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  مقدمة

 فیھا  تجھتٲو ،ساسیتینٲفي الجزائر قد مرت بمرحلتین  ن عملیة البناء المؤسساتي للدولةإ
لكن ھذا  ،امةكاملة وت ألنظمةس المبادئ والتقنیات القانونیة والدستوریة لى تقلید واقتباإ

  .سیاسیة متباینة حسب ھذه المراحلنظمة ٲنتج ٲالتقلید 

من ) 1989-1962ولى ( المرحلة ا خالل حاديا عمل بالنظامالتجربة الجزائریة ت بدأتلقد 

وكان  .مبھذا النظا وتاریخیةة عقائدیة قراب لھا ن یكونٲدون  كوذل ،المعاصرتاریخھا 

 ،اثھ القانوني والسیاسيریومي ستعماراإلنبذ النظام ولھما ٲنظام بدافعین ھذا اللختیارھا إ

ولو كضرورة أولى جتماعیة العدالة اإل قیحقلتجتماعي إقتصادي وإ نظام بناء ا بغیةھموثانی

  كان ذلك بصفة ظرفیة.

السیاسیة  في ممارسة بعض التقالید غرس ھذه التجربةالعمل السیاسي في ظل  ستتبعٲ قد و

 ،الدیمقراطيلى النظام إرتقاء مھمة اإل كما یعیق .والسلطة یصعب تجاوزھا في مدة قصیرة

    .)2008- 1989( تحقیقھ وتجسیده خالل المرحلة الثانیة الذي یرغب المؤسس الدستوري

 ،لى فرض ھذا التوجھإیسعى من جھتھ  المستوى العالمي اسي علىیالتحول الس نٲ كما

فنظام ستكمال بناءه خارج الدول الغربیة. إجب یھ المشروع الحضاري الذي یفیرى و

نظمة ترقیة ا كذلك یعني وإنما ،قتصاداإل رتحری  یعني فقط ال العولمة من الناحیة السیاسیة

وتعمل على  "دولة القانون"اللیبرالیة التي تكرس  األنظمة ضمن وإدخالھا ،السیاسیة الفتیة

دخال مكانیزمات جدیدة إیفرض  السیاسي التحولاالستجابة لھذا ن ٲو .1اإلنسانحقوق ترقیة 

 مبدأ ىتبنأغلب الدول تولذلك نجد  .السیاسیة في تنظیم السلطة بما یكرس ویحقق الحریة

لتنظیم ابحتى تتشبھ  تصف الثمانیناتمن من بتداءإ التعددیة السیاسیةطات والفصل بین السل

  .للسلطة اللیبرالي

                                                   
1 )B. Boumakani, l’Etat de droit en Afrique, revue juridique et politique n°4, p.447 (en faisant référence 
à l’étude de J.Chevallier, La mondialisation de l’Etat de droit, Mélanges Philippe Ardant, L.G.D.J. 
1999.)  il souligne:« Il sagit d’une étude de la diffusion  internationale de l’Etat de droit, transformé en 
en véritable paradigme ».  
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 كآلیةغناء عنھ ستاإل یمكن ال نھٲو ،ودولة القانون الدیمقراطیة ولویاتٲمن  المبدأ كون ھذالو

 وتسمح بخلق دینامكیة التداول على السلطة ،دولة القانون تجسدلیات القانونیة التي اآلمن 

عمدت غالبیة الدول التي قبلت الدخول في ھذا التنظیم إتیانھ  ،للدیمقراطیة فاقآفتح بو

  ظاھریة وإدراجھ في أحكام الدستور. بصفة واإللتزام بھ ولو

الدولة جعل وحدة سلطة لیة قانونیة تآھو  الدیمقراطيفي ظل النظام  السلطاتالفصل بین ن إ

 على تحقیق التناسق بین القوى عملت و .العمليعلى المستوى  ن الفعالیةفي حالة م

وال ال نظریا  المنظور خارج ھذایمكن تصوره  ال مبدأنھ ٲ و في النظام. الفاعلة جتماعیة اإل

  .2وحدة سلطة الدولة لمبدأ امخالف كان وإال ،اعملی

لدولة  نعكاساإ عتبارهإب ،على دستوریة القوانین ةنظام الرقابلھذه الدول  ستتبع ذلك تبنيإو

 ةالضروری اتالتوازنو لحمایة الحقوقنھ وسیلة أو ،الوقت لھا في ذاتوضمانة القانون 

تشكل  ،تحكیمالالرقابة التي تجسد شكال من  نٲ. وكما ستمراریة المؤسسات الدستوریةإل

   .في الدستور المقام  ختصاصلحدود اإل امانض

 عتمادھاإو جتماعیة والسیاسیةالوحدة اإل حادیة التي تعمل بمنطقة انظمه اتفتقدما وھذا 

جھزة اإل نالتمییز بیلى صورة من إ تلج وبالنتیجة .الحزب والدولة سلطةوحدة  مبدأ

السیاسیة  نظام التوازي بین الھیئات طارإفي  یةداریة الفناإل واألجھزةسیاسیة یدیولوجیة الاإل

من خالل القیادة  یخدم دمج السلطات نظام ھو . وفي القمةحید قیادتھا ووت )واإلداریة(التقنیة

نظمة الرقابة الذاتیة المعروفة في ا، ولذلك كانت والرقابة ن القیادةالموحدة التي تجمع بی

  ومحدودة تنقصھا الفعالیة. دائما رقابة ضعیفة شتراكیةإلا

                                                   
ن الفصل  بین السلطات یستحیل تطبیقھ إ. "22الصفحة  2007) میلود دبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الجزائریة  دار الھدى،عین ملیلة2

 Raymond Carré deة الدولة". وھذا موقف الفقیھ الفرنسي ریمون كاري دي مالبرغلى تفتیت وحدإذا ما طبق فانھ یؤدي إفي الواقع و
Malberg  المجال والذي یقول "بنظریة السلطة المھیمنة )، الذي تأثر بالفقھ االلماني في ھذا " La puissance dominatrice                                                                      
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حادیة الذي كرس القیادة ا السیاسیة حادیةبنظام ا الدستوري الجزائريقد عمل النظام و 

 عل القیادات السیاسیةمما ج ،3خالل المرحلة األولى من التجربة الدستوریة للدولة والحزب

  .4طويوسل يحادٲ ظورمن وفق السیاسیة حادي وتحترفاالنظام  تتكون في ظل

صالح السیاسي اإلمن  ااءبتدإبطرح جدید المؤسساتي  الثانیة من البناء وقد جاءت المرحلة 

 مبدأ قرارإمن خالل  ،یاسیة والتداول على السلطةالسترف بالحریة عي إوالدستوري الذ

الجمعیات ذات الطابع  نشاءإ ضمان حقو ،مام البرلمانٲلحكومة لیة السیاسیة لوالمسؤ

 تعدیلتاله  ثم ،)1988كتوبرٲ في رئاسة الجمھوریة نعبموجب بیان صادر(السیاسي

 05/07/1989 في11 -89رقم القانون بعد ذلك أكدهكما  ،السیاسیة التعددیة كرس دستوري

  .5بالجمعیات ذات الطابع السیاسي لمتعلقا

 ،الفصل بین السلطات والرقابة الدستوریة مبدأ 6ول للتعددیةا الدستورھذا  قرٲكما  

 زدواجیةإ و التشریعي ثنائیة الجھاز بإقرار ،البناءھذا للتعددیة  7الثاني الدستور ستكملٲو

 خیر.محاكمة ھذا ال ستحداث المحكمة العلیا للدولةإب الجمھوریة رئیس ةومسؤولی ،القضاء

                                                   
3 ) T.Taleb. Le Président de la République secrétaire général du FLN.Thèse pour l’obtention du di-
plôme de docteur d’Etat en droit. Université de Clermont 1  1984.  Par ce titre et les travaux contenus 
dans cette thèse l’auteur a donné plus qu’une démonstration sur la réalité du régime politique algérien 
comme un régime qui fonde l’unicité du pouvoir pendant cette période ou la constitution de 1976 était 
en vigueur, et l’orientation socialiste du pouvoir organisé par celle-ci. C’est nous qui le soulignons.  
4 ) W.B.Quandt, Société et pouvoir en Algérie, éd Casbah Alger 1998, p.15. «Pour beaucoup de 
peuples, le grand défi sera de trouver une manière de gouverner qui saurait s’équilibrer entre, d’une 
part, l’ordre apparent n’autorisant aucune liberté, celui des régimes autoritaires et d’autre part des 
alternatives donnant plus de liberté mais permettant quelquefois la violence et l’anarchie. L’éxistence 
des peuples du monde se situera dans les prochaines decennies quelque part  dans cet espace de 
libéralisation limitée et de démocratie partielle et imparfaite...Chacun de ces états (Egypte, Turquie, 
Mexique, Chili) représente un certain type de modèle post-autoritaire ou néo-autoritaire. Aucun n’est 
une démocratie libérale à part entière et aucun ne représente une dictature de type stalinien. Ainsi, 
chacun fait preuve d’une certaine ouverture politique, mais qui va de pair avec des résidus du système 
politique autoritaire  ».                                                                                                                                                          

جویلیة 05بتاریخ  27یتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي. الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 1989یولیو 05المؤرخ في 11-89) القانون رقم 5
1989.  

 09المعدل والمتمم الجریدة الرسمیة عدد1989فبرایر 28المؤرخ في 18-89الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم )الدستور  6
  .1989مارس  01بتاریح 

  .08/12/1996بتاریخ  76المعدل والمتمم، الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  1996)الدستور الجزائري لسنة  7
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الذي السلطات  التوازن بین بمبدأتیان اإلالجزائري قد حاول  وبذلك یكون النظام الدستوري

   .8انا اخرىحیٲلھ  مكمال اوشرط ،حیاناٲبین السلطات الفصل  لمبدأنتیجة  یعتبر

تى ٲقد  ،الفصل بین السلطات تقلیدا مبدأالذي تبنى  النظام الدستوري الجزائري نجدو

 ،عملیاالمبدأ ولكنھ لم یكرس ھذا  ،سلطات ثالث عترف بوجودإو بالتقسیم الظاھري للسلطة

 نٲیؤكد ھذا و ة.نالمھیم الجمھوریةبسلطة رئیس عنھا یعبرالتي  السلطة حادیةٲوبقي حبیس 

و بسبب ٲلعقائدي المیراث اما بسبب إ ،السلطة تركیز یغلب الجزائريالدستوري   نظامال

  .یةحادا سیاسیةال التجربةفي  المألوفةت رسااستبقاء الممإ

ولو  ،الفصل بین السلطات مبدأعن  الناتجین حد النظامینٲ تیانإن م المؤسس لن یتمكنو 

ن لكل نظام  .9جتماعي والعقائديواإلالمحیط السیاسي ختالف إبسبب رغب في ذلك 

الرئاسي " الوصفین بأحد الجزائري یمكن وصف النظام الدستوري الولھذا  خصوصیتھ

ذا ھللدخول في  النظامین كاف دحٲیمیز  يالمعاییر الذحد ٲان تحقق ولو ك .والبرلماني"

معیار  الجزائري یكرس السیاسين النظام  .نعم لكان الجواب بالبداھة التقلیدي التصنیف

 كاف حد المعاییرٲ سیكرت ن یكونٲلكن ھیھات  البرلمانمام ٲالسیاسیة للحكومة  ةالمسؤولی

                                                                                                            .الواقعلتجسید النظام البرلماني في نطاق 

                                                   
8  ) G. Bergeron, Le fonctionnement de l’état,  éd  Librairie Armand Colin, Paris 1965, p.475. « Il n’est 
nulle  section de la science politique ou l’on ai abusé du concept d’équilibre que dans la question clas-
sique de la « séparation des pouvoirs ». L’intérêt d’actualité de l’ouvrage de Locke  et Montes-
quieu…de l’idée d’une formule « le pouvoir arrête le pouvoir »…d’une idée aussi simple et nécessaire, 
on a déduit des concepts et des procédés analytiques. On a vu trois « pouvoirs » s’équilibrant méca-
niquement alors, que Locke et Montesquieu avaient aussi perçu quatres fonctions en complémentari-
sation équilibrées ».  

مر قیمة ول اٲ." لقد منحت البرلمانات 6الصفحة  2007دار الخلدونیة الجزائر )عقیلة خرباشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان  9
ما في الجزائر فقد نقلت ٲستمرار ھذا الوضع...إن تعقد وظیفة الدولة حال دون ٲ.غیر 1958تمثیلیة كبیرة كما كان علیھ الحال في فرنسا قبل 

ر التقالید واجھ فشال  ذریعا في تطوی1963التجارب البرلمانیة وھي تعرف ضعف القیمة التمثیلیة للبرلمانات. فالنظام الدستوري الجزائري منذ  
وحدة السلطة  ومبدا شخصنة السلطة والمزج بین الحزب  ٲقامة التوازن بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة  نتیجة سیادة مبدإالبرلمانیة و

التنفیذیة بقیت ھي ن سیطرة السلطة ٲالإ 1989الفصل بین السلطات والتعددیة  وكذلك ثنائیة السلطة التنفیذیة في دستور  ٲوالدولة...ورغم تبني مبد
  سمة النظام..."
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یناسب  ،لتنظیم السلطة مبدأعرفتھ المجتمعات الغربیة بصفتھ الذي بین السلطات فالفصل 

 .ول الیوموضعھ ا ىقائما عللم یعد  ،10ى مراحلھ التاریخیةحدإفي  شكل الدولة اللیبرالیة

نظمة ٲ وھو ما تعبرعنھ ،بسبب التطورات التي حدثت في ھذه المجتمعات ھتغیر واقعقد و

                                                                                       جدید.  بتصور المبدأتكرس رة معاصسیاسیة 

ذیة بالسلطة التنفی دفع ،الدولة وظیفة تطور السلطة الذي فرضھ لتنظیم المفھوم الجدید نإ

في  ةوالرشاد السیاسیة لشرط الفعالیة وذلك حتى تستجیب ،على الھرمٲلى إوبالسلطة الفنیة 

سلطة  منح لھا التفوق والغلبة على حساب كما .الجدیدةھذه الوظیفة قتضیھ ما تالتسییر وفق 

  حزاب.سلطة االبرلمان و

 ثم تابعت ،ولىاألالعالمیة یة دقتصااإلزمة األ تصحیح عواقبل السلطة التنفیذیة تتدخلف

صالح اإل عملیة إلنجاح غیر مباشرة ریقةبط صالتسییر الخالیات آبوضع  التدخل

 التأمیمواسطة لى توسیع القطاع العام بإعمدت في البدایة  حیث. في مرحلة ثانیة قتصادياإل

تفضل لخیرة ثم تراجعت في المرحلة األ، وتیرة التنمیةانت بالتخطیط لضبط ستعأو

 التي ،المستقلة التقویم سلطاتبواسطة  مباشر الغیر الرقابة والتوجیھ وفرض الخاصالتسییر

       .قتصادیةاإل لقطاعاتمختلف ا وتأھیلف النشاطات مختل ضبطبھا ح لسمت

بتحولھ  سیقلد النظام ،لي للسلطةاراللیبفالتنظیم الدستوري الجزائري الذي یرید تقلید التنظیم 

القانونیة  لألشكالالمضامین نفس  وتحقیقتیان إ نعسیعجز نھٲو .)وتغیره تحولھ دبع وٲ(

خصوصیة یمثل الذي   ا التقلیدھذن أو .اللیبرالیة الغربیة الدیمقراطیاتفي  ة دستوریاالمقرر

  . 11یجعلھا في نفس الوضع كلھا وٲفي العالم الثالث  السیاسیة نظمةتشترك فیھا معظم ا

                                                   
10 ) G. Bergeron, Fonctionnement de l’Etat, op.cit.  p.188. « Il ya trois filiations différentes de la « sépa-
ration des pouvoirs » : l’anglaise, la plus ancienne, o�u la chose préexistait  à la doctrine, le fait à 
l’expression ; la française la plus tourmentée sans doute à cause de l’inexpérience constitutionnelle de 
la France malré ses onzes constitutions officialisées ; l’américaine, la plus fidèle à l’idée originaire de 
l’équilibre, telle que les théoriciens  du federalist  l’on comprise et les constituants de Philadelphie, 
appliquée. Pour expliquer des amènagements organiques (et inter-organiques) si différents, on conti-
nue à invoquer vonlontiers, il est vrai, pour acuellir les termes  de « législatif, exécutif, judiciaire », 
11 ) Sadok Belaid  Les costitutions dans le Tiers- Monde, in :1789 et l’invention de la constitution Etude 
colloque, LGDJ Paris, 1994, p100. « Nombres d’auteurs occidentaux concluent à l’inconsistance de 
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 ھو تقیید الحكام ،دولة اللیبرالیةفي الالفصل بین السلطات  لمبدأالسیاسي كان المعنى  فإذا

 ٲبمبدأ الفصل بین السلطات كمبد التي تستعین ،لنامیةكذلك بالنسبة للدول ا ھ لن یكوننإف

تجاه إالمؤسس في الجزائر كان یتجھ في  فالتوازن. 12كواجھة وتستعین بالدستور ینللتزی

بحجة عدم  المبدأبعد ھذا ستإالذي  للجمھوریة الجزائریة ولا نتفائھ منذ الدستورإموافق مع 

  ستعماري.إتاریخي  كمیراثصالحیتھ 

واخر ٲفیھا  وضاع التي نشتغیر ا مرة بسبب : والقوامة مرتین یشكو المتانة مبدأنھ ٲو 

بعد التعدیل الدستوري فرنسا  ھ فيقیحق تطبالذي لالتحول ومرة بسبب   ،عشرالثامن  القرن

    .ومكانة رئیس الجمھوریة من ثقل غیر الذيو  196213الذي وضعھ الرئیس دیغول سنة

التي ترتبط  ھامثل نظمة السیاسیة الناشئةا وفي (ھذا التوازن في الجزائر سیست نٲكما 

عددیة الحزبیة وذلك رغم الت .ھال تدعم فرضیة قیام )السلطةحادیة ٲو حادیة الحزبیةبفلسفة ا

  .خرینالدستورین الشكلیین اي في المؤسس الجزائر قرھاٲالصوریة التي 

وھذا ھو واقع  ازن صوري وتوازن یؤكد الالتوازن،ھو تو فالتوازن في كال الحالتین

 یشكو الشرعیة حقیقة توازن الذي نحن یصدده، وأنھ معاصرالتوازن في النظام السیاسي ال

ي من القرن العشرین وبدایة القرن عرفتھا الدولة خالل النصف الثانفي ظل التحوالت التي 

نھ إخیر فالجزائري الشكلي ا رفي الدستو اھریة التوازنظ فرغم .والعشرین الواحد

  .   فعلیاو یاققھ وتجسیده عملثبات تحإیصعب 

                                                                                                                                                               
l’ordre constitutionnel des pays du Tiers-Monde, et se demandent si les catégories juridiques usuelles 
étaient pertinentes pour appréhender des réalités singulières, produits del’histoire originale ».                                              
12 ) Sadok Belaid, Les constitutions  dans le Tiers-Monde, op.cit. Actes du colloque de Paris, 2, 3 et 4 
mars1989, LGDJ Paris, 1994, p.101. «Les constitutions de certains des pays du Tires-Monde ne se-
raient que des constitutions de façades, des constitutions spectacles ».  
13  ) B.Chantebout, Droit constitutionnel et science politique,  éd Economica, Paris1980, p.460-461 « et 
la révision constitutionnelle de 1962  consacrera la mutation du régime », « marquera la rupture défini-
tive avec les conceptions de 1958. Renonçant à vivre selon les principes des régimes parlemen-
taires… » . 
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بالضرورة  یضمن ال ،14النظام الدستوري الفرنسيستیراد إلى إ المؤسس الجزائري فلجوء

اء لیس مجرد بن ن التوازن الدستوري .توازن حقیقي نضوج وٲنضوج ممارسة برلمانیة 

  .سیس السلطة في المجتمعسي یعكس تعي وسیاجتماإنما كذلك توازن إو ،قانوني

وعناصر التوازن ٲثبات عوامل إللتوازن ستتوقف عند حدود  ان دراستنإف سبابلھذه ا

 كید.وكواقع عملي بكل ت ،حیاناٲي نعتراف بالالتوازن كواقع قانوواإل ،ایالمقررة قانون

نما إو ،عقد التوازن بكل عناصره ماالیعني حت ( الباب االول)في الدستور فالتوازن المعقود

ا یقانونن التوازن في الحقیقة ٲذ إ .ال غیر التوازن ومظاھرٲسیس لمالمح یقتصرعلى ت

اقع كد ھذا الوقد ت و ن الالتوازن ھوالحقیقة والواقع.ٲو (الباب الثاني)مفقودتوازن ا یوعمل

عاد النظر في ٲوالذي  ،2008سنة خیر وا بمناسبة التعدیل الدستوري الجدید عمیقةبصورة 

. لصالح رئیس الجمھوریةساسیة ٲصفة رجحان السلطة ب كدٲو ،بصفة جذریة نالتواز

ھذا  بعد قودا تمامافوم معدوما1989دستور فيالذي تكرس  التوازن الظاھريضحى ف

لى نظام إتوري الجزائري سوالذي بمناسبتھ عاد المؤسس الد ،15الجدیدري التعدیل الدستو

ستبدل ھذا إوقد  قبل التعددیة.كما كان الوضع  ،یاا وعملیالتنفیذیة قانون السلطة حادیةٲ

التي كانت معروفة في دستور  ،ولبمؤسسة الوزیر األمؤسسة رئیس الحكومة  التعدیل

على مبدأ الثنائیة  وحدة السلطة التنفیذیة ٲب مبدّلیغام السیاسي ن النظٲعلى وھذا یدلل  .1976

التعدیل  ثناءٲ ،یھٲبھا المجلس الدستوري ر عتبارات التي بررورغم اإل بصفة قطعیة.

ساسیة ا ي كیفیة التوازناتالیمس بنھ ٲو ،جرد تعدیل تقنينھ مٲالدستوري ھذا على 

 ،ولالحكومة بوظیفة الوزیر استبدال وظیفة رئیس إن ٲللسلطة والمؤسسات الدستوریة. و

                                                   
14) M. Brahimi, Le pouvoir et ses formes d’expression institutionnelle, éd OPU Alger 1995, p.62. «  Les 
techniques importées pouvaient dans le cas de leur assimilation par la société…aider à l’émergence 
d’un système dans lequel le pouvoir de la société civile sera effectivement réhabilité ».  

بتاریخ  63د المتضمن التعدیل الدستوري الجریدة الرسمیة العد 19-08القانون رقم 15/11/2008) التعدیل الدستوري الصادر بتاریخ  15
16/11/2008                                                                                                                            .                    
المتعلق بمشروع القانون  07/11/2008المؤرخ في  08-01أنظر كذلك محمد اومایوف، وجھة نظر حول رأي المجلس الدستوري رقم –

." إن إنعدام مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان 301الصفحة 1العدد 2010المتضمن التعدیل الدستوري. المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة
  آلیة یتمیز بھا النظام البرلماني..."-إخالل  بتوازن السلطات لصالح المؤسسة التنفیذیة  وإنھ إلغاء لمؤسسة 
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 فضلٲكبر وفعالیة ٲسجام نإلضمان  ،داخل السلطة التنفیذیةعتماد لھیكلة جدیدة إھو نما إ

  .ذلكالتعدیل یؤكد غیرمن  80و79ن مضمون المادتین  حداٲفلن یقنع ذلك  .16لمھامھا

 ن یكون لرئیس الحكومة برنامجٲبین  ،كبیران ھناك بونا ٲیظھر  فبمجرد القراءة االولى 

نفذ ی " القول بین ان ھناك فرقٲو. ذلك في الصیغة الجدیدة ولن یفتقد الوزیر اٲو

 الحكومةینفذ رئیس فیھا" التي جاء غة القدیمةوالصی "رئیس الجمھوریةول برنامج االوزیر

 ولر االوزی ن"ٲو القول ٲ ."علیھ المجلس الشعبي الوطنيفق اوینسق البرنامج الذي یو

 ولى قبل التعدیلیقال في الصیغة ا نٲ وٲ ،لى المجلس الشعبي الوطني"إعملھ  مخطط یقدم

فالفرق بین  ".للموافقة علیھلى المجلس الشعبي الوطني إرنامجھ رئیس الحكومة ب یقدم"

ن دالالت ٲذ إ ،والتسمیة المعتمدةلفاظ ولیس فرق فقط في ا ،ھو فرق جوھريالوضعین 

 بین الحالتین.الجذري  تؤكد التباین والتغایر والسیاسیةختالف من الناحیة القانونیة اإل ھذا

یحتوي في  ألن لفظ "المشروع" ،فالمشروع ال یكون مرادفا من حیث المعنى للمخطط

رؤیى القناعة والو فكرةال وأن ،الذي یبادرن صاحب المشروع ھوٲوحق المبادرة مفھومھ 

 لمشروعتنظیم تقني  وولویات ترتیب ل یوحي إلى فھو المخططأما . ھل تعود خاصةال

ھ یحتوي في مفھوم "مخططالنجاز. فلفظ "نجاز ورزنامة لإلطاره تكالیف اإلإفي  یحدد سابق

  غیر. السابق الوھو بذلك یكون تابعا للمشروع  ،المبادرةنجاز دون التنفیذ و اإل

نظام تجاه تكریس إفي  حالیا السیاسيتوجھ النظام قطعا  ؤكدی ن التعدیل الدستوري الجدیدإ

 نظمة البرلمانیة و الشبھ برلمانیةا یة التي  تعتمدھانبرلماال بدل الرئاسة الرئاسة المطلقة

بمثابة ھو وھذا النظام  .غلبیة البرلمانیةا ٲمبد إحتمال إستبقاء  على تماما قضيیذلك ھوبو

بسبب  ،نجلیزیة حالیاحادي الذي تعمل بھ المؤسسات اإلالصورة المقلوبة للنظام البرلماني ا

 .مرتینغلبیة والذي تتحقق لھ ا ولا الذي یحل محل الوزیر الجمھوریة رئیسكانة م

 غلبیة البرلمانیةااإلنتخابات الرئاسیة) و نتیجة(التي تتحقق  غلبیة الرئاسیةا وتجتمع لھ
                                                   

بتاریخ  63المتعلق بمشروع التعدیل، الجریدة الرسمیة عدد 07/11/2008ر.ت د/ م د  بتاریخ  01/08ي المجلس الدستوري  رقم ٲ) ر 16
                                                                                 المرجع السابق.                                                                                                               16/11/2008
المتعلق بمشروع القانون المتضمن  07/11/2008بتاریخ  08-01ي المجلس الدستوري رقم ٲانظر كذلك محمد اومایوف،  وجھة نظر حول ر–

ن رئیس الجمھوریة یتمتع بشرعیة شعبیة تفوق تلك التي یتمتع ٲنطقیا ن كان مإ"حتى و 304-303، الصفحة1التعدیل الدستوري، المرجع السابق
ستفتاء ستشارة الشعب عن طریق اإلإنسجام في الدستور دون دخال ھذا اإلإبھا المجلس الشعبي الوطني (فال یمنح ذلك الحق لرئیس الجمھوریة ) ..

  شكال."طبقا لقاعدة توازي ا



12 

 

رئیس الحكومة أو الوزیر األول مجرد منفذ  لكون )بمناسبة تشكیل كل حكومةالتي تتحقق 

 ،الجمھوریةلرئیس البرلمان  یعمق من وضع تبعیة كل ھذاو لمشروع رئیس الجمھوریة.

 یعمل صبحٲالدستوري. فھذا النظام  قبل التعدیلعما كان علیھ  السیاسي ویؤكد تحول النظام

 من التقدیر اجزءیستبقي  كان الذي ،البرلمانیةنظام الرئاسة المطلقة بدل نظام الرئاسة ب

   .غلبیة البرلمانیةل عتبارإلوا

 في رینما تغیإ ،برئیس الجمھوریةول بیعة العالقة التي تربط الوزیراي طفھذا التغییر ف

ن ٲو .الدستوري ككل وضع التوازنات في النظام یر فيتغینھ ٲكما  ،طبیعة النظام السیاسي

ذ إ .نما تتعدى ھذا النطاقإوعند حدود السلطة التنفیذیة  ارھاثٲھذه العالقة الجدیدة التتوقف 

بواسطة رئیس الحكومة في خبر  الجمھوریة رئیسعلى ثیره مكانیة تإعل جھد البرلمان وتج

 النموذج البرلماني عن الدستوري الجزائري بتعاد النظامإ ن ھذه العالقة تؤكد كذلكٲو ،كان

  .المطلق و الرئاسويٲ المطلقة والعمل بنظام الرئاسة
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 الجزائري لسنة دستورالفي  ول/ التوازن المعقوداب البا
1996  

                                                                                                       

لیھ التجربة الدستوریة إصلت التشریعیة والتنفیذیة الذي ون التوازن بین السلطتین إ

 وھذا ،السلطة تنظیم عرفھسس نتیجة التحول الذي قد ت ،1989 دستور منبتداء إ الجزائریة

  .17الجزائري المجتمعالمتباینة في التعددیة السیاسیة وفتح الحقل السیاسي للتیارات رراقإبعد 

عندما فضل تنظیم  الثاني في البابالفصل بین السلطات  ٲمبدالجزائري  الدستورھذا قرٲكما 

من  العمل السیاسي يرقی ،للسلطة اجدیدا تنظیما ویعكس توجھل 18السلطات بصیغة الجمع

   .19القانونس دولة یكروخاللھ 

 ،الجزائریة التجربة الدستوریةعمرمن  التنظیم المؤسس في ھذه المرحلة الثانیةویعكس 

من  ضمان قدربوذلك ة. من التوازن الظاھري بین السلطتین التنفیذیة والتشریعی انوع

  .لى حد معینإلھا  التخصص الوظیفي ٲبمبد عترافلكال السلطتین واإل ستقالل العضوياإل

أما  ،مجتمعاتھاتطورمن  معبرعن مرحلة قعالتوازن كوا عایشت قد الغربیةالدول ن إ

 يالثقافإمتداد الموروث بسبب و ،ريستعماإكمیراث  لنظام الفرنسيا فقد قلدتالجزائر 

 لنظاملالجزائري  سالمؤس لى تبنيإ أیضا مھد الذي ،ةالمفكرة السیاسی النخبإلى  الفرنسي

                                                   
17 ) M. Yousfi,  les réformes constitutionnelles de démocratisation de la vie politique, RASJEP, n°1, 
1990, p.113 à114. « Ces réformes visent à élargir et approfondir la pratique démocratique dans le 
pays en mettant fin au monopole de la responsabilité et à la confiscation de la décision politique ».               
-Voir aussi B.Boumakani, L’Etat de droit en Afique, « La conditionnalité démocratique est le levier de 
diffusion de l’Etat de droit en Afrique. L’ère démocratique en constitue le point d’appui ». in Revue 
Juridique et Politique des Etats Africanis (RJPEA) n°4,  p.445-472. 

                           المعدل والمتمم الباب الثاني" تنظیم السلطات ".                                                                1996)الدستور الجزائري لسنة  18
 97انظر كذلك عبد القادر شربال قرارات واراء المجلس الدستوري في تأویل احكام الدستور. دار ھومھ  الجزائر دون ذكر سنة النشر.الصفحة -

 اسیة للدستور"."لقد تعددث الحاالت التي ركز فیھا المجلس الدستوري على مبدأ الفصل بین السلطات بإعتباره احدى الركائز االس

–voir aussi  C.Cadoux, Droit constitutionnel et institutions politiques,  éd CUJAS, Paris1995, p.87.                                                          
19 )Ibidem, M. Yousfi, p.125. «  Historiquement le principe était une réaction contre l’arbitraire et 
l’absolu- tisme royal. La tendance n’a cessé de se confirmer dans le sens du renforcement du législa-
tif. Mais à notre époque  le fait indéniable est que les régimes politques connaissent un renforcement 
des pouvoirs de l’exécutif ». 
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كذلك  شكال القانونیة للسلطة یعنيتقلید اوأن وحدیثھ. بمحاسنھ وعیوبھ بقدیمھ ي فرنسال

  .النظام وإن لم یعلن علیھا المؤسس ھاي یرتكز علیتال ةالعقائدی خلفیاتالتوافق مع المبدئیا 

العبارات  بمثل ھذه ،كثر من مرةٲرائھ ٲفي تأكید ھذا التوازن المجلس الدستوري  حاولقد و

سلطة صالحیاتھا في المیدان ن تمارس كل ٲالسلطات یحتم  ن مبدا الفصل بینإ"  20الدالة

یجب نھ "ونظرا  21كما ربط بین التوازن وشروطھ ھذه بقولھ ."یاھا الدستورٲوكلھ ٲالذي 

                                                                  .ختصاصھا لتضمن التوازن المقام"إن تلتزم حدود ٲعلى كل سلطة 

 بعدخیر(عن الحركة الدستوریة في عھدھا انظمة الدستوریة الناتجة ن اإوفي الحقیقة ف

 .22فعلیة صوریة ولم تنتج دساتیر یردسات التي تعتبر ،الواجھةنتجت دساتیرٲقد  الستینات)

 ، الجزء القلیل منھا الإالتحقق  عند وضع دساتیرھا لكنھا من الصیاغات القانونیةفھي تكثر

   .عاالوضا نفس یشعتفي العلم النامي مثل ھذه الدول الناشئة  والجزائر مثلھا

الذي  ،للسلطة خالل تبني شكل التنظیم التقلیدي سیس السلطة منتیرید  فالمؤسس الجزائري

بمظھریھ السلبي  في المجال التنفیذي  اتوازن سسؤوی ،الفصل بین السلطات ٲعلى مبدیرتكز

 ستقالل العضوي لرئیس السلطة التنفیذیة عن السلطة التشریعیةضمان اإلب واالیجابي

 .ول)(الفصل األ صورة التوازن في النظام الرئاسيالذي ھو  التنفیذیةوضمان وحدة السلطة 

بضمان قدر من یجابي س توازنا في المجال التشریعي بمظھریھ السلبي واإلسؤیا مك

ختصاص وتمكین المشاركة في اإلستقاللیة للسلطة التشریعیة عن السلطة التنفیذیة اإل

 صورة التوازن في النظام التشریعي للحكومة لضمان التعاون اإلیجابي الذي ھو

  .)البرلماني(الفصل الثاني

                                                   
.                            29و28الصفحة  2002مل والتوزیع تیزي وزومحند امقران بوبشیر. السلطة القضائیة في الجزائر. عن دار ا)  20
الخاص برقابة الئحة المجلس الشعبي الوطني  1989 -37الجریدة الرسمیةعدد1989-08-28.ر.ق. م.د1ي المجلس الدستوري الجزائري رقمٲر

  .29/11/1989م الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المؤرخة في المتضمن النظا
الجریدة 11/12/1989المتعلق برقابة القانون األساسي للنائب الصادر في1989/ 30/08 -.ق.م د2) قرار المجلس الدستوري رقم  21

  .547-541صفحات ال 1991 3، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و اإلقتصادیة والسیاسیة العدد1989- 37الرسمیة
22 ) B.Sadok, Travaux du colloque portant sur le bicentenaire de la constitution de 1789, Les constitu-
tions dans les pays du Tiers- Monde, op.cit. p.101 : « Selon certains de ces clichés difusés dans les 
années 60 et repris mécaniquement depuis les constitutions de certains pays ne seraient que 
des « constitutions-façades »des « constitutions-spectacles » ; des documents adoptés dans le but 
d’avoir un droit d’entrée sur la scène internationale ». 
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يفي المجال التنفیذ المؤسسالفصل االول/ التوازن   
 حققتوی ،یجابيإلواة یتحقق بمظھره السلبي السلطة التنفیذی لصالحن التوازن المؤسس إ

 ق التوازن یتحقكما  .ستقالل لھااإل قرارإعلى المستوى العضوي من خالل  لبيالسالتوازن 

 ،ختصاصاتھاإمباشرة  التنفیذیة السلطة نمّكوالذي ی ،المستوى الوظیفیيعلى  یجابياإل

                               القوانین العضویة التطبیقیة لھ.  حكامٲو الدستور حكامٲالسلطة التشریعیة وفق  ثیرعلىوالت

                                                            ا  مإ ،تجاھین متكاملین ھماإیتجھ في  ،اتالفصل بین السلط ٲالتقلیدي والمعتمد لمبدن التفسیرإ

لكال  ستقالل العضويساس اإلٲ علىعقد التوازن الذي ی الرئاسي تحقیق التوازن وفق النظام

نھ یتوقف  ،توازن ثابت وسلبي ھو التوازنھذا النوع من و والتنفیذیة. للسلطتین التشریعیة

.                                                                                        23ستقالل العضويطتین في درجة اإلبالمساواة للسل عترافاإل عند حدود

                                                الذي كرسھ المؤسس الفرنسي وبعض البرلماني النظامما تحقیق التوازن وفق شكل ٲ

وھذا  .24الوظیفيصص التخ التعاون و ساسٲعلى عقد التوازن ی ،وروبا القاریةٲمؤسسي 

 ثیرخالل وسائل الت من ویتحقق ،یجابيإولى ھو توازن حركي وللصورة ا خالفا زناالتو

 ختصاصاإل حیانا وحمایة حدودٲلترجیح كفة المیزان  ،تحت تصرف كل سلطة الموضوعة

خیرة ا وھذه الصورة قابل.ثیرالطرف المضعاف فعالیة ومفعول تحتى إل وٲ ،خرىٲانا حیٲ

   .االممنوحة لكل منھمثیرلسلطتین في وسائل التمساواة امن التوازن تتحقق بفضل 

                                                                                                              ،یجابياإلسلبي والتنفیذیة بمظھریھ الطة للسلالتوازن الجزائري وقد عقد المؤسس 

 عكسنوی ،االول)(المبحث السلطة التنفیذیةة ستقاللیإ تتحققالمقرر التوازن السلبي خالل فمن

 كما یظھر. خرىٲجھة دورھا ومكانتھا كسلطة فاعلة في النظام السیاسي من  ذلك على

من خالل طبیعة العالقة التي تربطھا بالسلطة  ،خرىتفاعل ھذه السلطة مع السلطات ا

  .(المبحث الثاني)للسلطة التنفیذیة  یجابيھ التوازن اإلبوالذي یتحقق  التشریعیة

                                                   
23 ) M.Miaille, L’Etat de droit,  éd PUF, Paris1980, p.102 : « L’équilibre se réaliserait donc ici non pas 
par égalité des pouvoirs d’action respectifs, mais par égalité dans l’indépendance ». 
24) G.Burdeau, Droit constitutionnel, éd LJDG, Paris1988, p.134 : « C’est en angleterre que cet équi-
libre s’est d’abord établi par suite d’une série d’évènements qui ont fait passer l’autorité du Roi aux 
ministres ». 
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  ةللسلطة التنفیذی السلبي المقررزن االتو ول/لمبحث اا
وفق نظام یضمن لھا  ،ن التوازن السلبي المحقق یعني وجود السلطة كھیئة ودوامھاإ

یة بعیدا وھذا ما یكفل لھا نوعا من الشرع .نھاءتقرار واإلساإلنشاء ویث استقالل من حاإل

رئیسھا یتحقق لھا ھذا  . والسلطة التنفیذیة من خالل25التبعیة شكالٲ ي شكل منٲعن 

  لذلك. ه النظام القانوني المقررویجسد ،ستقالل في البناء الدستورياإل

یمنح  ،الجزائريقتراع العام المباشر في النظام الجمھوري نتخاب رئیس الجمھوریة باإلإف 

في مواجھة  لستقالو اإلأ ساس التوازنأالي تشكل  نتخابیةالشرعیة اإل الجمھوریة رئیس

  .(المطلب الثاني)للشعبیحوز ثقة كما یجعل منھ ممثال مزدوجا  ،ول)(المطلب األالبرلمان

 نھ یتم تعیینھ من قبل ،تقاللیة بالتبعیةسفھو یستفید من اإل بحكومتھ ةالحكوم رئیسما ٲ 

 منیض الذي ھوو ،ن مصیره مرھون بإرادتھو ،خیرا بھذافھو یرتبط  .رئیس الجمھوریة

ن یعود علیھ ٲالنیل منھ مخافة خیرھذا ا ٲجریلن ف .عن البرلمان ستقاللاإل لھ بعض

إن اإلمكانیة  .في مواجھتھ الحل الرئاسي رئیس الجمھوریة سلطة ستخدامإاالضرر ب

ق یجعل البرلمان في وضع ال یسمح لھ ستخدام ھذا الحإالممنوحة لرئیس الجمھوریة في 

   إظھار معارضتھ ومجابھة رئیس السلطة التنفیذیة. 

  

  

  

  

                                                   
25) G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.491 :«Le mode d’élection du Président de la République 
a toujours posé  aux constituants un redoutable problème. Si on le fait élire par le parlement il se 
trouve, par son origine, tenu à un droit de réserve. Si on l’on adopte l’élection au suffrage universel, on 
risque d’aboutir à un régime présidentiel ».  
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ساس ٲلرئیس الجمھوریة ةنتخابیول/ الشرعیة اإلالمطلب ا
 التوازن

یجعل من رئیس  ،الدولة في النظام الجمھوري الجزائري سلوب تولیة منصب رئاسةٲن إ

سلطة مستقلة ومدعمة في مواجھة  26رالعام المباشقتراع بواسطة اإلالجمھوریة المنتخب 

  . )ثانيالالتمثیل المتمیز(الفرع ھ مكنوی (الفرع االول)البرلمان

ي شكل حتى مھددا ب وٲ ،قالة من قبل البرلمانیجد نفسھ معرضا لإلة لن فرئیس الجمھوری

مصیر ف التي تكون خارجة عن نطاق البشر. الموتفي حالة ال إ لعھدتھ اجئفالم نھاءمن اإل

یتبع  فھو ال .خرىٲاسیة یة ھیئة سیو بٲرادة نواب البرلمان إرئیس الجمھوریة لیس معلقا ب

و ٲ ،بشكل یجعلھ یتخوف من ھذه الھیئة ،التقصیر منھا وٲنھاء عھدتھ إیة جھة بخصوص ٲ

یة مصیره المعلق ي ضرورة حماٲ( رةالضرو لھذه ھایتحفظ عن معارضتھا لكسب رضا

     .السیاسیة المنافسة) حد الھیئاتٲرادة إب

  ستقالل رئیس الجمھوریةنتخاب دعامة إلول/ ارع االف
 القانوني لشكلكذا او ،الواجبة لتولي الرئاسةالقانونیة  حكامھ الشروط ٲیبین في  تورن الدسإ

ع في الواق الرئاسة ولیةلخاصة بتاوتتمثل ھذه الشروط  ،مھمة الرئیسنتھي بھ الذي ت

 قتراع العام والمباشرنتحاب رئیس الجمھوریة باإلإب ةصاخجراءات الفي مجموع اإل ،العملي

  .ستقاللھإوالتي تسمح بضمان والسري 

ا ھذوضمان تحقیق  عن ضرورة)F. de Tocqueville"(طكفیل دي فرانسیس"عبر ولقد 

الفصل بین  ٲمبد نإال"قو ،الثانیةرنسي للجمھوریة الفالدستورضع ستقالل بمناسبة واإل

                                                   
ستقالل الكافي لرئیس الجمھوریة وذلك قتراع الذي یحقق فعال اإلیفضل ھذا النوع من اإل المعدل والمتمم . 1996من دستور  71) المادة  26

كثر مع ٲستجابة لمتطلبات فعالیة السلطة السیاسیة التي تتالئم وال، وثانیا بغیة اإلٲمن نفس الدستور  1الجمھوري المكرس في المادة  ٲتجسیدا للمبد
خیر تتناسب مع ھذا التوجھ الجدید ن الظروف التي وضع فیھا الدستور اٲنصار النظام الرئاسي. ذلك ٲ تنظیم السلطة وفق الترتیبات التي یفضلھا

  نظمة السیاسیة الحدیثة.والغالب في ا
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لك سیجعلھ ن ذ ،السلطات یتعارض وتعیین رئیس الجمھوریة من قبل الھیئة التشریعیة

                                                                                                                                       .                                            27"لھا   تابعا

 لآو من حیث الم حیث المنش من رئیس الجمھوریة ستقاللیة مؤسسةإر سیف وھذا الذي

یة سلطة حق الوجود دون تعلقھ ب الجمھوریة لرئیسنتخابي یضمن نظام اإللان  ،(النھایة)

  ستقالل.الذي یضمن لھ اإل ساس شرعیتھٲیشكل  ھوو عزلھو لٲلتعیینھ 

نھاء مھامھ السبیل إل نھایة العھدة الرئاسیة ھيجراءات التي تتعلق بمجموعة اإل نٲكما  

العھدة  ھالذي تنتھي ب تمثل الشكل العاديالتي  ستقالةاإلف ستقاللھ كذلك.إلثانیة نھا ضمانة ٲو

وریة من تمكنان رئیس الجمھ ،قانونیا نقضاء المدة المحددة لھاإب ونھایة العھدة ،الرئاسیة

   .خذ القرارٲو تخوف یؤثرعلیھ عند ٲ ي ضغطٲمباشرة مھامھ دون 

االجراءات التي تنتھي بتا العھدة الرئاسیة التؤثر على استقاللیة رئیس الجمھوریة بما  فكل

بصفة  الرئاسیة لرئیس الجمھوریة رالعھدةاختصإسباب ٲحد ٲھي  التي ،لمنیةا في ذلك

 تھنتإ نا 1979 ك للرئیس الجزائري السابق ھواري بومدین في سنةحدث ذلوقد  .تلقائیة

ن  ستقاللیتھإ ر علىثیؤ لم ذلك نأو، )ة (اي بسبب الموتعادیبطریقة غیر تھ الرئاسیةعھد

                                                                                                                             .رادة الفردإخارج عن ومر طبیعي ا

الجمھوریة رئیسساس شرعیة ٲنتخاب / اإلوالٲ
28

 :                                                                                                                                 

ح ترشبال تسمح  الموضوعیة و الشكلیة التي  ویبین الشروط  یضع   نتخابين القانون اإلإ

 ،بالترشحریح س الدستوري طلب التصوبتوافرھا یقر المجل .29لمنصب رئاسة الجمھوریة

                                                   
27) L.Favoreu, Précis de droit constitutionnel, éd Dalloz, Paris 2005, p.487.  
28) M.Brahimi, La filiation de la constitution algérienne de 1976, in RASJEP, n°3 p.666. : « L’élection 
n’est pas une technique de transfert de la souveraineté du peuple à cette puissance. Elle est un mode 
de justification, voire de légitimation de sa présence hégémonique, notamment par rapport aux autres 
organes représentatifs ».                                                                                                                                                             
–Voir aussi E.C.Lekene Donfack. La candidature indépendante et la liberté de suffrage en droit came-
rounais, in IDARA n°1,1997, p.5 : « L’élection du Président de la République au suffrage universel 
direct a pour finalité de donner au Président de la République une autorité qui ne soit pas un assem-
blage de délégations partisanes ». 
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لمدة خمس  لك وذ  ،خیر بصفتھ مصدر كل سلطةالمترشح في ایعود للشعب حق تزكیة  ثم

  .30للتجدید  قابلة سنوات

ھا تسمح لرئیس الجمھوریة لى كونإضافة ب لھا داللة دیمقراطیة باإلنتخان عملیة اإلإ

كرئیس  ھشخصل شعبختیار الإلقانون. فھي تسمح بتجسید ا لختصاصاتھ وفقإممارسة 

 ،تؤھلھ للتصرف بإسمھ جالتمثیل الشعب لعھدة محددة ا حق لھكما تضمن  ،لجمھوریةل

ھذه الدولة ل ارمز ھكونل ،داخلیا وخارجیا على مستوىٲ تمثیل الدولة علىتسمح لھ ب وكذلك

مقبوال  مراٲیامنا ھذه بات ٲفي  الجمھوریةرئیس رتباط السلطة بشخص إف السلطة.ھذه لو

   .تتعلق بالزعامات الشعوب صبحتٲالتي بمناسبتھا  ،الثورات ضتھوواقعا فر

 ذيال عالم المرئي،باإل كثرٲعالم عامة وبدرجة وسائل اإلصبحت تتغذى من ٲ فالكاریزمیة

في  كما ھو الحالفالصورة  .قناعدوات لفرض اإلٲ المباشر الخطابو من الصورة جعلی

ورجال السیاسة  ،یشحن النفوس و الخطاب المباشر ،كثرٲ نظارشھار تستقطب ااإل

ن  ،مام الجمھورٲ ثم الرئیس یعمل على تحسین صورتھولھذا نجد المترشح  .یعرفون ذلك

  السیاسي. ضمن وسائل الخطاب  ذلك یدخل

                                  :الجمھوریة رئیس ستقاللإل ثانیة ضمانة الرئاسیة العھدة نھایة /ثانیا
فلو  ،ستقالل رئیس الجمھوریةة ثانیة إلیعتبر ضمانة دستوری نھاء مھام الرئیسإسلوب ٲن إ

 ضعف في مركز ولجعلھ ،عرضھ ذلك لتبعیة مؤكدةرادة البرلمان لإب اكان مصیره مرتبط

وسیكون حینئذ رھین  .قرار حق وجودهإالتي تمنح لھ الشرعیة من خالل  ،ھذه الھیئة مامأ

معھ. لعزلھ كلما كانت في خالف سیاسي حاد رادة الھیئة النیابیة التي ستستغل ھذا الحق إ

                                                                                                                                                               
المعدل والمتمم.                                   57/2نتخابات المادةالمتضمن القانون العضوي المتعلق باإل 06/03/1997المعدل والمتمم بتاریخ  07-97مر رقم )ا29
  ام االنتخاتبات.المتعلق بنظ2012ینایر سنة  12المؤرخ في 01-12القانون العضوي رقم–
قد ألغى شرط ترشحھ من طرف جمعیة سیاسیة أو عدة جمعیات ذات  20/08/1989المؤرخ في -م د-ق ق  1) قرار المجلس الدستوري رقم 30

تخب ن ینٲوالتي تقضي بأن " لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة  50الذي أقره الدستور في المادة  ٲطابع سیاسي لكونھ یتعارض مع المبد
                                                                وینتخب".                                                                                                                     

صبحت ال ٲ 74/2جعلت العھدة الرئاسیة مفتوحة، فالمادة 2008خیر في التعدیل الدستوري ا بعدالمعدل والمتمم. 1996من دستور  74المادة –
ستقاللیة رئیس الجمھوریة وإنما یزید من إمكانیة إحداث الالتوازن بسبب ھذه إتحصر العھدة  الرئاسیة في عھدتین. وھذا في الحقیقة الیؤكد فقط 

  العھدة المفتوحة بصفة مطلقة.
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زمات الثقة بینھ ٲلتجنب مخلفات  ،ضاء نواب البرلمانسترإمما سیفرض علیھ السعي وراء 

  .وبین نواب البرلمان

من قبل الشعب وخارج  تزكیتھ ختیاره وإ ستقاللھ مضمون بموجب القانون الذي جعلإف 

ستقالل حقق لھ اإلقتراع العام والمباشر قد ختار لھ نظام اإلإالبرلمان. فالمؤسس عندما 

                           بخمس سنوات وجعل  العھدة الرئاسیة وعندما حدد لھ المطلوب عن البرلمان.الضروري و

ھ  نٲ فضال على ،منعھ الوقوع في التبعیة ھنھاء مھامیل العادي إلھذه المدة ھو السب اذفنستإ

                                                                    : 31في مایلي ھاحصروالعادیة لغیراحاالت النھایة  نظم

المرض الخطیر ما بسبب إوتحدث ھذه الحالة  ستقالة الحكمیة(بقوة القانون)حالة اإل-1

 انع القانونیة والذي یصعب معھ مواصلة ممارسة السلطاتالموحدى إشكل المزمن الذي ی

  حكام الدستور.ٲالمخولة لرئیس الجمھوریة بموجب 

و الواقع المادي ٲتحقق السبب  حدھما ھوأتحقق شرطین  ستقالة الحكمیة فیشترط في ھذه اإل

عالن إا ھمیوما. وثانی 45 ة الرئیس لمھامھ لمدة تفوقستحالة متابعإالذي یترتب عنھ 

الذي  لى البرلمانإن المجلس الدستوري جماع ماح مقدم باإلقترإالشغور النھائي بموجب 

  عضائھ.ٲغلیة ثلثي ثبات حالة الشغور بإل -بغرفتیھ معا- یجتمع

 المجلس الدستوري تصریحالتي تستوجب جرائیة اإل الناحیة الشرط الثاني ھذا یخصف

یتولى رئیس مجلس  أین ،عضائھٲ غلبیة ثلثيالشغور بحالة  البرلمان قرارإو ،بالشغور

.                        32مسبقة رئاسیة نتخاباتإجراء خاللھا إلیوما ویحضر  60مة الرئاسة المؤقتة لمدةا

                                                   
  المعدل والمتمم.1996من دستور 1/2فقرة   88)المادة 31

32) B.Tabrizi,  La République Algérienne, éd LGDJ Paris1979, p.175-176. « Cette hypothèse s’était 
vérifiée dans le système  italien lorsque le Président Séguin a été frappé d’incapacité permanente. 
Devant la lacune de la constitution italienne ; il a fallu lui faire signer une lettre de démission, alors qu’il 
était dans le coma. Dans un régime qui repose sur le Président de la République, c’est une lacune de 
taille qui ouvre la voie non seulement aux combines mais aussi à l’aventure ».                                 
Cité par  Lounaci Djedjiga. Mémoire de Magister.  Du bicéphalisme  de l’éxécutif dans la constitution 
algérienne de1989. En langue nationale   p.43. 
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 حكامھ یستجیبٲستقالة الذي ینظمھ الدستورفي ن حق اإلإ : رادیةتقالة اإلسحالة اإل - 2 

 متیازات الناتجة عن ھذا الحق.واإل ختصاصارسة ھذا اإللضرورة الموازنة بین شروط مم

  ،في الترشح ھقستقالة لرئیس الجمھوریة كحق تابع وناتج عن حولذلك یمنح الدستور حق اإل

تجسید  ف السیاسیة التي تسمح لھالظرو ام عدأو قدر إن ،لتزامھ متى شاءإالتحلل من  یمكنھل

