس في ظل دستور 

إمكانیة إصدار ونشر القوانین في غضون عشرة أیام من تاریخ إحالتها إلیه، لكن مع إمكانیة 

، حینئذ یجوز لرئیس )1(المجلس الوطني طلب تقلیص هذه المدة في حالة اإلستعجال

الوطني برسالة مبینة األسباب خالل األجل المحدد إلصدار الجمهوریة أن یطلب من المجلس

.)2(، دون أن یرفض المجلس الوطني طلبهها مرة ثانیةالقوانین التداول فی

یس الجمهوریة في إصدار القوانین بظرف زمني أن المؤسس قد قید سلطة رئبیتضح 

لى مضمون مفاده أن اإلصدار تنطوي ع1963دستورمن 49محدد، على اعتبار أن المادة 

حتى یحیط عني موافقة رئیس الجمهوریة على إصدار ونشر القانون في الجریدة الرسمیةی

لرئیس الجمهوریة، ریا دستو لكن إذا كان اختصاص إصدار القوانین مخول .الجمهور بمیالده

الة ما إذا لم یقم بإصدار قانون معین خالل األجل القانونيفإن ذلك یثیر إشكاال هاما في ح

لنص التشریعي في هذه الحالة؟هذا الإلصدار، فما هو الوضع القانوني ل

تعطیل القانون بسبب عدم قیام رئیس الجمهوریة اهرة لظ 1963تفطن المؤسس في دستور 

51خول لرئیس المجلس الوطني بموجب المادةالمدة القانونیة المقررة لذلك، فره خاللبإصدا

،من الدستور إمكانیة إصدار القانون بمجرد أن تنقضي المدة القانونیة المقررة إلصداره

حیث یهدف نقل هذا ب، )3(أیام من إحالته على رئیس الجمهوریة)10(والمحددة بعشرة

"على) مرجع سابق(1963من دستور 49تنص المادة -)1( یصدر .یكلف رئیس الجمهوریة بإصدار القوانین ونشرها:

التخفیض القوانین خالل األیام العشرة الموالیة إلحالتها علیه من طرف المجلس الوطني، ویوقع مراسیم التطبیق، ویمكن 

".من أجل األیام العشرة عندما یطلب المجلس الوطني اإلستعجال

"على) مرجع سابق(1963من دستور 50تنص المادة –)2( یجوز لرئیس الجمهوریة أن یطلب من المجلس الوطني :

".القوانین للتداول في شأنها مرة ثانیة، وال یمكن رفض طلبه هذابرسالة مبینة األسباب خالل األجل المحدد إلصدار

"على) مرجع سابق(1963من دستور 51تنص المادة –)3( إذا لم یصدر رئیس الجمهوریة القوانین في اآلجال :

".المنصوص علیها، فإن رئیس المجلس الوطني یتولى إصدارها
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إلى تفادي حدوث أزمة ،مهوریة إلى رئیس المجلس الوطني أساسااإلختصاص من رئیس الج

.المجلس الوطني والهیئة التنفیذیةسیاسیة بسبب الخالف الذي قد ینشأ بین 

:)المعدل والمتمم(1976ر لرئیس الجمهوریة في دستو  ةسلطة منفرداإلصدار –2

نصوص علیه في ما هو مخالفا ل1976في دستور الجمهوریة خول المؤسس لرئیس 

رئیس المجلس من القوانین بصفة منفردة، دون مشاركة كافة سلطة إصدار ، 1963دستور 

،الشعبي الوطني حتى في حالة امتناع رئیس الجمهوریة صراحة أو ضمنیا عن إصدارها

.)1(أشهر من تسلمه للقوانین)03(والمحددة بثالثة ،خالل المدة القانونیة المقررة لذلك

تأخر إصدارها عن المدة  قد أن هناك عدة قوانینب1976التجربة العملیة لدستور تؤكد 

النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، :القانونیة المقررة بثالثة أشهر، حیث نذكر منها مثال

لكن صدوره تأخر بأربعة أشهر 1977مارس 29والذي كان قد وافق علیه المجلس بتاریخ 

1977أوت  15خ ریصدر بتاونصف لذا 
قانون بالنسبة للكما حدث أیضا نفس الشئ.)2(

01-79األساسي للنائب رقم
الراحل الرئیسإلى غایة أن تولىصدوره ، والذي تأخر)3(

هو  بإصدارهالجدیدأول قانون قام الرئیسأن بنجد حیث ،رئاسة الجمهوریة"بن جدیدالشاذلي"

رغم أنه على البومن خالل هذین المثالین یتضح .1979جانفي09بتاریخ وذلك  ،هذا القانون

یس المجلس الشعبي إال أن رئالسابقین،القانونینع رئیس الجمهوریة عن إصدارمتناامن 

، ثالثة أشهر من إحالتهما على رئیس الجمهوریةإصدارهما بعد انقضاء أجلالوطني لم یتول

أیة سلطة جلس الشعبي الوطنيلم یخول لرئیس الم1976دستوروالسبب في ذلك هو أن 

.القوانینصدارختصاص إس الجمهوریة في ممارسة افي مشاركة رئیفعلیة 

ي في دستور ن المؤسس الفرنسالدستوري الفرنسي بأالمقارنة مع النظام یبدو من خالل 

، قد خول لرئیس الجمهوریة سلطة إصدار كافة القوانین التي یوافق علیها البرلمان خالل1958

یوما التي تلي تحویلها للحكومة، لكن قبل انقضاء هذا األجل یمكنه أن )15(مدة خمسة عشر 

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1976من دستور 154تنص المادة –)1( یصدر رئیس الجمهوریة القوانین في أجل :

".یوما ابتداء من تاریخ تسلیمها له)30(ثالثین 
).مرجع سابق(یتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 1977أوت  15مؤرخ في 01-77قانون رقم –)2(
).مرجع سابق(یتضمن القانون األساسي للنائب 1979جانفي 09مؤرخ في 01-79قانون رقم –)3(
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یطلب من البرلمان إجراء مداولة ثانیة على أي قانون بكامله أو على بعض مواده، وال یمكن 

.)1(إطالقا لرئیس الجمهوریة في هذه الحالة أن یرفض إصدار هذا القانون

من 38من المادة الوزراء طبقا للفقرة الثانیة مجلسالمتخذة في نطاقٕاذا كانت األوامر و     

من الضروري أن توقع من طرف رئیس الجمهوریة، طبقا للفقرة األولى من 1958دستور 

François"، فإن الرئیس الفرنسي األسبق )2(الدستور هذا من نفس13المادة  Mitterrand"

16ث أوامر تفویضیة، وذلك في كل من تاریخ على ثالوضع توقیعه سبق له وأن رفض قد 

Les(حول األمر المتضمن 1986جویلیة  privatisations(حول 1986أكتوبر 02تاریخ ، و

Le(األمر المتضمن  découpage des circonscriptions éléctorales(17تاریخ ، و

L’aménagement(حول األمر المتضمن 1986أكتوبر  du temps du travail( وهو ،

توقیع رئیس الجمهوریة على هذه األوامر التفویضیة؟ وضرورة ما یطرح إشكالیة مدى إلزامیة 

أم أنه یتمتع بسلطة تقدیریة في هذا الشأن؟

أكد المجلس الدستوري الفرنسي بمناسبة تفویض البرلمان لرئیس الجمهوریة سلطة التشریع 

Le(باألوامر على ما یسمى بمبدأ التأهیل  principe de la délégalisation( وهو شكل ،

Lois(من الرقابة التي یمارسها على القوانین التفویضیة  d’habilitation( التي یفوض

من دستور 38تخاذ أوامر تفویضیة طبقا للمادة برلمان لرئیس الجمهوریة إمكانیة ابموجبها ال

امر إلى وقیع على تلك األو الت"میتران"وعلى هذا األساس یرجع سبب رفض الرئیس .1958

ستمراریة الدولة، وساهر على حسن سیر عمل أنه حامي الدستور وضامن استقرار وا

1958من دستور05مؤسساتها الدستوریة، طبقا لنص المادة 
ما یخول له إمكانیة  وهو، )3(

(1) – « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de
ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses
articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée ». L’article 10 de la constitution
française du 04 octobre 1958 (Modifiée et complétée). Op.cit.
(2) – « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil
des Ministres ». L’article 13 alinéa 01 de la constitution française du 04 octobre 1958
(Modifiée et complétée). Op.cit.
(3) – « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat. Il
est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des
traités ». L’article 05 de la constitution française de 1958 (Modifiée et complétée). Op.cit.
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یقرر المجلس الدستوري بأنه ال تتوفر فیه الشروط "أمر"رفض وضع توقیعه على أي 

.)1(وص علیها في قانون التفویض، أو أنه جاء متعارضا مع أحكام الدستورالمنص

:)المعدل والمتمم1996دستور (زدواجیة البرلمانإالنظام القانوني لإلصدار في ظل :ثانیا

ة إصدار قد خول لرئیس المجلس الوطني إمكانی1963دستور المؤسس في إذا كان 

تاریخ أیام من )10(إصدارها خالل أجل عشرة الجمهوریة بالقوانین في حالة عدم قیام رئیس

ختصاصاوجعل هذا اإلجراءقد تخلى عن 1996دستورالمؤسس في إن إحالتها إلیه، ف

یوما بدایة من تاریخ )30(خالل مدة ثالثین حكرا على رئیس الجمهوریة وحدهإصدار القوانین

المجلس الدستوري من طرف سبب إخطار تسلیمها إیاه، غیر أنه یمكن وقف هذا المیعاد ب

فصل رئیس مجلس األمة، حتى یرئیس الجمهوریة، أو رئیس المجلس الشعبي الوطني، أو 

.)2(نالمجلس الدستوري في مدى دستوریة هذه القوانی

یوما ثالثین لرئیس الجمهوریة مهلةقد منحت 1996من دستور 126ذا كانت المادة لكن إ    

إیاه، مع إمكانیة وقف هذا المیعاد بسبب إخطار دایة من تاریخ تسلیمهاصدار القوانین بإل

في مدى للفصل من طرف إحدى الجهات المخولة بذلك دستوریا المجلس الدستوري 

ا، وأن یقوم بذلك خالل، فإنه من واجب رئیس الجمهوریة أن ال یمتنع عن إصدارهدستوریتها

 هاصدار خاملة بال نفاذ، ألن تجمیدها دون أن یتم إهذه القوانینبقى ة معقولة جدا حتى ال تمد

البرلمان، إلى درجة أن بعض سلطة یشكل اعتداءا جسیما من طرف رئیس الجمهوریة على 

إلى أن اختصاص مع اإلشارة.)3(ىخیانة عظمتعتبر ذلك بمثابة المقارنة الدستوریة األنظمة 

وطني إلى رئیس مجلس األمة بمقتضى تبلیغ القوانین قد انتقل من رئیس المجلس الشعبي ال

(1) – Dominique TURPIN: « Droit constitutionnel … », Op.cit, p446 et p447.

"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 126تنص المادة –)2( یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل :

166یوما، ابتداء من تاریخ تسلمه إیاه، غیر أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص علیها في المادة 30ثالثین 

لقانون، یوقف هذا األجل حتى یفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشروط اآلتیة، المجلس الدستوري، قبل صدور ا

یصدر أننصت فقط على)مرجع سابق(1989من دستور 117نشیر إلى أن المادة ".اآلتیة167التي تحددها المادة 

بسبب قف أجل اإلصداردون اإلشارة إلى إمكانیة و ،ابتداء من تاریخ تسلمه إیاهیوما30هوریة القانون خالل رئیس الجم

.156إخطار المجلس الدستوري من طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 
.64، مرجع سابق، ص"...العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان ":خرباشي عقیلة –)3(
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أیام من تاریخ المصادقة علیها من طرف أعضاء )10(، خالل عشرة 1996دستور صدور 

، بعد تسلمها من رئیس المجلس الشعبي الوطني خالل أجل عشرة أیام من )1(مجلس األمة

.)2(التصویت علیها من طرف النواب، مع ضرورة إشعار الحكومة بهذا اإلرسال

يــانـــثــال رعــفــال  

یةلرئیس الجمهور عملي تابعاختصاص النشر

یتطلب إصدار النص التشریعي من طرف رئیس الجمهوریة إجراءا الحقا له وهو نشره في 

، وعلیه یعد النشر الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة حتى یصبح معلوما لدى كافة الجمهور

انون، ألن الغایة من إشهار هذا األخیر في الجریدة عملیة مادیة الحقة على إصدار الق

الرسمیة للجمهوریة تكمن في إخطار كافة الجمهور بتطبیق ذلك القانون وجعله ساري 

".ال عذر بجهل القانون"المفعول، لتفادي اإلحتجاج بعدم العلم بالقانون عمال بمبدأ 

ه في الجریدة الرسمیة، ویترتب عن یستوجب وضع القانون حیز التنفیذ أن یتم إصداره ونشر 

ذلك أن یصبح ملزما لكافة المخاطبین به، أما في حالة عدم نشره فال یمكن له أن یرتب أیة 

كان دستور ٕاذا و . )3("ال تكلیف بال معلوم"حقوق أو إلتزامات قانونیة عمال بالمبدأ القانوني 

بنفسه مباشرة بعدنشر القوانین تكلیف رئیس الجمهوریة بأن یتولى إجراء قد ذهب نحو1963

لم ، 1989ودستور1976وعلى غرار  كل من دستور ، فإن الدستور الحالي )4(إصداره لها

ها نشر القوانین تتوالعملیة أنبالواقع یثبت لكن یؤسس هذا اإلجراء على أیة مادة دستوریة، 

.مصلحة األمانة العامة للحكومة المتواجدة لدى رئاسة الجمهوریة

یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وكذا الذي  02-99من القانون العضوي رقم 43تنص المادة –)1(

من الدستور، یرسل 167و 166مع مراعاة أحكام المادتین ": على) مرجع سابق(العالقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة 

أیام ویشعر )10(رئیس مجلس األمة النص الذي صادق علیه مجلس األمة إلى رئیس الجمهوریة في غضون عشرة 

".المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة بهذا اإلرسالرئیس
ذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وكذاال 02-99من القانون العضوي رقم 42تنص المادة –)2(

"على) مرجع سابق(ات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة العالق یرسل رئیس المجلس الشعبي الوطني النص المصوت علیه :

".أیام، ویشعر رئیس الحكومة بهذا اإلرسال)10(إلى رئیس مجلس األمة في غضون عشرة 
.158، ص2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، "القانون الدستوري ":غب الحلوماجد را-)3(
).مرجع سابق(1963من دستور 49راجع المادة –)4(
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 س ذلككر قد ، فإن المشرع )1(القوانینعلى تاریخ نشر س عدم تنصیص المؤسفي ظلإن     

یكون القانون نافذ المفعول بالنسبة ":من القانون المدني التي تنصالرابعة بمقتضى المادة 

ا بخصوص مسمیة، أفي الجریدة الر  هائر بعد مضي یوم عمل كامل من نشر لمنطقة الجز 

نقضاء یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة ایعتبر القانون نافذا بعد لوطن، فباقي أرجاء ا

لكن ما یالحظ ".ة على تاریخ الوصولالرسمیة إلى مقر الدائرة، ویشهد ختم الدائرة المعنیّ 

ستقراء مضمون هذه المادة، أنها تثیر تناقضا كبیرا  بخصوص تاریخ بدأ سریان من خالل ا

إذا ارتأى ":التي تنص على1996من دستور169ي المادة القاعدة القانونیة، مع ما جاء ف

المجلس الدستوري أن نصا تشریعیا أو تنظیمیا غیر دستوري، فإن هذا النص یفقد أثره 

."ابتداء من یوم قرار المجلس

تنص على أن النص التشریعي یسري مفعوله من 1996من دستور169المادة فإذا كانت

س الدستوري بدستوریته إذا ما أخطر بشأنه، إال أن المادة الرابعة من یوم صدور قرار المجل

تؤكد على بدأ سریان مفعول القوانین ابتداء من مضي یوم كامل من نشرها ،القانون المدني