  زمة ثقة حادة بینھ وبین شعبھ.ٲ تھا بسببمواصل وٲ ،ساسھاٲنتخب على إلتي ا ختیاراتھإ

 وتعدیلٲقانون  على شرط قبول مشروعموقوفة  وٲستقالتھ معلقة إلرئیس د یجعل اوق 

السلطة والحكم.  لممارسة حقیقیة ستعمالھ كوسیلة ضغطإستفتاء الشعب یمكنھ إعلى ھ یعرض

تلقائیة تنفیذا ستقالة اللى اإلإستجابة لطلبھ حالة عدم اإلحالة یضطر الرئیس في وفي ھذه ال

 سلوبھذا ا لىإde Gaule) (الرئیس الفرنسي خذه على نفسھ. وقد لجٲلوعده وعھده الذي 

.                                          1969 عن السلطة سنة وتخلى ،خفق في المرة الثانیةٲولى ومرتین نال الموافقة في المرة ا

 حالة الوفاة التي تعتبر كذلك مانعا قانونیا من الدستور 88ضافت المادة ٲو : حالة الوفاة-3

من النھایة الطبیعیة  والتي تعتبر صورة .33یستحیل معھ ممارسة السلطة والحكم وطبیعیا

                           فال یمكن  وبذلك ،نما بصفة تلقائیة وطبیعیةإورادة فاعل إب دث الللعھدة الرئاسیة. وھي تح

 القدرة لدیھ فيما بتحقق إذا إه یتحدد مصیرف .الجمھوریة رئیسعزل خرى ٲیة سلطة 

ستمرار والدوام في وظیفتھ في اإل الرغبة لدیھ بتحقق ماٲو ،حیاناٲختصاص فعلیا مارسة اإلم

قالة بسبب الخیانة خرى تنظم حالة اإلٲتي قوانین ن تأ لىإ .خرىٲحیانا ٲلیھ إالمعھودة 

.                        وتشغیلھاالعظمى بمناسبة تنصیب وتنظیم عمل المحكمة العلیا للدولة التي طال تنصیبھا 

لى غایة إستثناء إو في حالة الحرب وجوبا نتخابیة الرئاسیةتمدد العھدة اإل ھنٲھذا في حین 

                                                                                                                      .34نحاللالمعرضة لإل وحمایة لسیادتھا ستمراریة الدولةضمانا إل وذلك ،نھایة الحرب

 ستقاللاإل ھذاتثمن  ،الجمھوریة لرئیس ةضمانلعھدة الرئاسیة التي تحقق كذلك فنھایة ا

  .المتمیز یمنحھ التمثیل الذي قتراع العام والمباشرباإل ھنتخابإسلوب ٲالناتج عن 

                                                   
  المعدل و المتمم، المرجع السابق. 1996من دستور  4و3و2الفقرات  88لمادة ) ا 33
  .96/2المعدل والمتمم، المادة1996) دستور  34
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  المتمیز الجمھوریة رئیستمثیل ل تمكین نتخابالفرع الثاني/ اإل
رئیس الوسیلة القانونیة التي تمكن  یعتبرفق نظام االقتراع العام والمباشر و نتخابن اإلإ

 ذا كانإ .35عن البرلمان التفوق ، وتحقق لھبصفة متمیزة الجمھوریة من تمثیل الشعب

بصفتھ حامي  عجعل من البرلمان الھیئة النیابیة الوحیدة بال منازیالنیابي التقلیدي  النظام

ھیئات  لىإة تقلیدیھیئات لى حركیة التمثیل من إھد قد م ھن تحولإ، ف36و الحریات الحقوق

الذي  عالم المرئينتیجة اإل وكذلك ،ھانتخابإسلوب ٲو كثر من الشعبٲھا قرب بسبب جدیدة

  .ویجعلھا تتقدم على البرلمان االنتخابیة الحضورالمستمر ویثمن شرعیتھا یحقق لھا

م التمثیل على درجة في سلٲ ھذه الھیئة النیابیة الجدیدة في تصبح سبابولكل ھذه ا

ن یتفوق على ٲ نتخاب رئیس الجمھوریة یسمح لھإ الذي یخص راعتقفنظام اإل .37النیابي

ص فرد وشخالذي یظھر ك الجمھوریة فرئیس المؤسستین.ختالف شكل إبسبب البرلمان 

                                                                                       یختلف عن البرلمان الذي یظھر كھیئة الیھ،طمئنان اإلو علیھوالتعرف  یسھل تشخیصھ

 داخلھ، الخالفات یعكس تشحن الذي  الطابع الجماعيف .مركبة ذات صفة المتعدد المجھول

   .كھیئة نیابیة جدیدة یستفید بالتمثیل  المتمیزالذي  رئیس الجمھوریة انة دونجعلھ في مكی

                                                                                                                                                               : ھیئة نیابیة جدیدة الجمھوریة رئیس وال/ٲ

ھو الشخص " : ن "مارسیل بریلو" و "جان بولوي"ستاذیي كل من اٲحسب رن الممثل إ

ةل رادةستطاعة و اإلو الھیئة التي تملك حق اإلٲ                                                                                                                              .               " 38م

رادة یجسد ھذه اإلولى في النظام الدستوري الجزائري والرئیس بوصفھ المؤسسة ا

                                                   
  3الفقرة  7. و المادة 2و1الفقرات 10المعدل والمتمم ، الماادة  1996) دستور 35

36) B. Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, op.cit. p.93. « Ces organes peuvent être 
élus, mais il n’est pas nécessaire qu’ils le soient. La constitution française de 1791 n’hésitera pas 
àconférer la qualité de représentant au Roi hériditaire des français » 
37) A. Zarakate, Le système représentatif en Algérie dans la Charte et la Constitution de1976, Thèse 
de Doctorat d’Etat en droit 1982, Université ‘dAix –Marseille : « Une représentation hierarchisée ».  
p.280 et suite. 
38) A. Zarakate, Le système représentatif en Algérie dans la Charte et la Constitution de 1976, op.cit. 
p.281. 
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ن الصفة التمثیلیة ال تمنح فقط ٲ  مة.رید لعتباره الشخص الذي یمارس السلطة ویإب

ویظھر  البرلمان عن الذي یتفوقالجمھوریة  لرئیس یضاأتتحقق  نماإو ،لبرلمان بغرفتیھل

       .                                                                                                   ولٲكممثل 

                                                                                                                                                                              :ولٲممثل  الجمھوریة رئیس ثانیا/

ول للشعب اثل الممھیئة جماعیة یعتبر الوصفھ شخص الجمھوریة بن رئیس إ

تتجدد  و ،ب بصفة دائمة و مستمرةعن ثقة الشعوبھذه الصفة فھو الذي یعبر  .39الجزائري

عالم بوسائل اإل مرة یخاطب فیھ الشعب. ویتدعم عند تقمص ھذا الدور في كللھ الثقة 

  .والتقرب منھ مع شعبھ لھ  التواصلالمرئیة التي تضمن 

ستمراریة إیجمع بین  و الشعب  ممثل مزدوج یحوز ثقة الجمھوریة رئیسوھكذا یصبح  

 .المؤسسة بسبب الطابع الشخصي لھذه تھما وحد رمزو  ،تھ سلطة دائمةفبصوالدولة مة ا

ولى ٲ  سلطةك ارھاھظإو ،میدانیا یةساسلطة الرئالتفعیل  من خاللنیة الشعب وحركیتھ ٲو

 .نفس الوقتفي المجتمع فاعلة في و

الشعبثقة لز اني/ رئیس الجمھوریة ممثل مزدوج حائالمطلب الث  

تكاملین كما یحدده الدستور ینسجم مع زوجین اثنین مالجمھوریة لرئیس ن الوضغ القانوني إ

زدواجیة إ یمكنان الذین مة"أالشعب "و "ة مٲالدولة " ، ھما40خرحدھما عن اٲیستقل ال 

   .تارة أخرى أمة للشعب تارة وممثال أمة لدولةل ممثال ھنجعالوی ،لرئیس الجمھوریة تمثیلال

(الفرع  من قبل رئیس الجمھوریة مةیفسر من جھة التمثیل المزدوج للدولة وا وھذا ما

 العالقة المباشرة التي تربطھ بالشعب بسببوھو  .ھ للشعب أمة(الفرع الثاني)تمثیلو ،االول)

  .41حمایة عناصر ھویة ھذه األمة دستوریا عن ومسؤول ، علىٲول وٲكممثل یظھرأمة 

                                                   
39) M.Brahimi, La filiation de la constitution algérienne de1976, in RASJEP n°3, op.cit. p.666. 
40) M.Brahimi, La filiation de la constitution de 1976, op.cit.  p.663 

  .2فقرة  8المعدل والمتمم، المادة  1996) دستور  41
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  مةل مزدوج للدولة وارئیس الجمھوریة ممثول/ االفرع 
في  الدستوري لى مركزهإ مة وذلك بالنظرتمثیل الدولة وا ن الرئیس یجمع في شخصھإ

 .42درجة علىٲمة كلھا في اوحدة ول في الدولة ویجسد شخص االھو ف ،السیاسي النظام

 التفوق الذي یحقق لھ ھذا المباشر قتراع العامنتخابي المتمثل في اإلسلوب اإلاوھذا بفضل 

عكس بھذه الصفة أن ی مطالب ھوو ،مةٲ لدولةل ویخصھ بھذا التمثیل المزدوج. في الشرعیة

                                                                    خطابھ بصفة دائمة.یدافع عنھا في و ،جتماعیة في شخصھالوطنیة واإل ھذه الوحدة

  :لدولةالجمھوریة ممثل ل رئیسوال/ ٲ

 ولھذا ربط المؤسس ھذه ،43رلصفة لھ مسؤولیة حمایة الدستون رئیس الجمھوریة بھذه اإ

   في الفقرة الثانیة من المادة المشار إلیھا أدناه.  ووضعھ تابعا لھا الصفة بھذا اإلختصاص

مركزه  ألن ،حزابعن ا لھستقالإ یستوجب علیھ كذلك و بصفتھ المجسد لسلطة الدولة 

سلطة  نھ یعتبرو ممثلھم ٲمفوضھم  یكون القانوني یفرض علیھ التزام الحیاد، فال یعقل أن

بمجرد أدائھ الیمین كرئیس  الحزب الذي رشحھ فھو ینفصل عن .عنھاویعبر الجمھوریة

  للجمھوریة.

تختفي بسبب تطور الممارسة  نٲكادت و الدولة في فرنسا تقلصا سلطة قد عرفتو

عادة بعثھا وتقویتھا إ )de Gaulle(ول للجمھوریة الخامسةراد الرئیس اٲولذلك  ،قراطیةالدیم

 ھو ني)(او الدوالتيالمستوى الدوال . وھذاوتنظیمھا من خالل مؤسسة رئاسة الجمھوریة

الذي ھو المستوى  ،قراطيالذي یمیزه عن المستوى الدیم )le plan étatique( ولالمستوى ا

 .44معارضة لھا ال لسلطة الدولة والذي یجعل منھ سلطة مكملة ) le plan démocratique(الثاني

                                                   
  .  1فقرة 70المعدل والمتمم، المادة  1996) دستور  42

-B.Jeanneau,  Droit constitutionnel et institutions politiques, éd  mémentos Dalloz, Paris1987, p.171. 
   2فقرة  70المعدل والمتمم، المادة 1996) دستور 43

- M.Brahimi, La filiation de la constitution algérienne de 1976, op.cit.  p.663.  
44) G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.429-430. « Enfin si, aussi bien conceptuellement que 
dans leur action quotidienne, les deux pouvoirs doivent être distingués, il est clair que le fonctionne-
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 النیابي. ھي تلك التي تمارسھا البرلمانات وفق مبادئ التمثیل خیرةالسلطة ا  وتعتبر ھذه

سلطات ال نإو ،قراطیةولي لممارسة السلطة الدیمٲساسي وٲتعتبر سلطة الدولة شرط  ولكن

  بتعاون. ھا تعملولكنمتدرجة وفق ھذا التصور

لك حمایة مؤسسات وكذ ،ستمراریة الدولةإضمان  ھوالسلطة التي تحققفرئیس الجمھوریة 

برام إواجباتھ  ن منٲكما  .على سالمة التراب الوطنيظ الجمھوریة وقوانینھا والحفا

فھو یجسد الدولة داخل البالد في الوظائف المدنیة والعسكریة  التعیینو المعاھدات الدولیة

  .45وخارجھا

                                                                                                     :مةالجمھوریة ممثل ل رئیس ثانیا/

 ذه جل الحفاظ على ھٲویعمل من  ،46مةالوضع یجسد وحدة ا الجمھوریة في ھذا رئیسن إ

. كما ھامالٲجل دعمھا والتوافق مع ٲالعمل من ھذه الھویة و لك حمایة عناصروكذ ،الوحدة

  . 47ن یخاطبھا مباشرةٲولھ  ،مة و یوجھھاالخارجیة لسیاسة الیقرر

ن تمثیل رئیس الجمھوریة ال یتوقف عند إقتراع العام المباشر فسلوب اإلٲو لكن بفضل 

ول للشعب ٲ ممثل فھو .مةٲوإنما یشمل بالضرورة تمثیل الشعب  ،مةة واتمثیل الدولحدود 

 مؤسسةب اعمل بمؤسسات منتخبة بدءالذي ی یفرض ذلك منطق النظام الجمھوري اكم

  .على الھرمٲالتي تشكل  الرئاسة

                                                                                                                                                               
ment régulier du régime est subordonné à leur collaboration. Et c’est par là que s’explique la situation 
du gouvernement  qui doit normalement  bénificier de l’assentiment des deux pouvoirs …Il reste ce-
pendant qu’en fait la dualité des pouvoirs (pouvoir étatique et pouvoir parlementaire) n’exclut pas les 
possibilités de conflit.  Dans un système de division du pouvoir, la lutte est inévitable entre les organes 
qui chercheront toujours à accroitre la part de puissance qui leur est reconnue. 
45) M.Brahimi, Le droit de dissolution dans la constituon de 1989, in RASJEP n°1 1990, p.53. « En 
incarnant l’Etat, le Président de la République est bénificiaire de cette construction constitutionnelle, 
son mode d’élection l’éléve au rand de surveillant général de l’Etat. Et fait le point d’ancrage de la 
légitimité profonde. Il n’appartient en principe à aucun parti. Autrement il ne peut-etre considéré 
comme le support de cette légitimité et avoir pour vocation la fonction de garantir les principes essen-
tiels de la République, la continuité de l’Etat, l’indépendance nationale ». 

 المعدل و المتمم، المرجع السابق.1996من دستور  78و 77المواد  -
  المعدل و المتمم، المرجع السابق.1996من دستور 70) المادة 46
  المعدل و المتمم، المرجع السابق. 1996من دستور  75)المادة 47
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سید  ممثلك ةمحققة في رئیس الجمھوری (الملك الوطني)تعود صورة الملك الجمھوري و

على مستوى ویكتسب شرعیة انتخابیة ٲعلى  كل الشعبیمثل  بھذا الوصف وھو .ولٲو

من باقي المؤسسات المنتخبة والممثلة للشعب بشكل كثرٲ یید الشعببتیحظى  ھتجعل متمیزة

                .روغیر مباشٲمباشر 

  "ب أمةالشع" ي/ رئیس الجمھوریة ممثلالفرع الثان

یید الضروریین التلدعم وبھ ابالشعب تكس الجمھوریة رئیساشرة التي تربط ن العالقة المبإ

مام الشعب بسبب العھد الذي ٲوتجعلھ مسوؤال  48ولىبمظھر السلطة السیادیة اللظھور

ما بعد إو ،الوفاء بتعھداتھ نتخابیة التي تستوجب منھإلالوعود ا بمناسبة ماإ ،بھ علنا تعھدی

یجمع بین صفة التعھد  الذي بمناسبة الیمین الدستوري الرئاسیةنتخابات فوزه في اإل

  .والتعھد اإلنتخابي السیاسي

 التصرف القانوني، كما   لصحةضروري قانوني شكلي  جراءإ نھفإ وباإلضافة إلى ذلك 

عب شسم الإممارسة مھامھ ب تولیھ الحكم وتشترطھ بصریح العبارة أحكام في الدستور ل

ولو  یعبر  ،50جرائيلى طابعھ اإلإضافة ي باإلالیمین بعد سیاس لھذا وقد یكون. 49ولحسابھ

حق بالمقابل  یمنحھ الشعبالذي ھو صلیةلصاحب السیادة ا متثالاإل رغبةعن شكلیا 

                                                                          حوال.رادة الشعب في كل اإلى إالرجوع 

                                                                                                                                                   :صلیةمام صاحب السیادة اٲمسؤول ملتزم و رئیس الجمھوریة وال/ٲ

                                                   
48) M.Brahimi, La filiation de la constitution de 1976, op.cit. p.663. « Par rapport au peuple, il est le 
garant de son retour dans le processus de décision, non point en tant que détenteur de la souveraine-
té …Il est le souverain principal, à sa place, car la souveraineté c’est la possibilité d’engager 
l’avenir.. » 

  المعدل والمتمم ."یباشر مھامھ فورا بعد ادائھ الیمین". 1996من دستور  75/2)المادة49
50) M.Brahimi, la filiation de la constitution de 1976, op.cit. p.640. « Le serment provisoir se divise en 
serment professionnel et serment politique. Dans le serment politique réel et serment personnel- par 
le serment réel le Président s’engage à respecter les principes et les institutions et les textes ».   
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 جراء ضروريإوالذي یعتبر  الجمھوریة رئیسمن قبل  51مام الشعبٲجراء الیمین إن إ

یشكل في نفس الوقت مناسبة یؤكد فیھا  ،بشكل رسمي وقانوني یسمح لھ بمباشرة مھامھ

، والعمل من أجل مام الشعبٲ لتزامھإمل مستقبال وفق تعھده والرئیس رغبتھ وعزمھ في الع

وھذا  .األساسیة تھ وحقوقھوحمایة حریا وحدتھ، یةامختیار الشعب و حإحترام إن اضم

ودالالت جراء شكلي بسبب ما یحمل من معاني ٲكثر من ٲفھو التعھد والیمین لھ داللة ھامة 

 ستحضرن یٲذ یفترض إ میة.سالنب العقائدي في المجتمعات اإلرتباطھ بالجاإلخالقیة ٲ

 .بشھادة اهللا جل جاللھ وبرعایتھالمیثاق الذي وثقوه  قداسة ھذا مرلرؤساء الذین یولون اا

 حرىبا وھو سالمیةفي الدیانة اإل العادي للفرد الھین بالنسبةمرد لیس باحترام العھإألن 

                                  .رعون مصالح شعوبھمیذین ال مربالنسبة لوالة اقدس ٲو  سمىٲ

من  بالرغم لكوذمستبعدة  تھن مسؤولیٲ ذإ ،سیاسیا الجمھوریة رئیسیلزم  ین قد الھذا الیمو

على محاكمة رئیس الجمھوریة تختص ب ،خیرستور افي الدسیس محكمة علیا للدولة ت

ى ولكن دون تحدید الجھة التي تحرك الدعو ،52عمال التي یمكن وصفھا بالخیانة العظمىا

 نظم سیریس العضوي الذي نن القانوٲكما  .خیانة عظمى فعال التي تعتبروال حتى ا

لیھ إ شارالمادة الموھذا ما یجعل نص  ،جراءات عملھا لم یصدر بعدإالعلیا للدولة و المحكمة

   .53لى وقت الحقإمعطال 

جل الحفاظ ٲم الشعب من ماٲ لتزامحترام ھذا اإلإمحالة على  السیجتھد رئیس الجمھوریة  إن

                          رادة الشعب.إلى إ وئھلج  دعن مسعاھا حتى الیخیب وذلك ،فیھ الموضوعة على الثقة

                                    :ةالصریح رادة الشعبإ تواصل معثانیا/ رئیس الجمھوریة في 

                                                   
51) Ibidem, p.641. « La procédure du serment dans la constitution peut-être expliquée par trois consi-
dérations :1- en raison de  la prépondérance du chef de l’Etat dans la hiérarchie étatique. :2-en raison 
du régime parlementaire.3-pour donner une garantie supplémentaire aux institutions jeunes.. ». 

                                     .                                                                                                                            158المعدل والمتمم، المادة 1996) دستور 52
   .65الصفحة  2007عقیلة خربشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، دار الخلدونیة الجزائر  –

53) G.D.Lavroff,  Droit constitutionnel  de la 5ème République, éd Dalloz, Paris 1997, p.427.                                                                              
– A.Moreau, in RDP 1987. La haute trahison du Président de la République, p.1446. « Qui  décrit la 
haute trahison comme –tout manquement grave aux obligations constitutionnelles ». 
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ستشارة الشعب في إحق  الدستور لھ یعقد ول للشعببوصفھ الممثل االجمھوریة رئیس ن إ

 التواصل معمكانیة إیحقق لھ  ما اوھذ  .54ءستفتاعن طریق اإل وطنیة ھمیةأذات  قضیة كل

 .ملموس واقع لىإونقلھا  بالشعنشغاالت إلك من ترجمة یمكنھ كذو ،الصریحة الشعب رادةإ

 الثقةذلك مزیدا من ب شرعیتھ المتمیزة ویكسب مع الشعب یثمن لتواصفضل ھذا البھو  و

                                                                                                                   على البرلمان.                                    كفة میزانھ ترجحالتي 

 ستفتاءلى اإلإعدم اللجوء وٲوء في اللجالسلطة التقدیریة  الجمھوریة لرئیسن ٲوالمالحظ 

 سلطة خاصة و لرئیس الجمھوریةستفتاء حق خالص فاإل .مةبصفتھ الممثل الذي یرید ل

 صراحة في على ذلك التنصیص دل شيء على ذلك منٲمحصورة بیده دون سواه. ولیس 

                                                                                                              .حوالاي حال من بھذه السلطة  بعدم جواز تفویض 1996دستورمن  87/2المادة 

من  ال و ال من حیث المبادرة ،ال تقیده شروط  ستفتاءفي اإلالجمھوریة رئیس ن حق ٲ اكمو

                                                        .                                                 55الموضوع حتى من حیثوال جراءاتاإلحیث 

كما  ،ثارا ھامة یدعم الرئیس بمناسبتھ موقفھ في مواجھة معارضیھٲستفتاء یكون لھذا اإل وقد

كان معموال كما  ،رئیس الجمھوریةشخص لة الثقة بلطرح مس لیةآستفتاء ن یشكل اإلٲیمكن 

  .56ضغط لكسب ثقة الشعب وسیلةھ الذي جعل  (de Gaulle)بھ في فرنسا في عھد

                                                   
                                                  .                                                                                                                            177/8المعدل والمتمم، المادة  1996 ) دستور 54

ستفتاء حق محفوظ لرئیس الجمھوریة یستعملھ ." ومنھ فاإل71لبرلمان، المرجع السابق الصفحة عقیلة خرباشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة وا-
ن یستخدم لتكریس سیادة الشعب وفرض الدیمقراطیة بصورتھا الشبھ ٲستفتاء سالح حاد یمكن للحصول على قرار سید یدعم بھ مركزه. واإل

  ا ".طاره المشروع وحسن النوایإمباشرة وذلك عندما یستغل في 
55) M.Brahimi, La filiation de la constitution  algérienne de 1976, op.cit.  p. 669.  Car, comme le fait  
bien remarquer l’auteur de cet article; la formule utilisée par le constituant algérien  (toute question 
d’importance nationale)  à cet effet apparait comme «  une auberge espagnole et permet au Président 
d’utiliser cette technique à sa guise. ».   

جامعة   2008-2007دولة في القانون هطروحة لنیل درجة دكتوراٲ. 1996ججیقة لوناسي. السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة   -
و شرط ونظرا ٲستفتاء سلطة مقررة لرئیس الجمھوریة یمارسھا دون قید الصفحة." فیعتبر اإل  183-188مولود معمري تیزي وزو، الصفحة 

مام تدخل  رئیس الجمھوریة لتوسیع في اختصاصاتھ ٲوفتح المجال  ،بعاد البرلمان من ممارسة صالحیاتھ الدستوریةإفیمكن من خاللھ  ،ألھمیتھ
  التشریعیة."

"اذا كان  - - J. Lemasurier La primauté de l’exécutif en Franceنقال عن 183سابق الصفحة ) ججیقة لوناسي. المرجع ال  56
لى نوع من إستعمالھ من قبل رئیس الدولة حولھ إن إیبدو مرادفا للدیمقراطیة ف ،ستفتاء الذي من شأنھ أن یزیل كل وسیط بین الحاكم والمحكومیناإل
  وربما ضد الھیئة التأسیسیة المؤسسة."ستفتاء الشخصي الموجھ ضد البرلمان اإل
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 بمناسبة الكیفیة هلیة وفق ھذستغالل ھذه اآلإلى إبوتفلیقة)العزیز لي(عبدالحاالرئیس بادر وقد 

نتخابیة البعض مناسبة لتدعیم الشرعیة اإل عتبرهٲ الذي ،الوئام المدنيحول قانون  ستفتاءاإل

  السلطة تقترن بتولي كامل ما لم  ثارة كل انتخابیتكون للشرعیة اإل وقد ال .57ھاتجدیدلو ٲ

      سیاسیا.وتوحیدھا  رئیس الجمھوریةالتنفیذیة من قبل 

  السلطة التنفیذیةالمبحث الثاني/ رئیس الجمھوریة رئیس 

كون النظام  ،و رئیسھا الحكومة عضاءٲبعد تعیین  الإوجود السلطة التنفیذیة ال یكتمل  نإ

 ،1989من دستور ابتداءإثنائیة السلطة التنفیذیة  ٲمبد كرس ظاھریاالسیاسي الجزائري قد 

 وھذا یفترض تحقق ووجود الحكومة كجھاز .199658على ھذ النھج في دستورستمرٲو

   .59البرلمانبعد حصولھا على ثقة  ئیةنھا بصفة

ذلك ن إف سمیا)إواسعة من خالل رئیسھا(ت الحكومة تتمتع بسلطات دستوریة ذا كانإو

ھي  نماإو ،ھو رئیسھا الفعلي والحقیقيالذي  ،نھا مستقلة عن رئیس الجمھوریةٲ یعنيال

  .60یشكالن معا السلطة التنفیذیة الموحدة و متداد لھإبمثابة 

یكرس وحدة السلطة التنفیذیة ھو الذي ینسجم معھ تنظیم  التنظیم الرئاسي الذي فمنطق 

الفرنسي أو  بتقلیده للنظام الساسيذلك في النظام الجزائري، سواء بررنا  السلطة التنفیذیة

                                                           الدول النامیة. بسبب إنتمائھ ألنظمة

                                                   
(كما جاء في  –نھ مستعد إ. فقد  ورد في خطاب الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة كما نقلتھ الجریدة 02/09/1999) جریدة الخبر الیومیة بتاریخ  57

ھذا التصریح یرھن مستقبلھ  بمدى للتخلي عن الحكم في حالة التصویت السلبي على قانون الوئام المدني. وھو ب -)01/09/1999خطابھ في 
  عاله.ٲستجابة الشعب لطلبھ المتمثل في تزكیة القانون المذكور إ

."وقد بقي رئیس الحكومة محتفظا بسلطة 225الصفحة  2006عمال الحكومة، دار الخلدونیة الجزائر ٲ)عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على  58
ن منح رئیس الحكومة سلطة االختیار ھذه انما تسمح ٲرئیس الجمھوریة لتعینھم وقد رأى البعض  عضاء حكومتھ  وھوالذي یقترحھم علىٲختیار إ

  دارتھم."إلھ بضمان فرض الطاعة والتفوق لھ في 
المعدل والمتمم، التي تؤكد ما یلي" في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض علیھ  1996من دستور 81)المادة  59

  ستقالة حكومتھ لرئیس الجمھوریة."إیقدم رئیس الحكومة 
60) Y.Ben-Achour, L’Etat nouveau et la philosophie politique et juridique occidentale,  éd IORT, Tunis 
1980, p.266.  «  Julius Nyrere.Nous apprend que la conception du gouvernement en Afrique était per-
sonnelle et non institutionnelle: quand le mot–gouvernement- est prononcé l’africain pensait au chef ».   
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 لخدمة جھازخرى ٲتارة الجمھوریة و رئیسسیاسة  لتنفیذ جھازا یجعل الحكومة تارة موھذا 

 .التنفیذیة ل السلطةامبك الجمھوریة رئیسنفراد إضرورة  یعنيلك ال ن ذٲال إ ،سیاستھ

فالمؤسس بسعیھ إلى تحقیق نوعا من التوازن اإلیجابي على مستوى السلطة التنفیذیة، عمل  

برأي  ستثنائیةحالة الظروف اإلنھاء إوقرار إفي  سلطة رئیس الجمھوریة بطعلى ر

          .61 البرلمان

 رئیسسیاسة  لخدمة تنفیذي جزئي جھازول/ الحكومة المطلب ا
ةیالجمھور  

  

 ستقاللیة لممارسةبكامل اإل فھي ال تتمتععن رئیس الجمھوریة  ن الحكومة رغم تمیزھاإ

خیر نتخاب ھذا اإ لجمھوریة ال وبل تتبعھ بحكم نظاما برئیس فھي ترتبط .ختصاصاتھاإ

                                                   .السريو المباشر العام قتراععن طریق اإل

رئیس مام ٲللحكومة كھیئة جماعیة الضمنیة من المسؤولیة  نوع الشيء الذي یستتبع

التابع (التنفیذي) الممنوح  التنظیمي ختصاصاإلومن خالل  في وظیفتھا سواء، الجمھوریة

و ھو  .62 (الفرع الثاني)مانلبرلل جھاز تشریعي جزئيك بصفتھاوٲ ،(الفرع االول)لرئیسھا

  بھذه الصفة یشكل ھمزة وصل بین البرلمان ورئیس السلطة التنفیذیة رئیس الدولة.

 التوازن الذي یقیمھ كل دستوربسبب إختالف طبیعة  ختلف الفقھ في تكییف ھذا الجھازإوقد 

میز  وقد .63طار النظام البرلماني الذي تعددت صورهإوالبرلمان في  بین رئیس الجمھوریة

                                                   
61) T.Taleb, Du monocéphalisme de l’Exécutif dans le régime politique algérien, in RASJEP.n° 4. 
1990, p.447. « Les circonstances exceptionnelles sont en effet le révélateur le plus édifiant de la place 
qu’occupe le Président de la République dans la représentation nationale et le régime politique. Lieu 
d’aboutissement du pouvoir en période normale, il devient le garant de la continuité du système en 
période de crise et le centre de tout pouvoir par le rôle qui est le sien dans l’appréciation des circons-
tances justifiant le recours à un des types de légalité d’exception et des moyens à même d’y faire face 
et de rétablir la légalité ordinaire.. ». « Rien n’interdit au Président de la République de prendre l’avis 
des organes et de faire siennes leurs propositions. Cette latitude est laissée au chef de l’Etat… » 

ساسي ٲلى جانب البرلمان بشكل إ." تتواجد الحكومة 37) عقیلة خرباشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة  62
لى دراسة القانون سواء داخل اللجان إطھ ...كما تمتد مشاركتھا عمال وضبعداد جدول اإفي كل المراحل التي یمر بھا مشروع القانون بدایة من 

  و حتى على مستوى جلسات المناقشة."ٲالدائمة 
63) A. Le Divellec, Vers la fin du parlementarisme négatif à la française ? in Revue Internationale de 
Droit Politique. http://www.juspoliticum.com/vers-la-fin-parlementarisme.html N°6, p.6-7  



31 

 

 األنظمة البرلمانیة الكالسیكیكیة، وأن ھناك أنظمة طارإبین نوعین من الثنائیة التنفیذیة في 

إزدواجیة  ا یفسروأن اإلختالف ھذ بحكومات غیر برلمانیة. وأخرى بحكومات برلمانیة

                                                  .ھ (البرلمان)خارج عن البرلمان أو الحكومات بسبب إنبثاقھاالوضع لھذه 

  تابعال التنظیمي اإلختصاص لھ الحكومة رئیس/ ولا الفرع
 على تنفیذ س مجلس الحكومة ویسھرٲنھ یرٲ ختصاصات رئیس الحكومةإن من بین إ 

  . 64 المراسیم التنفیذیة یمات ویوقعوالتنظ القوانین

 على مستوى الكیفیة مارس بنفسی ال ةللسطة التنفیذی الممنوح التنظیم ن إختصاصإ

جمھوریة یمارس ھذا لفبینما نجد رئیس ا ،الجھازالحكومي وعلى مستوى رئاسة الجمھوریة

عد انتظار فرصة صدور تشریع بقوإلى إودون حاجة  ،مستقلةصلیة وٲختصاص بصفة اإل

في وضعیة یكون الحكومة  ن رئیسفإ ،ختصاصكد لھ اإلحتى یت قبل البرلمان عامة من

من  وٲ برلماني تشریعمن  ختصاصھإ شتقاقا إلمإ ،سلطة التنظیم ممارستھ عند التابع مرتین

   .)صليٲمستقل(تنظیم رئاسي 

  :مجلس الحكومةس رئیس الحكومة رئی وال/ٲ

ثنائیة الھیئة  لى والثانیة رفضوا ریةفي ظل التجربة الدستو الجزائري المؤسسن إ

الجزائري  في ظل الدستورول ٲ تعیین وزیر لزامیة رئیس الجمھوریةإ ورغم .65لتنفیذیةا

علیة ذ بقیت السلطة الفإلك من الوضع شیئا فلم یغیرذ، 197966 في سنة الثاني بعد تعدیلھ

ستحدث بموجب إول الذي ا فالوزیر .الجمھوریة رئیسفي ید ورئاسة الحكومة والحقیقیة 

                                                   
64) T.Taleb, Du monocéphalisme de l’Exécutif dans le régime politique algérien, op.cit.  p.740.et 
suite. « Pouvoir dérivé, le chef du gouvernement ne peut intervenir que pour –l’application- d’une loi 
préexistante…pareille intervention peut avoir lieu soit à l’invitation du texte à exécuter lui-même, lors-
qu’une ou plusieurs de ses dispositions renvoient expressément au domaine  règlementaire pour as-
surer sa mise en œuvre, soit sans une telle invitation, lorsque les dispositions du texte à exécuter 
nécessitent pareille intervention spontanée…Mais ce pouvoir d’exécution ne peut s’exercer qu’à titre 
de norme seconde(secundum legem).  

  المعدل والمتمم.1996من دستور  85المادة-
  جراء حبر على ورق ولم یستغل.، لكن بقي ھذا اإل113/2ول في المادةٲمكانیة تعیین وزیر إقد تضمن  1976ن الدستور ٲ) وذلك بالرغم من  65
، الذي 10/07/1979بتاریخ 28الجریدة الرسمیة العدد 07/07/1979بتاریخ 06-79القانون المتضمن التعدیل الدستوري رقم  ) مشروع 66

  ، لم یساعد على تغییر الوضع.6أقر وجوب تعیین وزیر أول في أحكام المادة 
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صالحیات تفویض جعلتھ یمارس  ذ بقيإ ،سلطة لىإ لحقیقةا الدستوري لم یرقى فيالتعدیل 

ظام الفرنسي الذي معمول بھ في النھو  وھذا خالفا لما. 67كثرٲ وزیرا من بین الوزراء ال

  .ھمیة بالغةٲصات ذات ختصاإعدة  ھرئیسا للحكومة ویمنحول ا یجعل من الوزیر

كما  ،تعیین في وظائف مدنیة وعسكریةسلطة تنفیذ القوانین وال فالمؤسس الفرنسي منحھ

رئاسة مجلس الوزراء  حقو ،رئیس الجمھوریةعلى رالدستو تعدیل قتراحإ حقمنحھ 

 ةللى تطبیق حاإعند اللجوء یستشار كما .الجمھوریة من رئیس بتفویض صریح بة وبالنیا

   .68نيعن تنظیم الدفاع الوط مسؤوال رئیس الجمھوریة بصفتھمن قبل  ستثنائیةالظروف اإل

 1988 سنة التعدیل الدستوري فيبموجب  في الجزائرالحكومة  رئیس ستحدث مركزإوقد 

 رالدستو وھذا 70يرضیة الوفاق الوطنٲو 1989كل من دستور ثم تبناه .69مرةول لك وذ

مؤسسة  ھثاستحدإ ا بعدجوھری اتغییر خیرا الدستوري التعدیل أحدث وقد .1996 رخیا

وھو صوریة رئاسة الحكومة  الٲ ،ا من قبلسائدواقعا كان  كدوأ .ول من جدیدالوزیر ا

                                                   
وظیفة الوزیر االول تنحصر في تنسیق النشاط  "لقد كانت133و132، الصفحة 2005) ناصر لباد، القانون االداري، مطبعة لباد الجزائر 67

یاه رئیس الجمھوریة الذي یبقى رئیس إطار السلطات التي یفوضھا إالحكومي ورئاسة المجالس الوزاریة المشتركة. وكان یمارس صالحیاتھ في 
                                                                                  الحكومة القانوني والفعلي ."                                                              

- Voir aussi Khalfa Mameri, Le Premier  Ministre en Algérie, éd ENAL Alger 1984, p.284 et suite.         
68) L.Favoreu, Droit contitutionnel, éd Dalloz Paris2005, p.615-616.  

 45، الجریدة الرسمیة العدد03/11/1988ستفتاءإالمتضمن نشر التعدیل الموافق علیھ في  05/11/1988بتاریخ  223-88) المرسوم رقم  69
  .05/11/1988بتاریخ

بتاریخ  7، الذي یتضمن تمدید مدة رئاسة الحكومة، الجریدة الرسمیة العدد 31/01/1994بتاریخ  44-94المرسوم الرئاسي رقم 70 ) 
ن المادة ٲقالتھ. كما إختیاره رئیس الحكومة وإن رئیس الجمھوریة غیر مقید قانونا في ٲنھاء مھامھ تؤكد إ، والطریقة التي تم بھا 02/02/1994
لتقید بمداولة مجلس ٲرضیة الوفاق الوطني ثم ٲحترام مشروع إوال بٲرضیة الوفاق الوطني) تبین تقید رئیس الحكومة مرتین ٲرضیة(من ا 17/1

طار الخطة إالوزراء الذي بواسطتھ یقدر رئیس الجمھوریة مدى نجاح رئیس الحكومة  في ترجمة مشروع رئیس الجمھوریة وتجسیده میدانیا في 
  التنفیذیة للحكومة.                                                

  -Voir aussi M.Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression instituttionnelle, éd OPU 
Alger 1988, p.162.                                                                                                                                                              
- Voir aussi M.Boussoumah, La parenthèse des pouvoirs publics de 1992 à 1998, éd OPU Alger 1999, 
p.162 et163. « Dans la première version de la plateforme, le chef de l’Etat avait l’obligation, avant de 
nommer le chef du gouvernement, de procéder à des consultations d’usage, à un large tour d’horison 
politique avec des présidents des groupes parlementaires, en vue de se faire une idée sur le postulant 
susceptible de réunir une majorité  gouvernementale. C’est ce qui se passe en Italie aujourd’hui, par 
exemple. C’est à la fin de cette phase, qui peut durer plusieurs jours, que le chef de l’Etat nomme le 
chef du gouvernement. Cette procédure qui allait dans le sens de la réabilitation du régime parlemen-
taire, s’adressait d’avantage aux grands partis politiques pour leur signifier que dorénavant, ils au-
raient leur mot à dire dans le choix du chef du gouvernement ». 
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 حكومةالرئاسة وفعلیة  ،السیاسي الجزائريفي النظام  االولالتي تعود للوزیرسمیة)(اإل

  یة. التي تعود لرئیس الجمھور(الحقیقیة)

 عرفیا قبلتحقق قد  رئیس الحكومة تجاه تھمیش دورإ في الجزائري السیاسي تحول النظامف

ھذا التخلي عن بصورة جلیة  ؤكدی نھٲفي التعدیل  الجدیدف .ا ودستوریایتیان بھ قانوناإل

 التسمیةتفضیل  یقصد منھ الوھذا  واستبدالھا بمؤسسة الوزیر األول.الحكومة مؤسسة رئاسة

وإستبدالھ  عداد برنامج حكومتھإختصاص إسحب  بسببأكثر من ذلك نما إو ،ةالجدید

السلطة  زدواجیةإ مدى تحقق حول القائم شكالاإل وھو بذلك ینھي بمخطط الحكومة،

  .71في النظام الدستوري الجزائري ةالتنفیذی

سلطة ال بقاء ثنائیةب إیھامستبقاء مالمح النظام البرلماني وإ ةالجدید المؤسسة هھذبرید ٲ فقد 

عن  لتداوللضمان اأساسا  اي جعل منھتالو ،1989دستورالتعددیة لسنة ھاكرس التي التنفیذیة

 كد غیرٲ لكن الواقع العملي .ةمؤسسة رئیس الحكومو خالل المؤسسة التشریعیة من السلطة

  .ولویة رئیس الجمھوریةٲعلى  زیرتك في ظل نظام الك بسبب محدودیة دورھذ

یتولى دراسة  ،رئیس الحكومة مجرد جھاز تقني تنفیذي سھٲفمجلس الحكومة الذي یر 

من خالل  م بمتابعة ومراقبة العمل الحكوميالحكومة یقورئیس و .يحكوموتنسیق النشاط ال

 رئیسمام ٲعن تنفیذ ھذا البرنامج  مسؤوالبصفتھ  ،ختلف مراحل تنفیذ برنامج الحكومةم

.                                   والتنظیماتتنفیذ القوانین  یضاٲ سؤلیتھمكما یكون من  ،لمانالبر مامٲال  الجمھوریة

                                       :القوانین والتنظیمات  تنفیذب مكلف كومةالح ثانیا/ رئیس

 

                                                   
71) T. Taleb, Du monocèphalisme de l’Exécutif dans le régime politique algérien, op.cit. L’approche  
générale du problème de la dualité de l’Exécutif est pour l’auteur la négation, et ce malgrès 
l’apparence de son existence. (C’est nous qui le soulignons). 
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خیر الى ھذا یتووالتنظیمات  ذ القوانینعلى تنفییجة لتكلیف رئیس الحكومة بالسھروكنت

 والتنظیمیة ال ن بعض النصوص التشریعیةٲلك . ذ72تصاص توقیع المراسیم التنفیذیةخإ

 فكلما صدر. مراسیم تنفیذیةلى صدورإبل تحتاج  ،صدارھا ونشرھاإفیذھا بمجرد نیمكن ت

 لك تدخل رئیس الحكومةستلزم ذإال وإ ،قواعد عامة ي شكلالمستقل ف التنظیموٲالتشریع 

  .73تحدد كیفیة تطبیقھاتبین وو  تفصل ،خیرتنفیذیة یوقعھا ھذا امراسیم  بواسطة

النظام الدستوري الفرنسي ي ستحدثت فإعن المراسیم الرئاسیة التي ختلف وھذه المراسیم ت

للمراسیم ذات قوة الفقھ خلفا  عتبرھاٲوالتي  .195874الجمھوریة الخامسة  ردستو مع وضع

 كتفویض )دستوري الجمھوریة الثالثة والرابعةظل  التي جرى العمل بھا فيالقانون(

 فقد میز .75عتیاد العمل بھ لمدة طویلة من الزمنإبعد  قره العرف الدستوريٲ ،تشریعي

                                                   
طروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون. جامعة مولود معمري تیزي ٲ، 1996) ججیقة لوناسي، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة  72

ما إحكام التي یتضمنھا التنظیمیة التنفیذیة في تنظیم الجزئیلت والتفاصیل الالزمة لنفاذ ا." وتتمثل السلطة 228. الصفحة  2008- 2007وزو
جدر بإعداد التفاصیل الالزمة لوضع ھذه ٲووسائلھا المادیة والبشریة  ،و المرسوم الرئاسي.  وتعتبر السلطة التنفیذیة بطبیعة وظیفتھاٲالقانون 

  المبادئ العامة موضع النفاذ."
73) L.Favoreu,  Droit constitutionnel, op.cit. p.179 :« La loi source primaire en ce sens qu’elle est habili-
tée, en vertu de la constitution, à poser à titre initial des normes à portée générale…Ce pouvoir est 
confié au Parlement. La fonction exécutive qui se conçoit alors strictement entendu que comme une 
fonction d’exécution de la loi, tout entière ramenée à la seule édiction des actes matériels ou des dé-
cisions nécessaires à son application.Selon cette conception, il n’y a et il ne peut y avoir qu’un seul 
pouvoir normatif: celui qu’exerce le pouvoir législatif par l’édiction des lois. Il en résulte que si 
l’Exécutif  se voit reconnaitre  un pouvoir de décision-édiction des actes juridiques à portée obligatoire 
pour leurs destinataires. Il ne peut jamais le faire à titre initial (praeter legem) mais seulement pour 
l’application de la loi (secundum legem) … »                                                                                                                            
- L. Favoreu, op.cit.  p.142 «La qualification du règlement comme source normative secondaire repose 
sur la répartition des compétences que la constitution assigne respectivement à la loi et au règlement 
comme instruments de régulation normative. Cette distribution des rôles entre la loi et le règlement au 
sein du système des sources traduit à son tour l’idée de l’assujettissement du pouvoir règlementaire 
aux normes posées par la loi…L’intervention du règlement d’exécution peut aussi bien être le fait d’un 
règlement édicté sur renvoi exprès de la loi que d’un règlement spontané, édicté sans invitation préa-
lable du législateur. C’est à dire que si le règlement est toujours pris exclusivement pour l’exécution de 
la loi, elle peut tantôt l’être en exécution de la loi (renvoi législatif), tantôt en exécution de la constitu-
tion (renvoi constitutionnel).. ». 

74) L.Favoreu, op.cit.  p.144. « Expression  d’un pouvoir normatif le droit commun reconnu au gouver-
nement  « le règlement autonome » constituerait la manifestation par excellence d’un pouvoir normatif 
primaire puisque, suivant la présentation qui en est faite au début de la 5° République, il serait édicté 
dans un domaine ou ; il n’y a pas de loi, ce qui le situera en conséquence au même niveau que la 
loi. »  
75) L.Favoreu, Précis de droit constitutionnel, op.cit. p.185-186. « Inscrite d’abord dans la pratique puis 
constitutionnalisée sous la Charte de1814, l’existence d’une fonction normative reconnue en propre 
au gouvernement, devait par la suite s’étendre et se généraliser avant de connaitre, sous la 3°et la 
4°Républiques, un développement aussi spectaculaire que contestable dans ces manifestations avec 
la pratique des « decrets-lois ».   
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 ،ول ویوقعھاا تصدرعن الوزیر التي ةالتنفیذیالمراسیم  بین 1958 لسنةالدستور الفرنسي 

تنفیذ  طارإ المراسیم تندرج في ھذهف .البرلمانعن  الصادرةي تستھدف تنفیذ القوانین والت

 علىفالمراسیم التنفیذیة المتخذة  .الدستور نم 21المادة یاه ٲ ھخولتعام  ختصاصإك القوانین

 نھا تتخذ خصیصاٲو ،المخصصة للقانونت المجاال نھا توضع في نطاقب تتمیز ساسھذا ا

ال تتجاوزه وال )intra legem( ) وخاضعة للقانونsecundum legemتابعة للقانون( تكون و ،هلتنفیذ

یتدخل القانون لوضع  ذإ ،القانون والتنظیم مجالي بین ھناك تقسیمن ٲ فیدی ذلك و .تتجاھلھ

   .للقواعد التشریعیة مكملةتفصیلیة و ثانویةلوضع قواعد  ویتدخل التنظیم ،ولىٲ قواعد عامة

والتي تسمى  ،خیراستحدثھا الدستور الفرنسي إما النوع الثاني من المراسیم التي ٲ

 من 37ادةالمبموجب  وضعھا لرئیس الجمھوریة صاصختإ التي یعودوبالمراسیم المستقلة 

. 76المخصصة للقانونغیرنھا تتدخل في مجاالت خاصة ب ولىعن ا فھي تختلف الدستور،

مستقلة  يٲوتلقائیة  ولیةٲدائما بصفة  توضع ،صلیةٲو یةولٲ تشكل قواعد نھافھي تتمیز ب

 یستوجبھالى قانون سابق إتحتاج  ذ الإ .)exrta legem(القواعد التي یضعھا البرلمان تلك عن

وھذا ما یعني  بالظھور. یؤذن لھا لى قانونإ وٲویتحكم في شرعیة ومشروعیة وجودھا 

حترام إ وٲحتى یوجب لھا التقید بھ  ،ابعة لھي تشریع وغیر تٲنھا غیر مشتقة من ٲكذلك 

   .77حدوده

                                                   
. 225-210طروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون الصفحة ٲ، 1996) ججیقة لوناسي، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة  76

ثار موضوع  أ ،نفس المرتبة مع القانون. لكن  في الحقیقة نشائیة للقواعد القانونیة تجعلھ في إعتراف للمرسوم الرئاسي بسلطة "فاإل 215ص 
  المكانة القانونیة للوائح المستقلة خالفا فقھیا ( بین مؤید ومعارض لمساواتھ وعدم مساواتھ مع القانون)".

-J.Rivero, Droit administratif,  éd Dalloz, Paris1980, p.55 : « Il résulte de ces définitions que les rap-
ports  entre la loi et réglement vont varier avec les rapports établis par le régime constitutionnel entre 
pouvoir législatif et pouvoir exécutif. La primauté constitutionnelle du Parlement par rapport au Gou-
vernement a pour corollaire la subordination de la règle posée par celui-ci à la règle votée par le Par-
lement. Cette subordination ne peut que s’atténuer lorsque l’équilibre des pouvoirs évolue dans le 
sens favorable au gouvernement.Telle est précisément l’évolution qui s’est produite en France, et qu’il 
faut retracer pour comprendre la sollution actuelle. » 

-G.Vedel, Droit administraif, éd PUF, Paris1980, p.88 :« Il faut donc admettre que, comme par le pas-
sé, quelles que soient les extensions  de la compétence règlementaire, le règlement demeure une 
variété d’acte adminitraif, insusceptible comme tout autre acte administratif d’acquérir l’« autorité de 
la chose légiférée », pouvant seulement acquérir l’autorité de la chose décidée beaucoup plus pré-
caire et gardant le double caractère de pouvoir être contesté et argué de faute ». 
77) L.Favoreu, Droit constitutionnel, op.cit.  p.188. « Le pouvoir règlementaire ne dispose pas, en vertu 
de la constitution, d’un domaine qui lui soit absolument et dans tous les cas de figure, exclusive-



36 

 

ء سوا لكوذ ،لتنفیذ سیاسة رئیس الجمھوریة سلوبٲالتنظیم ھو ن ٲن القول خیر یمكوفي ا

و حتى من ٲ ،الحكومة لرئیس الجمھوریة و من حیث تبعیةٲتساع مجال التنظیم إمن حیث 

                                                            . التشریعیةمة عملیا بالسلطة رتباط الحكوإحیث 

لك بسبب وذ ،الح رئیس الجمھوریةلصالجھاز التشریعي الجزئي وستظھر الحكومة بمثابة 

  البرلمان. سلطة على الجمھوریة رئیسولویة سلطة ٲري الجزائري على قیام النظام الدستو

 رئیس تنفیذ برنامججزئي ل یعيتشر جھازثاني/ الحكومة الفرع ال

  الجمھوریة

ھذا عضائھا من قبل ٲتعیین كل  ة بسببمن حیث النش الجمھوریة رئیسلالحكومة  تبعیة نإ

 .الجمھوریة رئیس یعمل على تجسید برنامج ا جزئیایتشریع اجھاز سیجعل منھا ،خیرا

في  مشارك كجھاز الحكومة التي تقترحھا نینواالق مشاریعبواسطة مجموع  یتحقق لكوذ

 .الجمھوریة رئیسساسا حول توجیھات ٲستتمحور نھا ٲشك والتي الختصاص التشریعي، اإل

لى مستوى ع بیتھاتث وأالتي یرغب فیھا ولویات اب فرصة التذكیرت یفّولن  ن ھذا األخیروأ

   .عضائھالھام لرئیس الحكومة وإمصدر عند الضرورة ك فرضھا وأ ،78الوزراء مجلس

رنامج رئیس المتعاقبة صراحة بغلب الحكومات ٲن لم نقل إوقد تبنت بعض الحكومات  

ن تطبیق الحكومة لبرنامج ٲعتبر البعض منھم إ كما ،ساسھٲعلى  نتخبٲالجمھوریة الذي 

                                                                                                                                                               
ment  réservé: dans son « domaine » le règlement peut en effet rencontrer des lois du fait même 
qu’une loi peut comporter des dispositions à caractère règlementaire sans que cela n’apparaisse aux 
yeux du juge comme un motif d’inconstitutionnalité (décision 82-143DC du 30/07/1982. Blocage des 
prix de revenus).                                                                                                                                                                                          
Ainsi comme le montre cette décision, les «matières » que l’on désigne traditionnellement comme 
étant  le siège du pouvoir dit «autonome » ne sont plus à l’abri des incurssions du pouvoir législatif, ce 
qui entraine provisoirement un basculement progressif quoique partiel de la matière dans le domaine 
de la loi, et de dire plus haut. « En définitive, ne subsiste du caractère autonome du pouvoir règlemen-
taire qu’un trait de caractère: le fait qu’il puisse s’exercer spontanément c’est-à-dire en dehors de tout 
renvoi exprès de la loi. C’est dire que dans son principe, le pouvoir normatif du gouvernement existe 
en tant que pouvoir propre et initial conféré à l’exécutif et fondé en cela directement par la Constitu-
tion ».  
78) B.Chantebout,  Droit constitutionnel et science politique, op.cit. p.495. « Les discutions politiques 
furent donc ramenés au sein du Conseil des Ministres. Et dans cette instance, ce fut le Chef de l’Etat, 
et non le chef du gouvernement, qui orienta les débats ». 

ختیارات المحددة من قبل رئیس ."طبقا للتوجیھات واإل204و198صالح الدین فوزي واقع السلطة التنفیذیة في دساتیر العالم، الصفحة -
قرار مسؤولیة الحكومة عن تصرفاتھا إلى إضافة باإل ،ختیارات رئیس الجمھوریةإ."وفقا لتوجیھات و185الجمھوریة " الدستور المریطاني المادة 

  رة في الدستور التونسي.وھذا یؤكد تبعیة الحكومة للرئیس كما جاء ذلك بصریح العبا ،مام رئیس الجمھوریة ٲ
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تفرضھ طبیعة النظام الدستوري  املتزإنھ ٲعلى  رئیس الجمھوریة من الناحیة القانونیة

  .79الرئاسیة السلطةالذي یغلب  الجزائري

ساسھا ٲعلى نتخب إساسیة التي ختیارات اإلكل انجاح إن بفالحكومة ورئیسھا یلتزما 

 یكون نفل كلذل وكنتیجة ،خیرووفائھم لھذا اثبات مدى والئھم إلالجمھوریة رئیس 

ھو المسؤول  خیرن ھذا اٲبسبب  ،80الجمھوریة رئیس برنامج عن برنامج مستقلللحكومة 

   .البرلماني الوحدويفي النظام  ھوالحالكما ال رئیس الحكومة  ،مةول عن سیاسة اا

سھا رئیس الحكومة ٲالھیئة التي یرالنقاش السیاسي من مجلس الحكومة "ولھذا السبب تحول 

السیاسي  جھازصبح یشكل الٲ والذي ،سھ رئیس الجمھوریةٲلى مجلس الوزراء الذي یرإ" 

 ویمكنھ بأن یحكم و ،التنفیذیة على مستوى السلطةالجمھوریة لرئیس  حقق الغلبةالذي ی

                                                                                 .بواسطتھ یقود یشرع و یوجھ و

                                               :رئیس الجمھوریةتحت قیادة  ةرئاسی ةسیاسی ھیئةمجلس الوزراء  وال/ٲ

كما  ،81شمل من مجلس الحكومةٲختصاص إ سھ رئیس الجمھوریةٲلذي یرا مجلس الوزراءل

ھ كل القرارات التي تخص من الذي تصدر ھمیة بالغة كونھا تشكل المركزٲة ن لھذه الھیئٲ

                                                   
." لقد تبنى 236-230، الصفحة 2006)عباس عمار، الرقابة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة الجزائر  79

القول "ذلك ھو كد ذلك بمناسبة ختام عرضھ برنامج حكومتھ بھذا ٲ. و16/01/2000رئیس الحكومة بن بیتور توجیھات رئیس الجمھوریة بتاریخ 
قتراع العام(ویقصد مة مرتین عن طریق اإلالبرنامج الرئاسي الذي تعكف علیھ الحكومة على تطبیقھ لكي یتجسد في الواقع البرنامج الذي زكتھ ا

)                                                                                                                    1999ستفتاء سبتمبراإلثم تجدید الثقة والدعم بمناسبة الموافقة على قانون الوئام الوطني ب 1999فریل ٲنتخاب رئیس الجمھوریة في إمن المرتین 
الطابع  نٲمام المجلس الشعبي الوطني.بقولھ "ٲثناء تقدیم برنامج حكومتھ ٲ 31/05/2003ویحیى في ٲحمد ٲیضا رئیس الحكومة ٲكد ذلك ٲكما  -

  الدستوري لنظامنا السیاسي كنظام رئاسي یجعل من غایة الحكومة السھر على تنفیذ برنامج رئیس الجمھوریة."
80) M.Benachenhou,  in Le quotidien d’Oran du 12/07/2004, p.2 : « Bouteflika met ses minisres au pied 
du mur…Le gouvernement n’est pas une entité politique indépendante du Président même si elle doit 
avoir l’aval des deux Assemblées. Ce n’est plus le chef du gouvernement qui est le chef de l’Exécutif 
et ce n’est pas son programme qui est appliqué…la constitution, telle qu’elle se présente dans ses 
versions de 1989 et de 1996, donne au Président de la République la responsabilité politique de 
l’Exécutif à titre principal, le chef du gouvernement n’étant chargé que de la coordination des activités  
gouvernementales… » 
81) B.Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, op.cit. p.495. « Le Conseil des Ministres 
qui a un rôle purement théorique dans les pays ou se pratique le parlementarisme moniste (Grande- 
Bretagne, Allemagne, Italie) s’accapare le rôle politique effectif, qui est naturellement un rôle réservé 
au Conseil du gouvernement, dans les systèmes politiques semiprésidentiels ou présidentialistes ». 
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فھو بحق    .ةمشاریع الحكوم یتداول فیھ علىالذي لك النطاق تشكل كذ كما ،مةحیاة ا

   .82جعل رئیس الجمھوریة داخل الحكومة الخارجھای يجھاز الرئاسي الذال

ول خالفا للوزیر ا السیاسي الجزائري الیتمتع بسلطة التنظیم یس الحكومة في النظامئفر

 سبیل ذلكوفي  .83ةبصریح العبارمة ت لھ مھمة تحدید وقیادة سیاسة اسندٲالذي  ،الفرنسي

 عمل الحكومةسندت لھ مھمة تسییرٲكما  .دارة والقوات العسكریةتحت تصرفھ اإل وضعت

صل سلطة ة في ھذا النظام الذي یغلب في امن الحكوٲك لذ الدفاع الوطني. لیةوومسؤ

   .84متداد لھإتعد مجرد  ،البرلمان

متداد إبل ھي مجرد  ،لككذن تكون ٲمكن الجزائري فال ی الحكومة في النظام السیاسيما ٲ

 تصنیفھ  یصحال  النظام السیاسيھذا ن إلو كما یؤكده الواقع، ئیس الجمھوریةرلمؤسسة 

                                                                                . هخذ ببعض مظاھركان ین ٲم برلماني وكنظا

التي تدرس وتتخذ القرارات  في كونھ الھیئة السیاسیة ال تنحصرھمیة مجلس الوزراء ٲن إ

رئیس الجمھوریة التي تعمل لصالح  ریعیةشلك الھیئة التفھو یشكل كذ. الھامةالسیاسیة 

                                                   
82) M.Brahimi,  Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, op.cit. p.78. « Car le 
Conseil des ministre est avant tout, l’instrument de la présidentialisation du régime, qui fait, que le chef 
de l’Etat n’est pas extérieur au gouvernement. » 

-G.Burdeau, Droit constitutionel, op.cit. p.526-527: «La nature du Conseil des ministres: organe prési-
dentiel ou cabinet parlementaire ? -Sans doute, à s’en tenir au texte de la constitution, il s’apparente 
au cabinet parlementaire…  En fait jusqu’en 1986(Mars) la situation était différente car la politique que 
les ministres mettaient en œuvre était celle  que le Chef de l’Etat avait conçue; c’est d’ailleurs à sa 
confiance qu’ils devaient leur poste et il lui appartenait de les remplacer. Ainsi couvert par le Président 
de la République, orienté par lui, on pouvait penser que le ministère était analogue à l’ensemble des 
secrétaires d’Etat d’un régime présidentiel…Ce qui rendait la différence moins sensible c’était 
l’existence, à l’assemblée nationale, d’une majorité qui, dans l’ensemble, soutenait la politique du 
Président de la République ».                                                                                          

-G. Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.444. « S’appuyant sur les dispositions de l’article 5 de la 
constitution (le Président F.Mitterrand) ne s’estimait pas tenu de collaborer  en toutes circonstances 
avec le gouvernement (de J.Chirac), il a refusé de signer certains decrets délibérés en conseil des 
ministres. » 
83) Document d’études,  Droit constitutionnel et institutions politiques n°1.04.1976, p.5. Constitution 
française du 04/10/1958. art20/1 « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. » 
84) Armel le Divellec, « Vers la fin du -parlementarisme négatif- à la française. In Revue Internatio-
nale de Droit Politique, http://www.juspoliticum.com/vers-la-fin-du-parlementarisme.html N°6, p.16. 
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 والتي ،بھا الحكومة تي تبادرالقوانین ال من مشاریع لكم الھائلل النظربشرافھ، وذلك إوتحت 

                       ء.تعرض داخل مجلس الوزرا

 قبل من ةمشاریع القوانین المقترح ةسادرھیئة مكلفة ب مجلس الوزراء ثانیا/
  :مةالحكو

 مكتب مشاریع القوانین لدىع یداإلرئیس الحكومة ح شریع الذي یسمزدواج المبادرة بالتإن إ

 ثم عرضھا على والٲ الدولة مجلس يٲخذ رٲھما  :بشرطین ي یقیدھاالمجلس الشعبي الوطن

            .                         85طالع رئیس الجمھوریة علیھاإل جٲمجلس الوزراء من 

 حكامھ تختلف عن تلك المعتمدة فيٲالفرنسي في  عتمدھا الدستورإالتي  صیاغةالن إ

منع التداول في ی بدال من التداول صیاغة العرضختیار إ یعني وھل .86ائريالجز الدستور 

قد یؤكد  لس الوزراءمجعلى ھاعرض نإ ؟مستوى مجلس الوزراء علىمشاریع القوانین 

  رئیس الحكومة ورئیسیة معارضة محتملة بین ٲ الذي یرفض ،الدستوري سسالمؤ ةیفخل

                                                   
85 )T.Taleb,  Du monocéphalisme de l’Exécutif dans le régime politique algérien, op.cit. p.731. « Il est 
difficile de voir dans la présentation des projets de lois au Conseil des ministres un simple acte 
d’information des membres de ce dernier car il serait alors superfétatoire puisque ceux-ci ont déjà  pris 
connaissance du contenu du projet de loi discuté et adopté ses dispositions en conseil  du gouverne-
ment dont tous, à l’exception du Président de la République, président du Conseil des ministres,sont 
membres. C’est donc au Chef de l’Etat que le projet de loi est présenté. Ce dernier dispose-t-il du 
pouvoir d’amender ou de rejeter le projet de loi qui lui est présenté ou d’en initier un qu’il voudrait voir 
déposé sur le bureau de l’Assemblee populaire Nationale. ».                                                                  
–T.Taleb, op.cit. p.730-731. « La procédure de présentation des projets de lois en Conseil des mi-
nistres amène plusieurs constatations :- d’abord tout projet de loi doit-être au préalable inscrit à l’ordre 
du jour du Conseil des minisres. Or la fixation de cet ordre du jour revient de droit au Président de la 
République qui préside les travaux du Conseil. Il lui suffirait  par conséquent d’en refuser l’inscription 
sous prétexe de surcharge pour qu’un projet de loi ne puisse pas valablement être soumis à 
l’Assemblée populaire nationale…Ensuite quelle signification lui accorder ? Simple  formalité ou droit 
de regard sur le contenu du projet de loi. » ( droit de l’amender et véto si nécessaire) 
86) L.Favoreu, Droit constitutionnel, op.cit. p.723 : « Le Conseil des ministres doit obligatoirement déli-
bérer sur chaque projet de loi ce qui traduit la solidarité gouvernementale…Le passage en Conseil 
des ministres constitue la plupart du temps une simple formalité car l’accord s’est fait auparavant dans 
le cadre des réunions ministérielles. En 1974 cependant, le projet de loi sur le divorce avait été spec-
taculairement « recalé » par le Président Giscard d’Estaing au motif qu’il était rédigé dans un jargon 
juridique peu accessible au commun des mortels. Ceci pose d’ailleurs la question de la nature exacte 
de la « délibération » exigée par l’article39/2. Le Président pourrait-il exercer un droit de véto(en pé-
riode de cohabitation) ? En réalité il semble qu’il puisse surtout refuser l’inscri- ption à l’ordre du jour 
du Conseil (encore que ce refus pourrait être considéré comme une entrave à l’action du gouverne-
ment. La constitution n’apporte pas de réponse évidente à la question ». 
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   ولى موحدةٲطة التنفیذیة كسلطة لوھذا ھو بعد التحول الذي یعرفھ حكم الس مھوریة.الج

  .طلقالم والرئاسويٲشبھ الرئاسي  في ظل النظام السیاسي

لك بذو ،تھبتنفیذیة تتبع رئیسھا وتخضع لرقا ةئیعتبر الحكومة ھیالجزائري قد  فالمؤسس

 عتبرھا جھاز تنفیذي جزئيإفھو قد  ،یرفض لھا ھذه الصفةو التداولفھو یمیزھا عن ھیئة 

 ،عن البرلمانصبحت ال تنبثق ٲفالحكومة  .87جزئي جھاز تشریعي یعتبرھالم صل وفي األ

 . ختیار رئیسھا من قبل رئیس الجمھوریة على السواءإو عضائھاٲ نما یتم تعیینإو

ار یتخ إختصاص تعیین وإلھ  ب الثاني/ رئیس الجمھوریةالمطل
  رئیس الحكومة

  خیرلكن ھل یتمتع ھذا ا ،رئیس الجمھوریةل ولمخختصاص إن تعیین رئیس الحكومة إ

                                                                                                                             فرئیس الجمھوریة غیر  ؟بما یرضي الفعالیات السیاسیةنھ یعمل ٲم ٲ دائما ختیاراإل بحریة

 ةیعاد الشروط الموضوعما ،الحكومة رئاسةء لتولي اشیختیار من إلیة شروط بمبدئیا مقید 

الحسنة التي تؤھل صاحبھا القدرة والسمعة  كالكفاءة و ،ولي مثل ھذه المسؤولیةالمطلوبة لت

                                                                                                                             .                   لتولي ھذه الوظیفة سیاسیاعملیا و

 فاقا یحتملآ) قد فتح ف بالتعددیة السیاسیة عترإ الذي(1989سنة  ذالجزائري منن الدستورإ

 مما یثیر ،غلبیة الرئاسیةن اع غلبیة البرلمانیةختالف اإمعھا حدوث حالة التعایش بسبب 

 حریة رئیس الجمھوریة في إختیاره لرئیس الحكومة (الفرع االول)، تساؤوالت عن مدى

                                                   
87) M.Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle,  op.cit. p74-75. « Il 
résulte de cet ensemble de dispositions que le chef du gouvernement et les ministres procèdent  du 
Président de la République.Le chef du gouvernement n’émane pas de l’Assemblée Populaire na    
tionale même si l’esprit de la constitution recommande au chef de l’Etat de choisir parmi la majorité 
parlementaire. Le gouvernement existe dès sa nomination sans avoir besoin d’un vote de confiance 
de l’A.P.N.puisque la constitution n’a pas retenu la procédure de l’investiture, en dépit du fait que la 
question de confiance n’ayant pas été exclue et que celui-ci soumet son programme à son approba-
tion ».                                                          

 –Voir aussi A. Le Divellec, « Le gouvernement portion dirigeante du parlement ». « Il ne faut jamais 
oublier que le gouvernement dans l’Angleterre moderne n’est jamais rien d’autre qu’une partie insépa-
rable et vivante du Parlement ». C’est ce que disait l’observateur minutieux des procédures parlemen-
taires de Westminster  qu’était Josef Redlich ce juriste autrichien. 
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رئیس  ختیارإب التشریعیة)نتخابات اإلبمناسبة تحقق الذي ی(الشعب ختیارتھ إلستجابإ مدىو

                              .   (الفرع الثاني)الجدیدةالبرلمانیة غلبیة ا الحكومة من

مقررة لرئیس  الحكومة رئیس ختیارإو ینتعیسلطة ول/ الفرع ا
  ةالجمھوری

رئیس  ختیارإرادتھ في إحكام في الدستور تقید ٲلجمھوریة قد ال یجد ما یلزمھ من رئیس ان إ

  ة.یتبارات الموضوععاإلبعض مراعاتھ لال یعني عدم  وھذا ،الحكومة

 یخدم تجاه الذيفي اإل جھیت سیجعلھ ،لوساطة المباشرة مع البرلمانل هاریختإن أالشك 

  ناضمل إلختیارهالكافیة  حظوظالوفیر ت على نھ سیعملٲو ،ھذه المؤسسة مع مركز التوافق

وھذا لن یكون  .التسییر، وكذلك الفعالیة الضروریة في ب مع نواب الشعبالتجاوب المرتق

                           ختیاره الحر.تدعیما إلسیكون نما إحریتھ وو تقییدا لٲنقاصا إ

                                                                                                                 :88 حر يرادإ الجمھوریة لرئیس الحكومة تقدیرس ختیار رئیإال/ وٲ

دلیل على رئیس الحكومة فھذا  ختیارإ في الدستوریقیده  لمن رئیس الجمھوریة طالما إ

 تقدیرالحكومة  الجمھوریة لرئیس ختیار رئیسإف .من یساعده ختیارإل ملكھای حریة التيال

 بسمن المنا یارختموجب ھذا اإلب یقدرو یحكم هوحد فھو ،البرلمان فیھ یتدخل ال ي منھرادإ

  .المسؤولیة ولھذه لھذه الوظیفة  حصلوا

                                                   
88) B.Jeanneau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit. p.181. « Le choix du Chef du 
gouvernement était sous la 4° République l’œuvre commune de l’Assemblée Nationnale et du chef de 
l’Etat qui ne procéder à la nomination du Chef du Gouvernement qu’il avait  désigné qu’après son son 
investiture parlementaire. C’est aujourd’hui un acte d’autorité du Président de la République qui re-
crute comme bon lui semble son premier collaborateur et le nomme sans le concours de l’Assemblée 
ni le contreseing de son prédécesseur devenu purement formel. » .  « exp :C’est en dehors des partis 
et en dehors du Parlement que V.Giscard d’ Estaing a nommé son Premier Ministre R.Barre en Aout 
1976,  en remplacement de J.Chirac. » 

عضاء الحكومة ٲختیار إن إ."222عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفحة-
ول مجرد عضو حكومي الیقل عن مرتبة غیره من الوزراء صبح یخضع للسلطة التقدیریة لرئیس الجمھوریة وھذا الخضوع جعل من الوزیر اٲ

  ن یرقى الى منزلة رئیس حكومة حقیقي یحرمانھ من مركز قانوني وصالحیات محددة."ٲودون 
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الذي یجعل من ھذا في فرنسا الجمھوریة الثالثة  في عھد علیھ الوضع وعلى خالف ما كان

من  ولا الوزیر ھذا تعیین في فصلذي یال ھوالبرلمان ن ٲ و ،منھقتراح إمجرد  ختیاراإل

  .أو رفضھ بصفة نھائیةخالل إقرار اإلقتراح 

في  على مستوى البرلمان الحكومة ختیار رئیسإ اط التصویت الذي یقرشترإعدم ف

اء على وبن .على قراره في ھذا المجالثیرالت كالشٲستبعاد كل إ یعني ،الجزائريالدستور

  یجعل و ،89حدٲا لرئیس الجمھوریة ال یشاركھ فیھ حقا خالص ولیكون تعیین الوزیر اذلك 

   .90انقبل البرلمو دون البرلمان ولىمامھ بالدرجة اٲمسؤوال و لھتابعا  خیراھذا 

سیدفعھ إلى تجنب الفشل  العلیا للبالدلمصلحة اخدمة في ن مسعى رئیس الجمھوریةإ

                        في إختیاره. بعض اإلعتبارات الموضوعیة يراعی جعلھ، ویالمحتمل في ھذه المھمة

عتبارات إب مدعم ختیارإھوریة لرئیس الحكومة الجم رئیسختیار إانیا/ث
                                               :موضوعیة

  فلن یتجاھل ختیار رئیس الحكومةإبھا في  یتمتع ن رئیس الجمھوریة رغم الحریة التيإ

الوظیفة  ن تتحقق في الشخص الذي یتولى مثل ھذهٲالتي یجب  ،الموضوعیة بعض الشروط

نھ ذو خبرة وتجربة                      ٲبصاحبھا  فّركفاءة تع. فالالقدرة والسمعة الحسنةكالكفاءة وة الھام

س ختالعمال اإلٲفي  تورطھالشخص وعدم  نزاھة فھي تؤكد دبیةا سمعةلا ماٲ .ھیلوت

 لىإضافة باإل اوھذ .عمال المخلة بالشرفولم تنسب لھ ا ،مسیرتھ السابقة الخیانة خاللو

  التي تالزم ھذه الوظیفة.    عباءعلى تحمل المشاق و ا الجسدیة والعقلیة قدرتھ

                                                   

ن التجربة إ." 229-228عباس عمار. الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزلئري. المرجع السابق. الصفحة 89)
غلبیة الحزبیة .فقدعین احمد بن عتبار لإالقصیرة في ھذا المجال تؤكد ھذه الحریة التي یتصرف بھا رئیس الجمھوریة في تعیین من یساعده دون 

. اما 2002و 2000و-1999غلبیة التجمع الوطني الدیمقراطي التي كانت ھي االغلبیة المحققة في الغرفتین سنةٲسماعیل حمداني خارج بیتور وا
  مة." ھاتین الشخصیتان فكانت ضمن الثلث الذي عینھ رئیس الجمھوریة في مجلس ا

90 ) P. Avril, in Juspoliticum, op.cit.  p.18. « Cette prérogative présidentielle de choisir le premier mi-
nistre entraina, celle de sa révocation ou, plus exactement, celle de la responsabilité du premier mi-
nistre, ce que l’on peut califier de véritable convention de la constitution…la composition des gouver-
nements s’est inscrite dans cette logique. Dès lors le phénomène de « captation présidentielle » pou-
vait se mettre en place, renouant avec l’équilibre parlementaire dualiste (le gouvernement du Roi) agit 
et prend ses décisions et actes pour le compte du monarque…en s’appuyant sur une majorité parle-
mentaire qui remplit une fonction de soutien ». 
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  مقید الحكومة لرئیس الجمھوریة رئیس ختیارإ/ الثاني رعالف
  السیاسي نتماء اإل بشرط

بحكم  نھإف ،وتعیینھرئیس الحكومة  ختیارإم من حریتھ في على الرغ ن رئیس الجمھوریةإ

 فھي .لوضع سیاسي خاصلن یكون متجاھال  ،في ھذا المجالالسیاسیة  تھمسؤولیل ثق

  سةھذاقبل ممار ة في النظام السیاسيالفاعلالقوى السیاسیة وضاع ومالحظة ا تفرض علیھ

نسجام اإل ضمانب فھو مكلف سیاسیا  .91ستقرار ھذه المؤسسةإل الك ضمانوذ صختصااإل

  .92السیاسیة الفاعلة في البرلمان غلبیةا فلھذا لن یتاجھل ،المؤسسات بین مختلف

غلبیة الفاعلة وریة لرئیس الحكومة معلق بثقة االجمھ رئیس ختیارإوال/ ٲ
                                      :سیاسیا

تحقق حتمال إالتعددیة السیاسیة یستتبع  ٲعلى مبدنظام السیاسي الجزائري الذي یقوم ن الإ

قة ھذه ث یحتاج الجمھوریة  رئیسالشيء الذي یجعل  ،حزابحد ا غلبیة البرلمانیةا

   .93نتماء السیاسيفیھ اإل ویراعي ةومختیار رئیس الحكإلغلبیة ا

 .حدوثھا نتخابي الحالي یعارضن النظام اإل ،دائما مؤكدةلیست إال أن ھذه الفرضیة  

تحقق  فرضیةیخدم  ال 1997مارس منبتداء إفي الجزائر بھ ي المعمول باسفنظام التمثیل التن

 ذلك الوضع  ھالّوح ،بین عدة أحزاب ذا حدث تحققھا بمناسبة التحالفإو خزبیة قویة، غلبیةٲ

  .لرئیس الجمھوریة مساندة تالف ضعیفةئغلبیة اٲلى إ يالوطنلشعبي ا المجلسفي 
                                                   
91 ) T.Taleb, Du monocéphalisme de l’Exécutif dans le régime politique algérien, op.cit.  p.709. «Le 
Président de la République est donc, en cas de cohabitation, dans l’obligation de choisir le Chef du 
gouvernement dans ou proche de la majorité parlementaire sur laquelle s’appuiera ce dernier pour 
prendre quelque liberté à l’égard du Chef del’Etat…La meilleure solution consisterait donc quand le 
Président garant de la constitution et de la volonté populaire, de prendre acte de l’orientation (de cette 
dernière, exprimée,   à travers les législatives ». 

. "فعلى الرغم من السلطة 228)عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفحة  92
عتباره إنھ یتمتع بالحریة المطلقة... بل بٲن ذلك  ال یعني ٲال إختیار وتعیین رئیس الحكومة إریة الواسعة التي یتمتع بھا رئیس الجمھوریة في التقدی

ستقرار المؤسسات علیھ منذ توقیع التعیین البحث عن الشخص المناسب للمنصب ومراعاة بعض المقاییس التي تضمن حامي الدستور وضامن إل
  تمراریة بقائھ."سإ

." تجنبا للجدل داخل الوسط 229) عباس عمر، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق ص  93
لھا الوسائل الكافیة والفعلیة غلبیة توفر ٲستناد على ختیاراتھا دون اإلإن تقنع الغیر بٲو ٲن تغفل  شیئا ٲالسیاسي فالسلطة القائمة بالتعیین ال تستطیع 

ستمرارھا واجبة بسبب العالقة إمكانیة بقائھا وإكد من نما ضرورة التإمر الیتعلق فقط بتعیین شخصیة وكفى ون انجاز البرامج الحكومیة...إل
  مامھ."ٲالتي تربط رئیس الحكومة بالبرلمان  وكونھ مسؤوال 
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والذي ھو  ،الحزب الغالب نظمةٲدراجھ ضمن إالذي یمكن ھذا حزاب ن نظام اٲكما  

. فھذا یؤكد ھذا التوجھیدعم و ،و الخلف الضروري لھٲطبیعي لنظام الحزب الواحد متداد إ

 رئیس على معارضة ٲلن یجر الذي سیبحث على مزید من الشرعیة الغالب الحزب

 رئیسغلبیة لھ. وھذا ما یمكن حقق احتى في حالة ت وذلك ،ختیاراتھإ في الجمھوریة

    غلبیة البرلمانیة.من ا ةیتحرر بسھولن ٲالجمھوریة من 

    غلبیة ٲ عن لختیار مستقإلرئیس الحكومة  ختیار رئیس الجمھوریةإثانیا/ 
                                                                                        :تالفئاإل

 كأغلبیة" حالیاحزاب المعمول بھ نتخابات ونظام ااإل ظامغلبیة التي ینتجھا نن طبیعة اإ

حالة التعایش التي سیفرض ف  ختیاره.إسید الموقف في  الجمھوریة رئیستجعل  ،ئتالف "ا

نادرة الحدوث بسبب تكون س ،الجمھوریة رئیسعلى ختیاره إ الشعبي الوطنيبھا المجلس 

 ن ظروف المعارضة التعیین ھذان یعارض لالبرلمان ف  .والمنعدمةالضعیفة غلبیة ھذه ا

   .94 عریقةوتقالید برلمانیة  ت ممارسةذا نظمةاأل تلك تعرفھا نعكثیرا تختلف عندنا 

بالتمثیل نتخابي یصعب تحققھا في ظل النظام اإل الموحدة والقویة الحزبیة فالمعارضة

ھذا ن أكما  .البرلمانفي  ئتالفاغلبیة ٲ تحقق یشجعو ،لحقل السیاسيالتناسبي الذي یفتت ا

غلبیة ٲتكون  وإنما ،قناعة سیاسیة راسخة نال تعبر عغلبیة عددیة ٲمجرد غلبیة النوع من ا

 حزاب في الدول حدیثةنظام ان ٲكما  .95على موقف بصفة دائمةالثبات  ظرفیة ال یمكنھا

                                                   
94) T.Taleb, Du monocéphalisme de l’Exécutif dans le régime politique algérien, op.cit. p.709. « Le 
Président peut choisir son Chef du gouvernement hors de la majorité parlementaire. Cela entrainerait 
certainement le rejet de son programme ».                                                                                                                                     
–M.Benachenhou. in le Quotidien d’Oran. Du 06/06/1999. « Rien n’empêche le Président de nommer 
un gouvernement ne comportant aucun membre d’un parti politique quelconque… »                                                                                                       

.  تعبر 29-7الصفحة 1،2012لوناسي ججیقة، واقع التعددیة السیاسیة في الجزائر،  المجلة النقدیة للقانون والعلومالسیاسیةالعدد -سعیداني ) 95
  21-20وھشاشة  ھذه التعددیة"ص -عن ھذه التعددیة بااللفاظ " صوریة التعددیة السیاسیة

كثر ٲغلبیة عامل حسابي اب الیغیر كثیرا من ذھنیات النواب على مستوى البرلمان فعامل انتخن نظام اإلٲن الواقع العملي یؤكد في الجزائر إ-
خیرة وبمناسبة تطبیق نظام طار العالقة بین البرلمان ورئیس الجمھوریة. وقد عملت التجربة الدستوریة في السنوات اإمنھ سیاسي خاصة في 

نجاح برنامج رئیس ن تنشط معا إلٲحزاب غیر متجانسة سیاسیا قبلت ٲاسي "الذي یجمع عدة نتخاب بالتمثیل التناسبي "بتظام التحالف الرئاإل
رتبا ط إن لیس لھا غیر ھذا الخیار بسبب ٲنھا تشكلت حول برنامج رئیس الجمھوریة. وٲن ھذه االغلبیة ال وجود لھا وٲالجمھوریة. مما یؤكد 

 84/7من الدستور. وكذلك بسبب الحل الرئاسي المقرر في المادتین  82حكام المادةٲرادة الرئیس على مستوى البرلمان كما تقرره إمصیرھا  ب
ن تنال برامج الحكومات المتعاقبة ٲولھذا جرت العادة على  ،حوال بمقاعدھم النیابیةي حال من امن الدستور. فالنواب لن یخاطروا  ب 129و

التي تسیر  غلبیة البرلمانیة نجده مفقودا في ھذه التجربة الدستوریةمعنى التعایش بین الحكومة وا فحتىلیة وتلقائیة. ولذلك  آفة الموافقة بص
  .النظام علیھا یقوم التي المحوریة رضاء رئیس الجمھوریة الذي یعتبر السلطةإالوھو ٲتجاه واحد. إفي 
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 في بعض كما یحدث  ،و متجانس حزبي قوي تكتل تنتجا أن یمكنھال قراطیةملعھد بالدیا

، وفي حالة تخوف رئیس الجمھوریة من في التعددیة السیاسیة الراسخة الدول ذات التقالید

معارضة یمكنھ تفضیل الكفاءة التكنوقراطیة على حساب الشخصیة غلبیة ائتالف أتحقق 

                                .                                                                 الملتزمة سیاسیا

ختیار رئیس إالمقیاس الذي سیملي  " ھيخالصاإل صفة" نٲیمكن القول خیر اوفي 

 األغلبیةتحقق لك حتى في حالة السیاسي وذ هركزملحمایة  ،96جمھوریة في كل الحاالتال

المواجھة الزائدة، والمفرط  نقیاداإل مع األغلبیة البرلمانیة ھتعامل یتجنب فيوس .البرلمانیة

 قرار حالةإ كثر بمناسبةألیھ إالذي یحتاج و ،في ذلك سیحافظ على الوئام الضروري ھنأو

                                                               .البرلمان غرفتيرئیسي  رأيخذ ٲ نعقادهإیستلزم  ذإ وتمدیدھاستثنائیة اإل الظروف

 رئیسي غرفتي برأي الجمھوریة مرتبط  رئیس / المطلب الثالث
  ةستثنائیإلا الظروف حالة وإنھاء إلقرار البرلمان

            الظروف حالة وإنھاء إلقرار الدستور شترطھاإ التي  الشكلیة الشروط بین من نإ 

 لك لحمایةوذ مة.الوطني ورئیس مجلس ا جلس الشعبيالمرئیس  ستشارةإاالستثنائیة 

                     .97الدستوریة وعدم عرقلتھاالسیر العادي للمؤسسات لضمان  و، فرادا وحریات حقوق

وبالنظر  ،سیاسیةسیما في ظل التعددیة ال الالسیاسیة  بعادھا القانونیة وأستشارة لھا ھذه اإلو

  لإلفرادالحریات  خطیرة على مصیر الحقوق و و ثار ھامةآختصاص من لما یرتب ھذا اإل
                                                   
96) B.Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, op.cit. p. 493. « Pour le général de Gaulle, 
il était essentiel que la personnalité du Premier-Ministre fut la plus proche possible de ses conceptions 
politiques. Puisque c’était en partie par le choix du Premier-Ministre, qu’il influence la marche des 
affaires de l’Etat ». 
97) G.Burdeau, Droit contitutionnel, op.cit. p.643-645. « Le contrôle politique reconnu au Parlement 
justifie de la place des présidents des deux chambres ainsi que l’organe qui représente le deuxième 
pouvoir dans l’Etat». « Il faut distinguer le contrôle politique et le contrôle juridictionnel. S’agissant du 
contrôle politique, la constitution prévoit que dès la mise en vigueur de l’article16, le Parlement se 
réunit de plein  droit. Il a donc la possibilité d’ouvrir un débat sur cette décision du Président de la 
République. Contrairement à ce qu’on croit parfois, ce contrôle n’est nullement dépourvu de sanction. 
Le Président est en effet responsable en cas de Haute Trahison. On doit se rappeler que ce crime ne 
fait pas l’objet d’aucune définition légale ou constitutionnelle et que, dès lors, il est loisible au Parle-
ment de considérer que les conditions pour mettre en vigueur l’article16 n’étaient pas véritablement 
réunies et que la décision du Président de mettre en vigueur l’article 16 dans ces conditions est consti-
tutive de ce crime. L’accusation pourrait alors être votée et le Président traduit devant la Haute Cour ».   
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 علیھ ن الوضع السیاسي قد یفرضٲكما   .الضروریة جرائیةاإلببعض الضوابط  حیطٲ فقد

 دائما ھال تشارك غلبیة ھذها كانت ذاإ خاصة البرلمانغلبیة على مستوى ا رأيخذ ٲ

  ختیاراتھ السیاسیة.إفي  يٲالر

بموقف نواب  تدعیم سلطتھ الجمھوریة رئیسطلب جراء یعني البعد السیاسي لھذا اإلف

 كھیئة سیادیةبرلمان ختصاص الإ ن یعززٲنھ ش منلك ن ذٲكما  .(الفرع االول)الشعب

ال شك  . خیرقرار ھذا انجاح إالجمھوریة في  رئیسلى جانب إ ساھمی نب ،الفرع الثاني)(

حالة الظروف تمدید حالة الحصار والطوارئ و في ن ربط سلطة رئیس الجمھوریةٲ

 دییتقلدى المؤسس ل رغبة وجود لىإیوحي  ،ستشارة رئیسي غرفتي البرلمانإب ئیةستثااإل

رغبة ضبط ھذه  ، وستثنائیةاإل في ھذه الظروفبمفرده  القرارتخاذ إ ومنعھ منسلطتھ 

  .قالب إجرائيفي  اإلستثنائیة  الشرعیة

غرفتي البرلمان دعم لموقف  ستشارة رئیسيإ ول/الفرع ا
  الجمھوریة رئیس

  

 لھ  ستثانئیةالحصار والطوارئ وحالة الظروف اإلقرار وتمدید حالة خذ راي البرلمان إلٲن إ

   ستشارةاإل كان لھذه ذاإجرائي. فإ ولھذا ضبط ھذا التصرف ووضع في قالب ،بعد قانوني

ن إ ؟من الناحیة السیاسیة وزنال فھل سیكون لھا نفس ،جرائیةاإل الناحیةمن  عتبارإھمیة وٲ

 ستشارة مجردوھذا ما یجعل اإل ، یعود لرئیس الجموریةصالٲفي ھذا المجال ختصاص اإل

لة تحقق  تدعیم رئیس الجمھوریة في موقفھ في حا و، أم والتبلیغعالاإلمنھ د افستجراء یإ

                              ھذه الظروف اإلستثنائیة أو إستمرار العمل بھا.  القناعة لدیھ حول ضرورة اللجوء إلى

                                                                                                       :عالم وتبلیغإستشارة اإل وال/ٲ
 ،تمدیدھما قرار حالتي الحصار والطوارئ وإھا الدستور بمناسبة رة التي یفرضستشان اإلإ

 مجاملةال ضمن اإدخالھ مكنكما ی .تبلیغالو عالماإل یفید  يٲخذ رٲ مجرد قیقتھاكون حت قد

 ،في النظام بارزتینبصفتھما شخصیتان  ،رفتي البرلمانغسي یرئالواجبة لتقدیر  السیاسیة
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وإنما  جراء شیئاھذا اإل قیمة من غیری وھذا لن یمثلونھا. التي وتقدیرالمؤسسات الدستوریة

   .98ستشارة الغیراإل جراء یفیدإ مجرد و یجعلھ ،یشرف فقط صاحب الحق

ن صاحب ٲھذا الشأن  في وجودمختالف الاإلغم رو الدستوريالفقھ  كدهصل كما یؤا ن

 ي التدخلیعن ذ الحكمإ ،الجمھوریةرئیس ھو رئیس السلطة التنفیذیة  ختصاص في التدخلاإل

 رئیسرادة إو  قرار علىال یؤثرجراء شكلي إ ستشارة مجرداإل تنكاولھذا  ولة.االمد ولیس

  . 99يٲالر ملزم بھذاغیرنھ و الغرفتینحدى إمام ٲدم مسؤولیتھ ع بحجة ، الجمھوریة

ھذه البت في  مرٲلیھ المؤسس إ رجعٲ ،مي الدستوري الحقوق والحریات وحافبصفتھ حام

قیده بھ  جرائي الذيستكمال الشرط اإلستشارة إللى ھذه اإلإ یلجفھو  سیادیة. بصفة  لةالمس

 ستشارةتیان بھذه اعلیھ اإلتقتضي  ،جراء من الناحیة القانونیةصحة اإل نٲذ إ .المؤسس

  .ق وحریات المواطنن حمایة حقوتكون قیدا شكلیا یضم نٲ رید منھاٲالتي 

 ،اريدلى القضاء اإلإمسندة وحمایتھا الفعلیة  الضمانة الحقیقیة لھذه الحقوقوتبقى  

دارة في ھذه إلیفحص كل القرارات التي تتخذھا ا لى مجلس الدولة الذيإوبالتحدید 

ة ال تنتھي عمال الضرورٲن نظریة ٲالقول لى إنتھى مجلس الدولة الفرنسي إد .وقالظروف

ستثانائة إھا بمشروعیة لستبدنما تإو ،ةستثنائیالمشروعیة نھائیا في الظروف اإل ٲلى ھدم مبدإ

                                                   
98) T.Taleb, Du monocéphalisme de l’Exécutif  dans le régime politique algérien, op.cit.  p.747.  «Il va 
de soi que dans le cadre d’un fonctionnement harmonieux des institutions, tous ces organes seront 
consultés et entendus. Mais ces dispositions signifient que le Président de la République peut faire 
prévaloir la lettre de la Constitution face à la prétention, d’un quelconque organe de prendre, dans ce 
domaine, une part que ne lui reconnait pas expressément la Constitution. Il peut, aussi et dans le plus 
strict respect de la Constitution, s’en tenir à la lettre de celle-ci et, par exemple, entendre un organe 
dans pareille forme d’intervention est, prévue, alors me�me que sa décision finale est déjà prise, au 
fond de lui-même ». 
99) G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.641. « La Constitution ne dit pas mot (quant à 
l’appréciation des faits) mais la logique  de la situation implique évidemment que cette appréciation 
appartient à celui qui est appelé à en tirer les concéquences, c’est-à-dire au Président de la Répu-
blique. Ils’agit là, pratiquement, d’une compétence discrétionnaire car, si l’évaluation du danger couru  
par l’intégrité du térritoire peut s’imposer par des considérations objectives,il n’en va pas de même 
d’une menace pour les institutions. Et de meme on imagine aisément des hypothèses dans lesquelles 
l’interruption du fonctionnement des pouvoirs publics pourrait préter à des interprétations diver-
gentes ». 



48 

 

 ن كلٲ من داريكد القاضي اإلوتبعا لذلك یت مالئمة من نفس النوع ومن نفس الطبیعة.

100محقق لشروطھ ةستثنائیفي الظروف اإل دارةصرف تجریھ اإلت
                                        .   

                                        :ستشارة قید شكلي لحمایة حقوق وحریات المواطنإلا /ثانیا
عد المتعلقة بالحقوق التشریع في القوا ختصاصإتمنح العالم  السیاسیة في نظمةفي كل اإل

في لبرلمان ل حقالضمان  بالمقابل ویستتبع ذلك .للبرلمان ساسیة للمواطنوالحریات ا

ھذا الحق ي یحفظ بھ حق المتابعة الذلھ ن یكون ب ،ختصاصممارسة رقابة حول ھذا اإل

نظام خص صلي فیما یاالمشرع  ةصفتوجبھ علیھ سكما ت .جراءات الممكنةبكل اإل

  . 101الفردیةو ةالعاموالحقوق الحریات 

حالة قرار إھ سلطة ستغاللإرئیس الجمھوریة في  الجزائري المؤسسقید ولھذاالغرض 

البرلمان كضمانة لمنع تجاوزات  غرفتيستشارة رئیسسي إب ،ستثنائیةاإلالظروف 

نما إ شروط شكلیةب ن ھذا التقییدإ  .فرادعلى حقوق وحریات ا السلطة التنفیذیة عتداءاتإو

الدستوریة  العادي للمؤسسات طارالسیرإع من قبل رئیس الجمھوریة في الوضیفید معالجة 

جراء الشكلي سیساعد رئیس اإلھذا . ف102ساسیةاأل المواطن وحریاتمع ضمان حقوق 

 دنىٲ والذي یشكل قلالرزانة والتریث على االجمھوریة في معالجة الوضع بشيء من 

ختصاص رئیس الجمھوریة بسلطتھ فلھ كامل اإل تشبثما في حالة ٲرادتھ السیاسیة. التقیید إل

وھذا ما یعني  طولٲسبة تمدید ھذه الحالة لمدة یھ بمناٲفرض ریمكنھ البرلمان  لكن .في ذلك

ختصاص إھنا تعزز  ستشارةفاإل ،المدة المقررة لھا نتھاءإبعد رفع ھذه الحالة على  جبارهإ

                                                                      كھیئة سیادیة.  حقیقة حتى تظھرالھیئة التشریعیة 

                                                   
السنة  1ستثنائیة. المجلة النقدیة للقنون والعلوم السیاسیة. العدد شكالیة الموازنة بین السلطة والحریة في ظل الظروف اإلإ ) بایة سكاكني. 100

ثناء ٲن تتوفر لدى السلطات مصلحة جدیة ومحققة ٲ -2و طارئ.ٲقیام ظرف قھري -1: ."متى توفرت ثالثة شروط ھي52-35الصفحة  2009
  ستثنائیة نفسھا.ن یقدر مدى المشروعیة لھذا التصرف طبقا للظروف اإلٲوأخیرا  -3تصرفھا. 

  .122/1، المادة 1996لسنة  ختصاص معترفا بھ للبرلمان في الدساتیر الحدیثة التي ظھرت بعدالستینات  كالدستور الجزائري)الزال ھذا اإل 101
102) G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.641. «En plus des conditions objectives telles que citées 
plus haut le Président de la République doit satisfaire « de prendre conseil » c’est-à-dire « après con-
sultation officielle des présidents des deux Assemblées du Premier-Ministre que du Conseil constitu-
tionnel ». Ce qui rend l’exercice des pouvoirs exceptionnels soumis à des conditions de formes su-
ceptibles d’aider dans la réflexion de l’opportunité de leurs mises en œuvre, sinon d’assurer quelques 
garanties d’un retour à la situation ordinaire dès que possible ». 
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ختصاص الھیئة التشریعیة ستشارة تعزیز إلالفرع الثاني / اإل
  كھیئة سیادیة

  

فھي كذلك  ،الجمھوریة في موقفھ رئیسة كما تقدم ال تقتصر على تدعیم ن ھذه االستشارإ

قرار حالة الظروف إعند  خیرجتماع ھذا اإشتراط إن ي البرلمان ككل ٲخذ ربة اسمن

                                                                 .يٲشراكھم في الرإلك نما كذإعضاء البرلمان وٲعالم إط یعني فقال  قد ،ستثنائیةاإل

                                                                   :ي البرلمانٲخذ لرٲستشارة ال/ اإلوٲ
ن إف خبارھمإعالم النواب وإالحصار والطوارئ تستھدف  حالتي قرارستشارة إلكانت اإل ذاإ

بالغ إوھو قد الیستھدف فقط  ي البرلمان.ٲخذ رٲستثنائیة تعني الحالة اإل قرارستشارة إلاإل

دور  زما یعز ھذاو ة.لة الھامھذه المسي النواب في ٲستئناس برنما اإلإھ وعضائٲو البرلمان

قد یعبرون عن اء البرلمان الذین عضي أٲلى رإالرجوع  وبوجوب ھیئة سیادیةك البرلمان

تقدیرا لھذه الھیئة أو حمایة ما إ خیر،ھ ھذا األتجاھلقد الیالجمھوریة س رئیل یراغم رأي

   نسجام الضروري بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة.لإل

 یعني قدنظام التعددیة السیاسیة  بالخصوص في ظل وستشارة فالبعد السیاسي لھذه اإل

حمایة في  صليا حقاللكون  متى وجدت على مستوى البرلمان بیةغلي اٲحترام رإ

وف حالة الظر ستشارة فيولھذا كان لمعنى اإل،نیعود لنواب البرلما والحقوق الحریات

المؤسس الجزائري على ضبط ھذه  حرص فقد .ستشارة المحضةعد أخرغیراإلب ستثنائیةاإل

الذي و ،103لرقابة والمتابعة الدائمةمان اضللك جتماع البرلمان وجوبا وذإشتراط إبالحالة 

تعایش، خاصة في حالة ال داخل البرلمان المعارضةي ٲرلحترام إ نھٲعلى یفسر  یمكن أن

                                                   
103) G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.645. « La Constitution prévoit que dès la mise en œuvre 
de l’article16 et d’un pouvoir exceptionnel, le Parlement se réunie de plein droit. Ce qui signifie que ce 
dernier peut toujours ouvrir un débat sur la décision du Président de la République quant à son oppor-
tunité. Et cela peut bien donner lieu à une sanction à l’encontre du Président de la République qui est 
tenu pour responsable de haute trahison ».                                                                                                                           

  -2006نھضة العربیة القاھرة صبري محمد السنوسي. الدور السیاسي للبرلمان في مصر (دراسة مقارنة في ضوء نظم الحكم المعاصرة ) دار ال
حوال الضرورة التي یحددھا القانون و ٲمیر الحكم العرفي في من الدستورعلى ما یلي (یعلن ا 69." وفي الكویت تنص المادة 79-69الصفحات 

ا التالیة للبت في مصیر مة خالل الخمسة عشر یومعالن الحكم العرفي بمرسوم یعرض على مجلس اإجراءات المنصوص علیھا فیھ. ویكون باإل
ن ٲستمرارالحكم العرفي جتماع لھ.  ویشترط إلإمر على على المجلس الجدید في ذا حدث ذلك في فترة الحل وجب عرض اإالحكم العرفي و

 شھر). ٲ 3مة بالشروط السابقة كلمر على مجلس ان یعاد عرض اٲحوال یجب عضاء. وفي جمیع اغلبیة ایصدر بذلك قرار من المجلس ب
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السیاسیة  التعددیةما بسبب إنظریة وخیالیة في الوقت الحاضر،  التي ھي مجرد فرضیة

   .شارة إلیھكما سبق اإل ق ھذه االغلبیةیحقال یمكن ت الذي الصوریة أو بسبب نظام اإلنتخاب

                                                                                                           :المعارضةي ٲرحترام إستشارة دلیل اإل ثانیا/

 ن ،رادة النوابإومرھونة بلتي الحصار والطوارئ تكون معلقة تمدید حاامكانیة ن إ

الینفرد ھنا  الجمھوریة رئیس. ففي ھذه الحالة عد قید ھامة البرلمان المنعقد بغرفتیھ یموافق

م وعدعتراض ة اإلمكانیإن للبرلمان  ،والطوارئرة تمدید حالتي الحصارضرو بحق تقدیر

لى تفادي الخالف مع المعارضة إوھذا ما سیقوده  .104ھوریةستجابة لطلب رئیس الجماإل

  .یھاٲحترام رإبرلمان ومتى وجدت على مستوى ال

نھا ٲي ٲ ،حزبیة ولیس بالضرورة معارضة سیاسیة ،ٲوقد تكون المعارضة معارضة مبد

تجمع  وٲغلبیة داخلیة ل تكونن ٲیمكن  كما. الحزب ھیعن توجبعیداف موقتعبیرعن 

حمایة  على تعمل ،رضة ظرفیةلى معاإ تتحول توجھات متباینةذات   حزابٲشخصیات من 

   .ستثنائیةاإل الحالة نھاءإو ٲ ستمراریةإ لة تقدیرالبرلمان في مس ختصاصإ

عدم  حالیا، بسبب كما تفترض المعارضة بمناسبة حالة التعایش التي ھي مستبعدة الحدوث

الیرجع ن ضعف البرلمان أالتقالید البرلمانیة. وعدم تطورو ،نضوج تعددیة سیاسیة حقیقیة

یجعلھ في المرتبة الثانیة، وإنما یفسره نقص فقط لطبیعة التنظیم السیاسي للسلطة الذي 

   المستوى الثقافي في التركبة البشریة لھ الذي ینعكس سلباعلى نوع األداء البرلماني. 

                                                   
قتراح إ."  ولقد قدم نواب المجلس الشعبي الوطني 84) عقیلة خرباشي. العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة  104

فضت ٲجتماعات إ 4نة لھذا وعقدة اللج 17/05/1998حیل على لجنة الدفاع الوطني قصد دراستھ بتاریخ ٲقانون  یتضمن رفع حالة الطوارئ و
ي تدخل في ھذه الصالحیات من ٲن ٲو رفعھا من صالحیات رئیس الجمھوریة الغیر وٲن تقدیر الظروف المالئمة إلقرار حالة الطوارئ ٲلى إ

جراء المنشئ ھو اإلي ،ٲشكالحتراما لقاعدة توازي اإوھو رأي نراه مقبوال  ،جانب البرلمان یعد تعدیا صارخا على صالحیات رئیس الجمھوریة
قتراح القانون المتضمن رفع حالة الطوارئ. وفعال صوت النواب على رفض إقترحت اللجنة على النواب رفض إولھذا  ،جراء المنھينفسھ اإل

القانون ستبقت كثیرا من القیود بموجب إخرى وحتى عندما رفعت مؤخرا ٲ. وبقیت حالة الطوارئ نافذة لمدة زمنیة 1999قتراح في جانفي اإل
ختیار بل ھو إبقاء على حالة الطوارئ لیس ن اإلٲكد  رئیس الحكومة احمد اویحیى في تاریخ سابق ٲنھى العمل بھذه الظروف.  وقد ٲالذي 

                                                                                                                            .)        1998افریل  15بتاریخ   58رھاب. ( مقتطف من الجریدة الرسمیة لمداوالت المجلس الشعبي الوطني رقملى اإلإضرورة حتمیة مردھا 

طروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون.  جامعة مولود معمري      ٲ. 1996ججیقة لوناسي،  السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة  -
ستمر العمل بھا إجراءات الخاصة بتمدید حالة الطوارئ التي ن التجربة الجزائریة لم تحترم فیھا اإلإ." 262الصفحة  2008-2007وزوتیزي 

  ".09/02/1992سنین عدیدة ابتداء من



51 

 

قصد منھ ضمان نما یإھذه الحالة  قیام بمناسبة وجوباجتماع البرلمان إ اطرتشإن ٲ كما

لى إة الثانیة یالسیادالسلطة ستثنائیة بوصفھا اإل الحالةمتابعة السلطة التشریعیة في شراك إ

  .105الجمھوریة رئیس جانب

ثناء ٲرض المتابعة على رئیس الجمھوریة من خالل ف التوازن منیؤ ؤسس ھناالمف 

 نفرادإ مخاطرمن محالة  ال ستخففالرقابة ھذه ن ٲ ذلك ،ستثنائیةاإلللسلطات ممارستھ 

في  البرلمان شراكإ  نإ .فرادلمھددة لحریات ااستثنائیة اإلبالسلطة  رئیس الجمھوریة

الخاصة الظروف رقابة  حقحھ منوبصفة شكلیة  ستثنائیة ولوة الظروف اإلتقدیر حال

 نأیؤكد  ،الجمھوریةرئیس من قبل  ھاستغاللإكیفیة تتبع حق و ،ستثنائیةاإل طاتلالسب

ھذا ما یجعلھ یتفق مع  و ،ستقاللھاإوب التشریعیة لسلطةر بالطابع السیادي لقٲقد  المؤسس

     .لذلك لیات قانونیة مناسبةآبواسطة  المقرر یعيالتشر لالمجافي  المؤسس توازنال فرضیة

  

  

  

  

  

  

                                                                   

                                                   
." ویذھب المؤسس الفرنسي الى عدم جواز 72) صبري محمد السنوسي،  الدور السیاسي للبرلمان في مصر، المرجع السابق الصفحة  105

یوما االبعد موافقة البرلمان " وھو ان سمح للرئیس بالتدخل العالن حالة الطوارئ فانھ یوجب علیھ الرجوع  12استمرار حالة الطوارئ اكثر من
عد ذلك الخذ موافقة البرلمان اذا اراد االستمرار في ممارسة السلطات االستثنائیة. اما المؤسس المصري فھو یجعل من شرط عرض لى البرلمان بإ

یوما وفي حالة حل المجلس یعرض على المجلس الجدید في اول اجتماع لھ كما اشترط عدم مدھا ایضا اال  15قرار االعالن لھذه الحالة خالل 
شعب. وتعتبر حالة الطوارئ منھیة في حالة عدم عرضھا او عرضھا مع عدم اقرارھا من قبل البرلمان". ویقترب المؤسس بموافقة مجلس ال

لة الجزائري ھنا من المؤسسین الفرنسي والمصري اذ جعل تمدید حالة الطوارئ والحصار لمدة معینة معلقة على موافقة البرلمان بینما ترك مسا
  ).1996من دستور 91/2والمادة 1989من دستور  86/2لمادالمدة لیحددھا القانون ا
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توازن المؤسس في المجال التشریعيال الفصل الثاني/  
  

وھذا ما  ،یجابيمظھریھ السلبي واإلبلھا ن التوازن المؤسس للسلطة التشریعیة یتحقق إ

 ظھار مكانتھاإو ،السلطات وٲ الھیئات من عن غیرھا ستقاللیة ھذه الھیئةإكید تب یسمح

فاعل مركزھا مع ظھار تإنھ یساعد على ٲكما  .ثیرھاوحجم ت في النظام الدستوري اھودور

 ظھارٲذا الرابطة التي تربطھا بغیرھا. وك وٲمن خالل طبیعة العالقة  ،غیرھا من السلطات

   .)لسلطة المقابلة(با اھب ثروالتٲ المقابلة على السلطةثیرللت ،ھذا المركزبھا ھا وقوتنفوذنطاق 

 ل التوازن كما صٲلى إھ یعیدنا ن ،كبیرة ھمیةٲ لھ للسلطة التشریعیة التوازن المقرر نإ

عداد إشراك جمیع السلطات في ٲ ٲدعتمد مبإ"عندما  ،ثامن عشرلنجلترا في القرن اإفي ظھر 

نذاك ٲجتماعیة فع بالقوى السیاسیة واإلید ،ستبداد بالسلطةكان التخوف من اإل. وقد "القانون

 الضرائب من قیمة ترفعالتي  من جراء تعسف القوانین الجائرة ،اة مصالحھلى حمایإ

  .ستمرارإالدفع بالواجبة 

ساس ٲن إل ،ھتمام عند النخب السیاسیةمركز اإلوالیزال)(يختصاص التشریعاإل لھذا كانو

 مرسوت ،ه االمنظومة القانونیة التي توجھ بھا السیاسات والمجتمعاتمنش ،كل تغییر سلمي

تتجھ  ترالنجإفي  ول الثورات التي قادھا النبالءٲ كانت وقد بھا الحقوق وترفع بھا المظالم.