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة بالنسبة للجزائر العاصمة، أما بالنسبة لباقي ألرجاء الوطن

نقضاء یوم عمل كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة ي بعد افإن مفعول القوانین سیسر 

.إلى مقر الدائرة، ویشهد ختم الدائرة على تاریخ الوصول

نشیر إلى أن عملیة وضع النصوص القانونیة حیز التنفیذ تحتاج إلى المرور بمرحلتین 

.)Exécution(ومرحلة التنفیذ )Application(مرحلة التطبیق :أساسیتین وهما

تخاذ جملة من النصوص التنظیمیة من طرف السلطة هو ا إن المقصود بمرحلة التطبیق

التنفیذیة في شكل لوائح تنفیذیة، تهدف أساسا إلى توضیح كل التفاصیل والجزئیات التي ترد 

مرحلة التنفیذ فهي تعد آخر أما.بخصوص القواعد العامة التي تتضمنها النصوص التشریعیة

جسید هذه النصوص التشریعیة میدانیا، ولن یتحقق ذلك إال باتباع إجراءات معینة، محطة لت

من 108إن في ظل عدم تنصیص المؤسس الجزائري على میعاد النشر، فإن المؤسس المصري قد نص في المادة –)1(

...."الرسمیة خالل أسبوعین من إصدارها تنشر القوانین في الجریدة ":على) سابقمرجع (المعدل والمتمم 1971دستور 

یتبین من خالل أحكام هذه المادة بأن المؤسس المصري هو األحسن صنعا من المؤسس الجزائري، عندما ألزم رئیس 

.خیر أو تقاعس في تطبیقهاالجمهوریة بنشر القوانین خالل مدة قصیرة نسبیا بعد إصدارها، وذلك حتى ال یحدث أي تأ
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عن طریق وذلك تتمثل أساسا في تدخل اإلدارة التي یمثلها رئیسها األعلى رئیس الجمهوریة، 

تجسد هذه ،وقرارات في شكل لوائح وتعلیمات ومنشوراتوالتدابیر تخاذ جملة من القرارات ا

فعلیا، وألجل تحقیق هذا الهدف تقوم الحكومة بتجنید وتعبئة كافة الوسائل النصوص التشریعیة

.الضروریة لذلك، المادیة منها والمالیة والبشریة

تتدخل السلطة التنفیذیة الممثلة أساسا في رئیس الجمهوریة إلصدار اللوائح التنفیذیة في 

ل والجزئیات التي تتطلبها عملیة تطرق إلى التفاصیلة وضع التشریع بصیغة عامة دون أن تحا

 اجعلتتانلال1996من دستور 123والمادة 122المادة كل منتنفیذها، مثلما نصت علیه

المخصصة لهما،المیادینوقوانین عضویة فيختصاص البرلمان في التشریع بقوانین عادیة ا

تها، وهو ما یستدعي بادئ العامة فقط دون التطرق إلى جزئیاممقتصرا على وضعه للقواعد وال

ضرورة تدخل رئیس الجمهوریة بصفته رئیس السلطة التنفیذیة والرئیس األعلى لإلدارة بال

إلصدار اللوائح التنفیذیة الالزمة لهذا الغرض، متخذة في ذلك شكل مراسیم رئاسیة أو ،العامة

.)1(ریةلكن بعد أن یوافق علیها رئیس الجمهو ،مراسیم تنفیذیة یوقعها الوزیر األول

یمكن إلى جانب ذلك أن یتضمن القانون موضع التجسید دعوة صریحة للسلطة التنفیذیة 

التي والجزئیاتللتدخل عن طریق رئیسها الفعلي بالتنظیم، قصد تحدید كل الشروط والتفاصیل

، )2(المتعلق بالبلدیة10-11تشیر إلیها بعض أحكامه، مثلما جاء في بعض مواد القانون رقم 

.)3(المتعلق بنظام اإلنتخابات01-12والقانون العضوي رقم

).مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 85راجع المادة –)1(

یتعلق 2011جوان 22مؤرخ في 10-11من القانون رقم 55، 51، 49، 48، 38، 37، 16أنظر مثال المواد –)2(

یعتمد رئیس ": علىمن هذا القانون 93ومثال ذلك تنص المادة .2011جویلیة 03مؤرخ في 37بالبلدیة، ج ر ج ج عدد 

المجلس الشعبي البلدي لممارسة صالحیاته الخاصة باألمن على هیئة الشرطة البلدیة التي تحدد صالحیاتها وقواعد 

إصدار ول مهمةي أن هذه المادة تحیل إلى الوزیر األ، وهو ما یعن"تنظیمها وتسییرها وكذا قواعد عملها عن طریق التنظیم

، لكن رغم وجود هذا النص القانوني ختصاصاتها وكیفیة عملها، وما هي اهي هذه الشرطة البلدیةمافیه رار تنظیمي یوضحق

إال الواقع العملي یؤكد أن تطبیقه الفعلي ال یزال متأخرا، رغم تنصیب عدة هیاكل مخصصة للشرطة في أغلب البلدیات، 

غا یحتل جزءا بارزا في واجهة البلدیات، دون أن تزود بعتاد بشري ومادي، حتى تباشر مهامها والتي ال تزال دیكورا فار 

.المنوطة بها في السهر على الحفاظ على األمن والسكینة في البلدیة
المتعلق بنظام اإلنتخابات 01-12من القانون العضوي رقم 54، 50، 39، 30، 27، 24، 16المواد :أنظر مثال–)3(

).مرجع سابق(
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إن تكلیف السلطة التنفیذیة بتنفیذ القانون یجعل النصوص التشریعیة في وضعیة تبعیة 

تجاه التنظیمات التي تتخذها السلطة التنفیذیة، ورغم الموقف الصریح الذي اتخذه مجلس 

013948/2003رقمالدولة في قراره 
اال یقضى فیه بإلزامیة اإلدارة بأن تتخذذي یعد مثالو ، )1(

كل اإلجراءات الضروریة لتنفیذ القانون، إال أن اآلجال تبقى مفتوحة في هذا المجال أمام 

تخاذ ن محتوى قراره على ضرورة ااإلدارة، انطالقا من أن مجلس الدولة اقتصر فقط ضم

قد یسمح لرئیس الجمهوریة بأن الذي النصوص التطبیقیة خالل أجل معقول، وهو العامل

أنه ال یرغب فیه، بتقاعس عن إصدار التنظیمات الضروریة لتنفیذ نص تشریعي معین یرى ی

.)2(من دون أن یكون للبرلمان أیة سلطة فعلیة تسمح له بمواجهته

ذلك لم تصدر بشأنها مراسیم  رغم عرف النظام التشریعي الجزائري صدور عدة قوانین لكن

یة لتجسیدها إال بعد مرور مدة طویلة جدا، وهو ما عرضها لموضع جمود وركود، إذ تنفیذ

، والذي 1983یكفي أن نذكر من بین هذه القوانین مثال، قانون حمایة البیئة الصادر سنة 

استغرقت عملیة وضع بعض اللوائح التنفیذیة لتجسید هذا القانون ما یقارب فترة عشرین عاما، 

، حیث لم یدخل 1998لنسبة للقانون المنظم للمحاكم اإلداریة الصادر سنة وهو نفس الشأن با

195-11هذا القانون حیز التنفیذ إال بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 
، وهو ما یشكل حتما )3(

.)4(عرقلة حقیقیة تحول دون وضع القانون حیز التنفیذ

كامه من تاریخ نشره، إذ ال یبدأ بأحدة عامة ال یصبح التشریع ملزما للمخاطبینعوكقا    

نفاذه إال بعد مضي وقت معلوم من هذا التاریخ، غیر أنه یالحظ أن المشرع أحیانا وبداعي 

المصلحة العامة، قد یقرر نفاذ التشریع بأثر رجعي ینسحب على الفترة السابقة لنشره في 

ضد رئیس الحكومة، "سعدي رابح"في قضیة السید 2003ماي 20مؤرخ في 013948/2003قرار مجلس الدولة رقم –)1(

من األمر المتضمن القانون 55تتعلق هذه القضیة بعدم إصدار مرسوم تنفیذي لوضع أحكام المادة .غیر منشور قرار

.األساسي لقضاة مجلس المحاسبة موضع تنفیذ

.154، مرجع سابق، ص..."ونیة في القانون الوضعي الجزائري هرة عدم فعلیة القواعد القانظا ":كایس شریف–)2(

16المؤرخ في 356-98یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2011ماي 22مؤرخ في 195-11مرسوم تنفیذي رقم –)3(

اریة، ج ر المتعلق بالمحاكم اإلد1998ماي 30المؤرخ في 02-98، یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون رقم 1998نوفمبر 

.2011ماي 22مؤرخ في 29ج ج عدد 
.وما یلیها165، مرجع سابق، ص..."في القانون الوضعي ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة":كایس شریف–)4(



ة عملیاالتشریع باألوامر سلطة ممتد:الثانيبابال

- 243 -

التقنین المدني صوص مشرع الجزائري عندما قضى مثال بخالجریدة الرسمیة، وهو ما فعله ال

سبتمبر 30والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة بتاریخ ، 58-75بموجب األمر رقم الصادر

.1975جویلیة 05سیكون ابتداء من تاریخ بأن سریان مفعوله ، 1975

أنه قد یتضمن بكما یالحظ في بعض الحاالت األخرى لدى بعض التشریعات المقارنة، 

یشیر إلى أن نفاذه قد سیتأخر عن تاریخ نشره بمدة طویلة، وهو ما التشریع الجدید نصا

1948لسنة 131بالنسبة إلى التقنین المدني المصري الصادر باألمر رقممثال حصل فعال 

، والذي قضت المادة الثانیة منه بأن یبدأ سریان العمل به ابتداء 1948جویلیة 16والمؤرخ في 

.1949أكتوبر 15من تاریخ 

في حالة ما إذا كان هذا ،أما في حاالت أخرى فقد یتصور بأن نفاذ التشریع سیتم تأخیره

له، فحینئذ ال یبدأ نفاذ التشریع إال بعد تاریخ نشر هذا النفاذ معلقا على صدور مرسوم تطبیقي

ة أن مسأل،المرسوم، غیر أنه یؤخذ على حالة التأخر في نفاذ التشریع في هذه الحالة األخیرة

التحكم في تاریخ بدأ سریان التشریع تخرج من ید السلطة التشریعیة، إذ هي تصطدم باحتمال 

طبیقي له، وبذلك تقصیر من السلطة التنفیذیة أو انعدام إرادتها في إصدار المرسوم التوجود 

أنه إلى ب،التشریعات الدستوریة في فرنساومثال ذلك ما أظهره تقریر لجنة تحول دون تنفیذه،

، والمتعلقة المراسیم التطبیقیة بشكل كلي أو جزئيتلكلم تصدر1974غایة منتصف سنة 

.1973و 1968نصا تشریعیا تم إصدارها في الفترة ما بین )93(بثالثة وتسعین 

:عتبارین وهمااء تأخیر نفاذ التشریع ترجع إلى اأن الحكمة من ور بیرى بعض الكتاب 

:اإلعتبار األول

المشرع في جعل األفراد یحیطون علما بالتشریع الجدید، فیتصرفون على أساسه، رغبة

".عدم جواز اإلعتذار بجهل القانون"اإلعتذار بجهله عمال بالمبدأ القائل  هموحینئذ ال یقبل من

:اإلعتبار الثاني

من )السلطة التنفیذیة(یةالتشریعلنصوصوتنفیذ تمكین السلطة القائمة على تطبیق 

.)1(ا دون أي تسرعجیدا، وذلك بعد الدراسة المتأنیة له ااإلطالع علیه

.159، مرجع سابق، ص"...انونیة مدخل إلى العلوم الق":محمد سعید جعفور–)1(
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  يــانـــثــب الــلـــطــمــال

ألوامر من رقابة المجلس الدستورينیة وانفالت ااطلب المداولة الثإمكانیة 

، یمكنه أن یعرقل ثم تنشر في الجریدة الرسمیةیصدر رئیس الجمهوریة القوانینقبل أن

مع استبعاد كما أنه .)الفرع األول(كتمالها إذا ما طلب إجراء المداولة الثانیة علیهاسار امن م

.)الفرع الثاني(األوامر من هذا اإلجراء، باتت األوامر تنفلت من رقابة المجلس الدستوري 

رع األولــفــال

كتمال القانونا مسارالمداولة الثانیة وسیلة لعرقلة طلب

إذا كان اإلصدار عمال تنفیذیا یندرج ضمن المجال التنظیمي بدایة إلى أنه نشیر منذ ال

رئیس الجمهوریة، فإن إجراء المداولة الثانیة هو عمل من أعمال السیادة لالمستقل المخول 

.)1(التي یحصن بها رئیس الجمهوریة بعیدا عن مجال التشریع

جمهوریة من النواب إعادة التصویت أن یطلب رئیس البیقتضي إجراء المداولة الثانیة 

تأكد من إلتزامه بالغایة التي سن فق علیه المجلس الشعبي الوطني، بهدف العلى أي قانون وا

.)2(من أجلها، وذلك من منطلق أن رئیس الجمهوریة هو المجسد لوحدة األمة وحامي الدستور

إلعادة التصویت عبي الوطنيالشإذا لم یرجع رئیس الجمهوریة القانون إلى المجلسأما 

.)3(یوما من إقراره، فإن ذلك یعد تنازال عن حقه في طلب المداولة الثانیةثالثین علیه خالل

تأخذ بعض األنظمة الدستوریة المقارنة بمفهوم اإلعتراض بدال من إجراء المداولة الثانیة، حیث ینصب مفهوم –)1(

:منهااإلعتراض على أي نص قانوني یوافق علیه البرلمان، متخذا عدة أشكال نذكر

véto(اإلعتراض الواقف  suspensif(:اإلعتراض الموصف . لقوهو إعتراض مط)véto qualifié(: وهو إعتراض نسبي

véto(اإلعتراض البسیط.النواب)3/2(یتطلب أغلبیة مشددة من األصوات، تتمثل في ثلثي  simple(: وهو اإلعتراض

véto(اإلعتراض الناقل .الذي یتطلب أغلبیة نسبیة من أصوات النواب transitif(:سلطة وهو اإلعتراض الذي ینقل ال

الفصل في النزاع القائم مهمةتتولىلالدستور، أحكامالتقدیریة فیما یخص مصیر النص التشریعي إلى هیئة ثالثة بمقتضى

"بوقفة عبد اهللا.بین رئیس الجمهوریة والبرلمان   .265ص و 264، مرجع سابق، ص..."أسالیب ممارسة السلطة :
).مرجع سابق(1989من دستور 67تقابلها المادة ).مرجع سابق(تمم المعدل والم1996من دستور 70المادة –)2(
یمكن رئیس الجمهوریة أن یطلب ": على )مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 01ف  127المادة تنص -)3(

."إجراء المداولة الثانیة في قانون تم التصویت علیه في غضون ثالثین یوما الموالیة لتاریخ إقراره
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تسبیب ضرورة بقانونیة تتعلقضوابطل القوانینعلى  "المداولة الثانیة"یخضع طلب إجراء 

ة إقرار القانون مع إلزامی)أوال( ة لهاالمحددالمداولة الثانیة والتقید بالمدة القانونیةإجراء  طلب

:)ثانیا(نواب المجلس الشعبي الوطني فقط )4/3(مجددا بنسبة 

:والتقید بالمدة القانونیةالمداولة الثانیةإجراء تسبیب طلبضرورة  :أوال

التصویت ثانیة على النص القانوني، تحدید إعادة تتضمن الرسالة المرفقة بطلب إجراء 

األخطاء تي دفعت رئیس الجمهوریة إلى ذلك، ویؤدي تسبیب الطلب إلى تصحیحاألسباب ال

أن سیاسة البرلمان بالفنیة المتواجدة في النص القانوني، خاصة إذا شعر رئیس الجمهوریة 

لرئیس الجمهوریة سلطة قد خولالدستوروٕاذا كان.تتعارض مع نهج الهیئة التنفیذیةتختلف و 