جتماعیة. وقد كان اإلرساء نوع من التوازن بین الفئات إلى إیسعى الذي  ،تجاهفي ھذا اإل

لة حمایة رجع البعض مسٲ ذإ ،كثرٲ وٲنفس الوضع معروفا في فرنسا قبل الثورة بقرن 

ا ھذ حمایة لىإالذي مھد بنظریة السیادة  ،مثال جان بودانٲ انصار الملكیة لىإالتوازن 

  .106التوازن

                                                   
106  ) Denis. Richet,  La France Moderne L’esprit des Institutions, éd Flammarion, Paris 1973, p.45-
46  « Pour Bodin la souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle de la République. Comme 
elle est indivisible, la souveraineté ne peut appartenir qu’au Roi. En France la souveraineté apparte-
nait au Roi et ne pouvait être partagée …la monarchie comporte trois formes de gouvernement. La 
tyrannie qui méprise les lois naturelles et divines. La monarchie despotique qui respecte les lois mais 
empiète sur la propriété des sujets. Et la monarchie « royale  » ou légitime, qui obéit aux lois divines et 
naturelles et humaines et laisse la liberté et la propriété des biens à chacun...De Bodin l’on a fait le 
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 )17ك والبرلمانات في فرنسا في القرنبین المل(ختصاص التشریعي صراعا فقد عرف اإل 

البرلمانات التي صبحت أ  حیث .نجلترا قبل الثورةإبیھ بالصراع الذي كان معروفا في ش

الحق  ھال نٲبحجة بمناسبة تطبیق المراسیم الملكیة تنازع الملك  ،ستئنافإتمثل محاكم 

قتسام ھذا إن كان الملك یرفض إوحتى  ،ختصاص التشریعيالملك في اإل ةشاركم

 ختصاص التشریعي بسببتسم ھذا اإلیق جعلھ لكن واقع العمل .107ختصاص مع غیرهاإل

 ،نجازهإالمشاركة في من قبل الجھات  عرضة للتنافستجعلھ  ،مراحل  بعدة التشریع مرور

في العمل  مناسبة لكل متدخل شكلی الذيو .ھیئة وٲمن جھة ركثٲتدخل  ة تعنيأن المشاركو

في  وذهفدرجة نھمتھ الفعلیة ومسارعن یعبالتو ،طریقة عملھ وتوجھھفرض  التشریعي من

  ي. العمل التشریع نجازإ نطاق إحدى المراحل من

 مثال والنشر) التي تملكھا البرلمانات صداراإل التسجیل(التي تشابھ في یومنافقد كان لسلطة 

داریة صالحات اإلإلة لعرقلمالسلطة ال تقوم مقام ھاتلجع ،ثارا بالغةٲ في فرنسا قبل الثورة

   .108الملكرادھا ٲالتي 

العمل التشریعي الذي  ةبسب طبیع تنافست عرضة للالسلطاكثرٲ التشریعسلطة تعتبر و

التي  جراءاتاإللجمیع (اآللیات) أو  لبرلماناعدم تملك لذلك یفسرجراء. وإمن كثر یتفرع 

   لجھاز.ل الوظیفي لتخصصافي مدى تحقق  كیشكیؤدي الى الت نجاز التشریعإب لھ تسمح

                                                                                                                                                               
héraut  le plus pur de l’absolutisme le plus radical. Je pense, avec Pierre Mesnard, qu’il a été surtout 
un théoritien de l’équilibre, soucieux, tout en affirmant rigouresement la souveraineté les limites de son 
exercice »  
107) D.Richet, La France Moderne L’esprit des Institutions,  op.cit. p.31-33. « La confection d’une loi 
mérite quelque éclaircissement. Initiative, préparation, rédaction, et enfin enregistrement : ce sont 
autant d’étapes nécessaires. L’initiative, théoriquement, ressort du domaine exclusif du roi. En fait la 
plus part des grandes ordonnances viennent des hauts commis de l’Etat. La préparation du texte re-
venait à une section du Conseil du Roi. Rédiger et sceller l’acte étaient l’œuvre de la chancellerie. 
Enfin, une fois scellés, les actes devaient être adressés aux Parlements pour être enregistrés et pu-
bliés. C’est  ici que se pose le problème débattu du rôle législatif des Parlements.»  « Sans doute sur 
le plan des principes, les Rois de France n’ont jamais accepté que les parlements participent en au-
cune manière au pouvoir législatif…« C’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépen-
dance et sans partage le rappelait Louis xv en1766, lors de la séance de flagellation ». En fait cepen-
dant les parlementaires intervenaient par plusieurs biais dans les opérations législatives. Trois occa-
sions leur étaient offertes : l’enregistrement, les arréts de règlement et les jugements d’équité ».        
108) D. Richet, op.cit.  p.32. « Sur le plan pratique, lors de l’enregistrement de l’ordonnance, le texte 
était publié à l’audience du parlement et transcrit dans des registres spéciaux. A cette occasion, les 
conseillers avaient le devoir de vérifier la légalité, l’opportunité, ou l’équité de la mesure prise ».Ce qui 
permettait une certaine opposition qui devenait génante pour le Roi ».    
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التوازن عن ، الذي یختلف أي التوازن السلبي ستقالل العضويللبرلمان اإل ررقوقد یت

المقصود منھ ھو تقسیم  ن التوازن اإلیجابيكل منھا. أل ، بسبب إختالفات منطلقیجابياإل

 وتوزیع اإلختصاص الواحد على عدة جھات أو أجھزة جزئیة وھذه التجزئة لالختصاص

الذي عبرعنھ الفقھ تارة  التشریعي في النظام االنجلیزي ھي مضمون التوازن اإلیجابي

وسائل التأثیر  (الذي یعني كذلك المشاركة) وتارة بعبارة التوازن بسبب بعبارة التعاون

 . 110 لإلختصاص التشریعي ، والرقابة الناتجة عن ھذا التقسیم109الناتجة عن عالقة التعاون

وھو  للسلطة التشریعیة، ررقالم ھو المقصود من التوازن السلبيستقالل العضوي اإل نإ

لسلطة ظھار قوة اإجل ٲوبدرجات متفاوتة من  ،حیاناٲ رسائھإلى إ المؤسسالذي یسعى 

   .(المبحث االول)ووحدتھا ستقاللھاإالتشریعیة و

 من خرٲشكل  ھوف ،(المبحث الثاني)یجابيالتوازن اإل الذي قصدنا بھالوظیفي  التخصص ماٲ

والرقابة  التأثیر ئلبوسطة وساو والمشاركة أحیانا التعاون بواسطة الذي قد یتحقق التوازن

للتأثیر و ٲختصاصھا إحمایة حدود ما لإالتي تمنح للھیئة التشریعیة  ،أحیانا أخرى والتوجیھ

        .ختصاصفي  نطاق ھذا اإل خرىالسلطة ا على

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
109 ) M.Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, L.G.D.J.- Paris1980 
p.121-122. «  Pour tous les écrivains politiques du 18ème siècle, le principal problème, celui dont dé-
coule tous les autres, est celui  de l’autorité législative. …….Le pouvoir législatif  doit donc être  parta-
gé entre plusieurs organes qui se feront mutuellement contrepoids ».  
110) G. Bergeron, Fonctionnement de l’Etat, op.cit. p.299. « Les rapports de contrôle  (interfonction-
nels) gouvernemental-législatif et vice-versa (inter G↔L ) apparaissent  les plus décisifs des rapports 
d’interfonctionnalité. Ce sont, depuis Locke et Montesquieu en particulier, ceux dont l’étude a toujours 
été priviligiée par les publicistes ».  
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التشریعیة لطةللس التوازن السلبي المقرر /ولا المبحث  
 وجود السلطة التشریعیة ونما یعني ظھور إ ،للسلطة التشریعیة المقررن التوازن السلبي إ

 ومن حیث  المنشأیث ستقالل من حوفق نظام یضمن لھا اإل ،ستمراریتھاإو ٲكھیئة ودوامھا 

یؤكد المكانة  ،المنشأحیث  من ستقالالإ وأعضائھلبرلمان ل الدستور ولقد منح .111نھاءاإل

الثانیة في النظام بعد  ةتعتبر السلطالتي  ،لھذه الھیئة والدیمقراطیةوالقیمة التمثیلیة  یةالسیاد

العھدة لھذه الھیئة  ونھایةل آستقالل من حیث المتبقى درجة اإل . والجمھوریة رئیسسلطة 

   الل المعترف بھ لرئیس الجمھوریة.ستقاإل دون

حیانا ٲاخلي للمجلس الشعبي الوطني تؤكد دحكام في الدستور وفي النظام الٲونجد عدة 

رئیس  بإرادة حدى غرفتیھإ بسبب ربط مصیر ،ستقالل التي یتمتع بھا البرلماناإلجزئیة 

في حد ذاتھ كاف  الوضع وھذا .الرئاسي وھي حالة الحل أال حیانفي بعض ا ،الجمھوریة

   بیانھ في حینھ. سیأتيكما  ،ایقانون فقدان التوازن ىللتعبیر عل

 رئیسلیھا إیرجع  التي ال ،ئیةستثنااإل جراءاتاإلضمن  یندرج ن ذلكٲ سنعتبر نالكن

ما  ال یوجد ن كانإو  .ولیةٲفي التوازن المقام بصفة  ال نشككحتى  ،لیةآبصفة  ةالجمھوری

 ي قیدٲالقانون  في وجدی ال ذإممكن. في الواقع  ھحدوث نٲو ،ستغالل ھذا الحقإیمنع الرئیس 

رئیس المجلس  ستشارةإ إال ،یقید رئیس الجمھوریة لمباشرة ھذا الحق جرائیةمن الناحیة اإل

 یقضي نب ،ستشارةترتبھا اإل التي ثاراآل لىإ نیشر القانوولم  .لةفي المسالشعبي الوطني 

                                                                                             .یعطل مفعولھس وٲ جراءسیوقف اإل ،الوطني ن عدم قبول رئیس المجلس الشعبيٲ مثال

یخول البرلمان كھیئة حق  ،ةوما ینتج عنھ من وكالة عامبة نظام النیا ني الحقیقة أوف

الذي تعمل  ،یضاأ وھذا ما یعرف بالتمثیل السیاسي .مكان ھیئة الناخبین ولحسابھمالتصرف 

  نتخاب.من خالل نظام اإل جسد عملیاتالذي یو ،النیابیةالدیمقراطیة  نظمةٲبھ 

                                                   
من دستور  109و108و107و102و101حیانا لرئیس الجمھوریة كما تؤكده المواد ٲستثناء ھي التبعیة ستقالل واإلذا ھو اإلإصل ) فا 111

  المعدل والمتمم. 1996
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صبح نواب ٲ العامة للبرلمان، وتعمیم نظام الوكالة قتراع العام المباشرنظام اإلوبعد تعمیم 

  ما یضمنوھذا  .نتخابیة التي یتبعونھالدائرة اإلولیس ا ،البرلمان یمثلون الشعب في مجموعھ

ویسمح للبرلمان  ،ول)أل(المطلب النواب البرلمان كأساس للتوازن نتخابیةإلا الشرعیة

 ،(المطلب الثاني)الجمھوریةلى جانب رئیس إالثانیة السیادیة  السلطةبصفة  روظھلبا

    خیر.ھذا ا لشرعیةنتخابیة مشابھة إتتمتع بشرعیة وكسلطة 

ساس ٲ لبرلمانلنواب ا نتخابیة/ الشرعیة اإل ولالمطلب ا
  التوازن

یتكون من غرفة  التجارب السابقةفي ظل  النظام السیاسي الجزائري ن البرلمان فيلقد كا

في حین یقضي  قتراع العام المباشر والسري.عضائھا عن طریق اإلٲینتخب  ،واحدة

یتغیر بالنسبة  ن الوضع لمإف . ومع ذلك112غرفتین من لبرلمان یتكونا نٲ يالدستور الحال

ن الجدید یخص فقط الغرفة الثانیة ٲو المسماة بالمجلس الشعبي الوطني.ولى للغرفة ا

                                                           علیھا تسمیة "مجلس األمة".طلق ٲوالتي  ،ستحدثة في الدستور الحاليالم

قتراع عضائھ عن طریق اإلٲثلثي  بولى ینتخلمجلس الجدید على خالف الغرفة افھذا ا 

ئیس ما یعین بین .المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة عضاءٲ غیر المباشر والسري من طرف

  .المجاالتفي مختلف  باقي من بین الكفاءات الوطنیةخیر الالجمھوریة الثلث ا

لیھ معظم إكما ذھبت  ،113قلیميحقق التمثیل اإلنتخابیة یمة بھذا الصیغة اإلفمجلس ا 

  .نظمة التي تعمل بنظام الغرفتینا

) ھي الغرفة وقد كانت ھذه الغرفة الثانیة أو العلیا (كما یسمیھا الكثیر بسبب تكوینتھا البشریة

 التي كان یركز علیھا كل مؤسس یتبنى نظام إزدواجیة الغرف في البرلمان لضمان التوازن.
                                                   

  ل والمتمم.المعد1996من دستور 98) المادة  112
113) B.Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, op.cit., p.278. La constiution espagnole de 
1978, inspirée de la constitution française fait du Sénat « une chambre de la représentation territo-
riale » 

-G.Bergeron,  Fonctionnement de l’Etat, op.cit. p.256-258. « Les chambres hautes démocratiques se 
divisant en chambres hautes coorporatistes et en chambres hautes politiques ».  
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ونطاق  نھا مركز التوازن بسبب وضعھاأمؤسسین على فمنذ البدایة إعتبرھا كثیر من ال

علھا غرفة مراقبة للعمل لى جإإختصاصھا أحیانا أخرى، فقد ذھب المؤسس االمریكي 

ل التنفیذي، بإعتباره یشارك رئیس الجمھوریة في بعض اإلختصاصات وللعمالتشریعي 

یذھب الى  نأ وأ وذلك بسبب تمثیلھ المتمیز كحامي ألختصاصات الوالیات. ،114السیادیة

ة غرفعلى منع المجابھة المباشرة لل غرفة مشاركة في العمل التشریعي، تساعد جعلھا

  فعل ذلك المؤسس الفرنسي. ، كماس الجمھوریةیمع رئ السفلى التشریعیة

نتحابیة تشكل ھي األخرى أساسا للتوازن بسبب ضبط ھذه لذلك كانت الشرعیة اإل و

زدواجیة في الذي كان في البدایة مبرر ھذه اإل ،جتماعيالشرعیة وربطھا بالتوازن اإل

، أصبح البرلمان بغرفتیھ 115القرن التاسع عشرحزاب السیاسیة في . وبعد ظھور األالغرف

الشعب والتعددیة  تمثیل بینفضال على أنھ یتشكل من نواب منتخبین(الفرع االول)، یجمع 

                                        السیاسیة(الفرع الثاني).

                                                                                                                               

                                                   
114) G.Bergeron, Fonctionnement de l’Etat, op.cit.  p. 256. « Duverger en propose la classification sui-
vante.1°chambres hautes fédérales « sera l’image de l’unité de l’Etat fédéral ».2° chambres hautes 
autocratiques « le bicaméralisme est alors un moyen de résister à la démocratie ».3°chambres hautes 
démocratiques « les chambres politiques (subdivisions) ont pour but de palier aux inconvénients du 
monocaméralisme en jouant un rôle de contrepoids vis-à-vis de la chambre basse ». 
115) B. Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, op.cit. p.206.  
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  نواب منتخبینل من / البرلمان مشكولالفرع ا

  الحكم  طاحة بنظاماإل والذي تحقق منذ ،عتراف بالصفة النیابیة للمجالس البرلمانیةن اإلإ

. تأكیدھالى إال تحتاج  یعد من المسلمات التي ،القرن السابع عشر  المطلق في نھایةالملكي 

في ظل ظروف مختلفة عن تلك التي عرفتھا  تأسستن إلمجالس البرلمانیة الحدیثة وا أما و

  .تبر الوارثة لھذه الصفة النیابیةتعف ،المجالس التقلیدیة

 فھو ،یتحقق لھ ھذا الوصف ،الس الحدیثةلى ھذه المجإالبرلمان الجزائري الذي ینتمي  و

نتخابیة الشرعیة اإل وبموجب ،الدستور ماحكٲموجب ب واألمةتمثل الشعب التي الھیئة النیابیة 

 الدستورولذلك كفل  .الشعب رادةإ نعتعبرالھیئة النیابیة التي  نھٲو ،أعضائھ االتي یحوزھ

 من الثبات نوعوكذا تحقیق  ،كثرٲستقاللھم إلضمان وتدعیم النیابیة  الحصانة ألعضائھ

نھایة العھدة بالطریقة العادیة التي تشكل  ولذلك تظھر أھمیة .للعھدة النیابیة ستقرارواإل

                                                                                 الضمانة األخرى إلستقالل النواب.

                                              :ستقاللھمإل ةناضمنتخابیة البرلمان اإل نوابشروط  وال/ٲ

نتخاب وشروط قابلیتھم لإل ،مةمجلس ا وأعضاءنتحاب نواب المجلس الشعبي الوطني إن إ

ستقاللھم حدى الضمانات إلإتشكل  ،نتخابي الحاليالتنافي كما یحددھا القانون اإلت وحاال

ببعض  ب البرلمانلنوانتخابیة ون الشرعیة اإلحاط القانٲوقد  .116ستقالل مؤسسة البرلمانإو

یتسنى لھم القیام  . وذلك حتىفي حالة من حاالت التبعیة الوقوعمن تحمیھم  الشروط التي

   و قناعتھم.ٲقرارھم  مصداقیةالتي ستشكك في  ،الخارجیة التأثیرات نبعیدا عبمھامھم 

التي قررھا القانون السماح داریة إمع وظائف لى ذلك منعت حاالت التنافي إ وباإلضافة

ستمراریة نفوذ إلضمان  ،لى ھذه المؤسسةإن الدخول دبیا وسیاسیا مٲغیر مؤھلین  ألشخاص

یتفرغ لمھمتھ ویبتعد عن المؤثرات  ما یجعل النائب اھذ و دارة على مستوى البرلمان.اإل

  .الشعب التي تضعف من ھمتھ وقوتھ في خدمة ،و العملیةٲجیة والمادیة السیكولو

                                                   
، و المعدل 06/03/1997لمتمم، المتضمن قانون اإلنتخبات الصادر بتاریخ المعدل وا 07-97من القانون العضوي رقم  106) المادة 116

  الجریدة الرسمیة رقم   2012ینایر 12بتاریخ 01-12والمتمم بالقانون العضوي رقم
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.                            التنافي مع مھمة التمثیل توحاال ،حشللترلقد میز القانون بین حاالت عدم القابلیة   

في  معینة من الترشح مارسوا وظائفالذین شخاص ا یمنعا/حالة عدم القابلیةللترشیح: 

ستقاللھم إ وذلك لتحقیق .عن العمل في تلك الدائرة التوقف لمدة سنة بعد عملھمنطاق دائرة 

ستغالل للنفوذ إكل ستبعاد إكذلك و ،دارةمن اإل ھمقرببسبب  ھذا المركزر یثتستبعاد إو

خارج ھذه  قامتھإمكان غیر من ذا إما ٲ .الوظیفي القریب منھ زمنا ومكانا محیطھبسبب 

مع غیره من  تساوىذ یإن یترشح ٲ فال مانع ،عن ھذا المحیط الوظیفيعد تبٲوالدائرة 

یجابي اإل وٲ يسلبثیرالأتال اتھو قطع كل عالقذ العبرة من وضع ھذا الشرط إ. المترشحین

ستغالل االنفوذ الذي إحاالت حدوث بین المترشحین ومنع  اواةوتحقیق المس ،المترشحعلى 

                                                                                          .                              نتحابیةاإلالعملیة  یشوه

ن یتخلى خالل ٲ الفائز التشریعیة یجبربات نتخان الفوز في اإلإ :117حاالت التنافي ب/

ن ٲكما  .نتخاباتإلا و النشاط الذي كان یشغلھ قبلٲنتخبات على الوظیفة الشھر الموالي لإل

ثبتت صحة عضویتھ في حالة ٲقد جعل من النائب الذي  ،بنتداعتماد المشرع لقاعدة اإلإ

   .118نتداب قانونيإ

ما وھذا  ،الفصل بین السلطات ٲعتماد مبدنتیجة إلال إنتداب للنائب ما ھي إلحالة ا ن تقریرٲو

تتنافى فالنیابة  المؤثرات.یبعده على كل و ،دائمة لنیابتھسیمكنھ من التفرغ كلیا وبصفة 

   .جورةالموممارسة الوظائف 

ضمن لھ یو ،طلبات حیاتھ الیومیةمتائب یمنحھ تعویضا یكفیھ لمواجھة ساسي للنالقانون او

 التعرض للضغوطیمنعھ من  امالی ستقالالإوما یكفلھ كذلك طمئنان. وھإكرامة العیش في 

                                                   
  .326الصفحة  1990) سعید بوشعیر النظام السیاسي الجزائري،  دار الھدى الجزائر  117

.   09.یحدد حاالت التنافي مع العھدة البرلمانیة.( مجلة الوسیط العدد 2012ینایر  12المؤرخ في  02-12من القانون العضوي رقم  3المادة  -
  وھي دوریة تصدر عن وزارة العالقة مع البرلمان( ملحق).

  المعدل والمتمم.  1996من دستور  105)المادة  118

                                                                                                                             .                               326سعید بوشعیر المرجع السابق الصفحة -
مكانیة الجمع بین إستثناء ستبقى على سبیل اإلإ. قد 05/04/2000بتداء من إن القانون العضوي المنظم لقانون النائب إوفي النظام الفرنسي ف –

ن كانت في إمھمة النائب مع تولي منصب رئیس المجلس البلدي. وھذا یعتبر نوع من التداخل بین عضویة البرلمان والسلطة التنفیذیة المحلیة ( و
                                                                       عتبارھا وظیفة تمثیلیة كذلك.)                إستقاللیة النائب بإالحقیقة ال تؤثر على 
www.electionslégislatives fr (site de l’Assemblée nationale française.  
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ذا عین في وظیفة إ ،حد المجلسیننتمائھ ألإة تلقائیة بصف كما یفقد النائب. والمساومات

                                                            نتخب لتولي العضویة في المجلس الدستوري.                                 إ وٲ حكومیة

ثبات العضویة إشرط  نجد لنیابة التي تلي فوز النائبلمباشرة مھمة ا ومن الشروط الشكلیة

وھذا الشرط ھام جدا ألنھ  .119حدى غرفتي البرلمانإثبات العضویة داخل إمن قبل لجنة 

ویستتبع ذلك تمتعھ بالحصانة البرلمانیة التي  ،یضفي على المترشح الفائز صفة النائب قانونا

                                                                                     ء مھمتھ النیابیة.داٲستقاللیتھ بمناسبة إتضمن 

                                             :ستقاللھمإل ةناضمالنواب البرلمانیة  حصانةثانیا/ 

و ٲمھمتھ بعیدا عن الضغوط المادیة  داءٲ بالحصانة البرمانیة تمكنھ من ن تمتع النائبإ

                                      الحكومةا سواء من قبل یتعرض لھ المختلفة التي المعنویة وتحمیھ من المتابعات القضائیة

مة على السواء عضاء مجلس امن الدستور تعترف للنواب و 109 المادةفراد. فا وٲ

ن ترفع ٲ . والعلى العموم وقفوای وٲن یتابعوا ٲیمكن  البالحصانة البرلمانیة مدة نیابتھم و

راء ٲمن علیھ  ي ضغط  بسبب ما عبرواٲیسلط علیھم و ٲ ،و جزائیةٲمدنیة  یة دعوىٲعلیھم 

.                                           120خالل ممارسة مھامھم البرلمانیةتصویتھم  و بسببٲ ،بھ من كالمو تلفظوا ٲ

 وذلك من ،وبصفتھم الجماعیة ستقالل للنواب فرادىمنھا ضمان اإلوھذه الحصانة یراد 

  .فرادو حتى من األٲو القضائیة ٲتي من السلطة التنفیذیة ت مضایقة وٲیة متابعة ٲ خالل منع

وحمایتھ من  حرمة شخص النائبلوكذلك ضمانا  تالفصل بین السلطا ٲاما لمبدحترإوذلك 

المتابعة  نعدامإوینتج عن ھذا الوضع مھامھ النیابي.  ثناء ممارستھٲتعرض لھ عتداء وإكل 

 بصفة زلانو یتٲ ،ذن بذلك البرلمانما لم ی ثناء الدورات التشریعیةٲضد النائب الجزائیة 

                                                   
من النظام  8و7. والمواد  53الجریدة الرسمیة العدد1997/ 13/08من النظام الدخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر بتاریخ  9و8) المواد 119

  .08الجریدة الرسمیة العدد 18/02/1998مة الصادر بتاریخ  الداخلي لمجلس ا
  .109المعدل والمتمم،  المادة  1996) دستور 120
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ال بعد إو جنحة ٲالمتلبس بجنایة  توقیف النائب مكانیةإعنھ عدم كما ینتج   .121صریحة

                                                                                               .                122خیر بذلكوسماح ھذا ا الغرفتینحدى إخطار مكتب إ

ن ھذا ٲو .داء المھمةٲالخارجة عن  فعالتخص ا حرمة الشخصیة ال نٲویفھم مما سبق 

                            تقتصر على الجنایات  نماإو ،الفیة التي تترتب عنھا تعویضاتالمتابعات المخ المنع ال یشمل

 ھنقطاع وخالصإداء مھامھ دون ٲ نما یقصد من ورائھ تمكین النائب منإوكل ھذا والجنح. 

 ستقاللیة للنائب الذي الاإلكد ذا تتوبھ .المتابعات خالل الدورة التشریعیةمن كل العراقیل و

 ،لسعضاء المجٲ غلبیةٲلى إعن النائب مر رفع الحصانة ٲویرجع  .123زمالئھ مامٲال إیمتثل 

   .124خیرلیھ ھذا اإینتمي   الذي

 ھم،قبل غیرھ للنواب ئمر تقدیر خطٲویعود  ،مام زمالئھٲساسیة ٲفھو یكون مسؤوال بصفة 

عدالة مام الٲلیظھر ویمتثل  بذلك من صفتھ النیابیةعنھ الحصانة وجرد ت دانوه رفعٲذا إف

لى غایة إنتھاء مدة نیابتھ التي إوفي الحالة العكسیة یحتفظ بالحصانة  ،ي شخص عاديك

                                                                                               تعتبر ضمانة أخرى إلستقالل النائب.

                                                                                                                     :125ستقال ل النوابخرى إلٲضمانة  النیابةنتھاء إ/ ثالثا

 لعضویةالنائب لوظیفة تتنافى مع ا و بقبولٲستقالة ما باإلإن تنتھي ٲن مھمة النیابة یمكن إ

                          ما حاالتٲ بصفة فردیةنتھاء النیابة . ھذا بالنسبة إلو بالوفاةٲو باسقاط  النیابة ٲن البرلما في

                                                   
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني" تودع طلبات رفع الحصانة البرلمانیة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من قبل  12 ) المادة 121

                                                 عضائھ"                          ٲمن ¾ غلبیة لة باشھر ثم یفصل المجلس في المس3وزیر العدل. تدرس الطابات اللجنة القانونیة.  ویبت المجلس في اجل 
.                                                                                                                            94و93و المواد 25مة . المادة النظام الدخلي لمجلس ا -
و تققید ٲعتقال إلى إتھام) على سلبیات تؤدي دعاء(اإلن كان ال یحمي النائب حرمة  ضد اإلإمایة مقررة في النظام الفرنسي "الذي ووھذه الح –

حتجاز والتقیید والحرمان إذن المكتب االفي حاالت مخالفة صریحة اوجربمة. وعالوة على ذلك تم تعلیق إو حرمان دون الحصول على ٲللحریة 
."                                                             04/08/1994صالحإذا كان مطلوبا للجمعیة. وھذا بعد ٲو السعي وراء عضو لمد الدورة التشریعیة ٲمن الحریة 

www. elections législatives. fr (site de l’Assemblée nationale française). 
  مة.من النظام الدخلي لمجلس ا 95لمجلس الشعبي الوطني.  والمادة من النظام الدخلي ل 13) المادة  122
  .328سعید بوشعیر النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق الصفحة  123
 ¾غلبیة ٲتشترط 2فقرة 13لرفع الحصانة على النائب...والمادة¾ تشترط اغلبیة  5الفقرة 12) النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المادة  124

غلبیة اعضاء المجلس لرفع الحصانة. ٲمة التي تطلب كذلك من النظام الدخلي لمجلس ا 94سقاط النیابة في حالة المتابعة القضائیة. المادة إل
  سقاط النیابة.من نفس القانون إل 95غلبیة تشترطھا المادةونفس ا

،  1994الوثائق والنصوص، عن دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر ) ادریس بوكرا،  تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر من خالل  125
  .08/08/1989المؤرخ في  14-89ساسي للنائب رقم من القانون ا 57.  نجد المادة 142-127الصفحات 
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المؤسس  التي حددھانتھاء العھدة النیابیة إما بإون فھي تك ،ء النیابة بصفة جماعیةانتھإ

ما في ٲ .مةعضاء مجلس اس الشعبي الوطني وبست سنوات بخمس سنوات لنواب المجل

 كما .لى ثالث سنوات فقطإتتقلص المدة فقد  خیرالعضویة على مستوى ھذا ا تجدید حالة 

ما عندستثنائیة إالوطني وبصفة الشعبي  یضا النیابة بصفة جماعیة لنواب المجلسٲي تنتھ

  .                  1996دستور من 82حكام المادة ینحل المجلس وجوبا طبقا 

في ھذه و ،عضائھٲحد ٲستقالة إفیھا المجلس  یحدد القانون الحاالت التي یقبلا/االستقالة: 

بعد  . وقرب جلسةٲالمجلس في  لى رئیس المجلس الذي یخطرإستقالة معللة تقدم اإلالحالة 

  .     الحكومة بذلكجلس وتبلغ ممكتب المجلس یطلع ال دراسة الطلب وقبولھ من قبل

لعضویة في یقبل وظیفة  تتنافى معھا ا ن النائب الذيإ: ب/فقدان صفة النیابة بحكم القانون

عین النائب وزیرا في ذاإیفقد صفتھ النیابیة. ف ،مةي مجلس او فٲالمجلس الشعبي الوطني 

یة ٲستدعي لتولي ٲ وٲ ،في المجلس الدستوري القاضي  ختیر لتولي وظیفةٲو ٲ ،الحكومة

وذلك دون  ،النائب بحكم القانون دا لصفةعد مستقیال وفاق ،تتنافى مع نیابتھ خرىٲوظیفة 

     .                                     126ھستقالتإ تقدیم

جل                 ٲوذلك من  ،الفصل بین السلطات ٲعتماد مبدال نتیجة إلإماھي  نتدابحالة اإل ن تقریرإ

ن ضمان إ. لھستقاللیة الضروریة وكذلك ضمان اإل ،النیابیة ضمان تفرغ النائب لمھمتھ

ساسي تعویضا یكفیھ فقد منحھ القانون األ ،لیست من ھذا الجانب فقط ة النائبستقاللیإ

                         طمئنان.                   إمان وٲوالعیش في  لمواجھة متطلبات الحیاة

 وٲنتخابھ إقابلیة  وط یستوفي شر مة الو عضو مجلس اٲكل نائب  النیابة:ج/ اسقاط 

كما تقضي  127عضائھا أغلبیة ب سقاطس ھذا اإلالمجلعنھ صفتھ النیابیة ویقرر تسقط یفقدھا

  .         لغرفتي البرلمان ةالداخلی نظمةا حكام فيٲبذلك 

                                                   
من قانون االساسي  57/2. و المادة 329) سعید بوشعیر، النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق الصفحة 126

، 61المتعلق بعضو البرلمان الجریدة الرسمیة  2001ینایر 31بتاریخ  01/01المعدل والمتمم  بالقانون رقم 08/08/1989بتاریخ89/14النائب
  ستقالة.التي تجعل من حالة فقدان صفة  النائب بحكم القانون الصورة الثانیة بعد اإل

  مة.من النظام الدحلي لمجس ا 95والمادة  ،من النظام الدخلي للمجلس الشعبي الوطني 13) المادة  127
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حد ٲیمكن المجلس الشعبي الوطني عزل  من الدستور 107حكام المادة طبقا  د/العزل:

رتكابھ فعال یخل بشرف مھمتھ إبسبب  ،ذا صدر ضده حكم قضائي نھائيإ ،عضائھٲ

ن ھذا العزل إ .لغرفتي البرلمان الداخلیة نظمةحكام اٲكذلك  ؤكدهوھذا ما ت .128النیابیة

 ،الفصل بین السلطات ٲتى كنتیجة لمبدٲنما إ ،ل للبرلمانالذي یعتبر نوع من الجزاء الذي خو

 ذاتیا اذا جعل الجزاء جزاءفلھ .خرىعن السلطات اخیرالل ھذا استقإالذي یضمن 

                                                                                                .                          ستقاللكیدا لھذا اإلت وداخلیا للبرلمان

  الفرع الثاني/ البرلمان ممثل التعددیة السیاسیة والشعب
تمثیل الشعب  ىیقتصر علصبح تمثیلھ ال ٲالسیاسیة في ظل التعددیة  الجزائريمان ن البرلإ

یاسي الممثلة للتیارات التعددیة السیاسیة المتواجدة في الحقل السلك یعكس كذ وإنما ،واألمة

                     .والوطنیة المحلیةنتخابات بمناسبة اإلسیاسیا بات وجودھا ثإ ة التي تریدالمختلف تعاوالقنا

لتي تسمح لھا بمباشرة الصراع الطاقة الضروریة ا قدر منكبر ٲتعمل على جمع  واألحزاب

 نظمة المفتوحة للمنافسةفي ا الدولة سلطةوتكون  .السلطة على ءستیالاإل جلٲمن 

 یأملن كل حزب  .حزابالدولة ھي دولة ا نٲ يٲحزاب ا ترجمة لسلطةم السیاسیة

ھات یجل فرض توجٲ من ا االطارستغالل ھذإعلى  عملوی ،السلطةلى إل لوصووینشط  ل

  .129الحزبیة تعاالقنایدیوجیا تخدم إ متحیزةو معینة ةیسیاس

                                                   
  مة.من النظام الداخلي لمجلس ا 96والمادة ،من النظام الدخلي للمجلس الشعبي الوطني 14) المادة  128

129) G. Burdeau, L’Etat,  éd Seuil, Paris 1970,  p.96-97. « Dans la réalité, le régime des partis, bien loin 
de renforcer la puissance de l’Etat comme c’est le cas avec le parti unique, semble la condamner à 
l’evanescence. D’une part la politique dont l’Etat serait l’instrument n’aurait qu’un caractère provisoire 
puisqu’elle pourrait être à tout instant remise en cause par un succès des partis d’opposition; d’autre 
part, ce serait une politique fragile puisque par hypothèse, elle n’exprimerait que des vues fraction-
nelles de l’opinion ». 
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 غراض الحزبیة ا حزابا بھا تحققي تال قناةل الن سلطة الدولة تمثإففي ھذه الظروف ف

منھ یتخوف  وھذا ما .130فراد المجتمع قاطبةٲى حساب المصلحة العامة التي تھم عل الضیقة

  . العامةداة لخدمة مصالح فئویة ال المصلحة ٲلى إسیحول الدولة  ألن ذلك ،رجال السیاسة

وقد نتج  ،الرابعةو الوضع في ظل الجمھوریة الثالثةمثل ھذا  الدولة الفرنسیة قد عرفتو

 ثرٲو .حزابالمفرط  لسلطة ا ستغاللبسبب ھذا اإل ستقرار السیاسيالالنوعا من عن ذلك 

 التفكیرلى إبعد  دفع بالقیادات السیاسیة فیما ما ھذاو .الفعالیة السیاسیةعلى المردودیة و سلبا

  . 131تأثیرھامن  لإلضعافلیات قانونیة آوضع  والعمل على باحزاتجاوز سلطة  في كیفیة

، من خالل السیطرة الحزبیة بصیغة جدیدةھذا الشكل من  تعرفما السلطة في الجزائر فقد ٲ

ولى طوال المرحلة ا حتكار السلطة والسیاسةإھ الذي نتج عن الحزب الواحد فرض سلطة

قننھا  التي التعددیة المصطنعة فسری ما . وھذاالجزائریة التجربة الدستوریةمن عمر 

تعدد نظام ن  .قلحقیقیة في الظروف الحالیة على االتعددیة ال ىتعبر علالمشرع والتي ال 

تشكل  ینٲ نظام الحزب الغالب من خالل ،الحزبیة حادیةا یحتفظ بذھنیةزال یحزاب الا

  .لھذا الحزب الغالب فروع الصغیرة مجردحزاب غلب اٲ

بمؤسسة  ال الجمھوریة رئیسبشخص ترتبط السابق  في ظل النظام سلطة الدولة نأكما  

 .والنفوذ المؤسسة القوة منح الرئیس الراحل ھواري بومدین الذيبتداء من عھد إ ،الحزب

 ،الرئیسبرشح وتالمبن حد ا لىإالتي مدت الرئاسة  ن المؤسسة العسكریة ھيٲعلى  فضال

زمة في مرحلة استثناء إ(وھذا بفي ھذا المجال ثانويال دور إلم یكن لھ ن الحزب ٲو

 ،مرة ول س المؤسسةٲر على محمد بوضیاف التاریخیة ت الشخصیةین ظھرٲ التسعینات

                                                   
130) G.Burdeau, op.cit. p. 344-345. «De fait, soutenu par des coalitions de groupes, le Cabinet devait 
sans cesse sauver leur cohésion par des concessions aux exigences de leurs membres. Ce phéno-
mène était particulièrement apparent dans les dernières années de la 3°République, lorsque les mi-
nistres furent officiellement considérés comme les représentants de leur parti au sein du gouverne-
ment. En 1936, Léon Blum se déclarait, devant la fédération sociale de la seine, le représentant de 
son parti au gouvernement ». 
131) G. Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.425 « La réforme constitutionnelle qui a été initié par le 
général de Gaulle et qui a donné naissance à la constitution de 1958, prenait le contrepied de l’ancien 
système tel que inscrit dans l’ouvrage de M. Debré, fidèle conseiller et homme de confiance du géné-
ral (Refaire une Démocratie, un Pouvoir, un Etat ) edité en 1958 » . 
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یسمح للتعددیة السیاسیة في  وكل ھذا ال .)موافقة الجیشبسبب  كذلك ممكنان اك والذي

   اسیة.غلبیة الرئیعیق غلبة الرئیس وا ن تتفاعل بالشكل الذيٲ ئرالجزا

                                                                                                        :البرلمان ممثل الشعب /والٲ

بھ یراقب عمل ي رادتھ والذإطار الذي یعبر فیھ الشعب عن اإلالمجلس المنتخب عتبرُی

نین في تسییر . كما یعد المكان الذي یحقق ویضمن مشاركة المواطالسلطات العمومیة

یضا ٲ یؤكد الذي ،ھعضائٲغلبیة نتخابي الطابع اإلویساعده في ذلك  .132ةالعامالشؤون 

صور  حدىإسیادیة كما تتحقق بھ یل الشعب كھیئة تمثفیھ  حققتیفصفتھ النیابیة والتمثیلیة. 

بین الشعب وممثلیھ المنتخبین داخل البرلمان بواسطة  رتباطوھذا اإلیا. لعمقراطیة الدیم

  بین الشعب ونواب البرلمان. لتزامإوجود عالقة سیاسیة ویؤكد  الوكالة النیابیة

 یوم ھاالتي حازو الثقةعلى  والحفاظ ،ھعایة مصالحر لزمھمالشعب ی فدورھم كممثلي 

مالھ. آو ئما لتطلعات الشعبستجابة دااإلو مسؤولیة الدفاع مھتحملذه الثقة ھ نألو قتراع،إلا

سترجع لھ الكلمة ولو  ، التيصاحب السیادة األصلیة تجعلھم یحترمون المسؤولیة ھذه نأو

دة عرفانا ھعیجدد لھ ال  نب وعلى النائب داء النیابيلیحكم على ا ،نتھاء العھدة النیابیةإبعد 

  .ھمالفي حالة اإل ھأن یقصی وٲلھ 

فھي تشكل  ،من جعل النائب تحت رقابة الشعب كثرٲال تعني  قیت النیابة في البرلمانفت 

 ،ھمعلیوتخاذل یحسب ٲرلمان على كل تھاون كم من خاللھا الشعب نواب البفرصة یحا

 .تجاه الشعب والحزب نضباطاإل علىلى المحافظة إستضطره   تھثقفي تجدید  النائب رغبةف

لزامیة التي تجعل الشعب في تواصل دائم مع تبني الوكالة اإل الجزائري سسالمؤرفض ذا إف

 ئیة بین الشعبنھا القطیعة وبصفةحداث إ حتما ن ذلك الیعنيإف ،وتحت رقابتھ وممثلیھ ھنواب

                                                   
  المعدل  والمتمم. 1996من دستور 16والمادة 2فقرة14و المادة  3فقرة7و 100)المواد 132
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 كثرٲ الوحدة الوطنیةظ على احفوال "مةٲالشعب "نما لضمان تمثیل إو ،133وھؤالء النواب

                                              .النظام من مخاطر الجھویة ةیاحموحة الوطنیة لوالمص

                                                                             :مةالبرلمان ممثل ا ثانیا/

ھمة النائب " منٲ لذ قاإ ،105المادةفي  طبیعة التمثیل في 1996الحالي لدستورلقد فصل ا

ام الوكالة العامة عتماد المؤسس الجزائري نظإوھذا یعني  .مة وطنیة"وعضو مجلس ا

بكل من  ٲخذ من حیث المبدٲن إس الجزائري وفالمؤس .لزامیةالوكالة اإل من للبرلمان بدال

نظریة سیادة نھ غلب إف .134تقلیدا للمؤسس الفرنسي مةا نظریتي سیادة الشعب وسیادة

وكذلك  ،مةلزامیة على وحدة الشعب وااإلنعكاسات الوكالة إوذلك لتجنب  ،مة تطبیقاا

                .                                 135على مستوى البرلمانالجھویة نعكاس المصالح إتخوفا من 

، ألنھ مةواالجزائري بغرفتیھ یحقق تمثیل الشعب لبرلمان ان ٲ خیرالقول في ا ویمكن

 تباینبحكم  ي المجلس الشعبي الوطنيٲ ،ولىبواسطة الغرفة ال الشعب یمثیجمع بین ت

 مة من خاللل ایمثوت ،قلیمیاإنتخابیة الموزعة ائر اإلكل الدو عضائھ عبرٲءات نتماإ

 الكفاءات نواب المجالس المحلیة و تھبیركالذي یجمع في ت ،مةي مجلس اٲة الغرفة الثانی

                         ختالف توجھاتھا.إحزاب السیاسیة بنھ یمثل اٲفضال على   ،المختلفة لوطنیةا

                                                                                                    :البرلمان ممثل التعددیة السیاسیة ثالثا/   

التشكیالت السیاسیة في حزاب وابحق  یعني كذلك اإلقرار إن اإلعتراف بالتعددیة السیاسیة

نتحابات المفتوحة للمنافسة ل فتح قنوات التعبیر بمناسبة اإلوذلك من خال ،ي العامٲتوجیھ الر

ابع نشاء الجمعیات ذات الطإبحق  افھاعترإ بعد لیھ الجزائرإ وھذا ما سعت .یاسیةالس

 نشاءإقر ٲبأن  رفع اللبس نھائیا ماعند ،ھذا الحق بتعزیز 1996وقد قام دستور  ،السیاسي

                                                   
كثر في ٲركان الحزب وھذا بدرجة ٲیادة لزامیة تجاه قإلى وكالة إنتخابیة لزامیة تجاه ناخبي الدائرة اإلإلزامیة من وكالة ) تحول نظام الوكالة اإل 133

  ظل نظام احزب الواحد.
  من الدستور الفرنسي تؤكد ھذا التقلید. 3ولى من المادة قتبست الفقرة اإمن الدستور الجزائري التي  6)المادة  134
ن الوطنیة على سیادة الشعب وكذلك  سباب في تغلیب السیادةحد اٲن التخوف من ظھور مالمح الجھویة عاى مستوى الھیئة النیابیة ھو إ) 135

من المرجع  21-20ھذه السیادة تتوافق مع نظام الحزب الواحد ومكانتھ في النظام السیاسي الجزائري. كما یؤكده محمد براھیمي في الصفحة 
  ) .Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelleالسابق.
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 المساندةالدعم وجاد یإوالعام  يٲتوجیھ الرعلى  حزاب المختلفةا فتعمل .السیاسیة حزابا

  .الحمالت اإلنتخابیة التي تنشطھامن خالل  لقناعتھا

 ،بالقائمةبالتمثیل التناسبي  الشعبیة نتخاب نواب المجالسقتراع إلاإل نمط ختیارإن ٲكما 

 بمناسبة المشرع الجزائري هالذي تبنا ختیاراإلھو و السیاسي. التعدد یدعم ویغلب ھذا

 136الشعبي الوطنيلمحلیة والمجلس اس عضاء المجالٲجعل لی خیر،انتخابي صالح اإلاإل

. رلمانبال غرفخل دا حزاب أن تتمثلا جلن ولیمك ،التناسبي قتراعاإلوفق نمط  ینتخبون

  حزابا من عددكبرٲیمكن  و بالنتیجةھف ،نتخابیةالعدالة اإل كثرٲیستھدف  نمط ال ھذا ولكون

 )٪5(المئویةقید النسبة  تطبیق وإن كان .مثیل في المجالس المحلیة والوطنيكسب حق الت

في التمثیل  حزابا حظوظ یجعل ،للمشاركة في توزیع المقاعد نونالقا ھارطتشإ التي

  .والمتوسطة الحجم دون غیرھا ةریحزاب الكبا یساعد و ى البرلمانمستو علىالتتساوى 

 كعددنائبا(15 اخلي لغرفتي البرلمان التي تشترطالد محكام النظاٲ كذلك تؤكدهما وھذا 

نواب داخل مجلس 10عبي الوطني والش داخل المجلس برلمانیة ةلتشكیل مجموع )معقول

                           تحقیق حزاب معلق على شرط فالتوافق بین ھذین الشرطین یجعل حق التمثیل لأل .137ة ما

لة مسالتي إھتمت ب خلیة لغرفتي البرلماناالدنظمة ام اینھ أحكتبشرعیة تمثیلیة معقولة كما 

التشكیالت السیاسیة مشاركة مختلف كیفیة  ولم تترك ،داخل البرلمانسیاسیا  حزابتمثیل ا

  .138مفتوحة البرلمان مستقبال دخولھال مالتي یحت

 تشكیل مجموعاتمكانیة إلغرفتي البرلمان بظمة الداخلیة نحكام الواردة في اقرت اٲو

كما  الضروري لذلك. القانوني بلوغ النصاب تشرطإ ھانلكو ،حزابابرلمانیة من قبل 

ب الغرفة مكت في توزیع مناصب نواب الرئیس داخل يٲالر بحقحكام نفس ا لھا عترفتٲ

                                                   
.                                         121-101، المواد06/03/1997بتاریخ07-97نتخابات المعدل والمتمم الصادر تحت رقم المتعلق بنظام اإل) القانون العضوي  136

الة راد تحقیق العدٲ حزاب من المشاركة في توزیع المقاعد بأنھكدت  نیة المشرع عند فرضھ لھذه النسبة المئویة التي تقصي بعض ا"لقد ت
نسحاب من العملیة السیاسیة حزاب التي ال تضمن تمثیال محترما محكوم علیھا باإلقصى درجة. فاٲلى إنتخابیة  دون تفتیت الحقل السیاسي اإل

  خرى"    حزاب امام عضویة اٲنھا لن تستطیع بلوغ نصاب المجموعة البرلمانیة وعضویتھا تذوب وتختفي 
  مة.من النظام الداخلي لمجلس ا 20الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  والمادة من النظام  61)المادة 137
  مة.من النظام الداخلي لمجلس ا 5فقرة 20من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة 5فقرة  61)المادة  138
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حضور بحق و  ،نعقادي تشكیل ھیئة التنسیق ودعوتھا لإلك فوكذل ،139تفاق فیما بینھا باإل

                                                                                                                  .140عضائھاٲیق بكیفیة تتناسب وعدد حقداخل اللجان الدائمة ولجان الت عضائھاٲ

 البرلمان حزاب داخلبواسطتھا امثل تالقانوني التي ت طارلمانیة تشكل اإللمجموعات البرفا

عات وفھذه المجم .141الرقابي ختصاص التشریعي وفي اإل نفوذھا تحقق بھا التي وسیلةالو

 ،حزاب من تفعیل دورھا داخل البرلمانالتي تمكن ا القنوات ىحدإتشكل بحق  البرلمانیة

تمكن  وأنھا ،حسب الظروف وعلیھاٲ مبادرات والمواقف التي ستحسب لھامن خالل جل ال

                                                .داخل البرلمان اف مؤیدة لھاطرٲلتحریك  ھانفوذستغالل إ حزاب المعارضةٲ

ن ٲتسمح لھ  والتي نتخابیة التي یتمتع بھا البرلمانالشرعیة اإل نٲیمكن القول  خیروفي ا

لى إالسیادیة  كذلك للظھور بمظھر الھیئةھي التي تدعمھ  ،ستقلةطة الملیظھر بمظھر الس

  جانب رئیس الجمھوریة. 