حیثبالمجال، غیر مقید بأي شرط في هذاالتشریعي، فإنهم العمل تقدیریة تمكنه من تقیی

نواب المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس األمة إعادة التصویت یمكنه أن یطلب من 

من تاریخ یوما30خالل طلب إجراء المداولة الثانیة علیهبإیداع على أي نص تشریعي یرید،

.في ممارسة هذا اإلجراءیسقط حق الرئیس ، وبانقضاء هذه المدة تسلمه للقانون

   :فقطنواب ال) 3/2(ثلثيبأغلبیة التصویت علیه بمن جدیدالقانون  رارإق :ثانیا

، أما في النواببموافقة أغلبیة ثلثيیحضىأن بمحل المداولة الثانیةالقانونیتطلب إقرار

لتصویت عتبارخذ بعین اإل، دون األ)1(ملغىسیصبح األغلبیة فعلى هذه ه حصولحالة عدم 

كیف :التساؤلثیرما ی ووهأعضائه، )4/3(بنسبة یهعل موافقتهمجلس األمة من خالل إهمال 

على  قد حازكان نواب إلى إلغائه؟ علما أنه ال لى موافقة ثلثيدم حصول القانون عیؤدي ع

  ؟ىصادقة األولالمهذه أعضاء مجلس األمة؟ وما الجدوى إذن من )4/3(موافقة 

نواب المجلس الشعبي الوطني عند التصویت على )3/2(یعتبر تحقیق أغلبیة ثلثي 

القانون في المداولة الثانیة شرطا تعجیزیا، یصعب على المجلس الشعبي الوطني تحقیقه 

خاصة في حالة المعایشة، وهو ما یدل على أن طلب رئیس الجمهوریة بهذا اإلجراء لیس 

:مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 02ف  127تنص المادة –)1( وفي هذه الحالة ال یتم إقرار القانون ")

02-99من القانون العضوي رقم 02ف  45وتنص المادة ".أعضاء المجلس الشعبي الوطني)3/2(إال بأغلبیة ثلثي 

".، یصبح نص القانون الغیاالنواب)3/2(القانون بأغلبیة ثلثي في حالة عدم المصادقة على":أنه على) مرجع سابق(
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مسك المجلس بذلك النص التشریعي، بل القضاء علیه نهائیا، لكن القصد منه التحقق من ت

ذلك ال یعني أنه لیس بإمكان رئیس الجمهوریة اللجوء إلى طلب مداولة ثانیة في حالة وحدة 

حول 1984األغلبیة، بل أن التجربة أثبتت عكس ذلك، حیث تم اللجوء إلى هذا اإلجراء سنة 

حول 1989، كما تم اللجوء إلیه أیضا سنة )1(ونیة للعملمشروع القانون المتضمن المدة القان

.)2(نائب181مشروع قانون اإلعالم الذي لم یصوت علیه من قبل 

أن طلب إجراء المداولة الثانیة لم بالفرنسي الدستوري یظهر من خالل المقارنة مع النظام 

انون المتعلق بالمعرض حول الق1983حدث ذلك سنة ستثنائیة، حیثا في حاالتیستعمل إال 

1985كما حدث أیضا سنة .یه البرلمان في المداولة الثانیةالدولي، والذي لم یصوت عل

Nouvelle(دیدة جبخصوص القانون المتعلق بكالیدونیا ال Calédonie.( وأخیرا أجریت

وص مشروع القانون المتعلق بنظام بخص2003المداولة الثانیة خالل شهر أفریل من سنة 

.)3(روبیین والمستشارین المحلیینو تخاب النواب األنا

تجدر المالحظة إلى أنه على خالف الوضع القانوني في الجزائر، فإنه من الصعب 

رغم أن المادة العاشرة من ،تحریك إجراء طلب إجراء المداولة الثانیة في النظام الفرنسي

كله أو بعض المواد بشأن القانون تسمح لرئیس الجمهوریة بطلب هذا اإلجراء 1958دستور 

، إذ یعود سبب )4(یوما الممنوحة لرئیس الجمهوریة إلصداره15نتهاء أجل منه فقط، قبل ا

إلى إخضاع –السیما في حالة المعایشة –صعوبة تحریك المداولة الثانیة في النظام الفرنسي

ور للوزیر األول القرار الرئاسي المتعلق بطلب هذا اإلجراء إلجراء التوقیع المجا

)Contreseing(الذي یفترض أن یعارض مبادرة رئیس الجمهوریة في هذه المسألة ،.

.وما یلیها287، مرجع سابق، ص"...عالقة السلطة التشریعیة بالسلطة التنفیذیة ":بوالشعیر سعید–)1(
.147مرجع سابق، ص،"...1996لسنة السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري":لوناسي ججیقة–)2(
:نقال عن.241، مرجع سابق، ص"...عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري ":ومایوف محمدأ –)3(

Dominique CHAGNOLLAUD: « Droit constitutionnel contemporain », tome 03, la 05ème

République, 05ème édition, Dalloz, Paris, 2009, p169.
(4) – « Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la
transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut avant l’expiration de
ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses
articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée » Article 10 de la Constitution
française du 04 octobre 1958 (Modifiée et complétée). Op.cit.
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في النظام حالیایمكن القول بأن حق طلب إجراء المداولة الثانیة مثلما هو مكرس

الدستوري الجزائري ما هو إال وسیلة قانونیة، وضعت في ید رئیس الجمهوریة بهدف ضمان 

مطلقة على الوظیفة التشریعیة، واألكثر من ذلك أنه حتى في حالة تخطي البرلمان سیطرته ال

لعرقلة طلب إجراء المداولة الثانیة بإقرار القانون مجددا عن )أي المجلس الشعبي الوطني(

طریق التصویت علیه بأغلبیة ثلثي أعضائه، إال أن رئیس الجمهوریة ال تزال بحوزته أداة 

ر ذلك القانون، إذ بإمكانه إخطار المجلس الدستوري للبحث في شأن هامة تحول دون صدو 

مدى دستوریة ذلك النص القانوني، وبالتالي من المحتمل جدا أن ینتج عن هذا اإلخطار 

.تصریح المجلس الدستوري بعدم دستوریة النص وبالتالي عدم صدوره

  يــانـــثـــال رعـــفـــال

من رقابة المجلس الدستوريانفالت األوامر كلیة

قابة على خضوع األوامر لر 1963خالفا لدستور1996في دستور لم ینص المؤسس 

179المجلس الدستوري، غیر أن األوامر المتضمنة القوانین العضویة الصادرة تطبیقا للمادة 

، لكن )1(المنظمة للحكم اإلنتقالي، تم إحالتها على رقابة المجلس الدستوري1996من دستور

وٕالى جانب ذلك قبل المجلس .)2(لیست بصفتها أوامر وٕانما باعتبارها قوانین عضویة

ماي 31المؤرخ في 15-97رقم  ي أیضا اختصاصه في الرقابة على دستوریة األمرالدستور 

، والذي أصدر بشأنه قراره رقم )3(لقانون األساسي لمحافظة الجزائر الكبرىیحدد اوالذي  1997

یتعلق بمراقبة مدى 1997مارس 06مؤرخ في 97/د.م/ع.ق.ر/01رأي رقم ال: نذكر بخصوص هذه المسألة كل من–)1(

06مؤرخ في 12المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات للدستور، ج ر ج ج عدد 07-97مطابقة األمر رقم 

09-97یتعلق بمراقبة مدى مطابقة األمر رقم 1997مارس 06مؤرخ في 97/ع.ق.ر/02والرأي رقم . 1997مارس 

والرأي رقم  .1997مارس 06مؤرخ في 12المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السیاسیة للدستور، ج ر ج ج عدد 

المتعلق بالتقسیم القضائي11-97یتعلق بمراقبة مدى مطابقة األمر رقم 1997فیفري 19مؤرخ في 97/د.م.ر/04

.1997مارس 19مؤرخ في 15للدستور، ج ر ج ج عدد 
"نبالي فطة–)2( ، بحث لنیل درجة الماجستیر في "العامة في مواجهة التشریع دواعي وآلیات ضمان الحقوق والحریات:

.وما یلیها155، ص2000-1999مري، تیزي وزو، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود مع

مؤرخ 38یحدد القانون األساسي لمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر ج ج عدد 1997ماي 31مؤرخ في 15-97أمر رقم –)3(

).ملغى(1997جوان 04في 
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لكن مع التذكیر بأن هذا األمر لم یكن له ذلك المفهوم .)1(یقضي فیه بعدم دستوریته02/2000

تخذ أثناء المرحلة المادي للقانون، على اعتبار أنه اما هو قانون بالمفهوم الدستوري، وٕان

.اإلنتقالیة بعدما صادق علیه المجلس الوطني اإلنتقالي

ختصاص المجلس الدستوري في بسط رقابته على یبقى اإلشكال مطروحا حول مدى ا

اللتان و ، 1996ن دستور م120من المادة 08و07دستوریة األوامر الصادرة طبقا للفقرتین 

تخوالن لرئیس الجمهوریة حق التدخل إلصدار قانون المالیة بموجب أمر، إذا لم یصوت 

.)2(یوما من تاریخ إیداعهخمس وسبعین البرلمان بغرفتیه على مشروعه على خالل 

جمهوریة بموجب أمر رئاسي كإجراء فإذا كان قانون المالیة ُیتخذ من طرف رئیس ال

، بسبب تماطل البرلمان في التصویت علیه خالل أجل مدته خمس ستثنائيوإ  ليستعجاإ

یوما، فإن مسألة إخضاع هذا األمر للرقابة من طرف المجلس الدستوري ممكنة )75(وسبعون 

جدا من الناحیة العملیة، ألنه كان من المفروض أن یخضع هذا األمر لرقابة المطابقة للقانون 

.)3(المالیة، والذي لم یصدر بعدالعضوي المتضمن قوانین

أنه منذ تأسیس مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین، ال بتؤكد التجربة العملیة في الجزائر 

، لم یسبق إطالقا وأن تم عرض األوامر المتخذة من طرف 1996وال دستور 1963في دستور 

عتداء وهو ما یشكل ادستوریتها، المجلس الدستوري لتفحص مدىرئیس الجمهوریة على

صارخا على سلطة المجلس كهیئة مخول لها مراقبة مدى دستوریة القوانین، علما أنه حتى ولو 

تمت إثارة مسألة عدم دستوریة أمر معین إال أنها ستصطدم بعدم موافقة المجلس الدستوري 

لى ستحواذه عتأثیر واضحة على عمله، خصوصا مع ابسبب ما لرئیس الجمهوریة من سلطة 

أن المجلس الدستوري ال یتمتع كما .سلطة تعیین ثلث أعضاء المجلس من بینهم الرئیس

الذي  15-97مر رقم یتعلق بمراقبة مدى دستوریة األ2000فیفري 27مؤرخ في 2000/ د.م/ أ.ق/ 02قرار رقم  –)1(

.2000فیفري 28مؤرخ في 07یحدد القانون األساسي لمحافظة الجزائر الكبرى للدستور، ج ر ج ج عدد 
"على) مرجع سابق(المعدل والمتمم 1996من دستور 08و 07ف  120تنص المادة –)2( یصادق البرلمان على قانون :

المصادقة وفي حالة عدم.قا للفقرات السابقةمن تاریخ إیداعه، طبیوما)75(المالیة في مدة أقصاها خمس وسبعون 

."علیه في األجل المحدد سابقا، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع الحكومة بأمر
"نبالي فطة–)3( ، مرجع "...في حمایة الحقوق والحریات العامة، مجال ممدود وحول محدود دور المجلس الدستوري:

.210وص 209سابق، ص
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على إجراء اإلخطار المخول وبالتالي فهو ال یتحرك إال بناءبسلطة اإلخطار الذاتي التلقائي،

تصورنا مثال أن رئیس الجمهوریة یتخذ أوامرا في حالة شغور  لذا فإذا، هات محددة دستوریالج

نعقاد البرلمان، وفي ظل غیاب رئیس المجلس لشعبي الوطني أو فیما بین دورتي الس االمج

یمكننا أن نتصور إطالقا قیام  الفإنه تزام رئیس مجلس األمة للصمت،الشعبي الوطني وال

.تفحص مدى دستوریتهاكي یرئیس الجمهوریة بإخطار المجلس الدستوري ل

المجلس الدستوري الفرنسيالدستوري الفرنسي بأنیبدو من خالل المقارنة مع النظام 

من دستور 38أن یمتد مجال رقابته إلى األوامر التفویضیة التي تتخذ طبقا للمادة ب رفض

المؤرخ في 346-58، حیث قضى المجلس في قراره رقم )1(قبل أن یوافق البرلمان علیها1958

بمقتضى البرلمانما لم یصادق علیها، بأن هذه األوامر تبقى أعماال إداریة 1958أوت  08

قانون، وبالتالي فهي تخضع لرقابة القاضي اإلداري، لكن بمجرد أن یوافق علیها تتحول إلى 

، لكن دون أن یمتد موضوعها إلى المواد )2(ة المجلس الدستوريتشریعات وتخضع لرقاب

.)3(المخصصة للقوانین العضویة

نظر كذلك في دستوریة القوانین المتعلقة بالموافقة على قبل المجلس الدستوري الفرنسي ال

Lois(األوامر التفویضیة أو ما یسمى بقوانین التأهیل  de ratification( وبمناسبة ذلك قبل ،

رف البرلمان، باختصاصه في ممارسة الرقابة على مدى سریان األوامر الموافق علیها من ط

لوزیر األول، أو رئیس الجمعیة العامة، أو رئیس على إخطار من رئیس الجمهوریة، أو ابناء

.)4(مجلس الشعب، أو ستین نائبا، أو ستین عضوا من مجلس الشیوخ

(1) – Christine MANGUE : « Le contrôle des ordonnances de codification … », Op.cit, p419.
(2) – Louis FAVOREU et Philippe LOIC : « Les grandes décisions du conseil constitutionnel,
GRANDS ARRETS … », Op.cit, p654.
(3) – François LUCHAIRE : « Le conseil constitutionnel », tome 03, jurisprudence, 02ème et
03ème parties, l’Etat, 02ème édition refondue, Economica, Paris, 1999, p151.
Louis FAVOREU et Philippe LOIC notent à ce propos que : « Le Conseil Constitutionnel
avait eu l’occasion de décider précédemment que la procédure de l’article 38 ne pouvait pas
s’appliquer aux lois organiques (décision no 134 du 05 janvier 1982) ce qui se comprend car
les garanties particulières, notamment le contrôle obligatoire du Conseil Constitutionnel ou
le droit de veto du Sénat pour les lois organiques, ne pourraient jouer au cas d’application de
l’article 38 ». Louis FAVOREU et Philippe LOIC : « Les grandes décisions du conseil
constitutionnel, GRANDS ARRETS … », Op.cit, p652 et p653.
(4) – Voir l’article 61 de la constitution française de 1958 (modifiée et complétée). Op.cit.
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عدة قرارات على األوامر اتخذ المجلس الدستوري الفرنسي أثناء ممارسة مهامه الرقابیة 

تضمن التوجیه المتضمن الموافقة على األمر الم18-62القرار رقم  :هامة، نذكر من بینها

L’orientation(الفالحي  agricole()1( المتعلق بالموافقة على األمر 127-81، والقرار رقم

المتعلق بالموافقة على األمر 132-81، والقرار رقم )2(المتضمن قانون حمایة حریة األشخاص

Les( اتالمتضمن التأمیم nationalisations()3(،  موافقة المتعلق بال196-85والقرار رقم

(الجدیدة اكالیدونی"على األمر المتضمن  "La Nouvelle Calédonie()4(باإلضافة إلى ،

1982المتعلق بالموافقة على األمر المتضمن اإلصالح التخطیطي لسنة 142-82القرار رقم 

)La réforme de la planification()5(.

صه في ممارسة الرقابة على یهدف اعتراف المجلس الدستوري الفرنسي لنفسه باختصا

Lois(التأهیل دستوریة قوانین  d’habilitation( التي تتضمن الموافقة على األوامر

الموافقة من طرف البرلمان إجراء التفویضیة، إلى تقدیر مدى دستوریة األحكام التي یمنح لها 

.)6(األوامرهذه صبغة تشریعیة، بمعنى النظر في مدى دستوریة محتوى 

لحقوق األحیان من تقیید صارم ل في غالب ما في الجزائر ونظرا لما تتضمنه األوامرأ    

الدستوریة للمواطنین، وبهدف صیانة وحمایة هذه الحقوق والحریات من كل أشكال التعسف، 

لرقابة وجوبیة سابقة من طرف المجلس الدستوري، األوامر أنه البد من إخضاع هذه بنرى 

رئیس مجلس علیا والمحكمة الالبرلمان، ورئیس خطاره إلى أعضاءعلى توسیع جهات إبناء 

.)L’auto-saisine(بسلطة اإلخطار الذاتي الدولة، والعمل على تزوید المجلس

(1) – Décision no 62-18 du 16 janvier 1962. Loi d’orientation agricole. In www.conseil-
constitutionnel.fr/décision/1962/628ldc.htm
(2) – Décision no 81-127 DC des 19 et 20 janvier 1981. Loi renforçant la sécurité et protégeant
la liberté des personnes. in www.conseil-constitutionnel.fr/décision/1981/81127dc.htm
(3) – Décision no 81-132 DC du 16 janvier 1982. Loi des nationalisations. www.conseil-
constitutionnelfr/décision/1981/81132dc.htm
(4) – Décision no 85-196 DC de 08 aout 1985. Loi sur l’évolution de la Nouvelle Calédonie. In
www.conseil-constitutionnel.fr/décision/1985/85196dc.htm
(5) – Décision no 82-142 DC du 17 juillet 1982. Loi portant réforme de la planification. In
www.conseil-constitutionnel.fr/décision/1982/82142dc.htm
(6) – François LUCHAIRE: « Le conseil constitutionnel … », Op.cit, p151. Dominique
ROUSSEAU: « Droit de contentieux constitutionnel », 03ème édition, Montchrestien, Paris,
1993, p155.
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توفر مجموعة من الشروط والضوابط أن تاللجوء إلى التشریع باألوامرعملیة تطلب ت

على موافقة المتخذة في الظروف العادیة عرض األوامر لزامیة إخاصة ما یتعلق بالدستوریة، 

یمكنها أن تشكل قیودا حقیقیة علىهذه الشروط شكلیة فقط ال لكن رغم ذلك تبقىالبرلمان، 

قتراحاتهاو  خیاراتهسمح له بتمریر جمیعطة رئیس الجمهوریة في هذا المجال، وهو ما یسل

.على حساب البرلمانأكید التفوق الرئاسيوبالتالي تبسرعة ومن دون أیة مراقبة،

الجمهوریة على أسلوب التشریع باألوامر، أن طرف رئیسیترتب عن اإلقدام المكثف من 

وما یؤكد ذلك هو ،لبرلمانابمثابة المشرع األصلي بدال من أصبحت السلطة التنفیذیة 

جیة مسائل الحساسة واإلستراتیال لتنظیم جمیعیس الجمهوریة لألوامر كوسیلة سریعةرئاستعمال 

ة من طرف أعضاء خالفات جوهریة إذا ما تم عرضها على المناقشفي الدولة، تفادیا لنشوب 

تنصب كلها في السیاسیة للنظام السیاسي الجزائري أن العوامل والمعطیاتالبرلمان، خصوصا 

دوما، أو عن طریق صالح رئیس الجمهوریة، سواء عن طریق األغلبیة البرلمانیة المساندة له

اسما جدا في اعتماد سائر النصوص الثلث الرئاسي في مجلس األمة، والذي یلعب دورا ح

على عمل لرئیس الجمهوریة  ةالسیطرة التامإلى  باإلضافة.التي تضعها الحكومةالتشریعیة

.التنفیذیةفي فلك السلطةري، الذي بات جهازا یدوروتوجهات المجلس الدستو 

مناسبة ها تشكل أداة كانت صالحیة اللجوء إلى التشریع باألوامر مبررة على أساس أنوٕاذا 

والتي قد تتعرض لها مؤسسات ،لمواجهة بعض الظروف اإلستثنائیة القاهرة وغیر العادیة

على أساس الدولة من حین إلى آخر، والتي ال تقوى التشریعات العادیة على مجابهتها، أو 

فعالة لتنظیم بعض المسائل ذات الطابع الفوري واإلستعجالي، والتي تحدث أنها وسیلة قانونیة 

أن اللجوء إلى هذا ب، فإن الواقع العملي یثبت )البرلمان(أثناء غیاب السلطة التشریعیة األصلیة 

ضة، وهو ما انجر األسلوب من التشریع الرئاسي غالبا ما یكون تحت تأثیر دوافع سیاسیة مح

01-01رقم األمر على غرار ما حدث بشأن ،إطالقا دستوریةغیرأوامرإتخاذ أحیاناعنه

الصارخ والمباشر من طرف صورة واضحة لإلعتداءشكل ی، والذيقد والقرضالمتعلق بالن

.سلطة البرلمان في التشریععلى رئیس الجمهوریة 
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ستبعاد او إن ما یؤكد تصاعد المركز التشریعي لرئیس الجمهوریة عن طریق األوامر، ه

حیث أنه یكتفي فقط بالموافقة ب،التشریعیةالبرلمان كلیة من عملیة مناقشة هذه النصوص

ر التي یتخذها رئیس الجمهوریة خالل فترة على تلك األوامفتتاح أول دورة مقبلة لهفي ا شكلیا

ال  ئیةإلستثنانعقاد البرلمان، في حین أن األوامر التي یتخذها في الحالة اا بین دورتي ام

تعرض علیه إطالقا كونها تتمتع بحصانة إنشائیة، كما ال تعرض أیضا تلك األوامر التي 

موافقة المجلس یتخذها رئیس الجمهوریة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، على 

.نتخابه في غضون ثالثة أشهر، وٕانما تصبح نافذة بمجرد صدورهاالجدید الذي سیتم ا

كل نفالت األوامر منوریة هو اتوسیع النفوذ التشریعي لرئیس الجمهما یزید منولعل

من دستور 165أنه رغم أن المادة ب، حیث تثبت التجربة الدستوریة في الجزائر الرقابةأشكال 

، ممارسة الرقابة على دستوریة كل القوانین والتنظیماتسلطة تخول للمجلس الدستوري1996

، إال أن األوامر باتت حد رئیسي غرفتي البرلمانأ جمهوریة أوإخطار من رئیس البناء على

األمر لرقابة المجلس الدستوري، ماعدا كل منتنفلت من هذه الرقابة ولم یتم إطالقا إخضاعها 

09-97رقم  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات، واألمر07-97رقم

المتضمن القانون 11-97رقم  اب السیاسیة، واألمرالمتضمن القانون العضوي المتعلق باألحز 

حكم اإلنتقالي لل اتطبیقفي مكان القوانین تخاذها تم االعضوي المتعلق بالتقسیم القضائي، والتي 

وافق علیها المجلس الوطني بعد أن ، 1996من دستور 179المادة المنصوص علیه في 

ها على أساس أنالمجلس الدستوري طرف منرقابةلحیث تم إخضاع هذه األوامر لاإلنتقالي، 

.ولیست أوامرقوانین عضویة

حد تحكمه الصارم في تستمر هیمنة رئیس الجمهوریة في مجال التشریع باألوامر، إلى 

تصبح ال  وعلى غرار كل النصوص التشریعیة، فاألوامر التشریعیةنفاذ هذه النصوص عملیة 

، إال بعد أن یقوم رئیس الجمهوریة آثارها القانونیةتب وال یمكنها أن تر معلومة لدى الكافة، 

ختصاصا تنفیذیا یتواله وٕاذا كانت عملیة اإلصدار ا.ریدة الرسمیةبإصدارها ونشرها في الج

 ارئیس الجمهوریة بنفسه عن طریق وضع توقیعه على األوامر، فإن عملیة النشر تتواله

.ئاسة الجمهوریةاألمانة العامة للحكومة المتواجدة على مستوى ر 



- 253 -

 
رئیس هناك،فإلى جانب البرلمان، جهازا مركبافي الجزائر ةالتشریعیالسلطة عد ت

الذي خولت له أحكام الدستور سلطات تشریعیة و الجمهوریة الرئیس الفعلي للسلطة التنفیذیة، 

.الممنوحة للبرلمانالتشریعیةهامة تتجاوز بكثیر تلك السلطات

التشریعي أساسیا لنظامهفي النظام الدستوري الجزائري محورارئیس الجمهوریة یعتبر 

ومؤكد له في هذا أخذ وضع متوازن  علىعجز البرلمان هو ما یقابله وعموده الفقري، و 

التشریعیة ختصاصاتهاالعدید من منهسواء بفعل النصوص القانونیة التي سلبتالمجال، 

عملیة المستمرة للسلطة التنفیذیة، والتي جعلت من هذه الممارسات الأو بسبب من جهة،

.من جهة أخرى ةالتشریعیمتحكم األول واألخیر في الوظیفةبمثابة الة األخیر 

العمل التشریعيإعداد رئیس الجمهوریة في جل مراحل وٕاجراءات فباإلضافة إلى تحكم

انونیة مر إحدى أهم الوسائل القاألوا، تشكل آلیة التشریع بوهیمنته على السیاسة الخارجیة

ولة، ستوریة للدمؤسسات الدالیة السلطة التنفیذیة على بقتفوقمدى التي تعكس بوضوح 

.حتل وضعا هامشیاییصبحل كلیةلذي یضمحل ویتالشى دورهخصوصا على البرلمان ا

 فيمن تطورات امر تشریع باألو سلطة الالنظام القانوني لما عرفهیبدو من خالل

نیة، فرغم أنالقواعد القانو كانت وال تزال تلعب دورا بارزا في وضع أن هذه الوسیلة ب، الجزائر

ي یوح هذه الظاهرة التشریعیة، إال أن واقعالقانون في سن القواعداألوامر تساهم إلى جانب

.سامي في النظام التشریعيمهوریة بغیة تزویده بمركز رئیس الجأنها باتت أداة تخدمب

تعد األوامر بمثابة الوسیلة األسرع لتحقیق هذا المبتغى، لیمتد استخدامها بشكل أوسع 

تلوح في األفق، خصوصا ومستعجلة لتنظیم كل مسألة إستراتجیة من طرف رئیس الجمهوریة 

، واكتفاء البرلمان إلبداء رأیه فیهامع استبعاد عرض مشاریع هذه األوامر على مجلس الدولة

من حدوث خالفات من السلطة ، تخوفا أول دورة الحقة لهلشكلیة علیها في بالموافقة ا

بین الكتل تثیرها عملیة مناقشتها  قد التيبسبب تلك الحساسیاتجوهریة بشأنها،

من ، والتي ستعطل حتما إذا ما تم اتخاذها في صورة مشاریع قوانینوالمجموعات البرلمانیة

.السلطة التنفیذیةتریدها الخیارات والتدابیر التي تمریر كل 
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عن رئیس الجمهوریة صالحیة التشریع لإن وجود نصوص دستوریة صریحة تخول 

، یجعل من هذه الوسیلة التي كانت مبنیة أساسا حقیقیةضوابطدون أیة من طریق األوامر

،مؤسسات الدولة والسیر العادي والمنتظم لهاواستقرار على ضرورة الحفاظ على توازن 

ة غیاب السلطة التشریعیة ف صیانة وحمایة حقوق األفراد وحریاتهم، سواء في حالبهد

، أو لمواجهة أوضاع إستثنائیة غیر عادیة وقاهرة ال تقوى التشریعات العادیة على األصلیة

على  سیطرتها لفرضتلجأ إلیها أداة فعالة بحوزة السلطة التنفیذیة معالجتها، أصبحت األوامر

.لتوازن المؤسساتيإلى اإلخالل با، وهو ما یؤدي بدورهعیةالوظیفة التشری

على التشریع ذان یثیرهما إقدام رئیس الجمهوریةل الكبیر والنقاش الحاد اللاالجد إن    

، ما هو إال دلیل ةیالمالخصوصا ما یتعلق بالمسائل، من إنتقادات شدیدةوما تاله، باألوامر

تشكل وامرحیث أصبحت األبظام التشریعي في بالدنا، المر الذي آل إلیه الن على الواقع

تخاذه ألوامر غیر ، وما لجوء رئیس الجمهوریة إلى ااعتداء على البرلمان وعلى الدستور ذاته

تزال تشكلها هذه الوسیلة ا كافیا على حدة الخطورة التي الإال برهاندستوریة إطالقا

، على المتعلق بالنقد والقرض01-01مر رقم، إذ یكفي أن نذكر في هذا الشأن باألالتشریعیة

تم ، ولما 2001لسنة عادیةالربیعیة الفي دورتهبغرفتیهمانتخذ أثناء انعقاد البرله اعتبار ا

تم األغلبیة المطلقة ألعضائه، دون أن یموافقةحضي ب،على تصویت البرلمان هعرض

.الجمهوریةیقر بعدم دستوریة تصرف رئیس المجلس الدستوري حتى  راخطإ

مبنیةال الفعلي لمفهوم دولة القانونتجسید الأن بالجزائر فيِیؤكد واقع التشریع باألوامر 

الما استمر العمل، فلطمسألة مستحیلةأضحى، )1(مبدأ الفصل بین السلطاتاحترام على

لجزائر ا فإن هذا الوضع سیصرفنا إلى القول بأنها الحالي،كلعلى شالتشریعیة هذه اآللیة ب

.هوریةوحیدة ومهیمنة أال وهي مؤسسة رئیس الجمتشریعیةسوى مؤسسة لم ولن تعرف

(1) – « N’est considéré comme Etat de droit qu’un Etat dont l’ensemble de l’activité est
intégralement appréhendé par un ensemble de compétences délimitées exactement. La
séparation ou distinction des pouvoirs contient le principe fondamental de cette
mensurabilité générale de tout exercice du pouvoir de l’Etat … D’après le sens général de
l’expression, on pourrait qualifier d’Etat de droit tout Etat qui respecte sans faillir le droit
objectif en vigueur et les droits subjectifs existants. L’Empire Romain de la nation
allemande, était un parfait Etat de droit à l’époque de sa décomposition, son caractère
d’Etat de droit n’a été que la manifestation et l’instrument de son effondrement politique ».
Carl SCMITT : « La théorie de la constitution … », Op.cit, p269.
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الذي تسیر علیه الحالي النمط  ایثیرهشكاالت القانونیة التي ما فتئمجمل اإلل حلولوك    

:أنه البد من، نرى بمر في النظام الدستوري الجزائريلیة التشریع عن طریق األواآ

مهوریة سلطة اللجوء إلى التشریع عن ت الدستوریة التي تخول لرئیس الجمراجعة اآللیا*

نظرا لخطورة  فقط نائیةالظروف اإلستث في الزمةالتشریعیة ةدااأل هذه ، لتبقىاألوامرطریق 

فوریة من شأنها أن إجراءاتتخاذ إلى ا فعالتهدف سریعةوسیلة باعتبارها وذلك ، الوضع

تجاوز كل األزمات ةبفعالیة أكبر، ومن ثمر العادیة غیمواجهة هذه الظروف تسمح ب

.مؤسسات الدولةوتوازن ستقراراالحفاظ على من أجل عنهاالمترتبة

خصوصا خالل فترة ما ،األوامر في الظروف العادیةبوسیلة التشریعاإلستغناء تماما عن*

غم أنه في ا وقائما ر دیكون موجو في هذه الحالة، ألن البرلمان بین دورتي انعقاد البرلمان

إال أن یشتغل أكثر في دوراته العادیة التي البد من أن توسع أكثر،  إذن ، وما علیهعطلة

الوقت الكافي لسن حتى یتسنى لهوذلك  ،بدال من أربعة أشهرا ال لمدة خمسة أشهرولم

قد عل هئستدعاالعمل على ا، أو الظروف الراهنة للمجتمعالقوانین التي تتالءم مع مختلف 

.تستجیب لكل المعطیات المستجدةالتي قوانین كل الدورات غیر عادیة لوضع

محتمل من طرف عتداءأي المنع التشریعیةعلى األوامرصارمة قبلیة فرض رقابة *

في أن األوامر خاصة، فرادالمعترف بها دستوریا لألحریات الحقوق و العلى  السلطة التنفیذیة