لى جانب رئیس إالثاني/ البرلمان ھیئة سیادیة  المطلب
  الجمھوریة

كسلطة  ویظھره ساسي الذي یمیز البرلمانصلي واختصاص الى اإلإضافة إلابو

خرى لھ ٲسناد صالحیات إن تخصیص والیمانع م المؤسس نإف ،ولىشریعیة بالدرجة ات

  في الدستور.أخرى  حكام ٲه تؤكد كما

 صاتختصااإل جانب رئیس الجمھوریة لممارسة بعضلى إیتدخل البرلمان كھیئة سیادیة و

لممارسة تلك  بنفس یتدخل بنفس الصفة ماك ،(الفرع االول)تصل بالظروف العادیةتالتي 

 یشارك رئیس فھو .(الفرع الثاني)الحرب وظروفستثنائیة اإل بالظروف تصلالتي 

 سسالذي یقرره المؤ ،يللتوازن الضرور خدمة تختصاصااإل في ھذه الجمھوریة

    في الدستور.                            الجزائري

                                                   
  مة.لمجلس امن النظام الدخلي  23من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة  16)المدة 139
  مة.من النظام الداخلي لمجلس ا 39-38-37من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمواد  45-44-43)المواد  140
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 104مة والمادة من النظام الداخلي لمجلس ا 86)المواد  141
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  لعادیةتدخل البرلمان كھیئة سیادیة في الظروف ا ول/ا الفرع
تدخل البرلمان في الظروف العادیة بالموافقة الصریحة حقیة ٲمكانیة وإقر المؤسس ٲلقد  

   وتدخلھ كسلطة سیادیة مشاركة في التعدیل الدستوري. ،السلمتفاقیات الھدنة ومعاھدة إعلى 

فھو الیعبر فقط عن  ،خرىٲ ختصاصات سیادیةإعدة  یمارسن البرلمان في الجزائر إ

یضا عندما یتدخل ٲ صفة السلطة السیادیةلھ  قحقتنما تإو .السیادیة بواسطة التشریعسلطتھ 

ن إو ،صلیة)ٲقد التعود لھ بصفة (التي  تصاصاتخرئیس الجمھوریة في بعض اإل لیشارك

بھذه الصفة یتدخل  وھو قل.السلطة السیادیة الثانیة على اب تصفن یٲتسمح لھ كانت 

      . 142كما یشارك في تعدیل الدستور ،تفاقیات الھدنة ومعاھدات السلمإللموافقة على 

الھدنة ومعاھدات ات تفاقیإة سیادیة لھا سلطة الموافقة على البرلمان ھیئ وال/ٲ
           :السلم

من قبل تفاقیات الھدنة ومعاھدات السلم إعلى  للبرلمان سلطة الموافقة الصریحة قرارإن إ

 ،مة وسیادتھاا عتبارھا تتعلق بمصیرإبالمعاھدات ھمیة ھذا النوع من ٲیؤكد  نماإ ،المؤسس

ختصاص. كما في ھذا اإل شراكھاإب وجألتي لھذه الھیئة ا یضا الصفة السیادیةٲكما یؤكد 

عندما  المؤسس ھناف ،ة التوازن الضروري في ھذا المجاللى حمایإیسعى من وراء ذلك 

ختصاص في ھذه زدواجیة اإلإقر بأ ،ختصاصباإل نفراد رئیس السلطة التنفیذیةإرفض 

  .للبرلمان الطابع السیاديب و لةأالمس

عرضھا فورا ملزم ب فھو ،مصادقة علیھاالمعاھدات والبرام إحق الجمھوریة لرئیس ذا كان إف

بھذه  متعلقةو المناقشة الٲالمداولة  تنتھيو ،یھا صراحةعل غرفتي البرلمان لتوافقعلى 

 .143جیل مع التعلیل في الحالتینأالتوٲو بالرفض ٲما بالقبول ٲ ،علیھا التصویتب المعاھدات

 "حوض"التعبیر بونما یرجى من ورائھ إتعلیل ھذا الن أكد تؤالمشروطة  فالموافقة الصریحة

                                                   
مظاھر دمج السلطات أو شكال من أشكال الرقابة والمشاركة في اإلختصاص، الذي یؤكد دعم  )لقد إعتبر الفقھ ھذا التدخل إما مظھرا من 142

 ... إستقاللیة الھیئتین أحداھما عن االخرى خاصة في األنظمة الفدرالیة،  أین  تكون الدول األعضاء ممثلة فقط على مستوى الھیئة التشریعیة
  الوطني.من النظام الداخلي للمجلس الشعبي  89)المادة  143
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تراضات عالتحفظات واإل سبابٲعن  ھمفصاحإو ،المعاھدة وبنودھامن  النوابعن موقف 

 سیسیةت كسلطة ھتدخلبمناسبة  كثرٲ السیادیة الممنوحة للبرلمان صفةال تأكدوت .التي یقدمونھا

                                                                                     .144رتعدیل الدستو مشاركة فيسیادیة وكھیئة أة یجزئ

                                                           :تعدیل الدستورفي  ثانیا/البرلمان ھیئة سیادیة مشاركة

افقة و بمناسبة الموٲاسبة المبادرة نمب ماإیئة سیادیة في التعدیل الدستوري یتدخل البرلمان كھ

                                                                                       .                        وإقراره التعدیل مشروععلى 

رد بحق المبادرة بتعدیل ریة ینفكان رئیس الجمھو ا/تدخل ابرلمان بمناسبة المبادرة:

وفي  1976 ي في دستورٲالحالي ستوري الجمھوریة السابقین للدستورفي كل من دالدستور 

ول للجمھوریة ا الدستورالمؤسس الدستوري في لیھ إما ذھب ل اخالفوذلك  ، 1989دستور

ادرة الشعبي الوطني في المبعضاء المجلس ٲ من غلبیة المطلقةشتراك اإقرٲلذي ا ،1963

ولم  ،یتینمشتركا بین الھیئتین السیاد ختصاصإإل ھذاالمؤسس  . فقد جعل145بتعدیل الدستور

غلبیة وا الجمھوریة رئیسیبادر بالتعدیل كل من   نٲفیمكن  .یجعلھ حكرا لسلطة واحدة

مباشرة البرلمان  لنوابصة الفر فالمؤسس ھنا یمنح حقیقة .البرلمان عضاءٲمن  المطلقة

یحق  ،التعدیل بضرورة الجمھوریة رئیسھتمام إعدم وٲالتعدیل. ففي حالة رفض حق 

 وھو بذلك یقر ،المبادرة بالتعدیلستغالل ھذا الحق في إة المطلقة من نواب البرلمان غلبیل

الجزائري تحقیق ھذه  راد المؤسسٲوقد  . الدستور تعدیل یادي للبرلمان فيالحق السبحقیقة 

 لمبادرةاذه ھ ھ لم یجعلولكن ،1996سنة ل خیرا من جدید في الدستور المبادرةالصورة من 

لم والتي  ،من الدستور174تن المادةسس في مختارھا المؤٲالصیاغة التي  بسبب ،تامة

  . یلبالتعدحق المبادرة ة رشابمفي  عضاء البرلمانصاص ختتحقق كامل اإل

                                                   
  المعدل والمتمم. 1996من دستور  1فقرة  174)المادة 144
  المعدل والمتمم. 1996من دستور177)المادة  145
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ھذه  خضعأ المبادرة للنواب دون تحقیقھا ألنھبتكریس حق وقد أوھم المؤسس الجزائري 

 و ھذه المبادرة الغیر التامةستكمال إلھ حق  الذي یرجع ،رئیس الجمھوریة تقدیرلالمبادرة 

   .یرفضھا ویتاجھلھاأن و أ الشعب ستفتاءإعرضھا على وی ھالن یقبب ،بالتالي حق الفصل فیھا

تتوقف  مشاركة البرلمان في تعدیل الدستور الن إ ب/تدخل البرلمان بمناسبة اقرارالتعدیل:

ت على یصولتتدخل البرلمان بغرفتیھ لیتأكد أیضا بولكن  ،لنوابلمبادرة المكانیة تحقق إعند 

 والصیغة وحسب الشروطبنفس الكیفیة وذلك  ،المبادرة التي یتبناھا رئیس الجمھوریة
صوات في من اغلبیة المطلقة ا ي بتحققٲ ،على نص تشریعي المطلوبة للتصویت ،نفسھا

                                                                                 .146مةصوات في مجلس اا¾ ة غلبیٲالمجلس الشعبي الوطني و

 البرلمان تدخلیظھر فقط بمناسبة ضمان حق ن الدور السیادي للبرلمان في الحقیقة ال إ

 ستثنائیةفي حالة الظروف اإل ن حق التدخلیظھر كذلك بمناسبة ضما نماإو ،رلتعدیل الدستو

  .ولىوالتي التقل أھمیة عن الحالة األ

حالة الطوارئ  لتمدیدتدخل البرلمان كھیئة سیادیة  الفرع الثاني/
  روالحصا

كلما ذلك و ،لمدة معینة الحصار حالة الطوارئ وحالة لرئیس الجمھوریة سلطة تقریر 

  حكامنفس ا تلزمھكما  .الدستور حكامأ إستغالل ھذه السلطة وفق ظروف الحالإقتضت 

تبرر اللجوء نتھاء الظروف التي إوب ،ھذه المدةنقضاء إب ستثنائیةاإل ھذه الحالة ن یرفعٲ

في  غرفتي البرلمان لتمدید ھذه الحالةة من ن یطلب الموافقب یضاٲلزمھ تكما  ،147لیھاإ

  .ستثنائيبالطابع اإل الحالة تتسمون ھذه لك ،بعض الظروف

   بالموافقة: تدخل البرلمان وال/أ

                                                   
  المعدل والمتمم . 1996من دستور  174)المادة  146
تنادا لمبررات سإذا كان لرئیس الجمھوریة وإ." و78)عقیلة خرباشي. العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة  147

لى اللجوء إدت ٲستثنائیة مرتبطة بالظروف التي تخاذ كل التدابیر الالزمة لحمایة الدولة ومؤسساتھا... ولكن السلطات اإلإستثنائیة المشروعیة اإل
  العادیة".لى المشروعیة إستثنائیة وتعود السلطة جراءات اإلن تختفي كل اإلٲنھ بزوال تلك الظروف یجب ٲلیھا. وھذا یعني إ
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خیر سلطة منح ھذا اأیضا  تعنيوالتي  البرلمانقبل  الموافقة من ھمیةٲفي الحقیقة تظھر  و

وجوب  المؤسس رقر عندماو .تمدید ھذه الحالةالمبررات الموضوعیة المقدمة ل وحق تقدیر

ختصاص رئیس إمن  الذي ھو ،ستثنائیةاإل لظروفاحالة   تمدید تقدیر مرٲ البرلمان كاشرإ

 لممثلي سمحن ب ھحریاتونسان والمواطن حقوق اإلحمایة  ذلكب نما قررإف ،الجمھوریة

                                                                               .                   148مستمرة بصفة  رقابیةال ممارسة سلطتھم الشعب

   ستثنائیة:المستمرة في حالة الظروف اإل مارسة الرقابةملتدخل البرلمان  ثانیا/

 ،ستثنائیةحالة الظروف اإل بدل الموافقة لتمدید الوجوبي للبرلمانجتماع اإل شترطإعندما و

مكن  و ،بسبب خطورة الوضعالدائمة  خرا من المتابعةٲ فضل شكالیكون قد  ن المؤسسإف

تدخل  إن .و بإستمرار عن قربوضاع متابعة ا ممثلي الشعب منأیضا جراء اإل اھذب

في حالة الظروف  الجمھوریة رئیسرقابة عمل  عند متابعة و ال یتوقف برلمانال

                                                                                                                                          .ستخالف رئیس الجمھوریةإكسلطة سیادیة بمناسبة  أیضا یتدخل ستثنائیة، وإنمااإل

  ستخالف رئیس الجمھوریةالفرع الثالث/ تدخل البرلمان إل
ستخالف إو إنابة حق الثانیة ةغرفال سرئی البرلمان ھیئة سیادیة ومنح المؤسسعتبرٲلقد 

ویجب التمییز ، خرىولى وقبل غیره من الشخصیات السیاسیة األأبدرجة  رئیس الجمھوریة

  من حیث نتائجھما. ، النھما تختلفاننابة والحلولھنا بین حالة اإل

  اإلنابة: أوال/

 التكون إال في مدة محدودة بصفة ظرفیة وھي القانونينابة تكون بسبب المانع فحالة اإل

یوم بعد إجتماع المجلس الدستوري والتثبت من حقیقة  45ب ھا المؤسس الجزائريحددو

 الرئیس وتقید سلطة .149بأغلبیة ثلثي أعضائھ المانع، وتصریح البرلمان بثبوت المانع

تمنعھا من ممارسة كامل اإلختصاص الرئاسي نظرا لخطورة  بمجموعة من القیود یابةالنب

                                                   
كثر على سلطة ٲدارة التي تعبر ن یھتم بحریات المواطن من اإلولى بٲفراد و قرب من اٲ) وفي ھذا الوضع یكون النائب أو نواب البرلمان 148

  كثر بحمایة النظام العام.ٲالدولة والتي تنشغل 
  المعدل والمتمم.1996من دستور  2و1فقرة88)المادة  149
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التشریع  إقالة الحكومة وحق حقال و البرلمان حل، فال یمكنھ ممارسة حق ذلك الوضع

  اللجوء إلى اإلستفتاء. وأو المبادرة بتعدیل الدستور وإبرام المعاھدات وامر أب

  :ستخالفحالة اإل ثانیا/

 وٲستقالة اإلبسب  المانع الدائمبمناسبة تحقق ث فھي تحد )حلولالأو ستخالف(اإل حالة أما

بصفة مؤقتة لمدة  إستخالفا مة الرئاسةرئیس مجلس ا وفي ھذه الحالة یتولى ،الوفاة

في القانون من الناحیة القانونیة ومن حیث النتائج  . ورغم إختالف الحالتینیوما 60قصاھا ٲ

االولى، وأن المستخلف یمارس كامل اإلداري بسبب محدودیة االختصاص في الحالة 

الجزائري  ، فإن المؤسسفي الحالة الثانیة ي یمارسھا الشخص األصیلذاإلختصاص ال

محدودة، ولم یمیز بین وضعیة الرئیس  بأن جعل إختصاصات كلیھما ا نفس الحكمموضع لھ

   ور.من الدست 91و 90اإلستخالف مثلما تبینھ أحكام الموادبالنیابة ووضعیة الرئیس ب

كان  لوألنھ  ،150الجمھوریة رئیسبعد  البرلمان كھیئة سیادیةمركز أھمیة  یؤكد كلھ وھذا

نافذة  یة شخصیة سیاسیةٲو ٲ ،المجلس الدستوريھ رئیس نیابت لتولى على خالف ذلكمرا

لكن ھذه الشخصیات ال تتمتع بنفس  .ولا مثل الوزیرالجمھوریة  رئیسو مقربة من ٲ

ورئیس  رئیس الجمھوریةقل شرعیة من ٲ وٲھي تابعة  نماإو ،الشرعیةالمركز ونفس 

 نیابیة ینتمي لھیئةالنیابي الذي  صفة العضو خیرھذا ا. بینما تتحقق في مةمجلس ا

ھذا المجلس  ستمراریةإبسبب  ،الجمھوریة رئیسشبیھة بشرعیة  شرعیةب تتمتعمنتخبة 

ورئیس مجلس  الجمھوریة رئیسحققة بین المماثلة الم فبحكم .ودیمومتھ وعدم تعرضھ للحل

                                                   
ستخالف رئیس إ. إن 09/03/1999بتاریخ  15،الجریدة الرسمیة العدد21/02/1999المؤرخ في 99/ر.ق.ع/م.د/08رقم  ) رأي 150

ن الشخصیة الثانیة في ٲیؤكد بما ال یترك مجاال للشك  1996من دستور  5فقرة88حكام المادةٲمة كما تبینھ الجمھوریة من قبل رئیس مجلس ا
وإعتبارا أن تخویل رئیس مجلس األمة مھمة رئاسة الدولة بالنیابة أو رئاسة  -ذا ما أكده القاضي الدستوري (مة. وھالدولة ھي رئیس مجلس ا

من الدستور. الرأي المشار إلیھ أعاله). وقد  88من المادة  6و2یستمد من منطق الترتیب المؤسساتي  المستشف من الفقرتین  -ستخالفاإ -الدولة
من انفس المادة ،  2یوم عن حالة االستخالف، كما جاء في الفقرة  45لة نیابة رئیس الجمھوریة التي حددھا ب میز القاضي الدستوري بین حا

                                    وبین حالة المانع المؤقت والمانع الدائم أو المستمر.                                                                           
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي 1999فبرایرسنة 21المؤرخ في 99/ر.ق.ع/م.د/08رأي رقم  –

 09/03/1999الصادرة في  15الوطني ومجلس االمة، وعملھما، وكذا العالقات الوظیفیة بینھا وبین الحكومة للدستور. الجریدة الرسمیة العدد 
وإعتبارا أنھ بموجب المبدأ الدستوري القاضي بالفصل بین  -من القانون العضوي المذكور.(  99و  98بارات المتعلقة برقابة المواد االعت

د لرئیس السلطات، فإن مھمة رئاسة الدولة بالنیابة أو رئاسة الدولة مانعة للممارسة أي مھمة دستوریة أخرى تمس بھذا المبدأ، و بالتالي ال تعو
  س األمة رئاسة البرلمان المنعقد بغرفتیھ المجتمعتین معا في حالة تولیھ رئاسة الدولة بالنیابة أو رئاسة الدولة.)مجل

ن جعل رئیس المجلس الشعبي الوطني صاحب الحق ٲھذا المبدأ من قبل عندما كان البرلمان یتكون من غرفة واحدة 1989وقد كرس  دستور   -
  ستخالف.في اإل
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وجب على المؤسس ترتیب  ،وتتسم بالدیمومة لشعبھیئات ممثلة ل كونھمامة من حیث ا

 و تدرجھاأتفاضل السلطات  الترتیب یخضع لمنطق نٲعلى ل دلی وھذا .بھذه الكیفیة مرا

                                                                           ره المؤسس.أق المؤسساتي كمافي البناء 

نیة للبرلمان في الفصل یؤكد المكانة الثا بما مؤسس ھذه السلطات في الدستورفقد رتب ال

ة لطسریعیة كالسلطة التش مركزذ جعل إ .سلطة التنفیذیةبعد المن الباب الثاني منھ  الثاني

  .بكل سیادة عداد القانونإختصاص إ اھو منح  الثانیةفي المرتبة سیادیة 

عداد القانون ومراقبة إي السیادة ف لبرلمانل المبحث الثاني/
  الحكومة

عداد القانون والتصویت إي ولھ السیادة ف ،التشریعيختصاص یمارس البرلمان بغرفتیھ اإل

الیمنعھ  ،ساسي الذي یتمثل في التشریعختصاص امتالك البرلمان لھذا اإلٲن إ  .151علیھ

ختصاص التشریع إبین  . فھو یجمع 152كذلك ھ الرقابي على الحكومةختصاصإمن ممارسة 

تنفیذ الحكومة للتشریع متابعة  حق خیر یحوزاختصاص ھذا اإلبو .ختصاص الرقابةإو

عداد القانون(المطلب االول) و بین فھو یجمع بین صفة الھیئة السیادیة إل .بھ قیدتال ومدى

ة ة لعمل الحكومة الذي یتحقق بھ التوازن اإلیجابي على مستوى السلطراقبالمصفة الھیئة 

بتفعیل وتجسید اآللیات القانونیة  اإلختصاص الرقابي سمحإذ یالتشریعیة(المطلب الثاني)،

                       عن التوازن المعقود في النظام البرلماني بصفة أساسیة. للمسؤولیة السیاسیة، التي تعبر

نعداد القانوإالسیادة في  البرلمان ھیئة لھا ول/ا المطلب  
 ن لھ السیادةبغرفتیھ "بللبرلمان التشریع  ختصاصإریح العبارة بص ذا  كان الدستور یسندإ

ختصاص سیادي إختصاص التشریعي ن اإلٲ نما یؤكدإ. ف"عداد القانون والتصویت علیھإفي 

من  بصفة جزئیة ھمكانیة التدخل والمشاركة فیإالیستبعد ن ذلك اكوإن  ،نصال للبرلماٲیعود 

                                                   
  .2و1الفقرات 98المعدل والمتمم، المادة 1996) دستور  151
  .2و1الفقرات 99المعدل والمتمم، المادة1996) دستور  152
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ختصاص التشریعي اإل نٲ وأنفراد بھ اإل عني حتماختصاص التصلیة اإلف .قبل الحكومة

                                                                     .                                      153كلیةن ن یعود للبرلماٲیجب 

الذي یسمح لنواب  یعیةالتشرالدورة عمال ٲجدول  عدادإللبرلمان بالعمل التشریعي  ٲیبد

النواب في یعبر عن مدى إستقالل كونھ  ،البرلمان ممارسة أھم إختصاص لھم(الفرع االول)

في ھذا  تسجیلھا والقوانین  قتراحإب مبادرة النواب ویلي ذلك تنظیم وتسییر أشغال البرلمان.

كل ھذه  .(الفرع الثالث)والتعدیل والتصویت یلي ذلك المناقشةثم  ،(الفرع الثاني)الجدول

التشریعیة في  الھیئة سیادة قیحقبت سمحتو ،تسمح بتجسید سلطة التشریع مجتمعة المراحل

 من حیث ،)عمالل اجدوعداد إتمثل في (الم ولا جراءاإل ھمیةٲوتظھر .عداد القانونإ

حد مظاھر السیادة ٲ یمثل بحق ھوو .التشریع یقتحقل داة التنظیمیة الضروریةكونھ ا

عداد إغرفتي البرلمان في تفرع عن حق والم ،التشریعيبرلمان لمباشرة عملھ ستقاللیة للواإل

  .نظمتھا الداخلیةٲ

ھمیة ٲ نكارإدون ذلك و ،حیة الوظیفیةامن الن سیادتھ ستكمالإوھذا ما یسمح بالطبع للبرلمان 

  ساسي .ختصاص االخاصة والمتصلة بھذا اإل األخرى جراءاتباقي اإل

  ختصاص لنواب البرلمانإعمال اعداد جدول إ ول/الفرع ا

الذي یتولى  التصرف القانونيفي  یتمثلنھ ب "تعریفھعمال كتقنیة یمكن جدول اعداد إن إ 

شغال البرلمان أتسییر ترتیب معین یكفل وفق ،وتنظیم عمل النواب تحدید و بھ البرلمان

قتضاء وعند اإل ،لھ عضاء والھیاكل الداخلیةل مالمنتظاویحفظ التدخل  ،كھیئة جماعیة

عمال ٲجدول  عمل . ولكل جلسةالحقا" كما سیتبین ذلك ،للحكومة كطرف في ھذه العملیة

                               .عمال خاص بھاٲدورة تشریعیة جدول  لكل نٲكما  ،بھا خاص

                                 :ختصاص متفرع عن النظام الداخليإعمال عداد جدول اإ وال/ٲ

                                                   
. 352الصفحة  1988السنة  1قتصادیة والسیاسیة، العدد وامر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واإل) سعید بوشعیر. التشریع عن طریق ا 153

ن توزیع الوظیفة التشریعیة بین ثالثة جھات بما یتماشى والتغییر الذي حدث في مفھوم السیادة ٲغلب الدساتیر الحدیثة جاءت بقاعدة  مفادھا ٲن إ"
 خیراٲستفتاء ویمارسھا البرلمان بواسطة التشریع وسلوب ممارستھا. فالسیادة ھي سیادة الشعب یتعدد ممارسیھا فیمارسھا الشعب بواسطة اإلٲو

  وامر الرئاسیة وسلطة التنظیم".یمارسھا رئیس الجمھوریة بواسطة ا
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القانون   وكذلك ،لغرفتي البرلمانظمة الداخلیة نفي ا حكام ٲنظمھ تعمال عداد جدول اإن إ

ن التعرف إ .154الوظیفیة بینھما وبین الحكومة ةالعضوي الذي ینظم عملھما وكذا العالق

 ٲمبدحترام إكونھ یعبرعلى مدى  ،ھمیة بالغةٲختصاص یكتسي ھذا اإل سنادإة على كیفی

لكن  .للسلطة التشریعیة ستقالل التنظیمي اإل یضمن جراءإنھ و ،بین السلطات  الفصل

حق  "طار العمل المشترك بین الحكومة والبرلمان الذي یجعلإیتأسس ھذا الحق في 

الیدخل ضمن مجال القانون العضوي الذي یحدد تنظیم  محصورا في النطاق الذي "عداداإل

عملھما وكذا العالقات الوظیفیة بینھما وبین و مةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس األ

ضبط جدول "و عمال" الذي ھو األصلجدول األ عدادإمیز المؤسس بین " ة. و لذلكالحكوم

نكار حق النواب في إول بالثاني دون ختصاص األاأل دن قّیأالذي ھو اإلستثناء، ب عمال"األ

                                                             . 155جدول أعمال الدورة نفراد بإعدادستقالل و اإلاإل

بالبرلمان ختصاص لھیئة الرؤساءإعمال الدورة ٲعداد جدول إ ثانیا/
156

:                                        

الذي یعمل بنظام  ،عمال وضبطھ في ھذا الدستورعداد جدول اإ لقد میز المؤسس بین

ختصاص       إعمال عداد جدول اإختصاص إعل . فقد جوبنظام التعددیة السیاسیةغرفتین ال

  ختصاص ضبط جدولإوخص مكتبي الغرفتین وممثل الحكومة ب ،تتواله ھیئة الرؤساء

  .157عمال كل غرفةٲ

ضمان التنسیق ورائھ یقصد من  فقد ،دوافع تقنیة عملیة وموضوعیة التمییزن لھذا ٲوال شك 

التشریعیة  ستقاللیة الھیئةإالتوفیق بین  وكذلك ،عمل الحكومة وعمل النوابالضروري بین 

  ختصاص. اإل ھذانطاق  تعاون الضروري مع الحكومة فيوالجھة  من

                                                   
جراءات تنظیم المجلس الشعبي  الوطني ومجلس إ، الذي یحدد 08/03/1999الصادر بتاریخ 02-99من القانون العضوي رقم18)المادة  154

  .90/03/1999بتاریخ 15عددمة وعملھما وكذا العالقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة الا
  من النظام الداخلي لمجلس االمة. 18من النظام الداخلي لمجلس الوطني الشعبي والمادة 25)المادة 155
  من النظام الدخلي للمجلس الشعبي الوطني. 25)المادة  156
   عاله.ٲمن القانون المذكور 16)المادة157
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 ،راده المؤسسٲ لترتیب الذيان من بین الھیاكل التي تنشط داخل غرفتي البرلمان حسب إ  

خیرا ٲو ،وھیئة التنسیق واللجان الدائمةء ھیئة الرؤساو ومكتب المجلس المجلس رئیسنجد 

                                                                                                      .الخاصةاللجان 

التشریعیة  الدورة عمالعداد جدول اإھیاكل البرلمان ب نفرادإستقاللیة تقتضي ا كانت اإلذإو

ختصاص فعال ھذا اإل تجعلالتي  ،لغرفتیھ) نظمة الداخلیةحكام في متن اٲكما تنظمھ (

ع في عضویتھا التي تجم( ھي ھیئة الرؤساءوال ٲ ،في المجلسالھیاكل الھامة  حدب یناط

كما تفصل فیھ ( نسیق مع الحكومةالت ن ضرورةإف ،)اللجان الدائمةنواب الرئیس ورؤساء 

 ،) غرفتي البرلمان وبین الحكومةلعالقة الوظیفیة بین العضوي المنظم ل في القانون حكامٲ

بما یوافق الترتیب الذي تحدده  ،عمالشراك الحكومة في ضبط جدول اإ تؤكد ضرورة

فال  ،ناالمدروسة في البرلم نونساسي لمشاریع القاٲ خیرة مصدرھذه األكون ف .الحكومة

                                                                            .                     المشترك اإلختصاص الذي یتطلبھالتنسیق ھذا ق یحقلت ن تتدخل الحكومةٲغرابة 

                                                 :وممثل الحكومة ختصاص لمكتب المجلسإ الجلسات عمالٲضبط جدول  ثالثا/

الذي  ،ختصاص یعود لمكتب المجلسإ ،عمال الجلسات داخل كل غرفةٲن ضبط جدول إ

عملھ من تسییر تمكین المجلس صل ھنا ھو. فا158مع الحكومة بالتشاوریحق لھ مباشرتھ 

یجاد صیغة إع من یمنعن السلطة التنفیذیة. لكن ھذا ال لیتھ ستقالإیضمن  بما ،والتحكم فیھ

   ر.التشاو من خالل ھذا شراك الحكومةإ وضرورةختصاص للمكتب اإل توازن بین عقد

وجھتي  بین التقریب ھذالى إیحتاج  ،العمل المشترك وجبھا تنفیذیست التيلفعالیة ضمان ا إن

فالحكومة  .بالمطلووالمفید التعاون  تحقیق والعمل على ،امھتعارضلتجاوز  الطرفین نظر

  . فإذا كانت تحتاج إلى ھذه الفعالیة القانونیة بكم ھائل من المشاریع )بمبادرتھا(تساھم  التي

 ، فالفي مجال التشریع داءن حسن ااضمل العمل للنواب ریوتحض ئةوتھی تجتھد من أجل

                                                                                              .خیربالعرقلة في األى یتصور أن ترض

                                                   
مة وعملھما وكذا العالقاات جراءات تنظیم المجلس الشعبي ومجلس اإیحدد  . الذي08/03/1999بتاریخ  02-99) القانون العضوي رقم  158

  عمال جلساتھا."ٲستشارة الحكومة جدول إ" یضبط مكتب كل غرفة ب18والمادة 16الوظیفیة  بینھما وبین الحكومة. المادة 
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ن ٲذ إ ،تقید براي الحكومةی ن ٲ المجلس مكتبال یجبر  اور المقررن ھذا التشٲمع العلم 

 نإ .والتوافق بین الھیئتینا یفید التكامل مبقدر ،والتبعیةع حتما الخضوال یفید  التنسیق

 ،159للبرلمان متداد التشریعيالتي تحقق اإلئة صفة الھی البرلماني لھاحكومة في النظام ال

ل یالتفص سلطة الھ عودن تألھذا السبب حق و ،ھلمكخیر ومترجمان ھذا ا بمثابة فھي

البرلمان بقواعد  ا تدخلكلمو  .العملي التطبیق ذلك طلبتلما حیانا كٲوالتفسیر ،والتنفیذ

 یتحقق ھذا. وبھتفصل فی حتى للحكومة من التشریع واسع مجال تركإضطر إلى  ،عامة

وجب وضع ھذا ولذلك  ،بمفھوم النظام البرلمانيللتوازن  اخرآ اوجھیشكل  الذي التعاون

  .بھام حول معناه واإللرفع اللبس  ،صليطاره اإجراء في اإل

  عدم  نظریة حولھبلورت  الذي ساسيول واختصاص ااإل ھو يالتشریعختصاص اإلن إ

 عاتبالتشری ذإ ،وائلالمؤسسون ا ھتم بھإختصاص الذي اإل ھوو. بین الوظائفالجمع 

على تجزئة ھذا  ولذلك حرص المؤسسون ،القانونیةوتحفظ المراكز وضاع ا سستؤ

صاإل طبیقات متعددة بتعدد تفیما بعد  ویالتنتجت التٲوقد  .خدمة للحریة160ختصا

الفصل بین  ٲمبد لى جعلتفقت عإن إ . ولتحقیق ذلك حول الكیفیا ت الناجعة ،عتقاداتاإل

السلطة السیاسیة في  تنظیم من خاللھ یبرربھ وفسری ،مركزیادستوریا  ٲمبد السلطات

  .نظمة اللیبرالیةا

بعد  ،ٲوفق ھذا المبد ة الفرنسیةنظمة الدستوریة التي ظھرت بعد الثورتقیم كل اكما  

لتي تعمل على نظمة اا تزالوال .161نسان والمواطناإل لمي لحقوقاعالن العاإلدخالھ في إ

 .رث القدیم المتجددھذا اإل تتبنى ،ةلحریل حامیةنظمة كر وظھترید الو ،ھتھاتجدید واج

ومن بین ھذه  ،وفي النظام الرئاسي ،نظمة البرلمانیةالتي رست في اوتجرب الكیفیات 
                                                   
159) Le contrôle parlementaire,  in documents d’études n°14, p.7. « L’évolution coutumière qui a ainsi 
fait passer  la réalité agissante et la plénitude effective du pouvoir gouvernemental à un comité minis-
tériel formé des chefs de la majorité parlementaire et ne dépendant, en somme que de la chambre 
élective ».  
160) M.Troper,  La séparation des pouvoirs et l’hitoire constitutionnelle française, ed LGDJ, 1980, 
p.114-120. 
161 ) N. Lebed, Constitutions et Documents Politiques, éd Lebed  Alger 2007, p.151. art16.  La déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen du 26 Aout 1789. « Toute société dans laquelle la garantie 
des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs détérminée n’ a point de constitution ». 
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 ،عمالعداد و ضبط  جدول اإنجد  ،)التعاون( وٲ النظام البرلمانيي الكیفیات المقررة ف

                                                            .        ة  لتسییر وتنظیم العمل التشریعيیشكل مناسب الذي

                                                               :ختصاص مشتركإالدورة  عمالٲضبط جدول  رابعا/

مقر المجلس الشعبي الوطني جدول  یضبط  مكتب الغرفتین وممثل الحكومة المجتمعون في
     .162كومةولویة الذي تحدده الحا تبعا لترتیب ،عمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیةٲ

حقیق تیفترض  نٲ ،نھش خیر منستحدثھ الدستوراإالذي  ،ن نظام الغرفتینٲوھذا یعني 

 احدةخیر كھیئة ووبین ھذا ا ،والٲمزدوجین بین غرفتي البرلمان تنسیق النسجام والاإل

ینظم كل الحاالت ل ،)1999/ 08/03 فيادرالصولذلك وضع القانون العضوي( .الحكومة ثانیاو

وبین  غرفتي البرلمان بین الوظیفیةیوضح العالقات و ،تھم الجانبینوالوضعیات التي 

  دقة.ختصاص كل جھة بشيء من الإس ویحدد یرفع اللبو ،الحكومة

 ترتیب بما یؤكد حق ،الدورة التشریعیةعمال ٲجدول  لة ضبطمس ھذا القانون وقد نظم 

 ھذه تتجھ نمافك یوافق رؤیتھا ورغبتھا. و ومةعمال الدورة للحكٲجدول  في ولویةا

  تجعل لما ،عمال الدورةٲجدول ضبط في  غرفتي البرلمان حقفي  یكشكتال لىإالصیاغة 

 شتراكباإل لمكتبي الغرفتین ختصاصإلعقدت ابعدما  ،مرا في ھذا السید والقائد الحكومة

   .1976163كان علیھ العمل في دستور  لى ماإ نما نعود بذلكأكف ،لحكومةا  ممثلمع 

فھذا  ،مع الحكومة" "بالتشاور تقول فقط 1996دستورظل في  المعتمدةالصیاغة الجدیدة  لكن

.  ظام السابقجدید مقارنة بالنفي ظل ھذا النظام الي ٲلمكتب الغرفتین رن ٲ على دلیل

 خیرة كسلطة تساھم بدرجة كثیفةنما یفسره حق ھذه اإالحالتین في الحكومة  يٲحترام رإف

  بھا. وتساھم ن التي تبادرینوامن خالل العدید من مشاریع الق ،في ھذا المجال

                                                   
عمال ول ان تحدید جدإ))" (Ph.Ardant.(نقال عن 38)عقیلة خرباشي.  العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة 162

  ما لخضوعھ "إعمالھ وٲما لتحكم البرلمان في تتنظیم إھو ترجمة حقیقیة 

   

المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي 15/08/1977بتاریخ 01-77من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني (قانون  رقم  99المادة163) 
ي ٲیة معارضة رولویة یخضع لموافقة الحكومة وبمفھوم المخالفة الیسمح  بترتیب ان ٲ.  وتؤكد المادة في صیاغتھا 1976الوطني) في دستور 

                             ن ھذا الترتیب الینتج عن التشاور بین الھیئتین".                                                                               ٲالحكومة والذي یؤكد كذلك 
  المنظم للعالقة الوظیفیة بین غرفتي البرلمان وبین الحكومة. 02-99من القانون العضوي رقم  16المادة  –
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كحق نابع ومتفرع عن  ،عمالدول اشتراك في تنظیم وضبط جسلطة اإلما یمنحھا  اھذو

للعمل معین الترتیب ال ولھذا كان .164المتمثل في المبادرة بالتشریعختصاص الجزئي اإل

ترتیب وقد یؤول  .ھعمالٲجدول یقید حق المكتب في ضبط  ال ،التشریعي داخل البرلمان

 ،الحكومة عند خرىمشاریع قبل اة بعض الجھازی یراعيكونھ  ،عملينھ أمرٲولویة ا

.                                                            ككل ال الحكومة فقط لبرلمانل العمل التشریعي خدم الفعالیة على مستوىی بھذه الصفة نھٲو

وھو  ،ستعجالو اإلٲالضرورة  قد تفرضھ حالة ولویةا ي ترتیبفالحكومة  حق نٲكما 

ولویة في عادة النظر في ترتیب اإ ذ یمكن الحكومةإ. المحض الترتیب التقنيعن یختلف 

عمال الدورة ٲ ي مشروع قانون في جدولٲدراج إبطلب  ،ستعجالحالة الضرورة وا

ثناء ٲدة دخال مشاریع جدیإب ،وليیسمح لھا بتغییر الترتیب ا جراء. فھذا ا165الجاریة

   .ستعجالھاإالدورة بحكم 

یشكل مناسبة  ،ولویةترتیب احترام إفي  ن ھذا الشرط المتمثلٲالقول خیر یمكن وفي ا

ن تكثف ٲكفیھا فی .التي یبادر بھا النواب قتراحات القوانینإغلب ٲبھ  تبعد ،للحكومة سانحة

تجعل  حتى ،لتي تستغرقھا الدورة التشریعیةالمدة الزمنیة ا بھ تم ،عدةریع اشتدخلھا بممن 

  مكانیة  مناقشتھا.إمن ص نقتاحات النواب في مؤخرة الجدول لقترإ

واب ولممثل للن عمالا حق ضبط جدول قرٲن المشرع قد تراف بعومع ذلك یمكن اإل 

الحكومة عملیا  لكن اركا.طرفا في العملیة ومشنھ جعل الحكومة ٲو ،الحكومة على السواء

 المكتب  عضویةالذین یشكلون  ،الرئیستدخالت نواب  مضطرة بتقدیر ستجد نفسھا

   .166غلبیة على مستوى البرلمانالممثلة لو ،ات البرلمانیةمعینون من قبل المجموعوال

                                                   
ولولیة للحكومة في  ترتیب ذا كان منح حق اإ." و41) عقیلة خرباشي. العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة  164

-1997ان تبرره  من جھة النسبة الكبیرة من العمل التشریعي الذي ھو من مصدر حكومي (مثال العھدة التشریعیة الرابعةعمال البرلمٲجدول 
صلي .نشرة الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان( قتراح قانون واحد. المصدر اإمشروع قانون و 59ین تمت المصادقة على ٲ  2002

  عمال البرلمان".    عداد جدول اإلتزام بمناسبة زم بمناسبة المصادقة على برنامج الحكومة یجعلھ یتقید بھذا اإللتإ). وكذا كون البرلمان 15ص.

  السابق ذكره . 02-99من القنون العضوي رقم17المادة  165)

  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 21المادة  166 ) 
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 ن للحكومةإف ،البرلمانعمال ٲجدول ولویة في األ بترتیفي الى حق الحكومة  ضافةوباإل

 وٲرة رئیس الجمھوریة ما بمبادإ ،عادیةجتماع البرلمان في دورة غیرإقاد نعإحق طلب 

   ھ.جلٲستدعي من ٲالذي  عمالاستنفاذ جدول إوالتي تختتم بمجرد  ،رئیس الحكومة

المؤسس حق  لھم منح فقد عمالجدول ا عدادإفي  إلضافة إلى حقھمافب أما نوب البرلمان

                  .قتراح  القوانینإالمبادرة ب

القوانین قتراحإب ةحق المبادر البرلمان ابلنو/ ع الثاني الفر  

تجعل  ،ل في النظام السیاسي الجزائريعلیھا العمستقرٲالتي  المبادرة حق زدواجیةإن إ

 وھذا الحق المعترف .167لى جانب الحكومةإقتراح القوانین إب بحق المبادرة النواب یتمتعون

ولى یسمح لھم بالتدخل على مستوى الغرفة ا ،البرلمان ةیؤكد سیاد صليٲق بھ للنواب كح

 مبرراتنھا ٲ لىع ھالیوتأ یمكن ،قیود العملیة التي تعترض تحقیقھالن ٲو ،تھمقتراحاإإلبداء 

                  . مما تقیده كثرٲ مھختصاصإتدعم  ،موضوعیة

                                                                   :صلي للنوابٲقتراح القوانین حق إب المبادرة وال/ٲ

قتراحات یداع اإلإیحق للنواب والذي بموجبھ  ،ولي لسن القانونٲجراء إنھا تعرف المبادرة ب

                                        .               جل مناقشتھا والتصویت علیھاٲلدى مكتب البرلمان من 

بسبب التحول الذي عرفتھ  الثالثیناتمة على المبادرة  التشریعیة  بعد الحكو ستحواذ إن إ

قتراح القوانین . إفي   محقھ الحفاظ على من یمنع نواب البرلمان لم ،الدولة الحدیثة وظیفة 

ستغالل حق   إالتنفیذیة في  لتشریعیة وبین المؤسستین ا التوازنالفقھ عدم وقد الحظ غالبیة 

حق بالتشریع المبادرة حق ن ٲتجاه السائد الیوم ھو ن اإلإومع ذلك ف .المبادرة بالتشریع

وسمیت  ،الحكومیة بتسمیة المبادرةقتراحا ت . وللتمییز بینھما خصت اإلمشترك للسلطتین

                                                   
النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.                                                                                      من 69..والمادة 1996من دستور  119)المادة  167

ن كانت إ ." ان البرلمان الینفرد بالمبادرة بالقانون...و25عقلیة خرباشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة  –
  قتراحات القوانین ضعیفة ومحتكرة من غرفة واحدة ھي المجلس الشعبي الوطني."إ
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 ،لمبادرة النواب قتراح قانونإ تسمیة ختیارإ نٲوفتراحات قوانین. إالبرلمانیة ب قتراحاتاإل

  . 168قتراحالذي تكون بدایتھ باإل نعداد القانوإللنواب في والسیادي  صليیؤكد الحق ا

 منحھ نماإو ،ي التصویت على القوانینفمھمة النواب والبرلمان فالمؤسس لم یحصر

                         كما أن صیاغة المادة  .ولیا یسبق التصویتٲ اجراءإعداد من اإل وجعل عاما ختصاصاإ

ولى قبل مشاریع الفقرة  ا ذ تطرقت لھ فيإ ،ھذا الحق لةصاٲمن الدستور تؤكد 119

  . في الفقرة الثانیة ھانین التي ذكرتالقوا

 ،كل بدایة العمل التشریعيتشال جاھزة ن كانت إ الحكومیة والمقترحة من قبل  المشاریعإن 

 عمالتشكل  انھإفقبل ذلك  و .التعدیلولمناقشة جدولتھا في الدورة التشریعیة ل ال بعدإ

ھنا  عدادنما بدایة اإل. فكالعمل التشریعي لم یكتسب بعد صفة البرلمان عن ا خارجیاحكومی

ن البدایة  قبل  ذلك ٲولو قلنا  .اءثرلمناقشة واإلعمال الدورة لأالتسجیل في جدول  تكون بعد

رھا قٲعداد التي ولنقضنا سیادة اإل ،عدادجزئیا في عملیة اإلعترفنا بمساھمة الحكومة 

ن داخل البرلماتي من قتراح الذي ین اإلٲالمؤكد و .غیرھمنواب البرلمان دون المؤسس ل

 ھذا صلي.ختصاص األاإلنھ یصدرعن صاحب  ،بدایة العمل التشریعي ھو الذي یشكل

عترف بھ الدستور لنواب المجلس إ ،قتراح القوانینإب ن حق المبادرةٲوالجدیر بالذكر 

  .169مةء مجلس اعضاٲ طني دونالشعبي الو

 ،بصریح العبارةمر في افصلت و 98المادة التي قیدت 119المادة  وھذا ما تؤكده صیاغة

 كونفی. لوطني"قتراح قانون لدى مكتب المجلس الشعبي اإ" یودع كل  على ما یلي وبنصھا

مة فیكون تدخلھ في ما مجلس اٲ ،عداد القانونإھذا المجلس ھو الذي یشرع في  بذلك

   .التعدیل والتصویتثناء ٲ المناقشة وفي ي ٲ ،المراحل الالحقة
                                                   

"فالمجالس    4و3،)الصفحة 2004دیسمببر 07-06،"(أعمال الملتقى الوطني 1996من دستور  120)بوزید لزھاري، إشكالیة المادة 168
ختصاص التشریعي للبرلمان وعلیھ فالسیادة في لتي تحدد مجاالت اإلصبحت الدساتیرھي اٲالبرلمانیة تملك كامل السیادة  في المیدان التشریعي ...

من الدستور الجزائري التي تحدد حصریا المجاالت  122ختصاص دستوري...والدلیل على ذلك المادة إال إن تعني ٲالمجال التشریعي ال یمكن 
  للدستور." التي یستطیع  البرلمان التشریع فیھا وكل حروج عن ھذه المجاالت یعتبرمخالفا

169) A. Djebbar, Le Conseil de la Nation et le pouvoir normatif  du Conseil Constitutionnel (à propos de   
l’avis du 10/02/1998), in IDARA n°2  2000, p.105 à 124                                                                          .                                             

قتراح الغیر مباشر ." یقول بتحقق حق اإل2004دیسمبر  7-6عمال الملتقى الوطني.ٲ ،1996.من دستور 120ةشكالیة المادإبوزید لزھاري   -
ن یمارس ھذا ٲمة لھ طار" فمجلس امة ممارسة ھذا الحق " خارج ھذا اإلقرارالمجلس الدستوري ذاتھ عندما منح مجلس اإمة وذلك بلمجلس ا

مة."                                      المعمول بھا داخل مجلس ا جراءاتجراء مغایر لإلإطار إالحق في   
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قتراح سترجاع حق اإلیعتقد بوجود طریقة إل ،ستاذ بشیر یلس شاوشذلك نجد ا ومع

ذ إ. عضاءالمتساویة ا مام اللجنةٲراح التعدیل تقإ بمناسبة وذلك ،مةعضاء مجلس ا

ویلھا تیمكن  التي ،التعدیلقتراحات إفرض مة عضاء مجلس اٲتراض المستمر عیمكن اإل

 ،عتراضاإلھذا ثار الخطیرة التي یرتبھا لى اآلإوذلك بالنظر  .نھا" اقتراح قانون"ٲعلى 

  .170لمتمثلة في سحب النص محل الخالفوا

عضاء ٲ رادةالرضوخ إل ماإ ،مام خیار صعبٲنما یوضع نواب المجلس الشعبي الوطني فك

فھو  ،راحقتإولیس عتراض وتعدیل إ ن ھذاٲ وفي الحقیقة .النص عنالتنازل وٲ مةمجلس ا

ما إوالتي تكون  .نتیجة النھائیةال لىإ وذلك بالنظر ،لالقبو وٲالسحب  حالة كذلك سواء في

   .معھ المدلول حول ویتبدلبشكل یت ،ھفي مضمون تغییرو ٲ صليالنص ل بطالإ

ولیة قبل ٲبصفة  الطرحوٲ ،ولیةالمبادرة ا یعني يذلقتراح ااإل عتراض یختلف عناإلو

ن كانت نتائجھ في إو ،والتوقیفٲیؤدي معنى المخالفة نھ ٲعلى عتراض اإلویتمیز  .الغیر

                                                                                                                                          .كذلك و التعطیلٲالتعدیل ر ترتب یخا

                                                                             :موضوعیة عتباراتإب مدعم حق النواب في المبادرة /ثانیا

                                                                  . جرائیةإو ٲاو تقنیة مالیة  تكون نٲما إنواع ھي ٲعتبارا ت في ثالث یمكن حصر ھذه اإل

ن ترسل فور ٲو 171نائب 20قتراحات من قبل تقدم اإلن ٲجرائیة فیجب اإل الناحیةفمن 

نھ یحق ٲلمالیة الناحیة اومن  .172ي فیھاٲبداء الرلى الحكومة إلإھا وبعد قبول ،تسجیلھا

                                                   
.                                                               7الصفحة 1996من دستور  120شكالیة المادة إعمال الملتقى حول ٲ) بشیر یلس شاوش. صانعو القانون." 170

ن ٲخر ." ویرى البعض ا51-50الصفحة  2007ة بین الحكومة والبرلمان. دار الخلدونیة الجزائر عقیلة خرباشي . العالقة الوظیفی–
یاب بین الغرفتین ھو النظام الذي یسمح  بتحقیق حق االقتراح وحق التعدیل للغرفة الثانیة دون نظام البكامیرالیة التي تعمل بنظام الذھاب واإل

مة ولى على الغرفة الثانیة. وھذا الوضع ینطبق على مجلس االتوازن بین الغرفتین وتقر بغلبة الغرفة اعضاء التي تكرس اللجنة المتساویة ا
            قتراح والتعدیل.                                                                                                    الذي یتبع المجلس الشعبي الوطني  في مجال اإل

عمال الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة الدستوریة ٲعضاء في الخالف بین الغرفتین  شریف كایس. دور اللجنة المتساویة ا–
ة بسبب معضاء ورفضھ من قبل مجلس االجزائریة." انھ في حالة موافقة المجلس الشعبي الوطني على النص المقترح من اللجنة المتساویة ا

جراء الذي یماثل " حق الفیتو" وھذا یجبر الحكومة على سحب النص  محل نھى الخالف بھذا اإلٲن المؤسس الدستوري قد إف¾ عدم تحقق نصاب 
وجودة غلبیة المغلبیة الموجودة في المجلس الشعبي الوطني عن االخالف. وھذا یتحقق عندما یكون الخالف جوھریا بین الغرفتین بسبب تغایر ا

  لتقاء".ستحالة اإلإجاھي الغرفتین وإن ھناك توازي بین ٲي ٲمة في مجلس ا
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.70)المادة  171
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني . 1فقرة  71)المادة  172



84 

 

  والمالیة  حق لجنة المیزانیةومن  ،النفقاتقتراح یزید من إعتراض على كل ومة اإلللحك

                                                                                           .                                  173عتراضات الحكومةإكد من الت

قتراح إھم في ختصاصداء النواب إلٲلكیفیة  الشروطن فرض ٲخیر یمكن القول ا في

یما . ففتقیدھامما كثرٲقتراحات النواب إتدعم عتبارات موضوعیة إنما تشكل إ ،القوانین

النفقات   ص على رشادحرٲن النواب ھم الذین یكونون ٲیتعلق بالجانب المالي یفترض 

ختصاص إحقیة النواب بٲى مد كثرٲخص الجانب التقني فھو یؤكد ما فیما یٲوالعمومیة.  

ویدعم  فھذا یزید ،على شكل مواد لصیاغةواعداد القانون إذا كلفھم المؤسس بإف .ریعالتش

عن  ماأو ظھاره في شكلھ الممیز.إللنص القانوني الجانب الفنیي لحرصھم على تحقیق 

لتظیم  وھي تشكل ضمانة ،لتقنیة القانونیةجرائي فھو كذلك صفة تمیز االجانب اإل

مراحل الحترام إالذي یتحقق المحالة ب ،الحسن ھشكل القانون فيج اخروإل ختصاصاإل

  .في كل مرةحق التدخل  والجھات التي لھا

البرلمان لنواب نناوالتصویت مضمو حق التعدیل الفرع الثالث/  

قتراح  ثم بدایتھ اإل  ،نواب یتحقق عبر مراحلمن طرف ال ختصاص التشریعإن ممارسة إ

ل ھذه المراحل المختلفة لممارسة ویتدخل النواب خال ،خیرا التصویتٲالمناقشة والتعدیل و

                .الداخلیة لغرفتي البرلمان نظمةا حكامأ ختصاص التشریع وھذا ما تؤكدهإ

وترك حق  ،174بشأنھقر سیادة البرلمان ٲحكامھ حق التصویت وٲفي  الدستوروقد تناول 

                                                                      .الوطنيالشعبي حكام النظام الداخلي للمجلس التعدیل 

                                                                                                 :القوانین تعدیلالحق في للنواب  وال/ٲ

اللجنة المختصة ب على مستوى بتدخل النواما إللنواب یتحقق  ن حق التعدیل المعترف بھإ

                       فراد داخل البرلمان تقیده ب كللنوا ذا كان حق التعدیل الذي منحإو .175خارجھاو من ٲ

                                                   
  الشعبي الوطني.   من النظام الدخلي للمجلس 1فقرة71. والمادة1996من دستور  121)المادة  173
  المعدل والمتمم.1996من دستور  2الفقرة 98)المادة 174
  یام."ٲجل ثالثة ٲن تودع في ٲن توقع تعدیالت النواب وٲمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني "التي تشترط  3الفقرة 78) المادة  175
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جماعة على یباشرونھ  بة لحق التعدیل الذيبالنس لیس كذلكن الوضع إف ،الشروطبعض 

                                  وھذا یؤكد التدخل المزدوج  .یتمتعون بحریة في ھذه الحالةحیث مستوى اللجنة المختصة 

 ،الحكومةقترحات إعتراض على حق اإل منھم لوما ،قبل النواب حق التعدیل منة لممارس

                                                                                                           النواب. قتراحات القوانین التي یقدمھا إحق تعدیل وٲ

 النظام الداخلي   شترطھاإالتي  الشكلیة  ول الشروط ٲ  نإ فراد:كألنواب حق التعدیل لا/

ن ٲو ،قلعلى ا نواب10من طرف  ن تقدم ٲ ،قبل النواب من   التعدیل لممارسة حق 

جھزة  الغرفة  ٲ الكتابة عادة  بقصد  تمكین . وتشترط 176موجزة  و معللةتكون مكتوبة  و

تعدیالت  و تقدیم ٲو رفضھا ٲییدھا ت  وبالتالي ،خرینن طبع  وتوزیع  التعدیالت على ام

للتعدیل  بالنسبةا مٲصحابھ. ٲ جمیع من قبل ن یكون التعدیل موقعاٲیجب  كما .177باطنیة

من  وھناك .اللجنة المعنیة رئیس وٲالمقرر  من قبلھ توقیع فیكفي ،اللجان تباشره الذي

 یكتفي ھذه الحالة وفي ،البرلمانیةعات تعدیالت من طرف المجمو بتقدیم التي تسمح نظمةا

بعد  یامٲ3جلٲلى مكتب المجلس في إوتقدم التعدیالت . البرلمانیة المجموعةتوقیع رئیس ب

 مدى قبول التعدیالت. وھو الذين المكتب ھوالذي یقدر  المختصة اللجنةتقریر توزیع

حالة عدم  فيبھ صحاٲالحكومة ویبلغ كذلك  الذيوھو ،و رفضھ شكالٲیقرر قبول التعدیل 

الشكلیة  الخاصة  عن الشروط ھذا   المختصة.اللجان  على حالتھإیعود لھ حق  كماالقبول 

. یا كانت صفتھمٲتي من النواب ی قتراح التعدیلإكل  فھي تخص القبولیة  شروط  ما عنٲ

. و التنظیمیةالدستوریة الشروط  وتتمثل في قتراح القوانینإوھي نفس الشروط الخاصة ب

الفرنسي  ؤسسالم لیھإذھب  لما وذلك خالفا ول الجزائري ھذا النوع  اغفل المؤسس ٲوقد 

 تي خارج مجال القانون والبھ التعدیالت التي تحكما یستبعد  فھو لم  یضع.  178والمغربي

فعل  كما 121وفق حكم المادة  من النفقات العمومیةیستبعد بھ التعدیالت التي تزید  نص

سلطة عدم تقیید یدلل على ن ٲیرید غفال نما بھذا اوك قتراح القوانین.إذلك بخصوص 
                                                   

  من النظام الدخلي للمجلس الشعبي الوطني. 2الفقرة 78)المادة  176
 1996من دستور  120شكالیة  تطبیق المادةإعمال الملتقى الوطني حول ٲ)المین شریط.  حق التعدیل في النظام البرلماني دراسة مقارنة " 177

  .18الصفحة 
 1996دستورمن  120شكالیة تطبیق المادة إعمال الملتقى الوطني حول ٲ)المین شریط ."حق التعدیل في النظام البرلماني دراسة مقارنة.   178

  .17و16الصفحة 
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 من فرصة لتداركما للحكومة  غفال مقصود بسببن ھذا اإلٲ وٲ البرلمان في التعدیل.