دون انتظار ما سیسفر عنه ،تخاذها من طرف رئیس الجمهوریةد اتصبح نافذة بمجر جوهرها 

من البد ،وفي هذا اإلطار .في أول دورة مقبلة لهبغرفتیهالبرلمانإجراء عرضها على 

بناء على ،ريسابقة من طرف المجلس الدستو لرقابة وجوبیة التشریعیةإخضاع هذه األوامر

عضاء غرفتي البرلمان، وبعض الشخصیات ه، خصوصا أر لها إخطاتوسیع الجهات المخول

على غرار رئیس المحكمة العلیا ورئیس مجلس الدولة، ،الممثلة للهیئات القضائیةاألخرى

.الذاتيلس الدستوري بسلطة اإلخطار ولما ال العمل على تزوید المج

یع عن طریق التشر رئیس الجمهوریة إلىوضع حد نهائي للجوء المتكرر من طرف*

من خالل إشراك البرلمان في هذا المجال الحساس ، والعمل على ر في المسائل المالیةاألوام

وانین المالیة لمستمر إلى قوتجنب اللجوء اقانون المالیة،مشروعتفعیل دوره بمناسبة مناقشة

.على أي مستوىال تقبل النقاشنافذة و بأوامر أیضا التكمیلیة التي عادة ما تتخذ 
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، 15زء ـ، الجةـادیة والسیاسیـیة واإلقتصـونعلوم القانـة للـزائریـلة الجـالمج

.693-672ص ص  ،1990، 03عدد ال

، إدارةتجربة قصیرة، المجلس الدستوري الجزائري تقدیم وحوصلة:طیار طه–24

.79-35ص ص ،02،1996العدد

مجلة العلوم همة البرلمان الجزائري في إبرام المعاهدات الدولیة، مسا:قشي الخیر–25

.34-11ص ص ، 1996، 05، العدد اإلجتماعیة واإلنسانیة

حدد تنظیم المجلس الشعبي یالذي  02-99القانون العضوي رقم :كایس شریف–26

وكذا العالقات الوظیفیة بینهما وبین وعملهماالوطني ومجلس األمة

الیوم الدراسي حول موضوع القانون بین النظریة والتطبیق، الحكومة،

الذي یحدد تنظیم 1999مارس 09المؤرخ في 02-99العضوي رقم 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وكذا العالقات الوظیفیة بینهما 

، فندق 2001أكتوبر 23، یوم "بین النص والممارسة"وبین الحكومة 

العالقات مع البرلمان، دار هومة للطباعة األوراسي، نشریة لوزارة

.51-39والنشر، الجزائر، دون سنة نشر، ص ص 

دور اللجنة البرلمانیة المتساویة األعضاء في تسویة الخالف بین .:..............–27

الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة برلمانیتین،الغرفتین ال

، 2002أكتوبر 30و 29، یومي ظمة المقارنةالبرلمانیة الجزائریة واألن

األوراسي، الجزء األول، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان، دار 

.68-63صنشر، ص طباعة والنشر، دون سنة هومة لل

مدى فعلیة اللجنة البرلمانیة المتساویة األعضاء في تسویة الخالف :...............–28

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالبرلمانیتین، بین الغرفتین

.136-124ص ص ، 2006، 01العدد 
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دور اللجنة البرلمانیة المتساویة األعضاء في تسویة الخالف بین :لزهاري بوزید–29

الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة الغرفتین البرلمانیتین،

، 2002أكتوبر 30و 29یومي ، البرلمانیة الجزائریة واألنظمة المقارنة

األوراسي، الجزء األول، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان، دار هومة 

.128-120نشر، ص ص سنة طباعة والنشر، دونلل

ة ـویـضـن العـوانیـقـة الـقـابـطـة مـابـوري في رقـستـس الدــلـجدور المـ:ــطــةي فـالـبـن–30

، 2008، 02، العدد اسیةـوم السیـلـانون والعـة للقـیدـقـنـة الـلـالمجور، ـللدست

.174-124ص ص 

بعض المالحظات حول تصور العالقة بین البرلمان بغرفتیه مع :نسیب أرزقي–31

الندوة السلطة التنفیذیة بشقیها رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة،

ر أكتوب24و 23، یومي رلمانالوطنیة حول العالقة بین الحكومة والب

هومة للطباعة والنشر، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان، ، دار 2000

.26-17ص ص الجزائر، دون سنة نشر، 

التطبیقات العملیة لقوانین المالیة وانعكاساتها على الصالحیات :یلس شاوش بشیر–32

.40-29ص  ، ص2003، 03لعدد ، االفكر البرلمانيالبرلمانیة، 

:ةـــیـــونـــانـــقــوص الـــصـــنـــال: اـــعــراب

:رـــیـــاتـــدســـال – أ

إلعالن المؤرخ في دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة المنشور بموجب ا–1

، ج ر ج 1963سبتمبر 08ستفتاء شعبي یوم الموافق علیه في ا، و 1963سبتمبر 10

.1963دیسمبر 08مؤرخ في 64ج عدد 

مؤرخ في 97-76األمر رقم منشور بالجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الالجمهوریة دستور–2

ستفتاء شعبي دار نص الدستور المصادق علیه في ا، یتضمن إص1976نوفمبر 22

، معدل 1976نوفمبر 24مؤرخ في 94، ج ر ج ج عدد 1976نوفمبر 19یوم 

تضمن التعدیل الدستوري، ی، 1979جویلیة 07مؤرخ في 06-79قم بالقانون ر ومتمم
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01-80، معدل ومتمم بالقانون رقم 1979جویلیة 10مؤرخ في 45ج ر ج ج عدد 

مؤرخ في 01یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج عدد 1980جانفي 12مؤرخ في 

05مؤرخ في 223-88، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 1980جانفي 03

03ستفتاء شعبي یوم ل الدستوري الموافق علیه في اتعدی، یتعلق بنشر ال1988نوفمبر 

.1988نوفمبر 15مؤرخ في 14، ج ر ج ج عدد 1988نوفمبر 

مؤرخ في 18-89األمر رقم منشور بال قراطیة الشعبیةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیم–3

23ستفتاء شعبي یوم نشر نص الدستور المصادق علیه في ایتعلق ب1989فیفري 28

.1989مارس 01في مؤرخ 09ج ر ج ج عدد  ، 1989فري فی

قراطیة الشعبیة المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم دستور الجمهوریة الجزائریة الدیم–4

تعدیل الدستور المصادق یتعلق بإصدار نص1996دیسمبر 07مؤرخ في 96-436

08مؤرخ في76،  ج ر ج ج عدد 1996نوفمبر 28ستفتاء شعبي یوم علیه في ا

2002أفریل 10مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 

، 2002أفریل 14مؤرخ في 25التعدیل الدستوري، ج ر ج ج عدد نصیتضمن

یتضمن التعدیل 2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08نون رقم بالقامعدل ومتمم 

.2008نوفمبر 16خ في مؤر 63الدستوري، ج ر ج ج عدد 

:ةـــیــعــریــــشــــتــــوص الــــصـــــالن – ب

:ةـــویــضـــعـــن الـــیـــوانــــقـــال/ 1 – ب

یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس 06مؤرخ في 07-97أمر رقم –1

).ملغى(1997مارس 06مؤرخ في 12اإلنتخابات، ج ر ج ج عدد

یتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس 06مؤرخ في09-97أمر رقم –2

).ملغى(1997مارس 07مؤرخ في 12باألحزاب السیاسیة، ج ر ج ج عدد 

یتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس 06مؤرخ في 11-97أمر رقم –3

).ملغى(1997مارس 19مؤرخ في 15بالتقسیم القضائي، ج ر ج ج عدد 
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یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي 30مؤرخ في 01-98ي رقم قانون عضو -4

معدل (1998جوان 01مؤرخ في 37ج ج عدد عمله، ج ر سیر الدولة وتنظیمه و 

).ومتمم

یتعلق باختصاصات محكمة 1998جوان 03مؤرخ في 03-98قانون عضوي رقم -5

.1998جوان 07مؤرخ في 39التنازع وتنظیمها، ج ر ج ج عدد 

یحدد تنظیم المجلس الشعبي 1999مارس 08مؤرخ في 02-99عضوي رقم نون قا-6

الوطني ومجلس األمة وكذا العالقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر ج ج عدد 

.1999مارس 09مؤرخ في 15

یتعلق بالتقسیم القضائي، ج 2005جویلیة 17مؤرخ في 11-05قانون عضوي رقم -7

.2005جویلیة 26مؤرخ في 52ر ج ج عدد 

07-97یعدل ویتمم األمر2007جویلیة 28مؤرخ في 08-07قانون عضوي رقم -8

مؤرخ في 48یتعلق بنظام اإلنتخابات، ج ر ج ج عدد 1997مارس 06المؤرخ في 

.)ملغى(2007جویلیة 29

07-97قم یلغي األمر ر 2011جانفي 12مؤرخ في 01-12قانون عضوي رقم -9

مؤرخ في 33ج عدد  یتعلق بنظام اإلنتخابات، ج ر ج، 1997مارس 06ي المؤرخ ف

.2012جانفي 15

یحدد حاالت التنافي مع 2011جانفي 12مؤرخ في 02-12قانون عضوي رقم -10

.2012جانفي 15مؤرخ في 33ج عدد  العهدة البرلمانیة، ج ر ج

د كیفیات توسیع حظوظ یحد2011جانفي 12مؤرخ في 03-12قانون عضوي رقم -11

.2012جانفي 15مؤرخ في 33عدد  رأة في المجالس المنتخبة، ج ر ج جتمثیل الم

ألحزاب السیاسیة، یتعلق با2011جانفي 12مؤرخ في 04-12قانون عضوي رقم -12

.2012جانفي 15مؤرخ في 33ج ر ج ج عدد 

باإلعالم، ج ر ج ج یتعلق2011جانفي 12مؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -13

.2012جانفي 15مؤرخ في 33عدد 
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:ةـــادیـــعـــن الـــیـــوانـــالق/ 2 – ب

بإعادة النظر في وضعیة بعض یتعلق 1962جویلیة 06مؤرخ في 01-62أمر رقم-1

.1962صادر سنة 01الموظفین، ج ر ج ج عدد 

یم سوق الحبوب، ج ر ج ج یتعلق بتنظ1962جویلیة 12مؤرخ في 05-62أمر رقم-2

.1962صادر سنة 04عدد 

نتخاب المجلس الوطني یحدد طریقة ا1962جوان 16ؤرخ في م10-62أمر رقم -3

.1962صادر سنة 27التأسیسي، ج ر ج ج عدد 

یحدد دور المجلس الوطني التأسیسي 1992جوان 17مؤرخ في 11-62أمر رقم -4

.1962ر سنة صاد27وصالحیاته، ج ر ج ج عدد 

یتعلق بتنظیم اإلنتخابات التأسیسیة 1962سبتمبر 08مؤرخ في 35-62أمر رقم -5

.1962صادر سنة13التأسیسي، ج ر ج ج عدد للمجلس الوطني 

یتضمن إنشاء الدرك الوطني، ج ر ج ج 1962أوت  23مؤرخ في 19-62أمر رقم-6

.1962صادر سنة11عدد 

یتعلق بتسییر األمالك الشاغرة، ج ر ج 1962سبتمبر 20خ في مؤر 20-62أمر رقم-7

.1962صادر سنة 12ج عدد 

الحكومة، ج ر ج ج یتضمن تأسیس 1965جویلیة 10مؤرخ في 182-65أمر رقم -8

.1965جویلیة13مؤرخ في 58عدد 

یتضمن القانون األساسي للوظیفة 1966جوان 02مؤرخ في 133-66أمر رقم -9

).ملغى(1966صادر سنة 13مة، ج ر ج ج عدد العا

یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة، ج 1966جوان 08مؤرخ في 154-66أمر رقم -10

).ملغى(1966صادر سنة 14ر ج ج عدد 

یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، ج 1966جوان 08مؤرخ في 155-66أمر رقم -11

).ومتمممعدل(1966صادر سنة 14ر ج ج عدد 
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، ج ر ج ج یتضمن قانون العقوبات1966جوان 08ؤرخ في م156-66أمر رقم -12

).ملغى(1966صادر سنة 14عدد 

یتضمن قانون البلدیة، ج ر ج ج عدد 1967جانفي 18مؤرخ في 24-67أمر رقم -13

).ملغى(1967صادر سنة 02

نون الصفقات العمومیة، ج ر یتضمن قا1967جوان 17مؤرخ في 90-67أمر رقم -14

).ملغى(1967صادر سنة 78ج ج عدد 

یتضمن قانون الوالیة، ج ر ج ج عدد 1969ماي 23مؤرخ في 38-69أمر رقم -15

).ملغى(1969صادر سنة 55

للقضاء، ج ر یتضمن القانون األساسي1969ماي 13مؤرخ في 27-69أمر رقم -16

في جان20مؤرخ في 01-71متمم باألمر رقم ، معدل و 1969سنة42ج ج عدد 

مؤرخ 100-74، معدل ومتمم باألمر رقم 1971سنة 07، ج ر ج ج عدد 1971

).ملغى(1974سنة صادر 93، ج ر ج ج عدد 1974بر نوفم15في 

ج ج  یتضمن قانون الجنسیة، ج ر1970دیسمبر 05مؤرخ في 16-70أمر رقم -17

  .)ىملغ(1970صادر سنة 17عدد 

یتضمن قانون القضاء العسكري، ج ر 1971أفریل 22مؤرخ في 21-71أمر رقم -18

).ملغى(1971صادر سنة 38 ج ج عدد

یتضمن إنشاء مجلس أمن الدولة، ج ر 1975جوان 17مؤرخ في 46-75أمر رقم -19

).ملغى(1975صادر سنة 52ج ج عدد 

یتضمن القانون المدني، ج ر ج ج 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -20

).معدل ومتمم(1975صادر سنة 78عدد 

یتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -21

).معدل ومتمم(1975صادر سنة 78عدد 

یتضمن النظام الداخلي للمجلس 1977أوت  15مؤرخ في 01-77قانون رقم -22

).معدل ومتمم(1977سبتمبر 04مؤرخ في 68عدد  ي، ج ر ج جالشعبي الوطن
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نتخاب أعضاء المجلس یحدد طریقة ا1977جانفي 30رخ في مؤ 02-77أمر رقم -23

).ملغى(1977فیفري 12مؤرخ في 04الشعبي الوطني، ج ر ج ج عدد 

ئب، ج یتضمن القانون األساسي للنا1979جانفي 09مؤرخ في 01-79قانون رقم -24

).ملغى(1979صادر سنة 09ر ج ج عدد 

156-66یعدل ویتمم األمر رقم 1980أفریل 27مؤرخ في 01-80أمر رقم -25

1980أفریل 28مؤرخ في 17یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، ج ر ج ج عدد 

).معدل ومتمم(

تي تنظم النظام یتعلق بتحدید القواعد ال1982مارس 27مؤرخ في 02-82أمر رقم -26

و ج ر ج ج عدد  13التعویضي ألعضاء المجلس الشعبي الوطني، ج ر ج ج عدد 

.)1982ستدراك ا( 1982صادرین سنة 16

المؤرخ 01-77یعدل ویتمم القانون رقم 1982أفریل 17مؤرخ 07-82قانون رقم -27

ج  یتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، ج ر ج1977أوت  13في 

).ملغى(1982أفریل 20مؤرخ في 16عدد 

17-84یعدل ویتمم القانون رقم 1989دیسمبر 31مؤرخ في 24-89قانون رقم -28

مؤرخ في 01یتعلق بقوانین المالیة، ج ر ج ج عدد 1984جویلیة 07المؤرخ في 

.1990جانفي 03

17، ج ر ج ج عدد یتعلق باإلعالم1990أفریل 03مؤرخ في 07-90قانون رقم -29

).ملغى(1990جوان 25مؤرخ في 

د یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج عد1990أفریل 04مؤرخ في 10-90قانون رقم -30