دائمة ما لم  تدخل بصفةال لھا یجیزالقانون  نخیرلھا حق التصحیح في ا  الوضع كسلطة

  .    179التعدیل بھا  یتعلق  التي  یصوت على المادة 

یام وتختلف ٲ3جل(افي شرط  تتلخصیتطلبھا القانون فھي  التي ما عن الشروط التنظیمیةٲ

لھا تكون  ي التيٲ(قبولیة التعدیالت الباطنیةوشرط  یام)ٲ5قال ب لذيا عن النظام القدیم

                                  .180نینقتراح القواإعن لتمییزه  على التعدیل) وذلك مباشرة  بالنص المعروض  عالقة

       فرادك كما حرموا حق المبادرة من ممارسة حق التعدیلمة عضاء مجلس اٲوقد حرم 

                                           .181عضاءداخل اللجنة المتساویة ا یمكنھم ممارسة ھذا الحقولكن 

للنواب  حق التعدیل المعترف بھن إب/ للنواب حق التعدیل كاعضاء في اللجان الدائمة: 

لى إ خیرةان ھذه ٲ ذلك ودائمة. كیدةٲ في اللجان المختصة یتحقق بصفة بصفة جماعیة

تصاص خیمارس البرلمان اإل ل الھیئات الحیویة التي بواسطتھاتشك جانب مكتب المجلس

 ختصاصالتعدیل یمكنھا من ممارسة ھذا اإل ةمارس في ن حق اللجان المقررٲو .التشریعي

تقدیم  ذ یمكنھاإ ،قیود یةب النظام الداخلي ایقیدھ لم  المختصة اللجنةن  .فعلیة بصفة

النص المعني بالتعدیل على یصوتالتعدیالت ما لم 
182

غفل المشرع التعرض الى ٲھذا وقد  .

خیر وفي ا التعدیل.جراءات إالتي ترد ضمن  ،خطاء المادیةالشكلیة المتعلقة باالتعدیالت 

 یا كان مصدرھا تعودٲالتعدیالت  رفضوٲحیث قبول  خیرة منالكلمة ا نٲیمكن القول 

       .للتصویت التعدیل ككل عند عرضھ یقر الذي ،للمجلس

                                                   
                       من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.                                                                                       71 2)المادة الفقرة 179

  .14المین شریط. نفس المرجع الصفحة –
                           الداخلي للمجلس الوطني الشعبي .                                                                                               من النظام  2فقرة 78)المادة 180

 1996من دستور  120 شكالیة تطبیق المادةإعمال الملتقى الوطني حول ٲالمین شریط . حق التعدیل في النظام البرلماني دراسة مقارنة. –
  .18الصفحة

و ٲمة صالحیاتھم في تعدیل مشروع القانون عضاء مجلس اٲعمال الملتقى." وبھذه الطریقة یسترجع ٲ) بشیر یلس شاوش.صانعو القانون. 181
ثار الخطیرة التي ل شكال المقررة للمجلس الشعبي الوطني.لكن نظران سلطة التعدیل ال تمارس بنفس الشروط واٲقتراح القانون...صحیح إ

عضاء ٲقتراح التوفیقي الذي یوجھھ تسبیب وتبریر خذ باإلعضاء كانت حظوظ او الخالف على مستوى اللجنة المتساویة اٲعتراض یستتبعھا اإل
  مة بمثابة التعدیل الممكن لحسابھم."مجلس ا

  . من النظام الدخلي للمجلس الشعبي الوطني.9فقرة78)المادة  182
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                                                                                    :القوانین على التصویت حق للنواب /ثانیا 

وجعل منھ حقا  ،لغرفة البرلمان النظام الداخلي كدهٲ و للنواب الحق ھذا الدستورقرٲولقد 

ویعتبر  .صلیةٲبصفة  ختصاص التشریعياإل صحابك نواب البرلمان هشربای اسیادی

 یعبر النواب عن قناعتھم بواسطتھ ذإ ،نجاز التشریعاتساسي وجوھري إلٲجراء إ التصویت

   .                                                 و رفضھم للنص المعروضٲقرارھم إمن خالل 

وھذا  ،قرارالقانونصوات إلتحقیق النصاب القانوني من ا یتطلب جراء:إا/التصویت ك

 غلبیةا ماٲ نص القانون. ویشترط في ھذا النصاب عادة لصحة وقبول ضروريالنصاب 

ى مستوى علتحققھا یمكن غلبیةٲ وھي ،سالمجل نوابل المطلقة غلبیةو اٲ حضورلل المطلقة

مة فھي على مستوى مجلس ا القانون شترطھاإبیة التي غلا ماٲ المجلس الشعبي الوطني.

بھ ھذا  عتراضا حقیقیا یسترجعإتشكل  ولھذا فھي. 183)3/4یصعب تحققھا(غلبیة موصوفة ٲ

 قانون ال في حالةإعتراض ھذا اإلب ثیریمكنھ التذ إ التصویت. ھذاة بمناسب المجلس ثقلھ

  .مةمجلس ا علیھ لم یصوت ولوصداره إحق  ین منح رئیس الجمھوریةٲ ،المالیة

 نٲ كما. وفق القانون بوكالة ستثاءإوعامة التصویت شخصیا كقاعدة ویمارس  ھذا 

كون یو الید. العلني برفعع قتراباإل وٲقتراع السري باإل ماإ ،وفق طرق مختلفة یتم التصویت

   عندما یسلب النواب حق المناقشة. اسلبی معناو ،المناقشة عندما تسبقھیجابیاإ للتصویت معنا

طة لللس في تبعیةنھ یجعلھم إف ما الوضع الثانيٲ ،كثرٲول یمنح النواب حریة فالوضع ا

 التي ،للموافقة المعروضةالرئاسیة  وامرا لىعكما یحدث ذلك بمناسبة التصویت  ،التنفیذیة

نواب البرلمان  الجمھوریة رئیسوقد یحمل  .184التنفیذیة سلطةلاتجسد رغبة رئیس 

                                                                    .علیھا المصادقة عدمفي حالة جھاض القانون إ مسؤولیة

                                                   
  المعدل والمتمم.1996من دستور  3فقرة 120مادة ) ال 183

طروحة لنیل درجة دكتورة الدولة في القانون، جامعة ٲ، شریف كایس. ظاھرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القنون الوضعي الجزائري 184) 
طبیعة العالقة التي تربط رئیس الجمھوریة  وامر من الناحیة العملیة علىلى اإ." یتوقف اللجوء 39، الصفحة  2006مولود معمري تیزي وزو 

صدر رئیس ٲكثر. وقد ٲختصاص ستغالل ھذا اإلإلى إطمئن إغلبیة البرلمانیة والرئیس كلما نسجام بین اإغلبیة البرلمانیة. بحیث كلما كان با
  مر تشریعي". ٲ 27لى إوامر یصل عدد من ا 2005و 1999الجمھوریة ما بین 
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المناقشة  حالة التصویت الذي تسبقھ في یمكن حصرحاالت التصویت ب/طرق التصویت:

                                     .                                      بدون مناقشة حالة التصویت وفي المحدودة المناقشةو العامة

  و جراء العادي لدراسة مشاریع القوانینوھي تمثل اإل :صویت مع مناقشة عامةحالة الت/1

ثم  العامة مناقشةالعلى مرحلتین ھي  جراءالحالة یتم اإل وفي ھذه ،القوانین قتراحاتإ

لي یو ،قتراحصاحب اإل وٲ الحكومةماع الى ستالمناقشة باإل ٲوتبد .185مناقشة المواد تفصیال

. وبعد ذلك تعود اللجنة 186ثم تدخالت النواب المختصة ولي للجنةا ذلك عرض التقریر

                                                 .یؤجل النص وٲویشرع بالتصویت على المواد  ،میليالتك ربالتقریالمعنیة 

اللجنة  وٲالحكومة  تطلب تحدث كلما الحالة ھذهو :التصویت مع مناقشة محدودة حالة/2

بالتدخل  . ثم یسمحالتنسیق ي ھیئةٲخذ رت نٲ الحالة علیھا ھذه وفي ،بذلك المختصة

                                                  .187مقررھا وٲواللجنة المختصة  ومةوالحك صحاب التعدیالت

اصة  وھي خ ،خطار رئیس الجمھوریةإعلى  وتكون بناء :بدون مناقشة حالة التصویت/3

                            ھذا و .188رالدستو من 124حكام المادةا المجلس طبق المعروضة على موافقة وامربا

 وعلى العكس ،ولىفقط في الحالة ا الحر یتحقق التصویت نٲ ،خیرا یمكن القول في

  .تامة ب في تبعیةالتصویت بدون مناقشة النوا یجعل

خوفا  ،تشریعیةالوامرا علىعتراض باإل الجمھوریةرئیس مواجھة على النواب  ٲیجرلن ف 

رئیس  خدمتس ربما والتي ،النواب عتراضإ تحدث بسببالتي س عالمیةمن الضجة اإل

 النواب سلبیاموقف  وسیكون في ھذه الحالة .البرلمان نواب تخدم مماأكثر  الجمھوریة

  .189 احرج اموقفضافة الى كونھ باإل

                                                   
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني . 6و4الفقرة  84) المادة  185
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 1فقرة 84) المادة   186

  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  1فقرة  85المادة   187)
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 5و3و2و1الفقرات  88) المادة 188

ن رئیس الجمھوریة ال یستمد سلطة التشریع إ." 58-57اشي. العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحةعقیلة خرب 189) 
ري  وامر من البرلمان بموجب تفویض بل یقرھا لھ الدستور مباشرة. وھذا ما تؤكده الصیغة المختارة"یشرع". ولھذا السبب نجد البرلمان الجزائب
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  على مستوى السلطة التشریعیة یجابياإل الثاني/ التوازن بلالمط
حقیقة  البرلمان سیادة تؤكد مدى ،للبرلمان في مواجھة الحكومة ن سلطة المراقبة التي تمنحإ

نح مولذلك  ،ونفاذھا بل یجب ضمان فعالیتھا ،ن القوانینیكفي س ذ الإ. سیاسيفي النظام ال

  .ومیدانیاتنفیذ الحكومة للتشریع عملیا  للبرلمان حق متابعة

 مامٲالحكومة سیاسیا یرتب مسؤولیة  حدھماٲ ،في نوعین الرقابة وسائل جمالإویمكن  

 . فقط لنوا ب البرلمان عالممن المتابعة واإلیض سلوب مراقبةٲمجرد خرٲ ونوع ،البرلمان

والصورة االولى بالرقابة (الفرع االول)  بالرقابة السلمیة ثانیة ھذهوسمینا الصورة ال

                                     (الفرع الثاني) نظرا لخطورتھا. التقویمیة

بحكم  ،یجابي على مستوى السلطة التشریعیةحد مظاھر التوازن اإلالمراقبة ك رعتباإویمكن 

فمیزان القوة بین  .ي على الحكومة ٲ خرفي الطرف ا حیاناٲالذي یحدثھ  ثیروالتالتعاون 

ال إیحدث  وھذا ال ،زمةاد اشتدإن یختل في حاالت ٲطتین التتشریعیة والتنفیذیة یمكن السل

 تینلة بین السطنسلوب الذي یسود في العالقة المتوازالرقابة السلمیة ھو ا ن، نادرا

حقیقي ، تجد الحكومة نفسھا في مأمن من أي ضغط ساسیةٲبصفة  التنفیذیة والتشریعیة

 یزعزع إستقرارھا.

  

  مقررة لنواب البرلمان وسائل الرقابة السلمیة ول/االفرع 

  وسیلةھي نما إ ،ومتابعة عمل الحكومة ستعالملال داةللبرلمان ك ن وسائل الرقابة المخولةإ 

العالقة بین  فك لىإتؤدي  رقابة المعارضة التي خالفا لوسائل ،یستھدف بھ كسب الحكومة

ن معنى ا معنیاالمفھوم لھبھذا  فالرقابة ترتیبھا.عادة إقل مراجعتھا ووعلى اٲ ،السلطتین

تبرئة الحكومة ومعنى  ،االولى في الحالة والنقدستفھام اإلؤدي معنى ی ،یجابيإسلبي و

ھي الوسیلة التي  وھذه الرقابة .ستفسارات الالزمةواإل المبرراتم تقدیلتصرفھا وتمكینھا 

                                                                                                                                                               
من الدستور  38و بالرفض. عكس ما ورد في المادة ٲوتعدیل ٲوامر وھو ملزم فقط بالموافقة دون مناقشة راقبة امجرد من حق م

  التي منحت فرصة المراقبة من خالل المناقشة التي تكشف المالبسات ومنھ تكوین  قناعات لدى البرلمانیین".1958الفرنسي.
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یجابي في ظل العالقة والذي یشكل التوازن اإل ،الحكومةثیرعلى مكانیة التإتحقق للبرلمان 

                                                                     التي تربط الحكومة بالبرلمان. 

                                                                                               :لكسب الحكومة الرقابة وسیلة وال /ٲ

سئلة وا ستجواب ولجان التحقیقسھا البرلمان بغرفتیھ بمناسبة اإلالتي یمار الرقابة نإ

 ،تستھدف توبیخھا وتوجیھ اللوم لھاو كثرٲكسب الحكومة  نما تستھدفإ ،والكتابیة الشفویة

 ،لیھ سابقاإء اللجوقد تم و. ختصاصجراءات المقررة في نطاق ھذا اإلكد من اإلوذلك ما یت

ع  ن الرجوإمع ذلك فالتي ترتب مسؤولیة الحكومة. و صلیةبصورتھ األ ن لم یكن ذلكإو

  جراء السؤال. إمع مقارنة  على خطورة الوضعنھ یعبرأو ،ف الوضعختالعلى إیدلل لیھ إ

جراء إلى إذ حول إ ،عةنھ یشابھ سؤال الساأ ستجوابویظھر من الصیاغة التي خص بھا اإل

صلیة في النظام الفرنسي ستجواب في صورتھ األیستتبع اإل . بینماالغیرستعراضي إلھ بعد 

                         . 190من الحكومة بسحب الثقة وأقد تنتھي بالتصویت بالثقة  ،فتح مناقشة عامة

ن یخص موضوع ٲستجواب في اإل یشترط   من حیث الموضوع ستجواب:جراء اإلإا/

االنظمة  بھ فيلرقابة المعمول ل ةر صور. والذي یعتبلساعة وھو بذلك یشبھ سؤال الساعةا

  ستجواب. من اإلخف ٲ جراءإوھو  البرلمانیة

 داة رقابیةٲ ستجواب وجعل منھجراء اإلإ تخفیفالبدایة  عمد منذتالجزائري  المؤسس نإ

 فقھ مع رغبةكثر من تواٲ الحكومة تبریئةید تبریر ویف ستعالم الذياإل تتوافق مع رغبة

یساعد  سالح ویجعل منھ جراءالشيء الذي یفسر محدودیة ھذا اإل .لھاالتوبیخ وتوجیھ اللوم 
                                                   
190) G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit.  p.341.« L’interpellation est l’instrument essentiel du con-
trôle parlementaire...Dans sa forme et dans ces résultats, elle est beaucoup plus importante que la 
question…Elle donne lieu à un débat qui se termine par un vote par lequel l’assemblée précise son 
attitude à l’égard du gouvernement. »                                                                                                                              
-Voir aussi. Le contrôle parlementaire .Documents d’études n°14. Droit constitutionnel et institutions 
politiques .Sous la direction de G.Burdeau.p 10. « Là au contraire ou le régime parlementaire est con-
sacré, le moyen direct et principal pour la mise en jeu de la responsabilité ministérielle est l’interpella- 
tion,c’est-à-dire  le droit reconnu à un ou plusieurs membres d’une assemblée de requérir d’un mi-
nistre des explications sur un acte déterminé ou sur la politique générale du gouvernement( l’interpel-   
lation devant en ce cas etre adressée au Président du Conseil…)                                                                             
-Comme le fait remarquer P.Williams dans son ouvrage. La vie politique en France sous la 4° Répu-
blique.éd.armand collin.1971, p.372-373. « Sous la 3°République plus de la moitié  gouvernements 
sont renversés par la chambre des députés furent à la suite d’une interpellation… » 
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لى إیوجھ  خالفا للسؤال ستجوابن اإلإو ،عن كل محاسبة بعیدا على كسب الحكومة

(النائب فردینال یخص عالقة خاصة بین  ھوھو ما یجعل .191ال الى الوزیر المعني الحكومة

طرافھا نواب الشعب ٲحد ٲ یخص عالقة جماعیة نماإو ،الحال في السؤالھوكما  والوزیر)

كثر تعقیدا ٲاءات المتعلقة بتقدیمھ ومناقشتھ جراإل المؤسس جعلو .عضاء الحكومةٲخر وا

 ثم یتم ،النواب لتحریكھذ یشترط عدد معین من إ ،تلك المطلوبة في السؤال وصرامة من

جراء جماعة النواب التي بادرت بھذا اإلتكون فیھ  و ،بصفة جماعیة ستجوابعرض اإل

المودع ستجواب یتولى تالوة مضمون نص اإل الذي، ستجوابصحاب اإلٲ بمندوب ممثلة

  .ھوزیر ینوب عن من وٲ . ویكون الرد من رئیس الحكومةمكتب المجلسلدى 

 ،ن تلك المترتبة عن السؤالعستجواب فھي كذلك تختلف على اإلبةالمترتعن النتائج ماٲ 

        مبدئیا. فإذا كان السؤال یفید مجرد اإلعالم فإن  ألن اإلستجواب أكثر خطورة من السؤال

جبارھا على تبریر إلى الضغط على الحكومة وإھدف ت رقابیةیشكل وسیلة  ستجواباإل

ابات على مصیر الحكومات التي تم ستجور ھذه اإللم تؤثبھذه الصفة و .192تصرفاتھا

 كثر.ٲستیضاح جل اإلٲا في تشكیل بعض لجان التحقیق من ثارھآنحصرت إو ،ستجوابھاإ

نص  وقعی نٲوھي  ،عویصة بشروط شكلیة نوابال رادةإ قید جراء شكليإنھ ٲما ك

لى رئیس الحكومة خالل إن یقدم ٲو ،حدى الغرفتینإنائب في  30 من طرف ستجواباإل

اور حد المجلسین بالتشٲفي جلسة یحددھا مكتب یدرس ثم  .193یداعھساعة الموالیة إل 48

  یداعھ.إیوم من تاریخ  15وذلك خالل  ،مع الحكومة وھیئة التنسیق

الذي یتعلق  ،تجوابسلى طبیعة موضوع اإلإ ر النواب ھذه المدة طویلة بالنظرعتبإوقد 

في  وان.تجواب بسبب فوات اسھمیة اإلٲ علىن تقضي ٲنھا ش ذ منإبموضوع الساعة 

                                                   
  . 172الصفحة  2006)عباس عمار. الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري.  دار الخلدونیة  191
  .183عمار، الرقابة البرلمانیة علة عمل الحكومة، المرجع السابق الصفحة  )عباس 192
  من النظام الدخلي للمجلس الشعبي الوطني                                           2و1فقرات 123والمادة 1996من دستور  1فقرة 133) المادة  193
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من  وھذا ما یضعف ،194الحكومة لردجال ٲولم یحدد  ،امفتوحترك میعاد الرد حین 

ما یلزم الحكومة بالرد  لیس ھناك نٲخاصة و ،خرالمت حالة الردكثر في ٲ ستجواباإلثارآ

  فترة زمنیة معقولة.في حدود 

 غلبیة برلمانیةٲلى إستناد الحكومة إنتیجة  ،الجزائرغیرذي فعالیةستجواب في ویبقى اإل

 ،الثقة المزدوجة الحكومة كسبا الوضع یھذ نإ .للحكومة معارضة ةیٲظھور  تحول دون

 صیلةح قییمتول .خرىأمن جھة  غلبیة البرلمانیةوثقة ا رئیس الجمھوریة من جھة ثقة

لم  ،مةلى سبیل المثال نجد مجلس افع ،الظاھر ستغاللھ ھوإ جراء یالحظ قلةھذا اإلب العمل

ومع ست سنوات ولومرة واحدة. ظرف  ي فيٲ ،ولىرتھ التشریعیة ادوخالل  ھلیإ یلج

ستغل إفقد  ،خیرةة ااب في التجربة الدستوریة الجزائریستجونعدام اإلإبذلك الیمكن الحكم 

                           .195 ةمن مركثرٲ 1996في دستور  جراءالنواب ھذا اإل

 رید منھ منذ البدایةٲ نھ ،فعالة غیر نظام السیاسي الجزائري وسیلةستجواب في الن اإلإ

و ٲحاسبة الحكومة داة لمٲولم یجعل منھ  ،والتواصل بین الحكومة والبرلمانالتنسیق  ضمان

ما ستجواب یكون المؤسس الجزائري قد سلب لإلو .تھاميالوزیر ولم یضف علیھ الطابع اإل

مین دیمومة أختیار تاإل رید من وراء ھذاأ نماأوك ي.البرلمانفي النظام  فعالیة منلھ 

 عدم مكانیة تشكیل لجنة تحقیق في حالةإ تقتصر على مباشرةا ثارآرتب عنھ  نھ ،الحكومة

                                              .  196و ترتیب الجزاءأدون تجریم تصرف الحكومة  الحكومة قتناع النواب بردإ

                                                   

ستجواب في نظر المؤسس الدستوري الجزائري ن اإلإ." 145ن، المرجع السابق الصفحة عقیلة خرباشي،العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان-
دانة الحكومة إلى إجراء ینتھي إنظمة تجعل منھ ن بعض اٲقل. في حین ٲكثر وال ٲلة معینة ال ٲو معلومات في مساٲمجرد طلب معرفة بیانات ا

 وسحب الثقة منھا مثال النظام المصري والنظام الكویتي."
  .175 الصفحة السابق المرجع ،عمار عباس)194

نواب المجلس  ."حیث لج192)عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفحة  195
الداخلیة بسبب التجاوزات التي ستجواب وزیر إ 23/10/1997أكثر من مرة. بتاریخ  1996ستجوا ب في ظل دستورلى اإلإالوطني الشعبي 

عتداءات إستجوب نفس الوزیر بسبب إستتبع الرد الغیر مقنع من الوزیر تشكیل لجنة التحقیق. و في نفس السنة إنتخابات المحلیة ووقعت في اإل
ستجواب بتاریخ إلجابة على موضوع امن على النواب  الذین عبروا بالمظاھرات عن  عدم رضاھم بھذه التجاوزات وتمت اإلقوات ا

24/11/1997 ."  
  .191)عباس عمار، المرجع السابق الصفحة  196
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ذ إ 197حكام الدستورلبرلمان بغرفتیھ بمقرر لجراء التحقیق حق إن إ ب/اجراء التحقیق:

في قضایا ذات مصلحة  ي وقت لجان التحقیقٲن تنشئ في ٲ لكل من غرفتي البرلمانیمكن 

للعالقة المنظم وي والقانون العض نظمة الداخلیة لغرفتي البرلمانوھذا ما تؤكده ا  .عامة

                                                                                                                                        .198الوظیفیة بینھما

یة  ٲ ن تطلع علىٲي مكان وٲن تعاین ٲو شخص يٲلى إن تستمع ٲالتحقیق  كن للجنةویم

یرسل رئیس  وبالمناسبةبموضوع التحقیق. ن لھا عالقة ٲیة معلومة ترى ٲالب ن تطٲو وثیقة

لحكومة ویضبط برنامج عضاء اٲلى إستماع لى رئیس الحكومة طلبات اإلإحدى الغرفتین إ

ببرنامج المعاینات   اء مرفقاستدعكما یوجھ اإل .تفاق مع رئیس الحكومةستماع ھذا باإلاإل

   . ویؤكد199المیدانیة عوانھا قصد المعاینةٲدارات العمومیة وطارات اإلإلى إت والزیارا

  تتحمل قریرجسیما یدون في الت تقصیرا التحقیق یعد لجنة مامٲمتثال ن عدم اإلبالقانون 

  .       كامل مسؤولیاتھاتھ السلطة السلمیة الوصیة بمناسب

تستبعد  القانون التينفس  من 84المادة لم تقیدھا لو الرقابة ممكنة بھذه الصفة نأ والظاھر

 الوطنيیھم الدفاع  ستراتیجیاإسریا و طابعاطالع على الوثائق التي تكتسي التحقیق اإل عند

 نألھذا القید الداخلي والخارجي. ویمكن  من الدولةٲوالوطني قتصاد لإلالحیویة مصالح وال

 لفاظا ستغل ھذهست دارةن اإلأخاصة و ،كبیر لى حدإ یعرقلھن ٲو فعالیة التحقیق ینقص من

 اینھا تكتسي طابعا سرٲبحجة  ،ساسیةٲمعلومات  بیمكنھا من حج ستغالال ذكیاإ المطاطة

بھذا القید إلبطال مفعول  التحجج إمكانیة دارةیمنح اإل مادةھذه ال قا. فنطمنیٲوٲوحیویا 

 .عكس ذلكثبات إ مكانیةإ للنواب ن یكونٲدون  ءھاورا تتستر وذریعة التحقیق البرلماني،

ي ٲن للحكومة رإو نشره دائما یشترط مللیھ اللجنة إالذي تنتھي  التقریرن ألى ذلك إضف ٲ

لجان  الدستورتناول وقد  .البرلماني التحقیق فعالیة محدودیة یؤكد في حد ذاتھ وھذا ،في ذلك

                                                   
  المعدل والمتمم . 1996من دستور  161) المادة  197
  من النظام الداخلي لمجلس االمة. 90الى 84من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. والموا د 108و 102) المواد 198
  .153بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة.)عقیلة خربشي، العالقة الوظیفیة  199
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 بالسلطةلھا في الفصل الخاص في فصل خاص تحت عنوان الرقابة ولم یتناو التحقیق

                     ثار. آاقع العملي یقزمھا ویجعلھا بدون ھمیة ھذه الوسیلة الرقابیة لكن الوٲثبات إلالتشریعیة 

                                                                                               :عالمستواإل للمتابعةالرقابة وسیلة   ثانیا/

 قامة عالقة بین الھیئتین عن طریقإیجابیة ھي إنتیجة رتب كوسیلة للرقابة ی السؤالن إ

 سؤالفال الحكومة. لردع ةفعلی اراثآحتى  وال یة مسؤولیة سیاسیةٲرتب نھ الیٲو ،ستفھاماإل

كان  مفھومھ التقلیدي ن السؤال فيإ حین فيستعالم یضاح واإلمجرد وسیلة  لإلیبقى 

.                                   200والسلوكات بعض الممارسات صحیحوت تصرفابعض الت مویقیستخدم كوسیلة لت

عضو في الحكومة ي ٲلى إو كتابي ٲي سؤال شفوي ٲجیھ توالبرلمان  عضاءأھذا ویمكن 

 من مكتوبال دع نص السؤالوویختصاص الحكومي. وضوع یدخل ضمن اإلي مٲلك في وذ

وتدون  ،لى الحكومةإالمعنیة  ویحیلھ رئیس الغرفة طرف صاحبھ لدى مكتب المجلس

ھذا  طور قد ن المؤسسأ الحظی و .یداعھاإمجرد في سجل خاص ب سئلة حسب ترتیبھاا

المعني  للوزیر زاجأو .1976 في دستور المعروفةوبھ  و تخلى عن القیود المتعلقةجراء اإل

ھ العمل في علی خالفا لما كان الردب منھزلأو أیاه، ھشھر بعد تبلیغ خالل السؤال الرد على

  لوزیر بالرد. ل الخیار فیھا ركتیالتي  التجربة السابقة

لى سؤال إ الكتابي السؤال یتحول ھذا المحددجال اآل عن جواب الحكومة خرت وفي حالة 

في المجلس  نائب 20طلبعلى ا بناء حولھعامة فتح مناقشة  ن یستتبعٲ شفوي و یمكن

 ال بعدإیعرف عن السؤال الشفوي فلم ماٲ .201مةعضو في مجلس ا15و ٲوطني ال الشعبي

ینتھي  نھول عن النوع اثارمن حیث اآل یختلف بعض الشيء وھو 1989دستوروضع 

  حیان.في بعض ا بالمصادقة على الئحة

  

                                                   
."ویستعمل ھذا النوع من 30)عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفحة 200

  كثر منھ لغرض الرقابة".ٲستعالم سئلة بھدف اإلا
  .64عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق  الصفحة )عباس عمار. الرقابة البرلملنیة على  201
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  لنواب البرلمان ةمقررال ئل الرقابة التقویمیةوسا الفرع الثاني/

 لمانرالتقویمیة المقررة لنواب الب ما الرقابةٲمنعدمة  وٲضعیفة ول الرقابة بمفومھا ان إ

فیحالة  العالقةلى فك إحیانا ٲتؤدي  ،ثار سیاسیة خطیرةٲب التي ترت الوسائل فھي تتمثل في

                                     ستشكل اما وسیلة الحالة والرقابة في ھذه  .لطتین التشریعیة والتنفیذیةبین الساشتداد االزمة 

 بین  نسجامیحقق اإل الذي تجاهفي اإل توجیھ عمل السلطة التنفیذیةل سیلةوما ٲو الحكومةلردع 

  الحكومة .            رادة إطموحات النواب و

                                                                               :لردع الحكومة الرقابة وسیلة /والٲ

 وبمناسبتھ یناقش الشعبي الوطني مجلساللى إ بیاناعن السیاسة العامةسنویا الحكومة  تقدم

یترتب  نٲو ٲقیم الئحة دبت المناقشة ن تختتمٲكما یمكن  .202النوابحكومة من قبل عمل ال

حول بیان  بالثقةن یطلب تصویتا ٲلرئیس الحكومة  نٲ كما. 203ملتمس رقابة یداعإھا عن

                                                                                                                                     .كید ثقتھعندما یرغب ت السیاسة العامة

الشعبي الوطني لمھمتھ الرقابیة بطریقة فعالة على إن ممارسة المجلس  :204ةالئحلا/ تقدیم ٲ

 یھمٲبداء رإ على النواب ساعدتو. ختتام المناقشةإعند  تقدیم الئحةمن  تمكنھ نشاط الحكومة

یخضع اثارا للرقابة  وإجراء رقابیا  ویشكل تقدیم الالئحة .مراقبة نشاط الحكومةبمناسبة 

نائب في  20ن تقدم من قبل ٲوھي  ،للغرفتیننظمة الداخلیة دتھا األورٲلضوابط  وشروط 

ختتام إساعة من  48خالل ن تقدم ٲو ،مةنائب في مجلس ا 15المجلس الشعبي الوطني و

 یمكن للنائب وال. حدى الغرفتینإكتب ملدى   ن تودعٲوالسیاسة العامة بیان المناقشة حول 

 التصویت على الئحة واحدةن ٲو ،الئحة منكثرأن یوقع على ٲفي حالة تعدد اللوائح 

 قتراحاتإ بداءإل مناسبة ماإ الالئحة ن تكونٲویمكن  .خرىوائح اقتراح اللإغلبیة یبطل با

رقابیة تستھدف وسیلة  تكون نٲ وٲالحكومة  و تدعیم ییدمناسبة لت وٲالنواب وتوجیھات 

                                                   
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.114-110)المواد 202
  .282-274)عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفحة  203
مة.                                                        من النظام الداخلي لمجلس ا 75و74ظام الدخلي للمجلس الشعبي الوطني و المواد  من الن 112و111)المواد   204

  .267-264عباس عمار، المرجع السابق الصفحة.–
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في جراء اإل ھذاستغالل إن إمعارضة لسیاستھا.  لى وجودإھا نتباھإولفت ردع الحكومة 

ن تجعلھ وسیلة ٲغلبیة ولكن یمكن ا. ھاعدم رضا لتعبیرعنا حقالمعارضة  الحقیقة یمنح

ما لصالح إتي ستكون ثاره الٲفي سیفصل  التصویت بالنتیجة ھو الذين ٲذ إالحكومة یید لت

النظام ن تحدث بسبب ٲئتالف كما یتوقع إة غلبیٲ لكن في حالة وجودالحكومة أو ضدھا. 

 ألغلبیةوسیلة ضغط حقیقیة كذلك أن یشكل ن مكیجراء اإل ھذا  نإف نتخابي المعتمداإل

                    .  وضد الحكومة ئتالفاإل

ببیان السیاسة  ساسھٲحیث  من یرتبط كالالئحةن ملتمس الرقابة إ ب/تقدیم ملتمس الرقابة:

 ةالثانی التي تمثل الوسیلةبالالئحة  جراءإالرقابة كملتمس  یرتبطال  نولك .كومةللحالعامة 

یداع ملتمس الرقابة إ النواب یستطیعف .البرلمان لممارسة وظیفتھم الرقابیةنواب  یستغلھ يالت

 .ثاراآشد خطورة وٲعن الالئحة كونھ یختلف إجراء  ھوو ،لالئحةلى اإدون اللجوء مباشرة 

القانوني المطلوب ویعتبرالنصاب  حققھاتیصعب بشروط المشرع حاطھ ٲ تھلخطور ونظرا

 النواب عدد 1/7من قبل ھذا الرقابةتوقیع ملتمس  المؤسس جبوأوقد  لتحریكھ واحدا منھا.

المجلس مكتب  یودع لدىن ٲو ،البرلمانیونجراء رقابي یرغب فیھ إحتى یثبت كقل على األ

ال بعد إعلیھ ن الیصوت ٲالنواب و 2/3ھ باغلبیةن یصوت علیٲو أصحابھ، من قبل مندوب

رئیس  یقدم الرقابةعلى ملتمس  المجلس الوطني مصادقةفي حالة و. یداعھإیام من ٲ 3

  .205لرئیس الجمھوریة ستقالتھإالحكومة 

للمجلس الشعبي  الممنوحةیؤكد مدى السلطة الرقابیة  المعتمد جراءاإل ھذا نٲ والحقیقة

 في البرنامج المسطر  التوجیھعن  في حالة حیادھا الحكومةسقاط إ الوطني التي تمكنھ

نحراف على المسار لحكومة ومنعھا من اإلاوھذا كفیل بردع  .الحكومي المتفق علیھ

 .  ستقرارھاعلیھ ضمانا إلالسیاسي المتفق 

                                                                                   :لتوجیھ الحكومة الرقابة وسیلة ثانیا/ 

                                                   
، "ھذا النصاب من  276-275مرجع السابق الصفحة )عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، ال 205

قاط الصعب ان لم نقل من المستحیل تحقیقھ في مجلس تعددي" وقد یفضي ملتمس الرقابة في حالة نجاح النواب في استعمالھ الى نتائج وخیمة. فاس
  ھا بین الطرفین بشكل نھائي وخطیر."الحكومة الذي ھو النتیجة الحتمیة لملتمس الرقابة یعد اكبر ھظھر لتدھور العالقة وانكسار
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رئیس  عرضیتحقق بمناسبة  وھذا ،الحكومة كثر توجیھٲتستھدف  مالمفھو بھذاالرقابة  نإ

ناقشة للم الوطني الشعبي لى المجلسع (أو الوزیر األول لمخطط عملھ)لبرنامجھكومة حال

.                                                                  بالثقة التصویت طلب الحكومة  بمناسبة  وكذلك، 206علیھ الموافقةو

عمال الحكومة  في جدول ائدة  بالثقة  لفاتصویت یكون تسجیل ال ا/التصویت بالثقة:

 جرائینلإل خالفا(جراءاإل ھذا ظل في . و207على طلب رئیس الحكومة ابناء  وجوبا

لیھ إ ضغط  تلج وسیلة وفي الحالة فإنھ یشكل .نجد الحكومة ھي التي تبادر )السابقین

من ورائھ قد یستھدف  وٲ، معھاتوافقھم و ،دعمھم لھا ستقراء النواب على مدىإلالحكومة 

ھذه كذلك وسیلة لتوجیھ  السبب الذي یجعل منھلكن اسكات المعارضة أحیانا أخرى. 

جھة  ومن ،ھذا من جھة وعمل الحكومةبیان السیاسة العامة یعقب مناقشة نھ ٲالحكومة 

وتبدي  التي تثري البیان ھاھي نفسفي ھذه الحالة  صوتتالتي غلبیة األ نفس نأخرى نجد ٲ

توجیھ الحكومة  ظھارإجل ٲن مالنقد البناء  بالمناسبة تقدم وأ تعتریھالنقائص التي  یھا فيأر

  .       یجابیةإ ةمعارضوعرض مساھمتھا كٲ

بمناسبة  لبرنامجھالحكومة رئیس ن تقدیم إ ب/ تقدیم رئیس الحكومة برنامجھ للموافقة:

تجدید  و بمناسبةأ ،نتخاباتالجمھوریة بعد فوزه في اإلرئیس  من قبلمرة  ول ھتعیین

جل ٲمن  لنواب البرلمان التدخل فرصةح منت ،ةستقاللإل ھاتعرض حالة في ھعضویة حكومت

  عدم موافقةن . یةالبرلمانغلبیة األ كما ترغب فیھ ھھاوتوجیسیاسة الحكومة  تقویم

                                                   
." یعرض رئیس الحكومة برنامج حكومتھ على تصویت النواب بعد مضي سبعة أیام على 245) عباس عمار، المرجع السابق الصفحة  206

  طیرة.األكثر من تقدیمھ في الجلسة". وویعتبر عرض برنامج الحكومة للمناقشة والموافقة أحد مظاھر الرقابة التي لھا آثارا خ
. والذي أبدى المجلس الدستوري رأیھ فیھ 22/07/1997من النظام الدخلي االمجلس الشعبي الوطني، الذي أقره المجلس في  120) المادة  207

                               .                                                                                                 97.ر.ن.د/م.د/03رقم  31/07/1997بتاریخ 
                                                .                                                                                                                            125-124عقیلة خرباشي،  المرجع السابق الصفحة  –
  .                                                                                                           283عمار،  المرجع السابق الصفحة عباس  –
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ستقالة إل كومةتقدیم رئیس الح تتبعیس برنامجال ھذا لوطني علىالشعبي االمجلس 

   .208حكومتھ

نتفاء إبما یؤكد  80ولیة للمادةالصیغة امن  خیر قد غیرالتعدیل الدستوري ان ٲالحظ یو

الصیغة ن ھذه  .عن رئیس الجمھوریةول استقاللیة الوزیرإ وكذا ،وميبرنامج حك وجود

یتضمن   "سیاسي برنامج" عنیختلف الذي "ولا مخطط عمل الوزیر"عن تتكلم  الجدیدة

 تقنیةو سلوبٲ صطالح یعنيإ"مخطط عمل" نٲفي حین  .سیاسي معین و یدیولوجيٲ توجھ

 ضة تسمح بترتیب محعن تنظیم معین لھ طبیعة تقنیة  ةعبارھوف .لتطبیق فقطمنھجیة ل وٲ

 ھدافدخال ھذه األإجاز بنلإل جالھداف للقطاعات الوزاریة المختلفة وضبط اآلاوتسطیر

منطوق  الدستوريعلیھا المجلس  سسٲالتي عتبارات اإل كدتھٲ ما وھذا .في برمجة زمنیة

التي  كید ھذه الحقیقةلى تإعدیل من ھذا الت 79كما سبقت المادة  .209عالهٲ لمادة المذكورةا

نما ھو ترجمة لرغبة إ )وجد نإو(مة الحكو ن برنامج رئیسٲمفادھا والتي  ،حدٲینكرھا  ال

حتى في ظل صوریة برنامج رئیس الحكومة عن  الواقع یعبر نٲ و رئیس الجمھوریة.

  .صراحة ول للتعددیةا الدستورلم یعبرعنھا  ولو ،القدیمة  صیاغةال

ول للتعددیة كان من حیث الظاھر تى بھ الدستور اٲفتنظیم المؤسسات الدستوریة كما 

 من مخطط وفقٲ البرنامج في ظل ذلك التنظیم تفضیل لفظان لھذا ككرس نظاما برلمانیا. وی

   .للتعددیة ولا الدستور المؤسسات الدستوریة كما نظمھا مع كثرٲیتفق  نھٲو ،عمل

                                                   
."في حالةعدم تكییف رئیس الحكومة لبرنامجھ 111-110)عقیلة خربشي،العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة  208

مام البرلمان ٲنھ مسؤول وحكومتھ بصفة تضامنیة  ستقالة حكومتھإعضاء حكومتھ للرفض مما یستتبع تقدیم ٲعلى ضوء المناقشة یعرض نفسھ و
  ن رفض المجلس الشعبي الوطني برنامج حكومة عرض علیھ مما یؤكد ضعف الرقابة البرلمانیة."ٲ." ولم یحدث 

ي .(المرفق للتعدیل الدستوري والمتعلق بھ). حیث جاء ف07/11/2008.ر.ت د/م د  بتاریخ في 08-01ي المجلس الدستوري رقمٲ) ر 209
وكیفیات تنفیذ برنامج دوات ٲلى تحدید وتوضیح إمن الدستور یھدف  81و80والمادتین  3و2الفقرات79ن تعدیل المادةٲعتبارا إ-عتباراتھ مایلي (إ

نتخب إ ن رئیس الجمھوریة الذين السیر العادي للنظام الدیمقراطي التعددي مثلما یستنتج من الدستور یقتضي بٲعتبارا إو -( .)رئیس الجمھوریة
 ن ھذاٲعتبارا إو –مام الشعب).( ٲن یجسد ھذا البرنامج طبقا للیمین التي یؤدیھا ٲن حظي بموافقة الشعب من واجبھ أساس برنامج سبق وٲعلى 

 یتولى تنفیذهرادتھ بكل سیادة وبكل حریة إنتخاب معبرا بذلك عن عن طریق اإل الذي حظي بموافقة الشعب البرنامج ھو لرئیس الجمھوریة
جراءات المقررة في وفق مخطط عمل وحسب الكیفیات واإلول الذي یستمد مھاھھ من رئیس الجمھوریة دون سواه . الوزیر ا

                              ) ."2فقرة79المادة
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                                                                                            وكان ،210كثر من مرةٲفي تصریحاتھ  عن ھذه الفكرة الرئیس الشاذلي بن جدیدقد دافع و

ن ٲیجب  صالحات السیاسیة والدستوریةالمكرسة بموجب اإلن التعددیة السیاسیة ٲیعتقد 

ال بتشجیع إ وأن ذلك لن یتحقق حسبھ .لسیاسة والتسییر الحكوميا تنعكس فعال على ممارسة

على مستوى لمان والتداول على السلطة على مستوى البر أناع بمبدتقروح المعارضة واإل

   .ةالحكومی التشكلة

عودنا العرف الدستوري في الجزائر منذ الدساتیر  فقد خر،ٲشيء  لكن الرغبة شيء والواقع

ن النخبة السیاسیة التي مارست الحكم في و .حادیةٲولى على ممارسة للسلطة بصفة ا

 .عنھا عدنھا لم تبتٲوالحكم و التسییر ھي التي تتحكم في دوالیب ،ولى من النظامالمراحل ا

یة محاولة ٲویشكالن عائقا لنجاح  المطلوبتغییرتحقیق الفھذان السببان یحوالن دون 

  .لفتھ النخبة السیاسیةأالتحول عما  تستھدف

الممارسة  كیدال بتإلم یقم ھذا التعدیل الدستوري  نأو ،حادیةٲتزال  فالممارسة كانت وال 

فرض من  ،الجمھوریة رئاسةھ منصب عتادھا الرئیس بوتفلیقة منذ تولیتإالعرفیة التي 

 .نجازه مرحلیا ونھائیاإبرنامجھ على مستوى مجلس الوزراء والسھر على متابعة ظروف 

جتماعات إلابمناسبة  عن كل تقصیر بمسؤولیاتھم الوزراء تذكیرعلى دائما  حرص كما

 تمتع ھذاكشف عن ی ماب ھتوجیھات ذیالوزراء تنف لتزامإوجوب  علىو ،الدوریة للمجلس

وفي  .211بتوجیھاتھ  خذفي مدى ا عضاء حكومتھٲبحق مراقبة رئیس الحكومة و خیرا

الجمھوریة یمارس لرئیس  معاون وٲمساعد لى مجرد إرئیس الحكومة  لوحتما یھذا تاوضع

السیاسیة التي ولیة مسؤال مضمون وھذا الذي یفسرویؤكد وسلطة تفویض. طة مشتقةلس

  .ختاره وعینھ في منصبھإالذي الشخص ب تربط رئیس الحكومة
                                                   

دید في رده على سؤال ."لقد صرح الرئیس الشاذلي بن ج228) عمرعباس. الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة، المرجع السابق الصفحة 210
) عن كیفیة تعیین رئیس الحكومة في حالة فوز حزب غیر جبھة التحریر الوطني 02/11/1989وسط ( الصادرة بتارخصحفي جریدة الشرق ا

یطبق و یاتي بھم خارج حزبھ وٲن یختار حكومتھ من حزبھ ٲفي االنتخابات التشریعیة بقولھ" ساعین رئیس الحكومة من ھذا الحزب وھو حر 
ن یتابع الحكومة فقط للمحافظة على الجانب ٲغلبیة وعلى الرئیس ٲنھ جاء بارادة ن یترك رئیس الحكومة ینفذ سیاستھ ٲبرنامجھ. والبد 

                                                                                                                             .).                                                                     02/11/1989.  3961وسط العدد رقمالدستوري"(جریدة الشرق ا

-En témoignage après la révision constitutionnelle de 2008 Chadli Ben- Djedid  déclarait  qu’il projetait 
un régime parlementaire afin de rétablir la confiance entre le peuple et ses dirigeants. » in le Quotidien 
El-watan du 29/11/2008.  

  .106)عقیلة خرباشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة  211



100 

 

 حكومة الرئیس  جعل إذ ،الجزائریة ھذا الوضع قبل التجربة عرف النظام الفرنسي فقد 

النظام لم یقر  ھذا نأسبب ، لتھلستقاإ بتقدیم  مضطرارئیس الجمھوریة ثقة فقد الذي 

  . لرئیس الجمھوریة قالةبحق اإل صراحة

حالة المعارضة بینھ وبین قالة التي ینھي بھا لھ سلطة اإل الجمھوریة ما في الجزائر فرئیسٲ

وتنمحھ . رغب في ذلك كلمامنصبھ  منرئیس الحكومة  ، وسمح لھ القانون بعزلمساعده

والموجھة  ،ھایمتلك خرى التيستغناء عن الوسائل القانونیة امكانیة اإلإھذه قالة سلطة اإل

  .و الضغط علیھٲرئیس الحكومة  نشاط تعطیلل

من قبل خضاع  نشاط رئیس الحكومة للموافقة المسبقة ٲ الجدید الدستوري التعدیلكد ٲوقد  

وسلطة التوسیع من الوسائل القانونیة التي تعدم حركیة  عمل علىو ،رئیس الجمھوریة

 ماإ ،مناسبةمخطط عمل الحكومة  وٲالحكومة عرض برنامج كما یشكل  .212ولالوزیر األ

بعض تعدیل من  ،لیھ المناقشةإ ما تسفر ضوء علىالمخطط  وٲلتكییف ھذا البرنامج 

من صدار الئحة إل مناسبة ماإ . وللخالف خر كلیة تجنباالبعض اقترحات والتخلي عن مال

صرار الحكومة على موقفھا إمة في حالة قبل مجلس األمن وٲ ،قبل المجلس الشعبي الوطني

   .ببرنامجھا والتمسك

بالنسبة  خفٲ وضعال نیكومستوى الغرفة الثانیة على  فقط ھذا الخالفتحقق  في حالة و

دون  فقط تقدیم الالئحة ماكنیةإ ینحصر في مة ھنااعتراض لمجلس ن حق  اإل ،للحكومة

المجلس الشعبي  الحكومة على الثقة في برنامج . فعندما یحوز213سقاط الحكومةإمكانیة إ

الثانیة معارضة الغرفة  معارضة بسبب كون ،قاءھاب تكون الحكومة قد ضمنت ،الوطني

                                                                                                     ثر). األعدیمةي ٲ(غیر ال سلمیة
                                                   

."یجعل  سلطة 15/11/2008بتاریخ 19-08بعد التعدیل الدستوري رقم  المعدل والمتمم،  1996من دستور 4و3فقرة 85ن متن المادةإ   212)
ة ھذا التوقیع على المراسیم التنفیذیة و كذلك سلطة التعیین في وظائف الدولة رھن الموافقة المسبقة من رئیس الجمھوریة". وھذا ما یفسر طبیع

  ختصاص الذي ھو إختصاص تابع ومشتق وأنھ إختصاص تفویض.اإل
صدار الئحة قد إمة یمكن لھذا االخیر ." وبمناسبة تقدیم عرض برنامج الحكومة لمجلس ا114باشي، المرجع السابق الصفحة )عقیلة خر213

نھ تقویة مركز الحكومة وتدعیمھا. وقد تتضمن بیانا تنتقد فیھ برنامج الحكومة وھذا من شانھ تتضمن بیانا یؤید الحكومة في مسعاھا . وھذا من ش
 72عضوا حسب المادة 20قتراحھا یكون منقبل إن ٲوال ٲصدار الالئحة إضعاف مركزھا السیاسي. وعملیا یصعب إبي على مكانتھا وثیر السلالت

غلبیة التصویت المطلوبة في ھذا المجلس...ومنھ ٲقتراح یصعب المصادقة علیھا بسبب نھ في حالة تحقق اإلٲمة. ومن النظام الداخلي لمجلس ا
ستماع لعرض نسب لذلك ھو مجرد الى مصطلح الرقابة بمعناه القانوني والدستوري بل اإفي تقدیر برنامج الحكومة الیرتقي  مةفدور مجلس ا

  ستعالم عنھ الغیر.."برنامج الحكومة واإل
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على مستوى المجلس الشعبي الوطني یمكن  البرلمانیة غلبیةفي حالة الخالف الشدید مع او

ورئاستھا وبرنامجھا  شریطة   عضویتھافي تشكیل الحكومة، و النظر عادة إ ذلك یستتبع نٲ

عادة ترتیب إلى إ ستدفع  الحالة ھذه إن حدوث .المعارضة ن  یقبل رئیس الجمھوریة ھذهٲ

على ولى من البرلمان الغرفة ا مستوى علىالمعارضة و السلطة التنفیذیة  العالقة بین

یجبر المجلس الشعبي الوطني  ھذه الحالة فيو. 214تحكیم الشعبلى إ دیدة باللجوءسس جٲ

 .الجدیدة الحكومة على برنامج السیاسیة والموافقةالجمھوریة  رئیس ختیاراتإتقدیر  على

 رئیس الحكومة الرئاسي المقدم من خاللالمشروع ولویة ب اعترافإھذا ما یشكل إقرارا وو

ویتم  ،الجمھوریة رئیسساس دعم توجھات ٲعلى  تتحدد البرلمانیة غلبیةاإل یجعل. والجدید

  .215رخیھذا ا تعارضین لصالحبین التوجھین الم فصلال

 1997 منذ جوان كومات المتعاقبةحال أنو ، ثبوت ھذه الفرضیة بعد كدیؤلم یسمح  الواقع نإ

كثیرا  لّھسئتالف إأو غلبیة برلمانیة أن وجود ٲو .موافقة البرلمان نیلبة في صعولم تجد 

.                                  216نالتي عرضت على البرلما الحكومیة التلقائیة لكل البرامج التزكیة

كومي المشروع الح تعارض حزاب والتكتالت الحزبیةاستجعل  البرلمانیة التي المعارضةف

 .مفقودة غلبیة البرلمانیةا لصالح المیزانكفة  حوترج ،الجمھوریةمشروع رئیس الذي ھو

 تعددیة ھي وجودال وٲفي الواقع  مفقودة ساس شروطاالوضع یفترض من ا مثل ھذا نوأ

 نٲالوضع  محالة على ھذاال . لذلك یترتبقیادات سیاسیة مؤثرةود ووج حقیقیةسیاسیة 

 وعملیا. في الواقع لى توازن مفقودإیتحول  ایقانون المعقود التوازن

                                                   
214) M.Brahimi  Le droit de dissolution dans la constitution de 1989.in RASJEP.n°1.1990, p.56.« Placé 
au dessus des partis …son premier devoir est d’observer avec vigilance le jeu  de la machine politique 
afin d’y prévenir tout désordre..Il ne perdra de vue la Nation, juge définitif des majorités et des minis-
tères, et au moindre soupçon d’un dissentiment entre l’opinion et le pouvoir, il enverra les parits en 
présence se pourvoir devant ce tribunal supreme afin qu’une prompte décision dissipe toute incerti-
tude ».citation empruntée à Prévost-Paradol   d’après l’auteur.    
215) M.Brahimi, Le droit de dissolution.., op.cit. p.53. « C’est, en effet, en son nom propre  et en sa 
qualité de Chef de l’Etat qu’il détient les mécanismes de l’arbitrage. Mais il n’est l’ultime arbitre, et 
encore moins« l’arbitre suprême » puisque le constituant  semble davantage préocupé par le fait de 
donner souvent le dernier mot au peuple.  Ceci, afin de conforter le caractère démocratique du nou-
veau système politique national par rapport auquel le mécanisme de dissolution doit etre appréhen-
dé.Cette procédure est, en définitive, une procédure d’arbitrage populaire ».  