).ملغى(1990أفریل 18مؤرخ في 16

یتعلق بمساهمة الجیش الوطني 1991دیسمبر 06مؤرخ في 23-91قانون رقم -31

خارج الحاالت اإلستثنائیة، ج ر ج ج عدد موميالشعبي في مهام حمایة األمن الع

.)معدل ومتمم(1991دیسمبر 11مؤرخ في 62



- 273 -

یعدل ویتمم المرسوم 1993فیفري 06مؤرخ في 02-93مرسوم تشریعي رقم -32

یتضمن تمدید حالة الطوارئ، ج 1992فیفري 09المؤرخ في 44-92الرئاسي رقم 

).ملغى(1993فیفري 07مؤرخ في 08ر ج ج عدد 

یعدل ویتمم المرسوم 1993أفریل 19مؤرخ في 05-93مرسوم تشریعي رقم -33

یتعلق بمكافحة التخریب 1992سبتمبر 20المؤرخ في 03-92التشریعي رقم 

).ملغى(1993أفریل 20مؤرخ في 21واإلرهاب، ج ر ج ج عدد 

بترقیة اإلستثمار، ج یتعلق 1993أكتوبر 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -34

).معدل ومتمم(1993أكتوبر 10مؤرخ في 64ر ج ج عدد 

یتضمن إلغاء جمیع األحكام 1990أفریل 03مؤرخ في 13-93تشریعي رقم مرسوم-35

المتعلق 07-90الخاصة بالمجلس األعلى لإلعالم التي تضمنها القانون رقم 

).ملغى(1993أكتوبر 27مؤرخ في 63باإلعالم، ج ر ج ج عدد 

یتضمن كیفیة تنظیم وسیر المجلس 1994أوت  10مؤرخ في 01-94أمر رقم -36

.1994سبتمبر 26مؤرخ في 11الوطني اإلنتقالي، ج ر ج ج عدد

09یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -37

).معدل ومتمم(1995فیفري 22مؤرخ في 

03یتعلق بالتأمینات، ج ر ج ج عدد 1995جانفي 25مؤرخ في 07-95رقم  أمر-38

).معدل ومتمم(1995فیفري 03مؤرخ في 

یتضمن تدابیر الرحمة، ج ر ج ج عدد 1995فیفري 25مؤرخ في 12-95أمر رقم -39

.1995فیفري 26مؤرخ في 11

مؤسسات العامة یتعلق بخوصصة ال1995أوت  25مؤرخ في 22-95أمر رقم -40

).معدل ومتمم(1995سبتمبر 03مؤرخ في 48عدد  اإلقتصادیة، ج ر ج ج

یعدل ویتمم المرسوم التشریعي رقم 1996جانفي 10مؤرخ في 10-96أمر رقم -41

ج ر ج ج  یتعلق ببورصة القیم المنقولة،الذي  1993ماي 23المؤرخ في 93-10

مؤرخ في 04-03ومتمم بالقانون رقم ، معدل 1996جانفي 11مؤرخ في 03عدد 
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18مؤرخ في 11، ج ر ج ج عدد یتعلق ببورصة القیم المنقولة2003فیفري 17

.2003فیفري 

یحدد الدوائر اإلنتخابیة وعدد المقاعد 1997مارس 06مؤرخ في 08-97أمر رقم -42

1997مارس 07مؤرخ في 12ج ج عدد المطلوب شغلها في البرلمان، ج ر 

  .)لغىم(

یحدد القانون األساسي لمحافظة الجزائر 1997ماي 31مؤرخ في 15-97أمر رقم -43

).ملغى(1997جوان 04مؤرخ في 38الكبرى، ج ر ج ج عدد 

یتعلق بالمحاكم اإلداریة، ج ر ج ج 1998ماي 30مؤرخ في 02-98قانون رقم -44

.1998جوان 01مؤرخ في 37عدد 

یتعلق باستعادة الوئام المدني، ج ر 1999جویلیة 13مؤرخ في 08-99قانون رقم -45

.1999جویلیة 14مؤرخ في 46ج ج عدد 

یتعلق بالتحكم في الطاقة، ج ر ج ج 1999أوت  02مؤرخ في 09-99قانون -46

.1999أوت  02مؤرخ في 51عدد

ر ج ج  یتعلق بعضو البرلمان، ج2001جانفي 31مؤرخ في 01-01قانون رقم -47

.2001فیفري 04مؤرخ في 09عدد 

یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج عدد 2001فیفري 27مؤرخ في 01-01أمر رقم -48

).ملغى(2001فیفري 28ؤرخ في م27

یتعلق بتطویر اإلستثمار، ج ر ج ج 2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -49

.2001أوت  22مؤرخ في 47عدد 

المؤرخ 22-95رقم  یعدل ویتمم األمر2001أوت  20مؤرخ في 04-01أمر رقم -50

یتعلق بتنظیم وتسییر وخوصصة المؤسسات العامة اإلقتصادیة، 1995أوت  25في 

).معدل ومتمم(2001أوت  22مؤرخ في 47ج ر ج ج عدد 

یتضمن األحكام المطبقة على مفقودي 2002فیفري25مؤرخ في 03-02أمر رقم -51

.2002أفریل 21مؤرخ في 15، ج ر ج ج عدد 2001نوفمبر 10اناتفیض



- 275 -

المؤرخ 08-97یعدل ویتمم األمر رقم 2002فیفري 25مؤرخ في 04-02أمر رقم -52

یحدد الدوائر اإلنتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في 1997مارس 06في 

).ومتمممعدل(2002فیفري 28مؤرخ في 12البرلمان، ج ر ج ج عدد 

یتعلق بالمناطق الحرة، ج ر ج ج 2003جویلیة 19مؤرخ في 02-03أمر رقم -53

.2003جویلیة 23مؤرخ في 44عدد 

المؤرخ 06-95یعدل ویتمم األمر رقم 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -54

جویلیة 20مؤرخ في 43یتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 1995جانفي 25في 

2003.

یتعلق بحقوق المؤلف والحقوق 2003جویلیة 19مؤرخ في 05-03أمر رقم -55

.2003جویلیة 23مؤرخ في 44المجاورة، ج ر ج ج عدد 

یتعلق ببراءة اإلختراع، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 07-03أمر رقم -56

.2003جویلیة 23مؤرخ في 44

یتعلق بحمایة التصامیم الشكلیة 2003جویلیة 19مؤرخ في 08-03أمر رقم -57

.2003جویلیة 23مؤرخ في 44للدوائر المتكاملة، ج ر ج ج عدد 

44یتعلق بالعالمات، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 06-03أمر رقم -58

.2003جویلیة 23مؤرخ في 

ض، ج ر ج ج عدد یتعلق بالنقد والقر 2003أوت  26مؤرخ في 11-03أمر رقم -59

).معدل ومتمم(2003أوت  27مؤرخ في 52

یتعلق بالتأمین على الكوارث الطبیعیة 2003أوت  26مؤرخ في 12-03أمر رقم -60

.2003سبتمبر 27مؤرخ في 52وتعویض الضحایا، ج ر ج ج عدد 

ال یتعلق بإلتزامات المكلفین في مج2004نوفمبر 10مؤرخ في 17-04قانون رقم -61

.2004نوفمبر 13مؤرخ في 72الضمان اإلجتماعي، ج ر ج ج عدد 
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المؤرخ 16-70مر رقم یعدل ویتمم األ2005فیفري 27مؤرخ في 01-05أمر رقم -62

27مؤرخ في 15یتضمن قانون الجنسیة، ج ر ج ج عدد 1970دیسمبر 05في 

.2005فیفري 

المؤرخ 11-84ل وتمم القانون رقم یعد2005فیفري 27مؤرخ في 02-05أمر رقم -63

فیفري27مؤرخ في 15یتضمن قانون األسرة، ج ر ج ج عدد 1984جوان 09في 

2005.

یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2005جویلیة 18مؤرخ في 05-05أمر رقم -64

.2005أكتوبر 19مؤرخ في 70، ج ر ج ج عدد 2005

یتعلق بمكافحة التهریب، ج ر ج ج عدد 2005أوت  23مؤرخ في 06-05أمر رقم -65

.2005أوت  24مؤرخ في 41

یتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة 2006فیفري 27مؤرخ في 01-06أمر رقم -66

.2006فیفري 28مؤرخ في 11الوطنیة، ج ر ج ج عدد 

مستخدمین یتضمن القانون األساسي لل2006فیفري 27مؤرخ في 02-06أمر رقم -67

.2006مارس 01مؤرخ في 12العسكریین، ج ر ج ج عدد 

یتضمن القانون األساسي العام 2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06أمر رقم -68

.2006جویلیة 16مؤرخ في 46للوظیفة العمومیة، ج ر ج ج عدد 

یحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر2006فیفري 27مؤرخ في 02-06أمر رقم -69

.2006مارس 01مؤرخ في 12الدینیة لغیر المسلمین، ج ر ج ج عدد 

یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2007جویلیة 24مؤرخ في 03-07أمر رقم -70

.2007سبتمبر 29مؤرخ في 59، ج ر ج ج عدد 2007

تعلق باإلعفاء المؤقت من عملیات ی2007أوت  19مؤرخ في 10-07أمر رقم -71

راد البطاطا الطازجة أو المبردة والموجهة لإلستهالك من الحقوق الجمركیة ومن یستا

.2007سبتمبر 23مؤرخ في 59الرسم على القیم المضافة، ج ر ج ج عدد 
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المؤرخ في 22-95یعدل ویتمم األمر 2008فیفري 28مؤرخ في 01-08أمر رقم -72

إلقتصادیة وتسییرها یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة ا1995أوت  25

.2008ماي 28مؤرخ في 27وخوصصتها، ج ر ج ج عدد 

01-01یعدل ویتمم القانون رقم 2008أكتوبر 05مؤرخ في 03-08أمر رقم -73

مؤرخ في 59یتعلق بعضو البرلمان، ج ر ج ج عدد 2001جانفي 31المؤرخ في 

.2009أكتوبر 14

یحدد شروط التنازل عن األراضي 2008سبتمبر15مؤرخ في 04-08أمر رقم -74

25مؤرخ في 25عدد ج ج  ، ج راالستثماریةلتابعة للدولة لتجسید المشاریع ا

.2008سبتمبر 

یتضمن قانون اإلجراءات المدنیة 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -75

.2008فیفري 26مؤرخ في 06واإلداریة، ج ر ج ج عدد 

، ج 2008یتضمن قانون المالیة لسنة 2008جویلیة 23مؤرخ في 12-08أمر رقم -76

.2008أكتوبر 08مؤرخ في 58ر ج ج عدد 

12-05یعدل ویتمم القانون رقم 2009جویلیة 22مؤرخ في 02-09أمر رقم -77

أكتوبر 14مؤرخ في 59یتعلق بالمیاه، ج ر ج ج عدد 2005أوت  04المؤرخ في 

2009.

14-01یعدل ویتمم القانون رقم 2009جویلیة 22مؤرخ في 03-09أمر رقم -78

یتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها، 2001أوت  19المؤرخ في 

.2009أكتوبر 14مؤرخ في 59ج ر ج ج عدد 

المؤرخ 20-95یعدل ویتمم األمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في 02-10أمر رقم -79

نوفمبر 03مؤرخ في 63عددیتعلق بالمحاسبة، ج ر ج ج  1995لیةجوی17في 

2010.

المؤرخ 22-96یعدل ویتمم األمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في 03-10أمر رقم -80

یتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف 1996جویلیة 09في 
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نوفمبر 03رخ في مؤ 66وحركة رؤوس األموال من وٕالى الخارج، ج ر ج ج عدد 

2010.

المؤرخ 10-90یعدل ویتمم القانون رقم 2010أوت  26مؤرخ في 04-10أمر رقم -81

نوفمبر 03مؤرخ في 66یتعلق بالنقد والقرض، ج ر ج ج عدد 1990أفریل 18في 

2010

المؤرخ 01-06یعدل ویتمم األمر رقم 2010أوت  26مؤرخ في 05-10م أمر رق-82

مؤرخ 66یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ج ج عدد 2006ري فیف20في 

.2010نوفمبر 03في 

یتعلق باللجنة الوطنیة اإلستشاریة لترقیة 2009أوت  20مؤرخ في 04-09أمر رقم -83

.2009أكتوبر 25مؤرخ في 61حقوق اإلنسان وحمایتها، ج ر ج ج عدد 

فع حالة الطوارئ، ج ر ج ج یتضمن ر 2011ري فیف23مؤرخ في 01-11أمر رقم -84

.2011فیفري 25مؤرخ في 02عدد 

155-66یعدل ویتمم األمر رقم 2011فیفري 23مؤرخ في 02-11أمر رقم -85

02یتضمن قانون اإلجراءات الجزائیة، ج ر ج ج عدد1966جوان 08المؤرخ في 

.2011فیفري 25مؤرخ في 

23-91رقم  لقانونیعدل ویتمم ا2011فیفري 23في مؤرخ 03-11أمر رقم -86

مهام یتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في 1991دیسمبر06المؤرخ في 

حمایة األمن العمومي خارج الحاالت اإلستثنائیة، ج ر اإلرهاب والتخریب و مكافحة 

.2011فیفري 25مؤرخ في 02ج ج عدد 

المؤرخ 08-97یعدل ویتمم األمر رقم 2012ي فیفر 13مؤرخ في02-12أمر رقم -87

لها في یحدد الدوائر اإلنتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغ1997مارس 06في 

.2002فیفري 15مؤرخ في 08البرلمان، ج ر ج ج عدد 

یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2012فیفري 13مؤرخ في 03-12أمر رقم -88

.2002فیفري 15ؤرخ في م08، ج ر ج ج عدد 2012
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یتعلق بالجمعیات، ج ر ج ج عدد 2011جانفي 12مؤرخ في 06-12قانون رقم -89

.2012جانفي 15مؤرخ في 33

، 2014مالیة لسنة یتعلق بقانون ال2013دیسمبر 31مؤرخ في 38-13قانون رقم -90

.2014جانفي 01مؤرخ في68ج ر ج ج عدد 

والنظام ین الداخلیین لغرفتي البرلمان نظامالو  طنيجلس الو النظام الداخلي للم -ج 

:عمل المجلس الدستوريالمحدد لقواعد 

فیفري 28مؤرخ في 02النظام الداخلي للمجلس الوطني الصادر في ج ر ج ج عدد –1

).معدل ومتمم(1964

13مؤرخ في53النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في ج ر ج ج عدد -2

، معدل ومتمم بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في ج ر 1997أوت 

.2000جویلیة 30مؤرخ في 46ج ج عدد 

فیفري 18مؤرخ في 08النظام الداخلي لمجلس األمة الصادر في ج ر ج ج عدد -3

84، معدل ومتمم بالنظام الداخلي لمجلس األمة الصادر في ج ر ج ج عدد 1998

، معدل ومتمم بالنظام الداخلي لمجلس األمة الصادر في 1999نوفمبر 28رخ في مؤ 

.2000دیسمبر 17مؤرخ في 77 ج ر ج ج عدد

، ج ر ج ج 2000جوان 28مؤرخ في محدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،النظام ال-4

جانفي 14، معدل ومتمم بالمداولة المؤرخة في 2000أوت  06مؤرخ في 48عدد 

.2009جانفي 18مؤرخ في 15، ج ر ج ج عدد 2009

:ةــدولـلى للــس األعـجلـالمتيـداولـن ومـلى لألمـس األعـجلـالن المــعإ -د 

یتضمن إنشاء المجلس 1992جانفي 14إعالن المجلس األعلى لألمن مؤرخ في -1

.1992جانفي 15مؤرخ في 03األعلى للدولة، ج ر ج ج عدد 

تؤهل رئیس 1992جانفي 19مؤرخة في 01-92رقم  لمجلس األعلى للدولةمداولة ا-2

المجلس األعلى للدولة لإلمضاء على كل القرارات التنظیمیة والفردیة وترؤس مجلس 

.1992جانفي19مؤرخ في 05ج ر ج ج عدد  ،الوزراء
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تتعلق 1992أفریل 14مؤرخة في 02-92مداولة المجلس األعلى للدولة رقم -3