  .104) عقیلة خرباشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة  216
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 اوعملی اقانون المفقود التوازن /الثاني الباب

                                                                                                                             

صعوبات تعترضھا محاولة  الناشئة الدستوریة نظمةفي ا الحقیقي التوازنعن  البحثن إ

تلك التي  غیر ،على حقائق مختلفةتنطوي  المجال في ھذاالقانونیة  النصوص نٲ ذلك ،عدة

 الدستوریة نظمةاعلى ھذه  یغلب فطابع التقلید الذي .الدستوریة الناضجةنظمة ھا اتكرس

 فبالرغم التي تتبناھا. القانونیة نظمةتجسید الى إترقى ال صوریةنظمة ٲ یجعل منھا ،الناشئة

نھا تبقى بعیدة عنھا بسبب إف ،صلیةا الدستوریة نظمةاألھذه لتشابھ  التي تبدیھا الرغبةمن 

  .المستویات على كلو المجاالت كل في المعروفة التخلفمشاكل 

والدستوري بسبب  السیاسي لالستقرارالحقائق ا جانب ھذهلى إ عرف كنظام ناشئوالجزائر 

زمة سیاسیة بین الحكومة المؤقتة والمكتب السیاسي ٲعن  التي تولدت ،سیس السلطةزمة تٲ

  ستقالل.لإللى واالسنوات  منذ للحزب

 توازنال ٲمبد تبني لىإعمدت  ذإ ،1989من فیفري بتداءإ سیس السلطةت وقد عرفت محاولة

ساس امراجعة  في بعض الشيء عجلت التي ،قتصادیةزمة اإلبعد ا السلطات بین

صالح السیاسي نتج ھذا اإلٲوقد  .السیاسي بعد ذلكصالح للنظام  لیكرس اإل قتصادياإل

  .التداول على السلطة ٲالحریة السیاسیة ومبد أقرار مبدإ

  جوفٲ ٲالفصل بین السلطات كمبد ٲمبد مباشرةستقالل بعد اإل ولا الدستور ولقد تبنى

ولذلك  ،217شتراكي ونظام الحزب الواحد المعتمدمع النظام اإل نسجامھإ لى عدمإبالنظر 

  .1976لسنة نيالثا الدستور ذلك في حققتی كما لم ،ھذا التوازن المنشودعلى تحقیق  عجز

 عدم بحجة(الواقع في ریس ھذا التوازنكولى من تاتجربة التداول على السلطة ولم تسمح 

  لیھ.الحفاظ عو المؤسسات السیاسیة) ذلك علىوخطورة الدیمقراطیة الممارسة  نضوج

                                                   
) إن تبني المؤسس الجزائري لمبدأ الفصل بین السلطات منذ المراحل االولى من وضع المؤسسات النظامیة للثورة  الجزائریة، لھ مبررین  217

من نظام حزب جبھة التحریر  2تقلید المؤسسات السیاسیة الفرنسیة من جھة، وثانیا من خالل إتیان ھذا المبدأ في المادة   ھما: أوال من خالل
لقاعدة الوطني في مؤتمر طرابلس بقولھ" الفضل بین السلطات التشریعیة، التنفیذیة والقضائیة، التي تشكل العناصر االساسیة لكل دیمقراطیة ھي ا

                                                 الجزائریة ".                                                                                                                 في المؤسسات 
  .   26الصفحة   2002والنشر والتوزیع  تیزي وزو  انظر في ذلك محند أمقران بوبشیر ، السلطة القضائیة في الجزائر عن دار األمل للطباعة –
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مثل الغرفة مؤسسات جدیدة  ستحداثإب عادة صیاغتھإب 1996خیر لسنة ا قام الدستور وقد

ویظھر من ھذه  .لمحاكمة رئیس الجمھوریة العلیا للدولة برلمان والمحكمةالالثانیة في 

الذي ذلك  ، مع إستبقاءالثانیةمستوى الغرفة التوازن على تحقیق رید ٲنھ ٲالجدیدة  الصیغة

مام ٲالمسؤولیة السیاسیة للحكومة  أقرار مبدإب ىولعلى مستوى الغرفة ا1989دستور سسھٲ

، فضال على إقرار مسؤولیة رئیس الجمھوریة بصفة ضمنیة من المجلس الشعبي الوطني

  خالل تأسیس المحكمة العلیا للدولة.

توازن ن نظام الغرفة الواحدة یعرض الٲ  ،عملیا على السطلة ول تجربة للتداولٲقد كشفت و

وذلك بسبب  .كما إعتقد ذلك البعض على مستوى النخبة السیاسیة الحاكمة ،للخطر المقام

 سیعرض كذل نٲ. وفي نفس المدة حزابا حدغلبیة البرلمانیة والرئاسیة ا تحقق مكانیةإ

لى إوري صالح الدستاإل تیارولھذا سارع قل. عمھم على ازالنظام ككل للخطر حسب 

مام كل امكانیة ٲ. وغلق الباب لمانیةزدواجیة الغرف البرإطار نظام إالسلطة في عادة تنظیم إ

ة الجمھوریة وعلى الي حزب كان على مستوى رئاس ع للنفوذ مرتین في نفس الفترةیتجم

  .مستوى البرلمان

 بین السلطتین التوازن بین ضرورة یجمع نأالمؤسس  رادأ الجدیدةبھذه الصیغة  نماأوك

وذلك  .نذاكأصالح الدستوري نصار اإلأساسیا لدى أالذي كان ھاجسا  النظامستمراریة إو

الحقیقة  فيوھذا  سیاسیا. ولىٲمفعول الغرفة ضعاف إوالثانیة لى الغرفة إمركز الثقل  بنقل

لصالح  المیزانبذلك كفة من داخلھا ویرجح  ككل التشریعیة السلطةیضعف  نماإ والواقع

ما یبرر التوازن المفقود قانونا في ظل النظام  ، وذلكقبل من ذيكثرٲ التنفیذیة لسلطةا

 اھریا بسببظ بقى الذي التوازنواقع أن  كما .ول)(الفصل األالدستوري بعد مراجعتھ

 ةالحدیث الدولةواقع  كذلكیبرره ، الواحد حزبال نظامالممارسة الموروثة عن على  بقاءاإل

وتغلیب السلطة  (الفصل الثاني) عملیة بصفة التوازنلفقدان  الذي ھی وتنظیمھا الجدید

  .نھائیاالتنفیذیة 
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 في العمل السیاسي مداولةالھیئات ولیة وضرورة ٲللدولة الحدیثة یرفض  الممیز واقعفھذا ال 

یجعل من الفعالیة  الذي الراشدالتسییر والحكم ظم ن ظل فيف .عملھا البطيءسلوب ٲ بسبب

 السرعة جل ضمانٲلى تولي القیادة من إ وةالمدعھي  دارات الفنیةتصبح اإل ولىاالقیمة 

 الجزائري النظام الدستوريواقع التوازن في ھو  اذوھ .نجازفي اإل ردودیةوالم والفعالیة

       نظمة الحدیثة.في األ كما یفرضھ تحول وظیفة الدولة
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  ایالتوازن قانون ختاللإ ول/ا الفصل

                                                                                                       

 مل كٲفي  تحققھ   یعني قد ال والتشریعیةٲ ةالتنفیذی طةلالس لصالح ن التوازن المؤسس قانوناإ

  بالموازة كذلك و یعني  .قلا تحقق بعض عناصر التوازن علىفقط یؤكد نما إو ،صورتھ

ن التوازن والالتوازن متالزمین في  .التوازن ختاللإتحقق عناصر الالتوازن التي تؤكد 

  السیاسي. ن على وضع ثابت في النظامیعبرا كونھما ال الحقیقة

ستقرار الوضع بسبب إلى ثبات وإلى جانب العناصرالقانونیة للتوازن التي توحي نسبیا إف 

الحركیة لغیر القانونیة التي تؤكد بالعكس ر االقواعد الدستوریة. فھناك تدخل العناصثبات 

والسكولوجیة  الجوانب السیاسیةتغیركما یعكسھ حكام الدستور، ٲبمناسبة تطبیق  والتغییر

تجاه التغییر في التي تدفع السلوكات في إالغیر قانونیة ھي  العناصرھذه و. بصفة مرحلیة

(المبحث  نتخابیةاإلعلى مستوى الشرعیة  سواء ختاللاإل ھذا یظھرو الدستوري.النظام 

                                                                             .(المبحث الثاني)المقابلة في السلطة ثیرأالت قدرةوٲالنفوذ  قوة مستوى علىوٲ األول)

ي صور وٲنظري  نما ھو توازنإ في الحقیقة یؤسسھ الدستور الذي بین السلطات فالتوازن 

تعترض  التيعیقات لى حجم المإو بالنظر ٲالالتوازن لى غلبة عناصرإوظاھري بالنظر 

في نفس عیتھما لیست السلطتین وشر ستقاللإف .الكامنة فیھالنقائص  وٲ تجسیده عملیا

یؤكد   ذلك وكل .المستوى في نفسثیر لیست أذھما وقدرتھما على التونف نأكما المستوى 

لصالح سلطة رئیس  حرىبا وٲالتنفیذیة  لصالح السلطة ختالل التوازن ورجحان كفتھ إ

  .حسن تعبیرأالذي یعبر على ھذه السلطة   الجمھوریة

على ھذه النقائص ن نكشف ٲ مكانناإفي العناصرالقانونیة والنظامیة بوعندما ننظر

مارسة الذي یكشف لنا على سلوب المٲعندما نالحظ كد لناأالشيء یت ونفس والمعیقات.

 الالتوازن بینالتي تؤكد والقوة  ختالل في میزانا التي تنتج ھذاالنقائص والمعیقات 

  السلطتین التنفیذیة والتشریعیة. 
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نتخابیةختالل التوازن على مستوى الشرعیة اإلإول/ المبحث ا  

نا وواقعا بصفة التدع نوامحققة ق طة التنفیذیةلتملكھا الس التي نتخابیةاإل الشرعیةكانت  ذاإ

طة التشریعیة من لعن السلطة التنفیذیة السستقاللیة إن م یترتب على ذلكما و .مجاال للشك

 نتخابیةالشرعیة اإلفیما یخص  ذلك على خالفمرفا ،نھاءاإل ومن حیث حیث الوجود

جزئیة نتخابیة إشرعیة  . فالبرلمان الذي تكون لھالكیفیةتكون محققة بنفس  الالتي  ،للبرلمان

ال یمكنھ الظھور بنفس القوة مع رئیس الجمھوریة الذي یتفوق  خرىٲحیانا ٲحیانا وناقصة ٲ

  ختالف طبیعة ھذه الشرعیة.إعلیھ بسبب 

 ،عن السلطة التنفیذیة البرلمان بغرفتیھستقاللیة إبات ثإ علىكذلك عد سای الما وھذا  

 ،مةعضاء مجلس اٲالوطني و نتخاب نواب المجلس الشعبيإفالوضع یختلف بین كیفیات 

یكون في نفس نتخابیة للغرفتین الاإل الشرعیة ن ثقلإذ إ یرتب نتائج مختلفة ومتباینة. وھذا

 ثقل شرعیة ن الشرعیة، بسبب ھذه ھاثیرتختالف في حجم إیستتبع كذلك  وھذا ،المستوى

  .المستوىلیس في نفس  مقارنة بشرعیة غرفتي البرلمان التنفیذیة السلطة

ختالل نتخابیة تؤكد اإللشرعیة اإلا یة والتنفیذیة على مستوىفالمقارنة بین السلطتین التشریع

التي تتمیز بأنھا شرعیة موحدة ومضاعفة  رئیس الجمھوریة شرعیةالواضح بین ثقل 

 صةونقمجزأة ومالتي تتمیز بانھا شرعیة  البرلمانوتلك التي یمتلكھا  (المطلب األول)،

   ،وھذا مایؤكد رجحان الكفة لرئیس السلطة التنفیذیة.(المطلب الثاني)

 شرعیة نتخابیة الجمھوریة اإل رئیسشرعیة  ول/ا المطلب
  ةعفاموحدة ومض

 في النظام السیاسي الجزائري یدعم ثقل نتخاب رئیس الجمھوریة إلالمتبع  قتراعاإلن نمط إ

 الالرئاسیة نتخابات التنافس في نطاق اإل النو، عیة رئیس الجمھوریة ویضاعفھاشر

 كل تمثیل ن یتحد في شخصھٲان لزاما كف ،واحدال باإلسم وفق نمط اإلقتراع إالتصور ی

مؤسسة التي الردي لھذه الفالطابع  سبب ھذه الحقیقة یعود الىو ،(الفرع االول)الجزائریین
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 نتخاب الذي یحقق لھ الطابع المباشر لإل لىإوكذلك  ،من جھة الجمھوریة رئیسیمثلھا 

                    .(الفرع الثاني)تخابیةنإ�ال تھشرعیفي ھذا المجال و یضاعف من  وقفالت

  ممثل كل الجزائریین الجمھوریة رئیسول/ا الفرع

رئیس الجمھوریة یمنحھ شرعیة شعبیة موحدة   ختیار وتزكیةالمعتمد إل نتخابنظام اإلن إ

البرلمان التي  الجمھوریة. وذلك خالفا لمؤسسة رئیسلمؤسسة الطابع الفردي  وذلك بحكم

  عضائھا. ٲمجموع  على نتخابیةالشرعیة اإل فیھ تتوزعھیئة جماعیة  تعتبر

  صفةویمكنھ من كسب كزه في مواجھة البرلمان في مر الجمھریة رئیس یدعم ماوھذا 

 وبمجرد .218الكل ثقة الذي یجمع ولالممثل اصفة و لشعبنھ شرعیة ا الممثل الذي تتوحد

مساندتھ من  وٲ ھترشیحتم  لوو ،الجزائریین رئیس كل ویصبح الصفةیكسب ھذه  نتخابھإ

ویجمع  وحدالجمھوریة ی رئیسفالطابع الفردي ل .نتخابھإذات طابع سیاسي قبل  قبل جمعیة

                                                                                                   .ویضمن توحیدھا وكذلك جمعیتھا نتخابیةالشعبیة واإل تھشرعی

                                                           :نتخابیةاإل د الشرعیةیوحتضمان ل الطابع الفردي لرئیس الجمھوریة وال/ٲ

 على توحید التمثیل الشعبي فيه یساعد الذي الجمھوریة رئیسلمؤسسة  الفردي الطابع نإ 

  ھ.في شخص التمثیلتركیز  قیحقمن ت كذلكسیمكنھ الذي ھو التمثیل توحید  نإو ،ھشخص

فیھ  السامي والذي تتوحدالمركز  یعتلي الذي ولالممثل اھرمن الظھور بمظ ھیمكن كما

مباشر ال قتراعباإل نتخاب. ویساعده في ذلك نظام اإلخرىمن المؤسسات ا الثقة  قبل غیره

 ثقل دكوبحكم مركزه ھذا یت .للشعب ولٲمباشر و كممثل بھ مركزهدعیم الذي یباالغلبیة 

 تصالمكانیة التواصل واإلإبیتمتع  ممثالویجعل منھ  ،كشرعیة موحدةلھ الممنوحة  الشرعیة

                                                   
218) M.Brahimi,  Le droit de dissolution dans la constitution de1989, RASJEP.n°1.1990, p.57 « Le Pré-
sident de la République élu au suffrage universel, incarne cet Etat. Il est l’élément fondamental dont 
l’existen ce rend possible le reste, c’est-à-dire la vie démocratique, la liberté…Cette situation postule 
son indépendance par rapport aux divisions de l’opinion. Il est l’expression de la sauvegarde de la 
nation, en dehors des contingences partisanes au dessus d’elles et au besoin contre elles. En ce sens 
le Président incarne cette permanence en face des autres organes le Gouvernement et le Parle-
ment».   
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یقرر ن ٲو بصفتھ ممثل جامع لھ سم الشعبإلھ ان یخاطب ب ھذا یسمحو .ةمباشر بالشعب

                                                                                                                          .                                            وخارجھا الدولة داخل كمسؤول باسمھ

                                  :یةالشعب الشرعیة یةمعلج الطابع الفردي لرئیس الجمھوریة ضمان ثانیا/

                ھلیجع حزابعن استقالل اإل ذي یحقق لھ الس الجمھوریة بحكم مركزه الدستوري ن رئیإ

ما رئیس ٲ .219نائب البرلمانخضع لھا یقد التي  ،شكال التبعیةٲي شكل من ٲمن من في م

یصبح  نھإتحت مظلة جمعیة من الجمعیات ذات الطابع السیاسي ف الجمھوریة فرغم ترشحھ

 بالحیاد تجاه زمتلن یٲبات الرئاسیة وعلیھ نتخاحزاب بمجرد فوزه في اإلمؤسسة فوق ا

كل تجاه وتعاملھ ن ینعكس ذلك في سلوكھ ٲكما یجب  .حزاب طوال مدة رئاستھا

عن وبغض النظر ،طریقة تصویتھم كل فئات الشعب بغض النطرعنممثل  فھو ،حزابا

   قناعاتھم السیاسیة.

 مركزه الدستوري الذي علیھ ما یوجبھوھذا  ،خرن ممثال لجزء من الشعب دون افلن یكو

 ن طریقةإ حوال.لتزام الحیاد في كل اإ یفرض علیھو ،مةواوحدة الشعب یلزمھ بحمایة 

 نةصمركزیة وشخ تضمن لھھي التي  الفردیة الجمھوریة طبیعة مؤسسة رئیسخاب ونتاإل

                  .نتخابیة المضاعفةیضا الشرعیة اإلٲتكسبھ وھي التي  ،السلطة

شرعیة  بیةنتخااإل الجمھوریة رئیسشرعیة  الثاني/ الفرع
  مضاعفة

الذي  ھو  ،للشعبالحقیقي  والممثل مةبین صفتي الممثل الدستوري لالرئیس جمع ن إ

ویفسر تضاعف  .متمیزةمركزیة و وشخصیة كمؤسسة فیھ نتخابیةاإلتضاعف الشرعیة یفسر

دیمومة ن ٲو عالمیا.إ ل التواصل المباشرالمضمون لھضبفوالمحققة شرعیتھ المركزة 

الدستوري  ھمثیلتجعل من ی ،)سلوب الحكم الجدیدٲفي ظل عالم (بفضل اإلوالتواجد الظھور 

                                                 .نتخابیة عامال لتحقیق تضاعف شرعیتھ اإل مةٲللدولة  و المركز
                                                   

.                               89الصفحة 1970حزاب السیاسیة في بریطانیا العظمى. مكتبة الفكر الجامعي  )البیر مابیلو و مارسیل میرل. ( ترجمة محمد برجاوي)ا 219
"عرف حكومة الحزب الذي یفرض تكاتفھم في مجلس العموم لدعم الحكومة في وجھ الحزب المعارض. ووفاء حزبي یقضي على رجال السیاسة 

  المنتخبین بفضل حزبھم برعایة سیاستھ عندما یصبح لھم مكان في الجھاز"
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                :مةٲللدولة  المركزو الدستوري من تمثیلھ نتخابیةتضاعف الشرعیة اإل وال/ٲ

الفرنسي دستورالالمعتمد من قبل الشكل ختاره المؤسس الجزائري ھوإن شكل الحكم الذي إ

محایدة في  یجعل رئیس الجمھوریة ممثال لسلطة الدولة كسلطةالذي  ،للجمھوریة الخامسة

  .ھامالآ ةترجممة وید اجسكما تمكنھ ت ،220یة معارضةٲمعزل عن 

حس ٲفكلما  ،الشعب في مخاطبة ستشارة الشعب وحقھإب حق المبادرة من خالل كد ذلكویت 

 وتوكیدھا من جدید  سترجاعھاإلستفتاء لى اإلإ لجبھ  الشعب تناقص ثقةب الجمھوریة رئیس

                                                                                                                               .221نتخابیةاإلة للشرعی تجدید نھاٲعلى ستؤول ستفتاء إلا بمناسبة الثقة نأل

                                                      :مةٲللشعب  والمركز نتخابیة من تمثیلھ المباشرتضاعف الشرعیة اإل ثانیا/

 قراطیةنظمة الدیمفي اللحكم  جدیدا سلوباٲ صبحٲ بشكل مباشر الشعب مخاطبة نإ

ذلك  مؤكدة. بصفةلرئیس الجمھوریة نتخابیة اإل الشرعیةلتدعیم  مناسبة عدی وھو ،ةالمعاصر

ل بك في شخصھ الثقةبتجدید یسمح لھ مرئي عالم البواسطة اإل والدائم حضوره المستمرن ٲ

 یعد كما باستمرار.دائھ إو تھصور تحسینیسمح لھ ب كما مةمناسبة یظھر فیھا لیخاطب ا

ل السیاسي في العمداة تقویم ٲالذي یشكل ( جتماعياإل رد الفعلفیھا تحسس یمناسبة  یضاٲ

ویمكنھ من تصحیح  .ي)السیاسداء ا في عن النقص یكشفلكونھ  المتقدمةالمجتمعات 

  .مال الشعبآولطموح  یستجیب داء بمانوعیة ا

تدعم الوضع عفة امض محالة شرعیةال لھ الشعب یحقق مع والتواصل  رتباطاإل وھذا

خیر ا ھذاسیظھر ذ إ حساب البرلمان.على  همركزمن  وتعلي ،السیاسي لرئیس الجمھوریة

   .222ة ومنقوصةٲمجزنتخابیة إ شرعیةیمتلك  كونھجمھوریة لا رئیسبعد  ثاني كممثل

                                                   
220 ) M.Brahimi, Nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, RASJEP. n°4 1991, 
p.735-754. 

ستفتاء تقنیة ھامة لمعرفة . "ویشكل اإل70الصفحة  2070)عقیلة خرباشي. العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان. دارالخلدونیة الجزائر  221
لة المطروحة علیھ وبصفة غیر مباشرة یقرر مدى تدعیمھ لرئیس الجمھوریة یھ بخصوص المسٲاء ربدإي الشعب بخصوص سیاسة الرئیس وٲر

  ومدى ثقتھ بھ ." 
قتراع العام المباشر والسري یجعلھ یتفوق على الھیئة ختیار رئیس الجمھوریة عن طریق اإلإ."و68)عقیلة خربشي. المرجع السابق.الصفحة  222

ما النواب  فال ٲن رئیس الجمھوریة مختار من غالبیة الشعب (على مستوى وطني ) توى من الشرعیة نظرا التشریعیة التي التحظى بنفس مس
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ة ٲمجز شرعیة نتخابیةاإل / شرعیة البرلمانالمطلب الثاني
  ومنقوصة

 ،الجمھوریة رئیس التي یتمتع بھاك موحدة نتخابیةإلشرعیة  رتفتقھیئة جماعیة  البرلمانن إ

.                                               بالمقابلالشرعیة الموحدة  یضمن لھ ال واحدة فھذا سیادیة منھ ھیئةالدستور یجعل  ذا كانإف

 ،مختلف الحساسیات السیاسیة بتمثیل یعترفنواب البرلمان  نتقاءإل المعتمد نتخاباإل فنظام

 اوالتنازع ومسرحللصراع  نطاقاھ ن منیجعال كما أن طبیعة ھیئة التداول التي تمیزهو

والمصالح والمقاصد في تشكلة التصورات  تعارض لىإ وذلك بالنظر ،ختالفللتباین واإل

  .223نتماءاتھم الحزبیةإبسبب و البرلمان

عادة إبنما یسمح إ ،بھذا الوجھ ترشحھم التي حزابل تبعیة النواب ؤكدی الذي وھذا الوضع

عن حزبھ ویتمرد الذي سیجازف  فالنائب .الجدیدةبصورتھا  لى الواجھةإ لزامیةاإل الوكالة

 ھ نٲو لى التقاعد المبكرإ لاحذ سیإ ،قصاءلإل نضباط سیعرض نفسھاإل بمخالفة قواعد

 توحي المحزبة البرلمانیة التشكلة ولھذا كانت .224الحزب بعد ذلكن قبل د ترشیحھ مبعتسی

  .ھذه الھیئةعلى ثقل ووزن ما یؤثروھو(الفرع االول)البرلمانعلى مستوى  الشرعیةبتجزئة 

الخالفات  شحن وتقویةتعمل على  یةعمل الھیئة التشریعلمناقشات العامة التي تمیزان ٲكما 

  .(الفرع الثاني)منقوصةال التي تنعكس على شرعیتھا

  

                                                                                                                                                               
ول ومن البرلمان نتخابیة(الغالبیة على مستوى محلي)وھذه الوضعیة تؤھل الرئیس ...الن یكون الممثل اال من قبل ناخبي  دوائرھم اإلإینتخبون 

  ن یكون الممثل الثاني..."ٲ
223 ) G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.171.« On aboutit alors à la démocratie dite pluraliste ou 
le pluralisme en question s’analyse d’avantage en une rivalité de forces que dans la capacité de l’Etat 
d’arbitrer leur opposition et d’imposer durablement des vues lointaines…Tous les mérites que l’on 
s’accorde à reconnaitre au parlementarisme anglais disparaitraient si, au lieu du bipartisme, 
l’Angleterre connaissait cinq ou six partis…A l’inverse l’impuissance qui affectait, en francele régime 
parlementaire, dans une large mesure, imputable à la multiplicité des partis ».                                                                                                                           

نتخابي والبرلماني صل اإل."ا7الصفحة 1980حزاب السیاسیة. دار النھار للنشر بیروت ) موریس دیفرجیھ. ترجمة عبد الحسن  سعد. ا 224
تصال إخیرا یقوم ٲنتخابیة في ما بعد ووال ثم تظھر اللجان اإلٲبخلق الكتل البرلمانیة  ٲول وھلة بسیطة فتبدحزاب حزاب...تبدو عمایة تكوین الإل

نتخابیة والكتل البرلمانیة ھو الذي یشكل نتخابیة." فھذا التفاعل بین اللجان اإلشاھدت النور قبل اللجان اإل دائم بین العنصرین. فالتكتالت البرلمانیة
  نتخابیة كانت ھي التي تعرف بالمرشحین وتوجھ الناخبین للتصویت علیھم).ن اللجان اإلبدایة الوكالة االلزامیة بین النائب والحزب الذي یرشحھ(
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ةٲمجز شرعیة بیة نتخااإل البرلمان شرعیة/ ولا رعالف  

فضال  تشكلھ ویشجع بالتمایز السیاسي یسمح التشریعیة الھیئةنتخاب المعتمد إل النظام نإ

 . فالنوابمجتمیعین عضاءعلى ا یضفیھا التي الشرعیةلھذه  ٲالطابع المجز نھ یؤكدٲعلى 

                                                                                                                             .البرلمان داخل  للحزب التابعلمان وصفة العضوللبر الجزئي صفة العضو تمثیلھمیجمعون ب

  :ختالف الحزبيتمثیلھ لإلوال/ جزئیة الشرعیة من ٲ

الجزئي  التمثیل فیھم یتحقق لحزبوبصفتھم مترشحي ا فراداٲلیھم إعندما ینظر  فالنواب

بسبب الطابع الجماعي الذي  الجمھوریةلرئیس بة سنالحال بالكما ھو .دون التمثیل الكلي

عدة  وتجتمع في نطاقھ حزابكھیئة جماعیة تمنح حظوظ التمثیل ل ،یمیز البرلمان

  .إتجاھات حزبیة

ذلك  ،لھمالمشكلة على الھیئة  نعكسوتعلى مركزھم ؤثروھذا یعكس نوعا من التبعیة التي ت

وینقص من  یضعفھ ختالف الذياإل وھو تعدد الٲ ،السلبي مظاھر التعددھنا یعكس  التعدد نٲ

 یضعف ،للبرلمان التركیب البشري ختالف الحزبي الذي ینطوي علیھفاإل .تماسك وحدتھ

  . المجتمع الكامنة في مختلف التناقضات تجمع داخلھا التي ھیئةال ة ھذهشرعی منوینقص 

  :جزئیة الشرعیة من تعدد عضویة البرلمان ثانیا /

 على مجموع یصوت  ال ذإ موزعة نھاٲلممنوحة للھیئة الجماعیة ا ھذه الشرعیة زكما تتمی

عضویتھا صوات ٲ وتتشكل بتجمیع تتحققجزئیة. فھي و نما بصفةإو عضائھا بصفة موحدةٲ

عتماد إ رغم ،ترشیحھ التي زكتنتخابیة دائرتھ اإللشرعیة النائب  إكتساب ذلك یرتب نماوك

                       .نتخابیةبدائرتھ اإلمعنویا  لو و یرتبطیجد نفسھ نھ و العامة الوكالة ٲمبد

 بھا البرلمان والتي یتمتع بھا رئیس التي یتمتع ختالف بین ثقل الشرعیةا یظھر اإلھذوكل 

 المشكبصفتھ  خیرھذا ا لىإ ننظرعندما كثرٲ شرعیة البرلمانثقل یتناقص الجمھوریة. و

  .  شرعیتھما ختالف حجمإو متباینتین من حیث مصدر شرعیتھما من غرفتین
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  منقوصةشرعیة  نتخا بیةالبرلمان اإل شرعیة/ الفرع الثاني
قد عمقت من  1996ظل الدستور الحالي ن فيالبرلمابھ  الغرف الذي یتمیز زدواجیةإن إ

ونقص  ت من ضعف عمقكما ختالفات على مستوى ھذه الھیئة المركبة.اإلالتناقضات و حجم

عدم ما بسبب إ ،الثانیة للغرفةزدواجیة التمثیل إما بسبب إ. فضعفھا الھیئة ھذهشرعیة 

                                                     .                                       عضائھاالنیابیة العھدة  كتمالإ

  :مبتورة  شرعیة نتخابیةشرعیة البرلمان اإل وال/ٲ

وھذا سنوات  ثكل ثال نصفھا ھي ست سنوات یجددمة عضاء مجلس ا ن العھدة النیابیةإ

ینقص من  وھو ما .بسبب القطیعة في العھدة النیابیةمبتورة غیر كاملة ھذه العھدة یجعل ما 

رئیس  بھا   یتمتع التي ستمراریةمن اإل ھاحرمی كما الغرفة لھذه نتخابیةثقل الشرعیة اإل

                   .بصفة فعالة ودائمة عة العمل التشریعي والرقابيمتاب من ھذه الغرفة یحرم و .الجمھوریة

فیھا بین كل یسوي مناسبة جعل من عضویة ھذه الغرفة  يالدستورن المؤسس ٲ كما

 نظمةیحدث ذلك في ا كما ،لھا السكانیة عن الكثافةالنظر في التمثیل بغضالوالیات 

 نھا تدعیمٲم ٲستقاللیتھا إعتراف بإ نھاٲالمحلیةعلى للھیئات  ھذه المساواةتفسر فھل .الیةالفدر

وقد  ؟لصالح السلطة التنفیذیة ق النفوذمة بما یحقا مجلسعلى مستوى  الحكومیة بیةلغل

 تالحكومة وتصو تساند الداخلیة الوالیاتغلبیة ٲ نٲ الثاني بحجة يٲالررجح البعض 

.                     225والیات الشمال فقط ظھر فيمعارضة السیاسیة تن الٲو ،التي تتبناھالصالح التوجھات 

 تعمیمعدم كذلك  هیفسر نماإو ،یةالعھدة النیابتقویض  فقطه یفسرال نتخابیةن بتر الشرعیة اإلٲ

بنظام  خیرةویة ھذه اعضثلث ذ خص إ .عضاء الغرفة الثانیةٲعلى جمیع  نتخابنظام اإل

  نتائجھ. نتخاب من حیثیختلف تماما عن اإل والذي ،التعیین

وفي نفس  ،ستقاللیة ھذه الھیئةإمن ضعف ی نتخابلنظام التعیین بدل اإل المؤسس ختیارإن إ

 الثالث الجزء لتعیین یتدخل الذي ،لرئیس الجمھوریةجزئیا  ولوشرعیتھا  تبعیة كدیؤالوقت 

                                                   
225) M.Boussoumah, La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992à1998, éd OPU Al-
ger 2005,  p.412-413. 
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المجالس ى مستو ىالثانیةعل الغرفة من عضویة فینتخب نواب المجالس المحلیة ثلثین .منھا

یس رئ یعینھ ریخا والثلث ،قتراع العام المباشراإل ٲعلى مبد ستثناءإوھو ما یشكل  ،المحلیة

ما ٲ ،ستقاللاإلیتمتع ببعض  )نتخابھإ ولى(حالةافي الحالة النیابي العضو ف .الجمھوریة

   تماما. ستقاللھإیفقد ھ نإف )ھتعیین(حالة  في الحالة الثانیةالعضو النیابي 

الذي  ،رفة یظھر مقصد المؤسسھذه الغن من وراء تشكلة وبنیان ٲ ،البعضعتقد إ ولھذا

 ولىا الغرفةلمحاصرة  داةٲوجعلھا كذلك  .الجمھوریة رئیسلموالة  خدامھاتسإ الھیئةب رادٲ

 العھدةن ٲ یمكن القول خیروفي ا .226مشروع رئیس الجمھوریةبما یدعم  والتضییق علیھا

                     .نتخابیة  تابعةإ شرعیة تنتج بالنتیجة ةٲالنیابیة المنقوصة والمجز

                                                                                                 :تابعةشرعیة  نتخابیةاإل البرلمانشرعیة ثانیا/

لیست نفسھا مع تلك المتبعة ثانیة في البرلمان  مة كغرفةعضاء مجلس اٲنتقاء إن طریقة إ

 الشرعیة  موحد من حیث لى مصدرإ نھا تفتقرٲ. ذلك ختیار نواب المجلس الشعبي الوطنيإل

  .متباینة في نطاقھامزدوجة و شرعیة وتجمع

 من"یعینھ رئیس الجمھوریة  عضائھاٲن ثلث منتخبین  لیسوا كلھم الثانیة عضاء الغرفةف

 والمھنیة والثقافیة المجاالت العلمیةبین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في 

فراد تسمیة النائب لنواب المجلس الشعبي الوطني  دون إوربما یكون  .227جتماعیة"واإل

                                                                                                              مة سببھ ھذا التعیین.عضاء مجلس اٲ

الدرجة من  مثالممة مجلس ا عضومن یجعل  ،مباشر رقتراع الغینظام اإل عتمادإ نٲكما 

الھیئة  ن صفةٲ و .وضعیفةمنقوصة  یمنح لھ شرعیةالشعب وعن  ابعید اعضوو ،الثانیة

   الثانیة.   وضع الغرفةتناسب وٲتصلح ھي الصفة التي  ،التنفیذیةالسلطة  القریبة منالفنیة 

                                                   
  .11الصفحة  1996من دستور  120شكالیة تطبیق المادة إعمال الملتقى الوطني حول ٲمحمد بوسلطان، تفسیر القاعدة القانونیة،   226

  المرجع السابق. المعدل والمتمم،1996من دستور 101/2المادة   227 
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 ،228رحكام الدستوٲد ذلك ؤكتكما  ،التشریعیةلى الھیئة إو جزئیا تنتمي ٲ ھیكلیا نتاك ذاف

تبعیتھا حیث تجمع بین  ،شرعیتھا مصدر بسبب التنفیذیة مرتین لسلطةاب رتباطھاإفھي بحكم 

ب نتخانظام اإل بسببدارة المحلیة إل. فھي عضو تابع لدارة المركزیةولإل المحلیة دارةلإل

  .)المحلیة دارةلإل جزئيالثیل تمال (ولھا صفة نلى درجتیع

 رئیس السلطة التنفیذیة لرئیسا عیتھالمركزیة بحكم تب دارةلإل المساعدة صفة الھیئةلھا و

یل مثتال ( ولھا صفةخیرا قبل ھذا من عضائھاٲ من الباقي تعیین الثلثبسبب  ،الجمھوریة

دارة المحالة نفوذ اإلس الوضع وھذه الصفة ستعك فھي بھذا  ).دارة المركزیةجزئي لإلال

  .الثانیة الغرفة على مستوى داخلیة كمعارضة الجمھوریة رئیسسلطة  یخدم الذي

ھذه  على مستوى المعتمد التصویت داخلیا بسبب المحققة الرئاسیة غلبیةخالل ا من والٲ

 ما تحصن كل رئیس الجمھوریة ادةرقناعات قریبة ومطاوعة إلل حتوائھاإل ثانیاو ،الغرفة

من التواجد داخل ھذه  انھیمكتو اعینھصاحب الفضل في ت عتبارهإب ،خیررغب فیھ ھذا ای

اد متدإ سببب ،التوازن ختاللإحقیقة و عضویة ھذا المجلس تبعیة یؤكد درجة وھذا .الغرفة

لیست  ھذه العالقةن ٲنجد و .التنفیذیةو السلطتین التشریعیة تربطالعالقة التي  لىإ ذلك ثارآ

   .متساویة غیر نتخابیةاإل شرعیتھما تانك ماك متكافئة

 غیر العالقة مستوى على التوازن ختاللإ / الثاني المبحث

  السلطتین بین متكافئةال
 هیفسر ةالتشریعیو التنفیذیة بین السلطتین الوظیفیةالعالقة  نطاق في توازنالل ختالإ نإ

                                فالسلطة  .والتنفیذي التشریعيختصاصین في اإل وحدود تدخلھما ھماونفوذ اھممركز

 شیئا. من وزنھا وال فعالیتھامن  وینقصعلیھا ن یؤثر ذلك ٲدون الثنائیة بالتنفیذیة تظھر 

  ةیكسع ثاراآ تحدثبھا السلطة التشریعیة  رتظھ الثنائیة التي وعلى العكس من ذلك نجد

  ومركزھا.من نفوذھا  وتضعف من قوتھا تنقص فھي

                                                   
  المعدلل والمتمم ، المرجع السابق. 1996من دستور  98)  المادة  228
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 وسائل عدم تكافؤب یقترن (المطلب االول)للسلطتینالمملوكة  التدخل وسائل تكافؤ عدم نإ

 المستویین على بسبب ذلك حققتختالل الممدى اإل حیوضو (المطلب الثاني)،ھماكل منرثیت

  . والعملي القانوني

تدخل بین وسائل  عدم التكافؤ ختالل بسببإ ول/ا المطلب
  السلطتین

للمتبوع بسبب تفوق عالقة التابع تشبھ  التشریعیة  بین السلطتین التنفیذیة ون طبیعة العالقة إ

 التنفیذیة فالسلطة سلطة راجحة. منھا لتجع تدخل متعددة وسائلمتالكھا إالتنفیذیة و السلطة

كلي  تصاصخإالتنظیمي كختصاص باإل ردوتنفمع البرلمان  ختصاص التشریعيتقتسم اإل

   التنفیذي.ختصاص تنفرد باإل وتام كما

 ،طارالعالقة الموجودة بینھماٲفي  لتشریعیةا على السلطةوھذا الوضع ھوالذي یكرس غلبتھا

من سمات عد سمة الذي یتراجع مجال التشریع السلطة التشریعیة بسبب ضعف  ویظھر

  .    السیاسي المعاصر  النظام

ختصاص إفي وسائل التدخل في  تكافؤالول/ عدم الفرع ا
  تشریعال

الرجحان لھا  تحقق ختصاص التشریعيفي اإل التنفیذیة للسلطة الممنوحة التدخل وسائل نإ

خلیة الدا نظمةا حكامٲ ما تؤكدهوھذا  .صالٲختصاص اإلصاحبة  التشریعیة على السلطة

وغرفتي حكام القانون العضوي المنظم للعالقة الوظیفیة بین الحكومة ٲ البرلمان ولغرفتي 

  .البرلمان
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المؤسس  منحھو الذي یفسر ترشید عمل البرلمانو السیاسیةالفعالیة  تحقیقإن رغبة 

 متابعتھ یقحقتو توجیھ العمل التشریعي من نھامكبعض اآللیات القانونیة التي تة الحكوم

.                                          علیھالتصویت  و عدادثم اإل مبادرة ال ھ بدایة منكلیة فی تحكموال ،وضبطھ

                                                                :القوانین حق مطلق للحكومةبمشاریع  المبادرة وال/ٲ

  قانون حق مطلق بمشروع  من البرلمان یجعل المبادرة ولىللغرفة ا ن النظام الداخليإ

 .229ةمقید تاحاقترإالنواب  یقدمھا التي قتراحات القوانینإ یجعلذات الوقت  وفي ،للحكومة

القوانین  مشاریع نٲ ،بصیاغتھا تؤكدالوطني  الداخلي للمجلس الشعبي النظاممن  68فالمادة 

                                                       ة.على اللجنة المختصتحال فورا  ،المجلسالتي تودعھا الحكومة لدى مكتب 

 تقدیر مدى حتى وال ،مبادرة الحكومة على عتراضاإل لھ حق المكتب لیسن ٲوھذا یعني 

قانون   قتراحإفي كل ي ٲللحكومة ر نٲنجد وعلى العكس من ذلك  .المبادرة ھذهعیة ومشر

ذ إ .230المیزانیة بقانونضبطھ  المجلس لھ وذلك بحجة مكتب قرارإبعد  ،النوابي من تی

    .231یةالعموم النفقاتزیادتھا في  بسبب القوانین قتراحاتإ على عتراضاإل یمكن للحكومة

  موضوعیةمشروعیة فھي تفرض  ،رلمانيالب قتراحمدى مشروعیة اإل ھنا تقدر فالحكومة

 ثناءٲ مرتین مشاركة ھیئةالشيء الذي یجعل منھا  .البرلمانیة القوانین قتراحاتإعلى 

                                                   
 20قتراحات القوانین المقدمة من طرفإن إ." 33-28)عقیلة خرباشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحات  229

نضباط وحتى بسبب مستوى اإلٲو بسبب ضعف تكوین النواب ٲو الموضوعیة ٲما بسبب الشروط الشكلیة ٲقل تعرف ضعفا ملحوظا نائبا على ا
جراءلت تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس إالذي یحدد  02-99حزاب الممثلة داخل البرلمان. فالقانون العضوي رقم ٲالحزبي المتوفر لدى 

ن یكون موضوعھ لھ ٲحتراز من قتراح واإلیفرض عدة شروط شكلیة تؤكد تقیید النواب كتسبیب اإلمة وعملھما وعالقاتھما الوظیفیة بالحكومة. ا
حالتھ على إولیة قبل ٲخضاعھ لرقابة الحكومة بصفة إشھر و 12قل منٲو رفض منذ ٲو سحب ٲقتراح قانون قید الدراسة إوٲعالقة بمشروع قانون 

لموضوعیة التي تزید من تقیید النواب حیث ترفض كل االقتراحات التي تزید من النفقات لى الشروط اإضافة اللجنة المختصة لدراستھ  باإل
قتراحات إ) یعد مقصلة تعدم فیھا  A.Chandernagorو تخفض من الموارد العمومیة. وھذا الشرط بحق كما یقول الفقیھ الفرنسي( ٲالعمومیة 

في  28قتراحات القوانین محتشمة وضعیفة(إلنواب في مجال القانون یجعل المبادرة بلى ھذه الشروط فان درجة التكوین لإضافة القوانین. وباإل
حزاب ن الممراسة السیاسیة داخل اٲكثر الحاالت ).وكما ٲلى التكوین في مجال القانون في إخر یفتقد المائة دون المستوى الجامعي والعدد ا

                                                                                                                                                                                                    التشجع المبادرة والكفاءة العلمیة.                 
.                                                                                                                            80-76محمد بوقفة، الدستور الجزائري  دار ھوما الجزائر، الصفحة –
 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 71/1و70-68المواد–

قتراح یزید من إیمنع كل  121قتراحات القوانین بالقید المالي وفق لما ورد في المادة إ) ضبط الدستور إختصاص النواب في مجال المبادرة ب 230
عاله المتضمن تنظیم المجلس الشعبي ٲمن القانون العضوي المذكور  25/2و یخفض من الموارد العمومیة. وھو ما تؤكده المادة ٲالنفقات العمومیة 
              یفیة بینھما وبین الحكومة.                                                                                                    مة وعملھما وكذا العالقات الوظالوطني ومجلس ا

  .1996من دستور 121كیدا وتطبیقا للمادةمن النظام الدخلي للمجلس الوطني الشعبي التي جاءت ت 71/1المادة–
  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.من  71/2)المادة  231
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كل دورة  في التي تقدمھابواسطة مشاریع القوانین  مباشرة بصفة فھي تشارك ،المبادرة

  قتراحات النواب.إبط مكانیة توجیھ وضإو بصفة غیر مباشرة من خالل  ،تشریعیة

قتراحات إیجدون  الذینخالفا للنواب  بالتشریع تتحكم في المبادرة ن الحكومةإف وبھذا

قابلیتھا  تقدیر فیتولى المجلس الشعبي الوطني .مرتین للتقییدتخضع  ھاونالتي یقدمالقوانین 

                                                                                .لكذ بعد الحكومة تقدیر قابلیتھاتتولى ثم 

بھا   یعترف ذإ بصفة جزئیة الإ البرلمان في النواب یتمتع بھامبادرة بالقوانین الن الٲكما 

ل الذي خّو 232الفرنسي للدستوروھذا خالفا  .مةا عضاء مجلسٲولى دون لنواب الغرفة ا

  . نواب الغرفتین تمییز بین متساویة ودونكل نوابھ وبصفة ول ھذا الحق للبرلمان مطلقا

 حساب نواب البرلمانعلى الحكومة  فضلیةٲولویة والطرح الذي یقول ب حجج ما یؤید وھذا

 من خالل كذلكھذا كد توی. ثناء المبادرةٲبدایة من تقییم حجم تدخلھا  في مجال التشریع

                                                                                                                    عداد .واإل الدراسة حلةمرثناء ٲختصاص التشریعي في اإلتحكم الحكومة 

                               :والدراسةعداد ثناء اإلٲالتشریعي  ختصاصفي اإلثانیا/ تحكم الحكومة 

 و تصةاللجان المخ مستوىالتشریعي على  العمل ومتابعة مراقبة تتمتع  الحكومة  بامكانیة

من تناول و تمكنھم  ،شغالھاٲالحكومة حضور عضاءتسمح  التي ،في البرلمانالدائمة 

  .233لذلك دعت الضرورة كلما مامھاٲالكلمة 

النائب یجبر وحتى في ھذه الحالة قد ،قتراحذا  كان صاحب اإلإال إللنائب  ال یتحقق وھذا

 شغالٲ عمال المقرر لتنظیمجدول احفاظا على  ،تناول الكلمة في حدود وقت معین على

الحكومة  عندما تطلب ،وقت التدخل حتى لنواب اللجنة الدائمة یضیق لدائمة. وقدا اللجنة
                                                   

.                                                                                             droit constitutionnel document d’études).(1958من الدستور الفرنسي لعام  39) المادة  232
( مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون سنة  68حریات العامة في مواجھة التشریع، الصفحة لیات ضمان الحقوق والآفطة نبالي. دواعي و –

  جامعة مولود معمري تیزي وزو.) 2000
."وتشارك الحكومة في دراسة النص القانوني 44-43)عقیلة خربشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحات  233

ستماع الى عرض ممثل الحكومة لیتبع بمناقشة ذ تشرع اللجنة الدائمة في دراسة النص باإلإمر بمشروع قانون ذا تعلق اإبصورة جلیة خاصة 
لیھ مدافعا بذلك عن وجھة نظر الحكومة  بخصوص إجابة على كل التساؤالت الموجھة عضاء اللجنة وممثل الحكومة الذي یحاول اإلٲتدور بین 

خیرة ٲفقرة  27ن المادة ٲ ساسٲقتراح قانون فال یوجد ما یمنع  تواجد الحكومة في جلسات اللجان الدائمة على إمر با ن تعلقإالموضوع. وحتى و
مكانیة  حضور اشغال اللجان الدائمة  وكذا االستماع الیھم بناء على طلب توجھھ إعضاء الحكومة المذكور خولت  02-99من القانون العضوي

  من النظام الدخلي للمجلس الشعبي الوطني . 46غرفة التابعة لھا اللجنة التي تجري بھا دراسة النص. والمادة لى رئیس الإالحكومة  
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في وقت وجیز من  تعدیالت طفیفة دخالإالحالة ب ھذه فيتضطراللجنة ذ إ. 234ستعجالاإل

                                                                                          . التعدیالتكذلك في حكم تت بل ،ال یتوقف نفوذ الحكومة عند ھذا الحدو الزمن.

                                                                            :تحكم الحكومة في التعدیالت ثالثا/

 ،مطلقاحقا  للحكومة التعدیلقد جعل من حق للمجلس الشعبي الوطني الداخلي  ن النظامإ

 توزیع بعدیام ٲ ثالثة جلقید النواب زمنیا ب فقد .مقیدا البرلمان حقا نوابدیل ومن حق تع

ن ٲ وٲ ،تعلق التعدیل بالنص شتراطإقیدھم موضوعیا ب . كما 235المختصة اللجنة یرتقر

  .بھ عالقة مباشرة تكون لھ

 منھكما جعل  .236لتقدیر مكتب المجلس الشعبي الوطني حق تعدیل النواب یخضع جعل فقد

                                             الحق.   ذاھ ممارسة من كلیة مةعضاء مجلس اٲذ منع إ ،یر تامحقا جزئیا وغ

وامر التشریعیة حسب على ا المصادقةحالة  في كلیة بصفة النواب ھذا الحقحرم كما 

على النص والتصویت  ي تعدیلٲالموافقة دون تشترط  التي ،من الدستور 124ادة الم

تقدیم   ھا حقخول مطلقا عندما حقا. وعلى العكس من ذلك جعل حق الحكومة كامال

  . 237یتعلق بھا التعدیلالنص التي یصوت على ما لم  ،ي وقتٲتعدیالتھا في 

                                                                                  :مفروض من الحكومةالمحدود  التصویت رابعا/

                                                   
الذي یحددتنظیم المجلس الشعبیالوطني ومجلس االمة وعملھما وكذا 1999/ 08/03بتاریخ  02-99من القانون العضوي رقم  17)المادة   234

  العالقات الوظیفیة بینھما وبین الحكومة.
  من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني. 3و2و1الفقرات 78)المادة  235
غفل المشرع حق ٲ." وقد 07/12/2004-06.بتاریخ 1996من دستور  120شكالیة  تطبیق المادةإعمال الملتقى حول ٲ) المین شریط ،  236

قر ذلك بصفة صریحة في حالة ٲمن الدستور مثلما  121تقدیر الحكومة للتعدیل البرلماني بسبب زیادة في النفقات العمومیة وفق احكام المادة 
  قتراح القانون"إ

237 ) L. Favoreu, Droit constitutionnel,  op.cit.  p.736. «Cette disposition connue sous le nom de vote 
bloqué est considérée comme une des dispositions les plus sévères du parlementarisme rationnalisé 
institué par  la constitution de 1958 ». « Cette prérogative permet au Gouvernement de mettre 
aisément fin à l’obstruction de l’opposition et de conserver à ses projets leur cohérence ».                     
                    

                                                   من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .                                                   78المادة-
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یحد من حریة النواب حیان في بعض االحكومة  تفرضھتصویت بدون مناقشة الذي ال نإ

وھو یشدد  .عدادهإو التشریع عملیة السیطرة علىفرض من ویمكن الحكومة  ،في التصویت

  التصویت في حالة مام الشعبٲجھاض القانون إؤولیة مس ذ یحملھمإالضغط على النواب 

.                                                                                238البدیل قتراحإلھم ب السماح دون ،السلبي

 من یجعل ،ختصاص التشریعيھذا في اإل مشاركةالسلوب أ نأالقول یمكن  خیروفي ا

 نواب  ل من العكس من ذلك یجعوعلى  ،والفعلیة في مجال التشریع الفاعلةحكومة الھیئة ال

حكومة   ال ومساندة  عوانا لتدعیم ٲو ،حیاناٲلقانون اعوان للتصویت على ٲمجرد البرلمان 

فھو  ،الحد عند ھذال التشریع ال یتوقف في مجان فعالیة الحكومة إ .239ىخرٲحیانا ٲ

مجال  بواسطة التنظیم  یفوق بكثیر ھاتدخل ووسائل حجم نأعندما نعلم كثرٲیتضاعف 

وغلبتھا في مواجھة  تستكمل سیطرتھایة والتنفیذ ق الرجحان للسلطةیتحق . وبھذاالتشریع

  .التنفیذي ختصاصاإل لھا في نطاق ةحونممالتدخل ال عدم تكافؤ وسائلمن خالل  ،البرلمان

  ختصاص التنفیذإؤ وسائل التدخل في عدم تكاف الفرع الثاني /

 ،ختصاصھإالذي  تقوض لقد عرف مجال التنفیذ توسعا كبیرا وذلك على حساب البرلمان 

ستثناء. إھذا الواقع  وتقره تقریبا بدون  الحدیثة العھد بالظھور تكرسصبحت الدساتیر ٲو

ووسعت  التشریع واطلقت وقوضت مجال حددت التيالدساتیر الجزائریة لیھ إ وھو ما ذھبت

  صور.                    ربع ٲ فيمجال التنفیذ  فيالتفوق  االتنفیذیة الذي یتحقق لھ السلطة تدخل من

   :مجال التنظیم  طالقإو حصریاتحدید مجال التشریع وال/ ٲ

بالنظر   ،التنفیذیةالسلطة  وكمي لصالح تفوق نوعي تحقیق علىالولى تساعدٲ الصورة وھذه

   .لمجاالت عدة تنظیمال مكانیةإ تي تمنح لھالا لالتدخلى حجم التدخل وحریة إ

                                                   
من  29ةمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وكذلك الماد 78من النظام الدخلي لمجلس االمة المعدل والمتمم، والمادة  70)المادة  238

  الذي ینظم العالقة الوظیفیة بین غرفتي البرلمان والحكومة.  03/1999/ 08بتاریخ  02-99القانون العضوي
  .214الصفحة 2002سالیب ممارسة السلطة في النظام السیاسي الجزائري طبعة ھوما ٲ)عبد اهللا بوقفة  239
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 حصر ٲمبدلى تبني إ ھالمؤسس الفرنسي الذي سبق حذى المؤسس الجزائري حذوى فقد

من الجزائري المؤسس لم یغیر 1976ستورد فمنذول مرة.  1958في دستورمجال التشریع 

الدستور  كد ذلكٲ. كما حصرا مجال التشریع لى تحدیدإ ذ عمد دائماإ ،لةقناعتھ في ھذه المس

ذ إ ،الضییق والمقیدا ختصاصاإلب خص السلطة التشریعیة الذي،122في متن المادة  خیرا

  .240التحدید والتقیید یعني لحصرا

 المؤسس  ألنو ،في الدستور لھ والمحددة في حدود المجاالت المبینة اتصمخ یكون المشرعف

 و التنفیذیة.ٲنظیمیة تعود للسلطة التي في المواد التي ٲ ،ن یشرع خارج ھذه المجاالتٲمانع 

نھا على حساب ویعلي من ش ،ولالعام وا المشرع ةیالسلطة التنفیذمن یجعل وھو بذلك 

          ي.ستثنائاإل ختصاصمنحھا اي یجعل منھا السلطة الثانیة ویالت ،241یةالسلطة التشریع

                                                                                                                                                                       
صنفا من القوانین التي تضاف إلى مجال  1996المؤسس الجزائري في دستور  ستحدثإوقد 

 ،بصفة جزئیة الإنفا لم تحدد مجال التشریع آ المادة المذكورةن ٲالتشریع، مما یؤكد 

تي المادة ت ،ثین مجاالمجاالت التشریع في ثالولي الذي ضبط لى التخصیص اإضافة فباإل

خرى ٲسبعة مجاالت ب ستفیدالذي ی ،لصالح المشرع خرٲبتخصیص  1996دستورمن  123

ن یغیر ذلك ٲكثر لمجال التشریع دون ٲتساعا إوھذ ما یحقق  مخصصة للقوانین العضویة.