.1992أفریل 15مؤرخ في 28بالمراسیم ذات الطابع التشریعي، ج ر ج ج عدد 

:ةـــیـــمـــیـــظـــنـــتـــوص الـــصـــنـــال -  ه

یتضمن تقریر حالة الحصار، 1991جوان 04مؤرخ في 196-91مرسوم رئاسي رقم –1

).ملغى(1991جوان 12مؤرخ في 25ج ر ج ج عدد 

یلغي المرسوم الرئاسي رقم 1991جوان 05مؤرخ في 197-91م مرسوم رئاسي رق-2

ستدعاء هیئة الناخبین، ج ر ج ج عدد یتضمن ا1991أفریل 03المؤرخ في 91-84

.1991جوان 12مؤرخ في 29

یتضمن رفع حالة الحصار، 1991سبتمبر 22مؤرخ في 336-91مرسوم رئاسي رقم -3

.1991سبتمبر25مؤرخ في44ج ر ج ج عدد 

ضمن حل المجلس الشعبي یت1992جانفي 04مؤرخ في 01-92مرسوم رئاسي رقم -4

.1992جانفي 05مؤرخ في 02الوطني، ج ر ج ج عدد 

یتعلق باختصاصات وٕاجراءات 1992فیفري 04مؤرخ في 39-92مرسوم رئاسي رقم -5

جوان 21مؤرخ في 47ج ج عدد تنظیم وسیر المجلس الوطني اإلستشاري، ج ر 

، ج 1992جوان 20مؤرخ في 257-92، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 1992

.1992جوان 21مؤرخ في 47ر ج ج عدد 

یتضمن إقرار حالة الطوارئ، 1992فیفري 09مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم -6

).ملغى(1992فیفري 09مؤرخ في 10ج عدد ج ر ج 

یتعلق بنشر األرضیة 1994جانفي 29مؤرخ في 40-94مرسوم رئاسي رقم -7

31مؤرخ في 06المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة اإلنتقالیة، ج ر ج ج عدد 

.1994جانفي 

یحدد صالحیات وزیر 2002نوفمبر 26مؤرخ في 403-02مرسوم رئاسي رقم -8

.2002دیسمبر 01مؤرخ في 79الخارجیة، ج ر ج ج عدد 
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ضمن إلغاء المرسوم یت1999أكتوبر 27مؤرخ في 239-99اسي رقم مرسوم رئ-9

علق بالتعیین في الوظائف المدنیة یت1989أفریل 24المؤرخ في 44-89الرئاسي رقم 

مرسوم الب، ملغى1999أكتوبر 31رخ في مؤ 76ج عدد ، ج ر ج للدولة والعسكریة

تعیین في الوظائف یتعلق بال1999أكتوبر 27مؤرخ في 240-99رئاسي رقمال

.1999أكتوبر 31مؤرخ في 76المدنیة والعسكریة للدولة، ج ر ج ج عدد 

یحدد شروط وحدود اإلیداع 1991جوان 25مؤرخ في 201-91مرسوم تنفیذي رقم-10

.1991جوان 25مؤرخ في 44في مركز أمني، ج ر ج ج عدد

یحدد شروط الوضع تحت 1991جوان 25مؤرخ في 202-91مرسوم تنفیذي رقم -11

.1991جوان 25مؤرخ في 44اإلقامة المشروطة، ج ر ج ج عدد 

یحدد صالحیات وزیر 1998جانفي 17مؤرخ في 04-98مرسوم تنفیذي رقم -12

.1998جانفي 28مؤرخ في 04العالقات مع البرلمان، ج ر ج ج 

دارة المركزیة اإلیتضمن 1998جانفي 17مؤرخ في 05-98مرسوم تنفیذي رقم -13

.1998جانفي 28مؤرخ في 04العالقات مع البرلمان، ج ر ج ج عدد لوزارة 

یحدد أشكال اإلجراءات 1998أوت  29مؤرخ في 261-98مرسوم تنفیذي رقم -14

30مؤرخ في 64وكیفیاتها في المجال اإلستشاري أمام مجلس الدولة، ج ر ج ج عدد 

.1998أوت 

ل المرسوم التنفیذي رقم یعد، 2011ماي 22مؤرخ في 195-11رقم  مرسوم تنفیذي-15

م یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون رقالذي ، 1998نوفمبر 16مؤرخ في ال 98-356

29تعلق بالمحاكم اإلداریة، ج ر ج ج عدد والم1998ماي 30المؤرخ في 98-02

.2011ماي 22مؤرخ في 

:وريـــتـــدســـس الـــلــجــمـــال راراتـــآراء وقض ـــعـــب:خامسا

لق بمراقبة مدى دستوریة القانون یتع1989أوت  20مؤرخ في 89/د.م.ق/01قرار رقم  – 1

تعلق بنظام اإلنتخابات، ج ر ج جالم1989 أوت 07المؤرخ في 13-89 رقم

.1989أوت  28مؤرخ في 36عدد
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بتعلق بمراقبة مدى مطابقة 1997مارس 06مؤرخ في 97/د.م/ع.ق.ر/01رأي رقم  - 2

المتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السیاسیة للدستور، ج 07-97األمر رقم 

.1997مارس 06مؤرخ في 12ر ج ج عدد 

یتعلق بمراقبة مدى مطابقة 1997مارس 06مؤرخ في 97/د.م/ع.ق.ر/02رأي رقم  - 3

لق بنظام اإلنتخابات للدستور، المتع1997مارس 06المؤرخ في 08-97األمر رقم 

.1997مارس 06مؤرخ في 12ج ر ج ج عدد 

مراقبة مدى مطابقة یتعلق ب1997فیفري 19مؤرخ في 97/د.م/ع.ق.ر/03رأي رقم  - 4

، ج للدستورالمتعلق بالتقسیم القضائي1997مارس06المؤرخ في 11-97األمر رقم 

.1997مارس 19مؤرخ في 15ر ج ج عدد 

یتعلق بمراقبة مدى مطابقة 1997جویلیة 31مؤرخ في 97/د.م/د.ن.ر/04ي رقم رأ -5

13مؤرخ في 53النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، ج ر ج ج عدد 

.1997أوت 

مطابقة النظام یتعلق بمراقبة1998فیفري 10مؤرخ في98/د.م/د.ن.ر/04رأي رقم  -6

.1998فیفري 18مؤرخ في 08، ج ر ج ج عدد الداخلي لمجلس األمة للدستور

بقة یتعلق بمراقبة مدى مطا1998ماي 24مؤرخ في 1998/د.م/ع.ق.ر/06رأي رقم  - 7

تعلق باختصاصات مجلس ی1998ماي 30المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم 

.1998جوان 01مؤرخ في 37الدولة وتنظیمه وسیر عمله للدستور، ج ر ج ج عدد 

یتعلق بمراقبة مدى مطابقة 1999فیفري 21مؤرخ في 99/د.م/ع.ق.ر/08رأي رقم -8

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة 02-99القانون العضوي رقم 

15وعملهما وكذا العالقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة للدستور، ج ر ج ج عدد 

.1999مارس 09مؤرخ في 

دستوریة یتعلق بمراقبة مدى2000فیفري 27مؤرخ في 2000/د.م/أ.ق/02م قرار رق -9

لمحافظة الجزائر الكبرى للدستور، ج القانون األساسي الذي یحدد15-97األمر رقم 

.2000فیفري 28مؤرخ في 07ر ج ج عدد
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یتعلق بمراقبة مدى 2005جوان 17مؤرخ في 2005/د.م/ع.ق.ر/01رأي رقم  -10

المتعلق بالتقسیم القضائي للدستور، ج ر ج ج 02-05قانون العضوي رقم مطابقة ال

.2005جویلیة 20مؤرخ في 51عدد 

:ةـــیـــائـــضـــرارات قـــق: ســـادســـا

، الغرفة اإلداریة، منشور في المجلة 1967جانفي 20مؤرخ في قرار المحكمة العلیا-1

.1972، 07ة والسیاسیة، العدد الجزائریة للعلوم القانونیة واإلقتصادی

، الغرفة اإلداریة، المجلة القضائیة، 1984جانفي 07 في مؤرخقرار المحكمة العلیا -2

.1989، 04العدد 

مجلة المجلة القضائیة، الغرفة اإلداریة، ، 1988ماي 05مؤرخ في قرار المحكمة العلیا -3

.1991، 04العدد مجلس الدولة، 

مجلة مجلس الدولة، المجلة القضائیة، ، 2001نوفمبر 12مؤرخ في ولة قرار مجلس الد-4

.2002، 01العدد 

سید قضیة ال، یتعلق ب2003ماي 20مؤرخ في 013948قرار مجلس الدولة رقم -5

.)غیر منشور(ضد رئیس الحكومة"سعدي رابح"

:ةـــفـــلـــتـــخـــات مـــریـــشـــن :اـــابعـــس

تتعلق بالمراجعة الدستوریة، نشریة 1996ماي 12لجمهوریة مؤرخة في سة امذكرة رئا-1

.1998خاصة لمجلس األمة، دیسمبر 

، الفترة 1997أفریل 15الجریدة الرسمیة لمداوالت المجلس الشعبي الوطني مؤرخة في -2

.1997لسنة 58التشریعیة الرابعة، السنة األولى، الدورة العادیة األولى، رقم 

، الفترة التشریعیة 2002دیسمبر 10الجریدة الرسمیة لمداوالت مجلس األمة مؤرخة في -3

.2002األولى، السنة الخامسة، دورة الخریف، 

، نشریة )2002-1997(الفترة التشریعیة الرابعة خاللحصیلة نشاطات مجلس األمة-4

.2004الجزائر،،خاصة لوزارة العالقات مع البرلمان
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، )2002-1997(ة الرابعة نشاطات المجلس الشعبي الوطني، الفترة التشریعیحصیلة-5

.2004الجزائر،لوزارة العالقات مع البرلمان،نشریة 

، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان،)2007-2002(التشریعیة الخامسة الفترةصیلة ح-6

.2007الجزائر،

، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان، )2012-2007(حصیلة الفترة التشریعیة السادسة -7

.2012الجزائر، 

حصیلة تتعلق باإلنجازات اإلجتهادیة للمجلس الدستوري في مادة المراقبة الدستوریة -8

.2012وفي مادة مراقبة اإلنتخابات، نشریة لوزارة العالقات مع البرلمان، الجزائر، 

، منشور في الجریدة الرسمیة 1998یة لسنة نون المالاتصریح وزیر المالیة بشأن ق-9

، الفترة التشریعیة 1997دیسمبر 24المؤرخة في لمداوالت المجلس الشعبي الوطني

.04، ص 1997، 25الرابعة، الدورة العادیة األولى، رقم 

نائب بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة مناقشة القانون "قرد فاتح"تصریح السید -10

، منشور في الجریدة الرسمیة لمداوالت المجلس الشعبي الوطني 02-99العضوي رقم 

، الفترة التشریعیة الرابعة، الدورة العادیة الثانیة، السنة 1998دیسمبر 12المؤرخة في 

.27، ص1998، 107الثانیة، رقم 

، 2003رد وزیر المالیة على تدخالت أعضاء مجلس األمة بشأن قانون المالیة لسنة -11

، 2002دیسمبر 12المؤرخة في في الجریدة الرسمیة لمداوالت مجلس األمةمنشور

.03، ص2002، 05الفترة التشریعیة األولى، السنة الخامسة، دورة الخریف، العدد 

:ةــفــلـــتــخـة مــیــفــحـات صـحـریـصـاالت وتــقـمورات، ــشـنــم :اـــنـامــــث

في والیة المدیة یوم "عبد العزیز بوتفلیقة"جمهوریةرئیس ال الذي ألقاه خطابنص ال–1

.03، ص 1999سبتمبر 02لیومجریدة الخبرر في ، منشو 1999سبتمبر الفاتح

ر في جریدة الخبر رفع التجمید عن القانون األساسي للقضاء، مقال منشو :فیصلابدع - 2

.03، ص2002مارس 12الیومي لیوم
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، مقال منشور في جریدة ؟ونوابهم...، نوابنا ؟وبرلمانهم...برلماننا :أوصدیق فوزي-3

.10، ص2010أكتوبر 02شروق الیومي لیومال

اللیاقة الیوم في البرلمان، مقال بلخادم یحذر أویحي من تجاوز حدود :لحیاني عثمان-4

.05، ص2010أكتوبر 21ر في جریدة الخبر الیومي لیوممنشو 

حالة الطوارئ من الدرجة الثانیة وسط مصالح األمن ألسبوع تمدید :بلعمري سمیرة-5

.08، ص2011جانفي 15لیوم آخر، مقال منشور في جریدة الشروق

قال بوتفلیقة یدافع عن زیارات سالل ویدعو إلى الحوار في غردایة، م:..............-6

.03، ص2013دیسمبر 31لیوم منشور في جریدة الشروق

...بح"تعدیل الدستور :..............-7 ، مجلس الوزراء انعقد "تترنح"والعهدة الرابعة "

اضطراریا والرئیس ظهر جالسا كعادته، مقال منشور في جریدة الشروق الیومي لیوم 

.03، ص2013دیسمبر 31

، 2012ماي 15، منشور في جریدة الخبر الیومي لیوم "همیسي محمد"تصریح السید -8

.21ص

.03ص. 2011جانفي 21، جریدة الخبر الیومي لیوم"ليهارون ع"یح السید تصر -9

تمریر قانون المالیة التكمیلي بواسطة أمر رئاسي بسبب ضیق الوقت :كباش بالل-10

، 2013جوان 17ل منشور في جریدة النهار لیوموالتأخر في اإلنتهاء منه، مقا

.05ص

، مجلس الوزراء "یةتحت اإلقامة الجبر "التكمیلي قانون المالیة:بوكروح عبد الوهاب-11

قط، مقال منشور شهر والتشریع بأوامر سیتم تحت طابع اإلستعجال فأ 08منذ "معطل"

.03، ص2013سبتمبر 02في جریدة الشروق الیومي لیوم

مقال نتحار إقتصادي،ائر إلى منظمة التجارة العالمیة امام الجز انض:شار سعیدب-12

.07، ص2014ماي 18ي جریدة الخبر لیوم منشور ف
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II – ةـــیـــســـرنــفــة الــــغــلـــع بالـــراجـــمالــــ:

A/ OUVRAGES:
1 – ARDANT Philippe : Institutions politiques et droit

constitutionnel, 02éme édition, L.G.D.J, Paris, 2000.

2 – AVRIL Jean Pierre : Le système politique de la Véme

République, L.G.D.J, Paris, 1964.

3 – ………………… : Pouvoir et responsabilités, mélange offert à
Burdeau Georges, L.G.D.J, Paris, 1977.

4 – AVRIL Pierre et GIQUEL jean : Droit parlementaire, 02éme

édition, Montchrestien, Paris, 1996.

5 – BARTHELEMY Josef et DUEZ Paul : Traité du droit
constitutionnel, 05éme édition, Panthéon Assas,
Paris, 2004.

6 – BENABBOU KIRANE Fatiha : Le droit parlementaire algérien,
tome 02, O.P.U, Alger, 2009.

7 – BENSALAH Tabrizi : La République algérienne, L.G.D.J,
Paris, 1979.

8 – BOUSSOUMAH Mohamed : L’entreprise socialiste en Algérie,
O.P.U, Alger, 1982.

9 – BRAHIMI Mohamed : Le pouvoir en Algérie et ses réformes
d’expression institutionnelles, O.P.U, Alger, 1995.

10 – BURDEAU Georges : Droit constitutionnel et sciences
politiques, 19éme édition, L.G.D.J, Paris, 1980.

11 – ……………………… : Manuel de droit constitutionnel et
institutions politiques, 20ème édition, L.G.D.J, Paris,
1984.

12 – BURDEAU Georges, HAMON Francis et TROPER Michel :
Manuel de droit constitutionnel, 23éme édition,
L.G.D.J, Paris, 1993.

13 – CADOUX Charles : Droit constitutionnel et institutions
politiques, théorie générale des institutions
politiques, 02éme édition, Cujas, Paris, 1980.
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14 – CAMUS Michel et GENEVIERRE : L’Etat et la nécessité en
démocratie, L.G.D.J, Paris, 1965.

15 – CHAGNOLLAUD Dominique : Droit constitutionnel
contemporain, tome 03, La 05ème République,
05ème édition, Dalloz, Paris, 2009.

16 – CHATLIN Jean : LA constitution de la République française,
analyses et commentaires sous la direction de
LUCHAIRE François et CONAC Gérard, 02éme

édition, Economica, Paris, 1987.

17 – CHANTEBOUT Bernard : Droit constitutionnel et sciences
politiques, 11éme édition, Armand Colin, Paris,
1994.

18 – CHARDEAU, FAVOREU Louis et RIVERO Jean : Le
domaine de la loi et du règlement, Travaux du
colloque d’Aix-en-Provence, 02éme édition, P.U.F,
Economica, Paris, 1981.

19 – DUVERGER Maurice : LA Véme République et le régime
présidentiel, 03ème édition, Arthance Fayard, Paris,
1961.

20 – …………… : Institutions politiques et droit constitutionnel,
tome 01, 06ème édition, P.U.F, Paris, 1975.

21 – …………… : Institutions politiques et droit constitutionnel, les
grands systèmes politiques, 16éme édition, P.U.F,
Paris, 1980.

22 – DRAGO Guillaume : Contentieux constitutionnel français,
02éme édition, P.U.F, Paris, 2006.

23 – DREYFUS François et D’ARCY François : Les institutions
politiques et administratives de la France, 05éme

édition, Economica, Paris, 1997.

24 – FAVOREU Louis et LOIC Philippe : Le conseil constitutionnel,
collection que sais je?, 05éme édition, P.U.F, Paris,
1991.
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25 – FAVOREU Louis et LOIC Philippe: Les grandes décisions du
conseil constitutionnel, collection de droit public,
07éme édition, Dalloz, Paris, 1993.

26 – ……………..: Les grandes décisions du conseil constitutionnel,
GRANS ARRETS, 08éme édition, Dalloz, Paris,
1995.

27 – ……………. : Les grandes décisions du conseil constitutionnel,
12éme édition, Dalloz, Paris, 2003.

28 – GICQUEL Jean : Droit constitutionnel et institutions politiques,
14éme édition, Montchrestien, Paris, 1995.

29 – JAQUET Jean Paul : Droit constitutionnel et institutions
politiques, 03éme édition, Dalloz, 1993.

30 – …………….: Droit constitutionnel et institutions politiques,
14éme édition, Dalloz, Paris, 1999.

31 – KELSEN Hans : Théorie pure de droit, traduit par
EISENMANN, Bruylant, L.G.D.J, Belgique-
France, Paris, 1999.

32 – LAMARQUE Jean : La conception traditionnelle de la
nécessité en droit constitutionnel, L.G.D.J, Paris,
1961.

33 – LAVROFF Georges Dimitri : Le système politique français,
02éme édition, Dalloz, Paris, 1975.

34 – LUCHAIRE François : La constitution de la République
française, analyses et commentaires sous la
direction de LUCHAIRE François et CONAC
Gérard, 02éme édition, Economica, Paris, 1987.

35 – …………... : Le conseil constitutionnel, tome 03, jurisprudence,
02éme et 03éme parties, l’Etat, 02éme édition, Sirey,
Paris, 2001.

36 – MAHDJOUBE Azzedine : Etat, origine et fonctionnement,
O.P.U, Alger, 1990.

37 – MAHIOU Ahmed : Cours de contentieux administratifs, (02
fascicules), O.P.U, Alger, 1979 et 1980.
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38 – MARTINEZ Jean Claude et DIMALTA Pierre : Droit
budgétaire, 03éme édition, L.I.T.E.C (Librairie de la
cour de cassation), Paris, 1999.

39 – MASSOT Jean : Chef de l’Etat et chef de gouvernement, La
Documentation Française, Paris, 1993.

40 – MIALLE Michel : Constitution et lutte des classes, les éditions
de FOUBOURG, Montpelier, France, 1998.

41 – MONTESQUEU : De l’esprit des lois, document traduit en
version numérique par TREMBLAY Jean Marie,
édition complétée le 10 mai 2002, à Chicoutimi,
Québec, 2002.

42 – OLIVA Eric : Finances publiques, 05éme édition, Sirey, Paris,
2001.

43 – OULD BOUBOUT Ahmed Salem : L’apport du conseil
constitutionnel au droit administratif, préface de
VEDEL Georges, collection droit public positif
dirigée par FAVOREU Louis, Economica, Presse
Universitaire d’Aix-Marseille, 1987.

44 – PRELOT Marcel : Institutions politiques et droit constitutionnel,
02éme édition, Dalloz, Paris, 1972.

45 – …………... : Droit constitutionnel, 03éme édition, Précis Dalloz,
Paris, 1975.

46 – PRELOT Marcel et BOULOUIS Jean : Institutions politiques
et droit constitutionnel, 05éme édition, Dalloz, Paris,
1972.

47 – …………. : Institutions politiques et droit constitutionnel, 07éme

édition, Dalloz, Paris, 1978.

48 – RIVERO Jean : Droit administratif, 03éme édition, Dalloz, Paris,
1975.

49 – RIVERO Jean et WALINE Jean : Droit administratif, 14éme

édition, Dalloz, Paris, 1992.

50 – ROUSSEAU Dominique : Droit de contentieux constitutionnel,
03éme édition, Montchrestien, Paris, 1993.
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51 – SMITT Carl : Théorie de la constitution, ouvrage traduit de
l’allemand par DEROCHE Lyliane, 01ère édition,
P.U.F, Paris, 1993.

52 – TIKHOMIROV J H : Pouvoir et administration dans la société
socialiste, édition CNRS, Paris, 1973.

53 – TURPIN Dominique : Contentieux constitutionnel, droit
juridictionnel, collection du droit fondamental, 01ère

édition, P.U.F, Paris, 1990.

54 – VEDEL Georges : L’apport du conseil constitutionnel au droit
administratif, 05éme édition, Economica, Paris, 1987.

55 – YELLES CHAOUCHE Bachir : Le conseil constitutionnel en
Algérie, du contrôle constitutionnel à la créativité
normative, O.P.U, Alger, 1999.

B/ THESES:

1 – BOUARA (J) : La loi de finance en Algérie, Thèse pour
l’obtention de grade de Doctorat d’Etat en droit,
université d’Alger, Alger, 2005-2006.

2 – MANGUIS (R) : L’ordonnance en droit public français, Thèse
pour l’obtention de grade de Doctorat d’Etat en
droit, Grenoble, 1967.

3 – TALEB Tahar : Le Président de la république, secrétaire général
du F.L.N, Thèse pour l’obtention de grade de
Doctorat d’Etat en droit, Université Clermont 01,
faculté de droit et sciences politiques, 1985.

C/ ARTICLES:
1 – ALLOUACHE A et LAGGOUNE W : La révision

constitutionnelle du 23 février 1989 (Enjeu et
réalité), in R.A.S.J.E.P, no04, 1990, pp753-742.

2 – BERLIA Georges : Le contrôle de recours à l’article 16 et de
son application, in R.D.P, no 05, 1962, pp281-296.

3 – BERRAMDANE Abdelhak : La loi organique et l’équilibre
constitutionnel, chronique constitutionnel, in R.D.P,
no03, 1993, pp719-768.
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4 – BEKE Dirk : La constitution algérienne de 1989, une passerelle
entre le socialisme et l’islamisme ?, in AFRICA
FOCUS, vol 07, no03, 1991, pp242-274.

5 – BEKHCHI Mohamed Abdelwahab : Remarques sur l’évolution
du droit constitutionnel algérien, de l’indépendance
à la révision constitutionnelle de 1996, in R.D.P,
no01, 1997, pp01-19.

6 – BOUSSOUMAH Mohamed : La situation de la constitution de
1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 novembre
1995, in Idara, Revue de l’école nationale
d’administration, vol 10, no 02, 2000, pp75-104.

7 – BRAHIMI Mohamed : Le droit de dissolution dans la
constitution de 1989, in R.A.S.J.E.P, no01, 1990,
pp47-91.

8 – ………… : Nouveaux choix constitutionnels et nouveaux
besoins politiques, in R.A.S.J.E.P, vol XXIX, no04,
1991, pp735-754.

9 – CAMBY Jean Pierre : La loi organique dans la constitution de
1958, in R.D.P, no05, 1985, pp1401-1441.

10 – ….…….. : Le droit d’amendement, in R.D.P, 2000, no06,
pp1545-1569.

11 – CESARI Jocelyne : Algérie-Chronique intérieure 1993, in
Annuaire de l’Afrique du Nord, tome XXXII, 1993,
CRNS édition, pp399-432.

12 – ………… : L’Etat de droit en Algérie, quels acteurs et quelles
stratégies, in Annuaire de l’Afrique du Nord, tome
XXXIV, CRNS édition, 1995, pp249-264.

13 – CLAVERIE Pierre : Algérie fin 1995, témoignage, Annuaire de
l’Afrique du Nord, tome XXXIV, CNRS édition,
1995, pp243-262.

14 – COLARD Frédéric et STAPENHURST et PELIEZ Ricardo:
Des parlements plus impliqués, in Revue finances et
développement, (Publication trimestrielle du Fond
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Monétaire International FMI), vol 39, no04,
décembre 2002, pp41-59.

15 – DUBOIS Jean Michel et ETIEN Robert : L’influence de la
constitution française de 1958 sur la constitution
algérienne de 1976, in R.A.S.J.E.P, vol 15, no03,
pp487-503.

16 – EROMENT Maurice : Premières cas de caducité d’ordonnances
adoptées par le parlement sur le fondement de
l’article 74/1 de la constitution, in R.F.D.A (Revue
françaises de droit administratif), no03, paris, 2009,
pp413-429.

17 – FUCHONS O : La procédure législative d’urgence, in R.D.P,
no03, 2009, pp761-785.

18 – HARTANI Amine Khaled : Le parlement dans la loi
fondamentale du 28 novembre 1996, innovations et
constantes du constitutionnalisme algérien, in
R.A.S.J.E.P, vol 41, no04, 2003, pp65-77.

19 – GRAEFFLY R : Le conseil constitutionnel algérien, in R.D.P,
no05, 2005, pp1381-1404.

20 – GHOZALI Nouredine : La fonction législative, in R.A.S.J.E.P,
vol 18, no01, 1981, pp151-165.

21 – GOGUEL François : Le conseil constitutionnel, in R.D.P, no01,
1979, pp22-36.

22 – KANOUN Nacira et TALEB Tahar : De la place des traités
internationaux dans l’ordonnancement juridique
national en Algérie, in El MOUHAMAT, Revue des
avocats de la région de Tizi ouzou, no03, décembre
2005, pp05-39.

23 – LAALANI Abdelmadjid : Les pouvoirs du Président de la
République dans le domaine législatif et
réglementaire, in R.A.S.J.E.P, no02, 1999, pp09-23.

24 – LAGGOUNE Walid : La justice dans la constitution algérienne
du 22 novembre 1976, in R.A.S.J.E.P, vol 18, no02,
1981, pp173-299.
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25 – ………….. : La conception du contrôle de constitutionalité en
Algérie, in Idara, Revue de l’école nationale de
l’administration, no02, 1996, pp07-25.

26 – LAMARQUE Jean : La théorie de la nécessité et l’article 16 de
la constitution de 1958, in R.D.P, no 03, Paris, 1971,
pp552-574.

27 – LES CODES LANCIERS : Etat de guerre et état de siège, in
R.D.P.A (Revue de droit public et administratif),
no03, tome 06, édition Lanciers, 1988, pp439-452.

28 – LUCHAIRE François : Les lois organiques devant le conseil
constitutionnel, in R.D.P, no02, 1992, pp389-416.

29 – MAHIOU Ahmed : La constitution algérienne et le droit
international, Revue générale de droit international
public, no02, 1990, pp436-449.

30 – …………. : Notes sur la constitution algérienne de 28 novembre
1996, in Annuaire de l’Afrique du Nord, tome
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164ص............................إلبداء رأیه فیهاستبعاد عرض مشاریع األوامر على مجلس الدولةا:أوال

166ص.............................عدم تمكین البرلمان من مناقشة وتعدیل األوامر المعروضة علیه:ثانیا

168ص..................................ستغالل طبیعة تكوین البرلمان كأداة لتمریر األوامرا:الفرع الثاني

171ص....................................لى األوامرالدور الفاعل لألغلبیة البرلمانیة في التصویت ع:أوال

172ص...............................................عتماد األوامرة في االدور الحاسم لمجلس األم:ثانیا

175ص...................................في المجال الماليالتشریع باألوامر حالة خاصة:المطلب الثالث

175ص.....................أمرمشروع قانون المالیة بإمكانیة تدخل رئیس الجمهوریة إلصدار :رع األولالف
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235ص..............1963یس المجلس الوطني في دستور مشترك بین رئیس الجمهوریة ورئاإلصدار –1
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:صملـــخــــــ

الفرنسي يالدستور من النظاماألوامرالتشریع عن طریق المؤسس الجزائري آلیةستوحىا

هذه السلطة في ، حیث كرس)والمتممالمعدل1958أكتوبر04من دستور 38المادة (1958لسنة 

ربة الدستوریة الجزائریة، بدایة معظم الدساتیر الشكلیة التي عرفتها التج فيئیس الجمهوریة ید ر 

، )153المادة (المعدل والمتمم 1976دستور ، ثم)58مادة ال( 1963سنة كليشدستورأول صدور ب

.1989دستور ظل في  ها، بعدما تم استبعاد)124المادة (المعدل والمتمم 1996وأخیرا دستور 

في حالة شغور المجلس  إال ال یتماألوامر بالتشریع إلى رئیس الجمهوریةلجوءأن  رغمو 

كما أنه .ستثنائیةفي الحالة اإلأو  ،البرلماننعقادا ما بین دورتيخالل فترة أو  ،الشعبي الوطني

وضع هذه النصوصوالضوابط الدستوریة، إال أن عة من الشروطرة توفر مجمو متوقف على ضرو 

ي أكثر ریة بتعزیز مركزه التشریعس الجمهو لرئیسمحیتخاذها، مباشرة بعد احیز التنفیذ التشریعیة

.ي هذا المجالف تمامامهمشا الذي یبقىالبرلمان،  بعلى حسافأكثر

یؤكد  ابارز مثاالالمتعلق بالنقد والقرض و  2001فیفري 27المؤرخ في 01-01األمر رقم یعد

.حةفي دورة مفتو ن البرلماندما یكو، حتى عنبكل حریةباألوامر یشرعیة رئیس الجمهور  أنب

Résumé :

La disposition de légiférer par ordonnances inspirée du
système français (Art 38 de la Constitution de 04 octobre 1958 modifiée
et complétée), a été conférée par le Constituant au Président de la
République dans la majorité des Constitutions formelles algériennes, en
commençant par la Constitution de 1963 (Art 53), puis par la
Constitution de 1976 modifiée et complétée (Art 153), et en fin par la
Constitution de 1996 modifiée et complétée (Art 124), après qu’elle fut
abandonnée par la Constitution de 1989.

Mais, malgré que le recours du Président de la République
aux ordonnances n’est possible qu’en cas de vacance de l’Assemblée
Populaire Nationale (APN), ou entre les deux sessions du Parlement, ou
dans les circonstances exceptionnelles, ainsi qu’il est soumis à un
ensemble de conditions constitutionnelles, la mise en œuvre direct de
ces textes législatifs permet au Président de la République de consolider
de plus en plus son statut législatif au détriment du Parlement qui reste
totalement marginalisé dans ce domaine.

Le cas de l’ordonnance no 01-01 du 27 février 2001 relative à
la monnaie et le crédit, apparait l’exemple qui démontre que le
Président de la République légifère librement par voie d’ordonnances,
même si quand le Parlement est en session ouverte.