 ،ھمیتھٲحجمھ وفي المرتبة الثانیة من حیث  ھختصاصإ یبقى ذإ، ساسیةتھ امن وضعی

 دستورلذلك نجد  وخالفا .ولىالمرتبة ا الذي یتصدرختصاص التنظیمي مع اإلمقارنة لبا

عن كل الدساتیر  لفتوھو بذلك یخ ،التنظیم مجال لتشریع والا مجال ال یحدد لم 1963

                                                   
240) A.Djebbar,  La loi et le règlement dans la constitution du 28/11/1996, in IDARA.N°1.1997, p.8. «De    
cette façon, si le domaine de la loi s’apparente au royaume du législateur et à son donjon bien défen-
du, il constitue également sa prison bien fermé au risque réel de se voir sanctionner par le conseil 
constitutionnel en cas de dépassement.( qui n’a manqué aucune occasion pour le rappeler à l’Assem- 
blée ses débordements. Décision n°2 CC-89 du 30/08/1989 relative au statut du député ou le conseil 
s’est montré assez ferme quant à l’obligation qui pèse sur l’Assemblée pour le respect strict des li-
mites de ses attributions) ». 
241) Ibidem. p.10. « Et de conséquence en conséquence, on arrive facillement à affirmer que le jurisla-
teur  ( le détenteur du pouvoir règlementaire ou l’exécutif) est le législateur de droit comun ».  
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 مصدر القاعدة الجزائري بثنائیة المؤسس لحصر یقرا فبھذا .242لةالمسالجزائریة في ھذه 

                                                                                                 . سیادة التشریع ٲمبدوتبعا بتراجع  و سیادة البرلمان ٲوبتراجع مبد ،التشریعیة

                                                                         :تقویض لسلطة التشریع البرلمانیة لقاعدة التشریعیةل مصدرالثنائیة  ثانیا/

بقواعد   لى التشریعإكونھ یضطر  ،التشریعيختصاص ستغالل اإلإلمان حقھ في لقد فقد البر

وجب علیھ الخضوع  ،ھذا القید یفرض علیھ المؤسس عندماو .من الحاالت عدیدالعامة في 

 لھ تصدىت ،ختصاصلحدود اإل تجاوز لذلك یعد مخالفة  ن كل ،بھذا الحدلتزام واإل

 حكام الدستورٲ فرضت فكلما یفصل فیھ. ذي الدستوري الالمجلس  خطارإبالتنفیذیة السلطة 

 اھذستكمال بالتدخل إل لسلطة التنفیذیةل ذلك سمح ،بقواعد عامة عشرن یٲعلى المشرع 

قواعد من خالل  ،عامتفر ختصاصاإ السلطة التنفیذیة في ھذه الحالةوستباشر .التشریع

  .243عامة قواعد ما سن منفي تنفیذیة تفصل بھا  تنظیمیة

موضوعي ال دمتدااإل تحقق ،ختصاصھذا اإلعند مباشرتھا التنفیذیة  السلطة نٲ كدأتبذلك یو

لفرعي االتشریع ب یضاٲمن القواعد النوع  ة ھذاتسمی(ومنھ  شریعیةخارج الھیئة الت للتشریع

                                          .)خیررتباطھ بھذ اإل وٲالعادي  التشریعب صلامن حیث  تصالھإل

ما یمكن وھذا  ،ختصاص التنفیذإلى إبعض مجاالت التشریع بصفة جزئیة ذلك نقل ویعني 

ثاره آ ما بتعطیل بعضإ ،على ھذا النوع من التشریع یة من فرض سیطرتھاالتنفیذ السلطة

من فھو یشكل نوع  ھذا فقط لیس .خر منھتوجیھ البعض اآلبو ٲ  244خیر تنفیذهما بتإ

                                                   
ختصاصا تشریعیا إن یباشر ٲقر للمجلس الشعبي الوطني ٲن الدستور ٲ." 84-82) محمد بوقفة، نشأة الدستور الجزائري، المرجع السابق ص.  242

نظمة المعمول بھا ال بالقیاس على اإمر الذي الیساعد على التمییز بین المجالین مجال التنظیم ا ن الدستور لم یحددٲغیر مقید وغیر منظم. كما 
ن عمل ٲفي ھذا المجال." ولم یر المؤسس ضرورة التمییز بین المجالین في ظل نظام دمج السلطات المعمول بھ في نطاق ھذا الدستور بحجة 

  تحقیق التكامل." لى إالھیئتین التشریعیة والتنفیذیة یسعى 
243) A.Djebbar,  La loi et règlement dans la constitution du 28/11/1996, op.cit.  p. 1 1. « En vérité la 
place et la valeur de la loi et du règlement ne pourront être situés qu’à la lumière de la relation exécutif 
– parlement ( législatif) qui est portée en principe par la Constitution. Ou plus concrétement par le 
régime constitutionnel choisi. Dès lors, la primauté par exemple du législatif sur l’exécutif aura pour 
conséquence première la prévalence de la loi sur le règlement. Or cette primauté deviendra  toute 
relative et dans des cas extrêmes s’estompera-t-elle lorsque le rapport  de force sera en faveur de 
l’exécutif ».                                                                                                                                                                                            
–Voir J.Rivero,  Droit administratif,  éd Dalloz, Paris1980, p.55. 

و ) شریف كایس، عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري، موضوع رسالة دكتوراه الدولة. جامعة مولود معمري تیزي وز 244
2006.  
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 الواضحة ورتھبص یتحقق الذيو ،البرلمان سیادة ٲمبد تراجع یؤكدالذي  ،التفویض المقنع

.                                                            1996دستور قرهٲالتفویض التشریعي الصریح الذي بمناسبة 

                                                                                           :سیادة البرلمان ٲتراجع عن مبد التشریعي التفویض ا/ثالث

                        ا المجالي تفویض في ھذٲوھذا یعني منع  ،ختصاص سیادي للبرلمانإن التشریع ٲصل ا

في  ستثنائيإو ظرفيجراء إك یعترف الدستور بالتفویض قد خیر.دة ھذا ااضمانا لسی

   رقابة البرلمان. وتحت ة محددةلمد التفویضة یباشروفي ھذه الحال ،الضرورة حاالت

 قانون یحدده حسب ماو ،البرلمان صراحة علیھوافق  قد التفویضیكون ھذا ن ٲ یجبو

  في  1958سنة  في دستور الفرنسي المؤسس ما كرسھ وھذا ،زمنیا وموضوعیاھیل الت

 ویض المقیدمن التفنوع ھذا التیانھ لإب ،في ذلك المؤسس الجزائري قلده وقد ،38/1 المادة

  .1963245 الجزائریة سنة ول للجمھوریةا الدستور في

خرى ٲمرة  هقرارإلى إ یعودثم  .1976 سنةدستور في ھیتراجع عننجد المؤسس الجزائري و

ن یشرع ویسمح بذلك لرئیس الجمھوریة ب ،1996 خیرا وبصیغتھ المطلقة في الدستور

.                                     جال التفویض ونطاقھ القانونيآیحدد بھ  ھیلالت لقانون حاجة دون ،بصفة تلقائیة و وامرب

السلطة  لىإالتشریعي  ختصاصإلا نقلما یعني نإالتفویض بصیغتھ الجدیدة ھذه  وھذا

  ئیةابصفة تلقھ رئیس الجمھوریة یمارس ن ثارمن حیث اآل التفویض من بلغٲ فھو .التنفیذیة

                                                                        بدلیل ،ختصاصستقاللیة رئیس الجمھوریة بھذا اإلإ ما یؤكد ونجد في الدستور .سیادةبكل و

                                                                                                                             . 246بالتداولیمارسانھ  مشتركا بینھ وبین البرلمان ختصاصاإھ جعلت حكامھذه اال نٲ

                                                   
                          345-344الصفحة  1988السنة  1قتصادیة والسیاسیة، العدد رقم وامر، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و اإل)سعید بوشعیر، التشریع ب 245

–- G.Burdeau  Droit constitutionnel, op.cit.  p592-596.                                                                                              

. جامعة مولود 2004لیات ودواعي حمایة الحقوق والحریات العامة من التشریع. مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون سنة آفطة نبالي   -
  .73معمري تیزي وزو  الصفحة 

وذلك رغم جعلھا شكلیا تحت  ،نما ھي حقإمكانیة مشروطة فقط وإختصاص لیست ن مباشرة اإلٲلى إفي صیاغتھا توحي 124ن المادة إ)  246
ذا كانت القوانین تكرس إالبرلمان على مخالفة الرئیس خاصة  ٲرقابة البرلمان الذي منح لھ حق التعقیب بعد حین. لكن من الناحیة العملیة ھل سیجر

ختصاص في نفس ختصاص یؤكد تداول السلطتین على ممارسة ھذا اإلفھذه التلقائیة في تولي اإل ؟جتماعیة وتستجیب لطموحات الشعبإ حقوقا
 ثار ومن حیث النتائج."الشروط ودون تمییز بین الحالتین من حیث ا
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 صورتھ سواء تیا كانٲیض التشریعي یمنع التفو 1989تور الجزائري لسنة بینما نجد الدس

 خرى  ٲة مكانیإبیتمتع الجمھوریة  رئیسفضال عن ذلك نجد و .مطلقا وٲالتفویض مقیدا  كانٲ

.                            في التشریعالبرلمان  حق سلبیمكنھ  مما ،لوضع التشریع  ستفتاءاإل حق ھلستغالإ عند

                                                                                  :يالبرلمان التشریع سلب لحق ستفتائياإل رابعا/ التشریع

  التفویض كحق قرارإو ٲ ،التنظیم مجال طالقإو التشریع مجال الدستور بتحدید ال یكتفي

ختصاص في اإل بالتدخل ةلرئیس الجمھوری كذلك سمح نماإو ،مطلق للسلطة التنفیذیة

  .معینتفویض  لىإیحتاج  والفیھ یقید  الذي لم ،ستفتائياإل التشریع بواسطة التشریعي

من  ھنمكی ختصاص سیاديإك الجمھوریة لرئیسمن التشریع التي تتحقق الصورة ھذه و

كون خارج   ن یٲستفتاء یمكن ن اإل .ھامة في موضوعات التشریع حقھ في البرلمان سلب

حد ٲفي تناول  ھلیمكن رئیس الجمھوریة من تحقیق السبق  ذلكن ٲو ،الدورة التشریعیة

 في ھذا المجال.للبرلمان  قوانین وبھذا سیفوت فرصة وضع ،قبل البرلمان یع الھامةالمشار

السلم  یثاقم حولستفتاء جراء اإلإلى إ الجمھوریة الحالي عبد العزیز بوتفلیقة رئیس لجوقد 

                                                                         .  29/09/2005247بتاریخ  الوطنیة والمصالحة

                الذي ید الشعب بھ في المبادرة تكون عندما البرلمان جراء مضاد لسیادةإستفتاء لیس ن اإلإ

 .في النظام السویسري كما یحدث ،مباشرة الشبھ قراطیةالدیم مظاھر من كمظھر یباشرھا

أي في حالة اإلستفتاء الموجھ  خرىٲحدى السلطتین دون المبادرة إلعندما تكون ماٲ

نظرا لما یحققھ  ،ضع التوازن بین السلطات العامةمحالة على و ال سیؤثرذا فھ ،والشخصي

  اإلمكانیة. بسبب ھذه 248ثیرمن تفوق في الت

                                                                                                                                                               

  
وضع التنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة . الذي یضع م27/02/2006الذي صدر بتاریخ 01-06ستكمل ھذا المیثاق باالمر إ)لقد  247

  .29/09/2005ستفتاء حولھ  في ستفتائي) بالذي تم ا(القانون اإل
لیات ودواعي حمایة الحقوق والحریات العامة من التشریع،  مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون جامعة مولود معمري  تیزي آ )فطة نبالي، 248

                                                                                                                                                    .     45الصفحة   2004وزو 
 2008السنة  2.  العددفطة نبالي،  دور المجلس الدستوري في رقابة القوانین العضویة للدستور، المجلة النقدیة للقانون والعلوم االسیاسیة–

ن یعرض مشروع قانون على ٲو تعدیلھا. كما یمكن لھ ٲعتماد قوانین عضویة ستفتاء إللى اإلإ ن یلجٲ.." یمكن لرئیس الجمھوریة ا136الصفحة 
  و تعدیل محتواه..."                                                                 ٲحكاما تدخل في المجال المخصص لقانون عضوي ٲستفتاء تتضمن اإل
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ل سببا من شكسی ،تھوفرض توجھا الجمھوریة رئیستفتاء الذي یوجھ لتدعیم شرعیة سفاإل 

ن المجلس إذا علمنا إخاصة  ،التشریعیة والتنفیذیةالتوازن بین السلطتین  ختاللإسباب ٲ

المجلس  لیھإذھب سبق أن  وھو ما .ستفتائیةرقابة القوانین اإلل الدستوري لن یتدخل

 28/10/1962في  ادرستفتائي الصتعرض للقانون اإلال الدستوري الفرنسي الذي رفض

  .249رادة الشعبإل نھ تعبیر صریحٲ بحجة نتخاب رئیس الجمھوریةإالمتعلق بو

ھناك فرق ن ٲ یعتبرو  ،التشكیك في ھذا التبریرلى إ ) G.Burdeau(ستاذ بیردوي اٲھ رویتج

والذي یتمتع حینئذ  ،سم السلطة السیادیة"إ"ب حیانا كسیدٲبین صفتي الشعب الذي یتصرف 

 ،حكومیة وٲھیئة حاكمة  بصفتھ یتصرفوالشعب الذي  ،یخضع للرقابة الوبكامل الحریة 

قابة المفروضة وحینئذ یخضع لنفس الر ،خرىالھیئات الحاكمة ا في مستوى یكون والذي

 ولتجنب ھذه المعارضة بین سلطة الشعب السید وھیئة الرقابة التي .الھیئاتعلى ھذه 

                                                                                                                                                               

           

-Voir aussi  G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.634-639. « Le référendum n’est pas en lui -
même incompatible avec le  parlementarisme. Il peut, en effet, être institué pour corriger, par une 
paricipation  directe du peuple, le régime représentatif. Mais dans l’usage qui est fait  par le général de 
Gaulle, il ne s’agit plus  d’un référendum mais d’un plébiscite. Et en cas de réussite cette procédure 
confère  au Président une autorité qui dépasse celle d’un chef d’Etat parlementaire…Et c’est là le 
point du désiquilibre ».                                                                                                                                
                                                                                                                                                    
249) G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.638-639. « Saisi par le Président du Sénat d’une de-
mande de déclarer non conforme à la Constitution la loi relative à l’élection du Président de la Répu-
blique  adoptée par référendum du 28/10/1962, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent 
par une décision du 06/11/1962».« Après avoir observé qu’il ne saurait excéder le cadre de sa compé-
tence telle qu’elle est limitativement prévue par l’article 61 de la Constitution et par la loi organique du 
07/11/1958, le Conseil constitutionnel poursuit : considérant que, si l’article 61de la Constitution donne 
au Conseil constitutionnel mission d’apprécier la conformité à la constitution des lois organiques et 
des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen sans préciser 
si cette compétence s’étend à l’ensemble des textes à caractère législatif, qu’ils aient été votés par le 
peuple à la suite d’un référendum ou qu’il aient été votés par le parlement, ou si, au contraire, elle est 
limitée seulement à cette dernière catégorie, il en résulte de l’esprit dela Constitution… que les lois 
que la Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parle-
ment et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expres- 
sion directe de la souveraineté nationale ».    



125 

 

بفرض الرقابة القضائیة  نظمة حالوجدت بعض ا ،السیاسیةالخوض في المسائل ترفض 

.                                             250یطاليلیھ النظام اإلإذھب  ماك ،ستفتاءمشاریع القوانین المعروضة لإل على القبلیة

بالمشاركة في  لھوالتي تسمح  رئیس الجمھوریة یتمتع بھاالتي  التدخلن تعدد وسائل ٲ

 ؤكدت ،الء علیھیستو حتى باإلٲو تملكھ بالتفویض ٲمھ تساقإ وٲ ،حیاناٲختصاص التشریعي اإل

أدى  وھذا الوضع .المجال في ھذا التشریعیة والتنفیذیةبین السلطتین  الفرص عدم تكافؤكلھا

رجاع الصدى إلغرف  مجرد في الدول النامیة البرلمانغرف ن ٲالقول  لىإالفقھ من  اجانب

ختالل إلحدوث  ھیت يتالكافؤ في وسائل التدخل عدم الت ھذا كلھ یعكسو .للتسجیلوغرف ٲ

  لكال السلطتین . المحققة ثیرتلئل اساو التكافؤ بینب عدم ببس التوازنفي 

ختالل بسبب عدم التكافؤ بین وسائل إ المطلب الثاني /
  لسلطتینالمحققة لثیرتال

 الذي ،الحكومي بواسطة الجھاز والٲ ن تؤثرٲیمكنھا ف وسائل تأثیر عدیدة یةلسلطة التنفیذل

بواسطة رئیس  ؤثر ثانیةتو ،ختصاصھإخرى البرلمان في نطاق ٲحیانا ٲحیانا ویوجھ ٲیقید 

ینقص من و ،حیاناٲالذي یوجھ عن بعد عمل البرلمان  ،السلطة التنفیذیة رئیس الجمھوریة

یعزز  . وھذا كلھخرىٲ حیاناٲ ثیر البرلمان في نطاق العالقة التي تربطھ بالحكومةفعالیة ت

 ،حوالالبرلمان ضعیفا في كل ا ثیرت دفي حین نج .حكومة ونفوذ السلطة التنفیذیةنفوذ ال

  رئیس الجمھوریة.ت وتوجیھالرغبات  نقیاد النوابإودون جدوى بسبب 

جل ٲمن البرلمانیة تتكتل  المجموعات نجدإذ  تجاه المعاكسفي اإل المعارضة تعمل و  

بسبب الرغبة  و ،تجمع البرلمان بالحكومة التي طارھذه العالقةإ فيو .المساندة والدعم

ھذه  طارإفي سیاسي ال توجھیتوحد ال ،نجاح برنامج رئیس الجمھوریةإ في المشترك فوالھد

                                                   
250 ) G.Burdeau, op.cit.  p.639. « Tel est le cas par exemple, en Italie, ou la Cour constitutionnelle sta-
tue sur la recevabilité des demandes, si elle conclue à l’irrecevebilité de la demande, le référendum ne 
peut avoir lieu ».  
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 درةو ناٲ بة تبقى شكلیة مجردةفالرقا .ثارھاآ المعارضةیفقد وٲعتراض یعدم اإلو ،العالقة

  دائھا مستقبال.ٲ تطویرمل قائما في ومع ذلك یبقى ا ،251رثوعدیمة ا ستعمالاإل

مما سبق أن وسائل التأثیر التي تملكھا السلطة التنفیذیة ھي وسائل تأثیر حقیقیة  ویظھر

                   .)الفرع الثاني(وعدیمة اآلثرالتي ھي وسائل ضعیفة(الفرع االول) خالفا لوسائل البرلمان 

  الفرع االول/ السلطة التنفیذیة لھا وسائل تأثیر حقیقیة

حیانا ٲبواسطة الحكومة  ن تؤثر على البرلمان بصفة مزدوجةٲالسلطة التنفیذیة  تستطیع

                                                                        ثیر متنوعة یات متعددة ووسائل تمكانإ و لھا .خرىٲحیانا ٲ الجمھوریةرئیس وبواسطة 

من خالل تحكم الحكومة في جدول  ،ثیرولى من التنا ھذه الصورة ایٲرن ٲسبق و كما

  یع.عداد التشرإالخاصة بالمختلفة  جراءاتواإلعمال ا

ھمیة ٲخرى ال تقل ٲوسائل  ن السلطة التنفیذیة تملك ،الحد ال یتوقف عند ھذا مرلكن ا 

حق  ذي یعود لھال ،الجمھوریة رئیس مرةإوضعت تحت وولى خطر من اٲبل  ،ولىعن ا

 البرلمان من توجیھالجمھوریة   رئیس تمكن. وھذه الوسائل مباشرتھا في مواجھة البرلمان

نجد الرسائل الرئاسیة والحل  الوسائلومن ھذه  ،خرىٲحیانا ٲ خضاعھإو حیاناٲملھ في ع

                   .عتراض الرئاسيالرئاسي واإل

                                                                  :وسیلة لتوجیھ سلطة التشریع  لى البرلمانإالرئاسیة الموجھة الرسائل  وال /ٲ

حد الوسائل ٲو البرلمان لتواصل معداة لٲ صالٲ الجمھوریة رئیسالرسائل التي یوجھھا تعتبر

وھي  ،التعاون الضروري بین السلطة التنفیذیة والبرلمان في النظام البرلماني التي تضمن

                                 توجیھم.قصد  مةمام نواب اٲیقدمھا  السیاسیة نظر رئیس الجمھوریة عادة وجھةتتضمن 

                                                   
. "یظھر ضعف 298-297حكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفحة )عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل ال 251

سئلة البرلمانیة المطروحة ولجان التحقیق المشكلة النشاط الرقابي للمجلس الشعبي الوطني مقارنة مع الجمعیة الوطنیة الفرنسیة  من خالل عدد ا
لجنة تحقیق  في الوقت الذي   16وشكلت   ،سؤال شفوي 1730سؤال كتابي و 69722سیون ثناء نفس الفترة التشریعیة حیث وجھ النواب الفرنٲ

ستجوبات".                                                                                                                    إ 5لجان تحقیق وقدمت  3سؤال شفوي ووشكلت  500سؤال كتابي و 700وجھ النواب الجزائریون 
  .2003السنة  4كذلك المین شریط ، التجربة البرلمانیة الجزائریة في ظل التعددیة،  مجلة الفكر البرلماني  العدد رقم –
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 ،ستغالل ھذا الحقإو ستعمالإعن بالكشف  تسمح لنا ن التجربة الدستوریة الجزائریة الإ

  .252لى حق فعليإشكلي  الفرنسیة من حق الذي تطور في التجربة

 ،الرئاسيلى جانب التوقیع إاري الوزالتوقیع بوجود  اھذا الحق مقید كان 1958سنة  فقبل

 ،الجمھوریةرئیس الذي یقید ستبعد التوقیع الوزاري إخیر ھذا ا لكن بعد الدستور

 ھذا الرئیس الفرنسي دیغول عملستإوقد  .ھخاصا ب زامتیاإو ئل عمال رئاسیاصبحت الرساٲو

دوات التفوق ٲحد وك ،السیاسیة الحیاةعلى مجمل بھ الھیمنة  یضمن كوسیلة ،الحق

  .253فریلٲو بییرجیكل جان  انستاذبذلك ا یقول كما ،الرئاسي

یتمتع  التي الكارزمیة وكذلك ،ر ھذه الرسائلثاآعالم على مضاعفة وقد ساعدت وسائل اإل

من  مریكيفي النظام ا لكثیر من الرؤساء وھذا الذي سمح ،الرئیس بالخصوصھذا بھا 

 ،الدستور یكرسھ الذي فھذا الحق .254التشریعیة عن بعد یھ السیاسةلتوج إستغالل ھذا الحق 

   .البرلمانى علثیرللت ید رئیس الجمھوریة فيھامة  مكانیةإ یبقى

عالم المرئي بواسطة اإل المتكررةوالخطابات المؤتمرات الصحفیة  كانتن إھذا و

صبحت ٲالتي ، 255ةطیة التوسطیقرانظام الدیمجراء في ظل ھذا اإلمحل ستحل  والمسموع

 ال الجمھوریة رئیس ثیرت لكن .نظمة السیاسیة المعاصرةل معھ اواقعا مفروضا تتعام

الحل الرئاسي الذي یمثل بواسطة  على البرلمان سیطرتھ ذ یستكملإ ،ھذا الحد یتوقف عند

                                                                                             .فعالیةال من حیث عمقٲخطر وسیلة وٲ

                                                   
252) G.Burdeau,  op.cit. p.510-511. 
253) G.Burdeau,  op.cit. p.511. « Le Président Mitterrand a utilisé ce droit deux fois : le 08/07/1981 pour 
dire que les dix propositions de Créteil constituaient la charte du programme gouvernemental. Une 
autre fois pour fixer le cadre de la cohabitation. 
254) B.Chantebout, Droit constitutionnel et science politique, op.cit. p.117-et 313. «  Aux Etats-Unis ce 
droit d’initiative n’appartient pas constitutionnellement au Président, mais celui-ci a toujours eu la pos-
sibilité d’orienter le travail législatif du Congrès, soit directement par les messages qu’il est tenu de lui 
faire parvenir périodiquement, soit indirectement en faisant déposer un bill élaboré dans ses bureaux 
par un parlementaire avec qui il entretient de bonnes relations. Aujourd’hui, il de plus en plus fréquent 
que des projets de lois soient annexés aux messages présidentiels ».  
255 ) G.Burdeau, l’état,  éd Seuil 1970,  p.165-167. 
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                                                                                               :خضاع للبرلمانإ / الحل الرئاسيثانیا

 في ید وسیلة وھو ،البرلمانيالتوازن في النظام  جسدی البرلمان غرفتي ىحدإن حل إ

وقد كان ھذا الحق في التجربة الفرنسیة  .سقاط الحكومةإفي  حق البرلمان یقابل الحكومة

 .لى توقیع رئیس الوزراءإتاج یح كون تفعیلھ حق شكلي مقید مجرد ،1958لدستور السابقة 

كما  ،سھولة ضد البرلمان یستخدمھ رئیس الجمھوریة بكل امتیازإ صبح بعد ھذا التاریخٲثم 

ستعمال حق إفي  نیتھن علن عٲو . وقد صرح الجنرال دیغول256میشال میايیقول االستاذ 

 كدوكذلك للت .257يالوزار االستقرارضمان كوسیلة ضغط ضد البرلمان من اجل الحل ھذا 

ستقرار إل ةالشعبیة الالزم تثمین الثقةعند الضرورة لو ،الدعم الشعبي لسیاستھمن 

  .258المؤسسات السیاسیة

لیھ إ ولج .الحل الوجوبي) ل فضلوا الدستوربینما نجد (الحل الرئاسي 1996دستورتبنى 

 . وھذا الحل259مشبوھة في ظروف ذلكو 1989جدید في ظل دستور شاذلي بنالالرئیس 

یشكل  نھأل التوازن كثر مما یخدمٲوبصیغتھ المطلقة یخدم الالتوازن  ،في الحقیقة الرئاسي

الذي یربط  لحل الحكوميالبرلمان. وھو وضع یختلف عن ا خضاعإن یمك یاسرئا متیازاإ

  .  260ویحقق التوازن في النظام البرلماني  الوطنيالشعبي  المجلسبمصیر الحكومة مصیر

                                                   
256) M. Miaille,  Etat du droit, éd Maspero 1980,  p.107. 
257) R.Capitant, Démocratie et participation politique, bordas études.266. 1972, p.93-153.                                                                                                                         

-M.Brahimi, Le droit de dissolution dans la constitution de 1989, rasjep n° 4 1993, p.56-57. 
258) M.Brahimi,  op.cit.  p.153. « Il en résulte d’ailleurs que la dissolution peut, donc être prononcée 
dans au moins deux situations politiques fort différentes. Soit que cette dissolution puisse être uti-
tlisée,comme en 1962, pour faire arbitrer par le peuple un conflit surgi entre l’Assemblée nationale et 
le Président de la République. Aors les élections qui suivent  prennent la signification d’un arbitrage 
populaire. Soit le Président de son propre mouvement dissout l’Assemblée en vue de vérifier et de 
consolider la confiance populaire dont le régime fait la condition du bon fonctionnement des institu-
tions. C’est l’exemple de la dissolution de 1968 ». 
259) M.Boussoumah,  La parenthèse constitutionnelle des pouvoirs publics en Algérie 1992-1998, éd 
OPU Alger 1999,  p.10-11 et 41. 

  .45الصفحة  10المتضمن حل المجلس الشعبي الوطني الجریدة الرسمیة رقم  04/01/1992بتاریخ  01-92المرسوم الرئاسي رقم -
  .162-159) عبد اهللا بوقفة، الدستورالجزائري، المرجع السابق الصفحات  260
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، الخطرمن  المستوىفي نفس  طتینلیضع الس نمابالحل الحكومي فك المؤسسخذ ی فعندما 

الخالف لحل  ،زمة الحادةا في حالة الإ لیھإ الیلج الجمھوریة رئیس عل جوھذا ما ی

في ھذه  بین السلطتین التعایش عن تنظیموال و یجعلھ مسؤ ،الشعبتحكیم اللجوء إلى ب

یتمتع بھا  التيسلطة الرقابة یعیق نھ إالجدیدة ف الرئاسي الذي یمثل الصورة الحل ماٲ .الحالة

نواب  بسبب التھدید الدائم على ،تحققھا حتمالإأو  عدم فعالیتھای وٲ علیھاویؤثر ،البرلمان

من الحكومة  تحول مسؤولیةیفسركذلك  ماوھذا  .جھودھمل ك یضعفالذي  المجلس

الحل  وسیلة إلى ةباإلضاف، وصوریة لى مسؤولیةإالبرلمان مام ٲحقیقیة  قانونیةمسؤولیة 

من  وتحت الضغط  ضع البرلمانتمكنھ من وأخرى وسیلة  الجمھوریة رئیس یملك

                                                     الرئاسي. وھي إالعتراض أال المشاركة غیر المباشرة في التشریع

                                      :في التشریع ةغیر مباشر ةكمشار عتراض الرئاسيثالثا/ اإل

 لرئیس   المعقودةثیرأحدى وسائل التإلیھ البرلمان عتراض على نص تشریعي وافق عاإلیعتبر

 عتراضاإل ن یكونٲفإما  ،خرٲلى إمن نظام  عتراض تختلف صورهوھذا اإل .الجمھوریة

المؤسس الجزائري في الدستور الحالي الصورة وقد تبنى  ن یكون ضمنیا.ٲوأما صریحا 

   .                                   261 1963ل وا لدستورا لیھ فيإذھب  خالفا لما ،ولىا

 تكییفھ على یمكن وبھذا ،لتسبیبایشترط كونھ  یجابیاإ عتراضاإعتراض الصریح اإل ویعتبر

 ثلثي غلبیةٲفي التصویت تحقق ط یشترالحالة . وفي ھذه 262التشریعي التوجیھ مننھ نوع ٲ

 الثانیة   الغرفة من رباعٲثالثة  غلبیةٲلى إ ضافةباإلعتراض(اإل ولى لتجاوزا الغرفة عضاءٲ

  .)ونھائیا ولیاٲي قانون ٲ علىللتصویت  المطلوبة غلبیة العادیةالتي ھي ا

على مستوى والدائم  عتراض التلقائياإل من انوع خیر یكرسا الدستور ھذانجد  لذلك 

 المستحدث عتراضاإل یسمح وقد .263المذكورئاسي عتراض الرجانب اإللى إالغرفة  الثانیة 

                                                   
  . 120)عبد اهللا بوقفة . نشاة الدستور الجزائري، المرجع السابق الصفحة  261
   116)عبد اهللا بوقفة. نشاة الدستور الجزائري،المرجع السابق  الصفحة. 262
  .6الصفحة  1996من دستور  120) بشیر یلس شاوش .صانعو القانون، أعمال الملتقى الوطني حول اشكالیة تطبیق المادة  263
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خالل الثلث من  المجلس داخل ھذا ستغالل نفوذهإلرئیس الجمھوریة  مةاداخل مجلس 

 الجمھوریة رئیسلصالح  رةالمحاص من بنوع یصفونھ البعض جعلما وھذا  ،ھعینی الذي

  .264للبرلمان الداخلیة المعارضة یستفید من ھذهالذي 

ثار آ لى التخوف منإؤسس وتفسیرھا رادھا المٲالمعارضة التي  ساس ھذهٲرجاع إ ویمكن

دائما  مصحح لذلك بما یخدم یجاد عاملإو ،ولىا الغرفة ىمستو على لمطلقةا غلبیةا

عتراض السلبي عن اإل الدستورما عن سكوت ٲ .الجمھوریة رئیسوسلطة  السلطة التنفیذیة

فرصة  الجمھوریة رئیسیمنح ل الوضعھذا  نو ،وثھحدمنع  ذلك ال یعنيف و الضمنيٲ

   .دستوریا واقعابھ  سیكرلأحكام  الدستور لصالحھ   تأویل

 صدار في حدودزاء في حالة عدم اإلي جٲ تنظم ال 1996من دستور 126ن المادة ٲ ذلك

 عتراضاإل قحقل جلخالل ھذا ا القانون صدارإیوما  الرئیسرفض  لو و( یوما ثالثین

 شترطھاإطول من تلك التي ٲھنا  ن المدةٲصحیح  .)مریكيا لسلبي كالذي حققھ الرئیسا

ھ الضمني عتراضإ الجمھوریةرئیس لكن ھل یشكل ذلك مانعا لفرض  ،مریكياالمؤسس 

  ؟التشریعیة الدورة خرواٲفي 

جراء إالقانون لیس  صدارإن قرار بإ ھو ،صدارعلى اإل جمھوریةال رئیس جبارإعدم ن إ

 ،1963265لسنة  ولا كما كان علیھ الحال في الدستور ،الجمھوریةرئیس شكلي یمارسھ 

عتراض اإل وٲ القانون قبول كسلطة تشریعیة مشاركة یحق لھ تقدیر سھرختصاص یماإنما إو

                                                   
المعدل 1996من دستور  120شكالیة تطببق المادة إعمال الملتقى الوطني حول ٲلطان، تفسیرالقاعدة القانونیة نظریات و تقنیات. ) محمد بوس 264

  .10والمتمم الصفحة 

مري طروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود معٲ، 1996ججیقة لوناسي، السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة  - 
ھو  ،عتراض)في األنظمة البرلمانیة الكالسیكیة." إذا كان الھدف من إقرار حق طلب المداولة الثانیة (اإل148. ص 2008-2007تیزي وزو 

  كید على ىسمو رئیس الجمھوریة في ممارسة الوظیفة التشریعیة."جراء للتإفحالیا یعتبر سلطة و ،تحقیق التوازن بین السلطات (السلطتین)
 2007سكندریة مصر الجدیدة ختصاص التشریعي لرئیس الجمھوریة ومسؤولیتھ(دراسة مقارنة) مطبعة احمد عمرو بركات، اإل) م 265

ستخدام إلى إ ن یلجٲصدار .  "یكون رئیس الجمھوریة ملزما باصدار القوانین التي اقرتھا السلطة التشریعیة وكل مایملكھ قبل اإل88-86الصفحة 
ستنفذ ھذه الوسائل الدستوریة تحتم علیھ اصدار إذا إصدار لفترة معینة من خالل طلب القراءة الثانیة. فرجاء اإلإحھا لھ الدستور كمكانات التي مناإل

عتراض حسب ھذا عتراض الصریح ھو السبیل الوحید لإلمخالفة جسیمة الحكام الدستور." فاإل -صداربعدم اإل –رتكب إالقانون واال یكون قد 
  عتراض الضمني. صدار باإلویل عدم اإلوالیجوز تالطرح 
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ختصاص من اإل جزءن كان یشكل إ ،صداراإلختلف الفقھ في تكییف حق إفقد  .266علیھ

ریة التي التقدی ةمدى السلط ن ذلك یفسر ،عمال السلطة التنفیذیةٲعمل من نھ ٲ وٲالتشریعي 

ي الراجح في الفقھ ٲوذھب الر .267صدارممارسة حق اإلالجمھوریة في س رئییتمتع بھا 

 ھوریو و و دوجي ستاذونجد كل من ا ،عمال تشریعیا جراءھذا اإل عتبارإلى إي الفرنس

ستاذ البند ا ضمن ھذا اإلتجاه في الفقھ األلماني كما نجد  ،تجاهھذا اإلالفیرییر ضمن 

ومع  ،عمال تنفیذیا نھعتبراییزمان إستاذ وا ستاذ كاري دي مالبرغنجد او .268وجلیناك

  لرئیس الجمھوریة.ا ختصاصا مطلقإ صدارذلك لم یجعال اإل

كل النظام من الشقترب إفكلما  ،بطبیعة النظام السیاسي ثریت جراءھذا اإلن إ ویظھر

 لصالح یفسر وعلى العكس من ذلك نجده  ،مانلصالح البرل یفسر صداروجدنا اإل ،البرلماني

  .269رئاسویاو ٲرئاسیا  وٲم قنصلیا النظاكان  كلما االجمھوریة رئیس وٲالملك 

                                                   
صدارعمل تشریعي جزئي تستكملھ السلطة ن اإلٲصدار كعمل تشریعي یعني ن اإلإ." 57) محمد عمرو بركات، المرجع السابق الصفحة  266

رادة التشریعیة منعدمة. والسبب الثاني كون اإلصدار وبدونھ تال بعد اإلإن مشروع القانون ال یكتسب القیمة القانونیة ٲالتنفیذیة. و ھذا لسببین ھما 
یزمان في طرحھ إستاذ صداره. فھو یتمم القانون ویضفي علیھ القوة التنفیذیة. ویذھب اإال من وقت إن القانون الذي یقره البرلمان ال یكون نافذا ٲ
و السلبیة ٲیجابیة  یعي حسب مونتسكیو. التدخل بالمشاركة اإلختصاص التشرو المشاركة في اإلٲنھ یجب التمییز بین نوعین من التدخل ٲلى القول إ

  نتقاد." عتراض واإلما من خالل اإلإعداد ون یكون مشارك فعلي من خالل المبادرة واإلٲما ٲ ،وكالھما یشاركان في العمل التشریعي

 
266) Voir aussi M.Troper,  La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, éd LGDJ 
Paris 1980, p.26-30.  « Les auteurs du 18° siècle disciples de Montesquieu ont tous écrit, en termes 
fort clairs, qu’ils considéraient le droit de veto du Roi d’Angleterre comme une «  participation à la 
fonction législative ». Ainsi comme il est écrit dans les travaux préparatoires de la constitution de1791. 
Le Roi est l’exécuteur de la loi, et comme tel, vous lui accorderez le droit d’en arrêter l’exécution; en 
refusant la sanction qui la précède…en réalité le mot « sanction » n’est pas synonyme de veto absolu 
mais désigne la promulgation ». 

 

  
  .57ختصاص التشریعي لرئیس الدولة ومسؤلیتھ(دراسة مقارنة) المرجع السابق الصفحة) محمد عمرو بركات. اإل 268
ستاذ كاري ."یقول ا62المرجع السابق  الصفحة .ختصاص التشریعي لرئیس الدولة ومسؤلیتھ (دراسة مقارنة) ) محمد عمرو بركات، اإل 269

صدار إن كل الشكوك التي ثارت بالنسبة للطابع الحقیقي لعملیة ٲمر نھ في حقیقة اٲ)  Raymond Carré de Malgbergدي مالبرغ(
ن العام الفرنسي ومن ثم یكون رئیس داب القانوٲنظمة الملكیة في ساسا باٲصرار بعض الفقھ على التمسك بافكار تتصل إالقانون قد نتجت عن 

  مرة تستطیع تحریك السلطة العامة".ٲصدار قرارات ذات طبیعة إالسلطة التنفیذیة في فرنسا ھو وحده القادر على 
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 البرلمان ثیر حقیقیة تضعفت دواتٲالجمھوریة تعد  لرئیسالوسائل الممنوحة  ھذهفكل 

ح یترجب في مجال الرقابة تسمح لھ یملك وسائل معادلة ال ن البرلمانٲو .وتنقص من نفوذه

  . ثرال وسائل ضعیفة وعدیمة اإیملك  الفھو ،لصالحھ كفةال

  ثرا ثیر البرلمان ضعیفة وعدیمةالفرع الثاني/ وسائل ت
 ةموعدیٲیفة ضع ة التنفیذیة تكونفي مواجھة السلط الرقابة التي یملكھا البرلماندوات ٲن إ

التعاون لدى الحكومة رادة إوجود على  بة البرلمانیة تكون معلقةالرقا فعالیة نإ الثر.ا

  ،لتنفیذیةوضعیة المتفرج تجاه السلطة ال البرلمان في وضعیة تشبھ ھذا ما یجع و .نجاحھاإل

محصورا في  عملھ الرقابيرة بسبب نقص فعالیتھ. ویبقى مؤثرقابیة لى سلطة إوال یرقى 

                                                   ن یكون لھ حق فرض الجزاء. ٲدارة دون اإل ھمالإتجاوز و مالحظة

   :الحكومة ستجابةإ شرط وسائل الرقابة معلقة على  وال/ٲ

      .رادة الحكومةإغت من مغزاھا بوضعھا رھن فرٲلممنوحة للبرلمان قد ن وظیفة الرقابة اإ

 ن نقص الوسائل البشریة والمالیةإ ا/ فالرقابة على المیزانیة رقابة ضعیفة وصوریة:

الذین یجدون صعوبات  ،مھمة النواب من لتي یمتلكھا البرلمان تعقد كثیراالخبرة ا ونقص

التي  یام الدراسیةلیھ اإخلصت  بة جادة وعمیقة في ھذا المجال. وھذا مالممارسة رقا

صالح إتتمثل في وجوب رست على قناعة ٲو ،270البرلمان للمیزانیة نظمت حول رقابة

 لحواجب(رئیس اللجنةوب عالیابن السید  صرح في ھذا المجال. وقد البرلمانیین عملوسائل 

 المناقشةالنقص یفسر ن ھذا"ب بالمناسبة)الوطني الشعبيالمیزانیة بالمجلس المالیة و

 جماعباإلومصادقتھم على قانون المیزانیة  ،النوابمن قبل  شروع المیزانیةالسطحیة لم

  ى حیاة المواطنین. علالتدابیر بعض ثارآعن  دون البحث ،ومكانیكیةلیة آوبصفة 

                                                   
270) Le Quotidien le soir d’Algérie. Mardi 21/03/2006.p6.« Le parlement et le contrôle du budget de 
l’Etat ». « Un atelier d’étude et de formation a été instalé sous l’égide du (PNUD) programme des na-
tions unis pour le développement le 20 mars 2000 à l’hôtel Aurassi. Conclut à une nécessité de ré-
forme de cet outil »                                                                                                                                                                                          
–Le Quotidien El Watan 26/02/2008, p.7. « Un atelier sur le budget à l’APN  financé par les Améri-
cains-Le manque de transparence et de contrôle mis en évidence..» il a été souligné que « les docu-
ments relatifs au budget sont (peu transparents et difficilement accessibles aux utilisateurs) ». 
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ومراقبة  بمتابعة لھ تسمح ،مریكي یستعین بھیئة ذات خبرةانجرس والكن ٲفي حین 

التقدیرات ن بش قراراتتخاذ إ مكنھ منوت ،كومةقبل الح منالمقترحة المالیة  التقدیرات

على تساعده وھي  ،"للمیزانیة یوان الكونجرسبد" الھیئة ھذه تسمىو ،علم على یةقتصاداإل

 داة تحلیلٲقتصادیة واإل التطورات لكل ستقراءإ داةٲ شكلت ما. كالعمومیة المصاریف مراقبة

ف المالیة ھداوا المالیة القرارات یقارن بین الدیوانن ٲ. كما قتصادیةاإل التوجھات لكل

 قتراحإلكل نوات التكلفة المالیة سخمس السلطة التنفیذیة لمدة ل ثم یقدر فھو ،271المقررة

 .خالل نفس المدة المصاریف والمداخیلر بالمناسبة مختلف یقد كما ،قانون مقدم للجان

 ،ولویةت ااذختیارات المالیة عداد تقریر سنوي حول مختلف اإلإالدیوان ب یقومو

                                                                      .272على المیزانیة الفدرالیةتؤثر السیاسات العامة التيقدروی

وخبرة عالیة تسمح لھ بمباشرة  یملك وكاالت ووسائل تقنیة متطورةمریكي فالكونجرس ا

 اختصاصإال إالیملك  نھإالجزائري فما البرلمان ٲ .بصفة جدیةو المالي فعلیاختصاص اإل

لرئیس الجمھوریة وللحكومة یعود  في الحقیقة ختصاص المالياإلن ٲو ،اومقید اشكلی امالی

 تيمن القانون العضوي ال 44ما تؤكده الفقرة الخامسة من المادةوھذا  .273بصفة مطلقة

عدم في حالة  ،القانون قوةلھ  مربصدار قانون المالیة إحق رئیس الجمھوریة تمنح 

                            .                                       274لمحددجال امان بغرفتیھ خالل اآلمن قبل البرل علیھ المصادقة

تناولت الصحافة التحقیقات التي ال تبلغ" تحت عنوان " ب/التحقیق البرلماني دون جدوى:

 .275رمن الرقابة في الجزائلیة التي  تؤكد عدم جدوى ھذه ا ،البرلمانیة موضوع التحقیقات
                                        

                                                   
271) J.Fontanel, Evaluation des politiques publiques, ed OPU Alger 2005, p.89-90.  
272 ) Ibidem, p.90 

ن دور البرلمان في المجال المالي یتراوح بین إ." 156)عقیلة خرباشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة  273
ناقشة أو إنعدامھا وكذلك محدودیة الرقابة البعدیة بمناسبة قانون المالیة عداده)و محدودیة المإعداد (إذ تنفرد الحكومة بتھمیش دوره على مستوى اإل

حداث ٲعتمادات المالیة بشكل متزاید ویؤكد حریة الحكومة في التصرف وفشل قانون المالیة الرئیسي في  التكمیلي الذي یعرف  تحویالت لإل
  ساسیة التي تعكس ضعف البیانات المالیة"التوازنات ا

  .6و5الفقرات  120المعدل والمتمم  المادة 1996) دستور  274
275 ) Le Quotidien le Soir d’Algérie du mardi 07/02/2006,  p7.signé T.Hafid. 
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ال  ،تذكرملموسة  القضایا ولكن دون نتیجة عدید منفي  نواب البرلمانحقق  1977فمنذ سنة

من  بدالالضبابیة  ذ یزید منإ ،نتائج عكسیة لىإیؤدي  صبحٲالبرلماني  ن التحقیقأ وبل

 التحقیقات مجال خفاقا فيإعرف البرلمان الجزائري  فقد .المسؤولیات یضاح وتحدیداإل

فشل لقد  .الرقابة البرلمانیةتعزیزللتقویة و الوسیلةستفادة من ھذه من اإل بدال البرلمانیة

 وأكثر من ذلك  ثبت ،ي نتائج من ورائھٲ تظھرولم من مناسبة  كثرٲاني في البرلمالتحقیق 

 التربیة والتعلیم وزیررفض عدم تحقق سلطة التحقیق في الواقع لنواب البرلمان بمناسبة 

التي تعد إحتقارا  على ھذه المخالفة ءي جزاٲ ذلك عدم ترتیبو ،لجنة التحقیق مامٲ متثالاإل

  . 276لممثلي الشعب

 84المادة  تؤكدهكما  ،الفعالیة عدیمة لنواب البرلمان تبدوممنوحة  رقابیة كوسیلةفالتحقیق 

نواب  التي تمنعو ،الحكومة والبرلمان بینالذي ینظم العالقة الوظیفیة  ،القانون العضوي من

 ستراتیجیا تھم الدفاع إوالتي تكتسي طابعا سریا  الوثائقعلى كل طالع اإلمن  البرلمان

 الداخلي الدولة منٲو الوطني قتصادلإل الحیویةالمصالح  ملتي تھاعلى تلك  كذاو .يالوطن

 حست بخطرٲ ت ورقّد كلما ،والحیوي الحكومة التذرع بالطابع السري یمكن ذإ الخارجي. 

تحجب المعلومات التي بإمتناعھا فھي  من مسؤولیتھا، للتحللتقدمھا  المعلومات التي

نتائج  نٲكما  .ساسھٲمھ من تعد وٲلھ فشت وٲ نياالتحقیق البرلم وتعرقل ،بیحتاجھا النوا

عنھا  یكشف النقائص التيوٲ الفضائح شھارحولإي ٲمن من دارة في معل اإلتج التحقیق

 ریتقد ن ٲو ،277الحكومةي ٲرھن ر یكون التحقیقبنتائج  لخاصا نشرالتقریر ن ،التحقیق

مع   ونالتعا ن إمكانیةٲو .حوالفي كل اخیرة یرجع لھذه ا عدمھمن  ضرورة النشر

تماع سستدعاء واإلعند حق اإلتوقف المقررة قانونا في ھذا المجال ت دارةمة واإلالحكو

                                                   
                                                                                                       .                             149-139) عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفحة  276

كما شكلت لجنة تحقیق  ،یة نتائجٲلة تزویر االنتحابت المحلیة ومقتل الشاب قرماح مسینسا ولم تسفر على حقق النواب في مس 1997ففي سنة –
یة نتیجة.                                                                                     ٲعتماد نقابة التعایم الثانوي والتقني دون إلة عدم خاصة بمس

-Voir aussi B.Yelles Chaouche, Rationnalisation du contrôle parlementaire,  p.327. « Les rapports  des 
 deux  commissions  lors de sa publication ont évité de mettre en cause les personnes et les organes, 

ils se sont contentés de relever les faits détachés des personnes qui les accomplis; ce qui enlève et 
dimiinue tout impact à cette publication ».  - 

  .148برلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفحة )عباس عمار، الرقابة ال277
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مثل  متثالعلى اإلھم جبارإو ٲكراه إمكانیة إدون  ،مومیةالع المؤسسات عوانٲطارارات وإل

متثال على مالحظة اإل الجزاء في حالة عدم ذ یقتصرإي. مریكفي النظام اذلك  ما یحدث

حقیقة  تفتقر وسائل الرقابةن ٲنما یؤكد إ وكل ھذا .التقریرمكانیة تسجیلھ في إقصیر وھذا الت

  یضمن فعالیتھا.                                                   ي جزاءٲلى إ

                                                                    :جزاء لىإ ةفتقرم وسائل الرقابة ثانیا/   

  بالرقابة الخاصةالوسائل والمالحظ في مختلف  المظھرالغالب الجزاء ھونعدام إ نإ

                                                    بسبب تبعیة النواب وضعف في النظام السیاسي الجزائري  على الحكومة البرلمانیة

التحقیقات البرلمانیة  جزاءات بخصوص المخالفات التي تقع في حالةال انتذا كإف البرلمان.

الذي  ناسبة النشربمبذلك  عالم العامةإ وٲ ،متثال في التقریراإلعدم تسجیل  تقتصر على

بسبب  ،المعنوي ال تحققھ تحقق الجزاءحتمالیة إیعني والذي ( رادة الحكومةإیبقى مرھونا ب

خر الت یرتبھا التي الجزاءات ماٲ)قلیحرج الحكومة على ا قد الذي النشر وجوب عدم

ي ٲ المؤسس لھا یضع فلم ،الساعةسئلة ٲوالكتابیة منھا ویة الشفوسئلة عن اجابة اإل وعدم

والذي  الرقابیة الوسائل خطرٲالذي یعتبر من الرقابة  ملتمسما الجزاء في حالة ٲ جزاء.

 لعیج مانع بسیاج ھحاطٲ قد المؤسس نفإ ،حالة تحققھ في مبدئیا حكومةال ستقالةإیرتب 

غلبیة ٲتحقق  قرارهإو ،النواب 1/7یتطلب كون تحریك ھذا اإلجراء ،اضعیف ھحتمال حدوثإ

حد ازائد والنواب  1/3مساندة  متالكإ یكفیھاذ إوھذا یمنح الحكومة شبھ حصانة  .الثلثین

 278جراءھذا اإل من تكسیر كنموالت ،یرتبھالذي  من الجزاء الخطیر والتحرربطال مفعولھ 

  في الحكم. البقاء ناضمو

وترتیب  بمالحظة المخالفات دون تملك وسائل لتصحیح ھذه التصرفات یكتفون فالنواب

لى إمام البرلمان ٲ للحكومة المقررة السیاسیة المسؤولیة وھذا ما یؤكد تحول .اتالجزاء

لمسؤولیة  ؤسسوجود نصوص قانونیة ت ورغم مام رئیس الجمھوریة.ٲ سیاسیة ؤولیةمس

مام ٲن تلك التي تكون ٲفي حین  ،صوریةنھا تبقى ضعیفة وإف ،مام البرلمانٲسیاسیا الحكومة 

                                                   
  .281-272) عباس عمار، الرقابة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفحات  278
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     .279العبارةبصریح  یقررھا الدستور ن لمٲو ،ومحققة ن فعلیةوتك الجمھوریة رئیس

عملیا بسبب تحول النظام ختالل التوازن إكذلك  یبرر والذي یفسر  وھذا الوضع ھو

فیھ  وھو توجھ تشترك ،لى حساب البرلمانع تجاه تقویة السلطة التنفیذیةإفي السیاسي 

  .عن طبیعتھا القانونیة غض النظرنظمة السیاسیة كلھا با

                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
ل درجة ماجستیر في القانون، جامعة مولود معمري ، مذكرة لنی1989زدواجیة السلطة التنفیذیة في دستور إ) ججیقة لوناوسي،  في مدى  279

  تیزي وزو.                                                                                                  

  

  - T.Taleb, Du monocéphalisme de l’Exécutif dans le régime politique algérien, in RASJEP n°4 1990, 
p.723 -725.                                      
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  توازن عملیاختالل الإالفصل الثاني/ 
  

 ،عشر من القرن التاسع منذ النصف الثاني ساسیینٲوتطورا  تحوال وظیفة الدولةعرفت لقد

 لىإ التحول دى ھذاٲ . وقدولى في الثالثناتا العالمیة قتصادیةاإلزمة بعد ا بالتحدیدو

 تنظیم عادةإل بالتدخل ماإ وذلك .ول)(المقاول اقتصادیینفي مقدمة الفاعلین اإل الدولة جعل

ما لدفع عجلة إو فالس.من اإل نقاذھاساسیة إلٲو ھامة قتصادیةإلتولي نشاطات  وٲ ،قتصاداإل

صبحت ٲو برالیة عن الحیادیالحكومات الل تخلت وقد .280جتماعياإل والرقي التنمیة

صبحت ھذه الدول الراسمالیة بعد ٲولھذا  زمة الراسمالیة.ل حتى تتصدى ،تدخلیةحكومات 

بسبب  ضة علیھاوحتى تستجیب للرھانات المفر ،قتصادیة رشیدةإالثالثینات تنتھج سیاسة 

  .قتصاديالكساد اإل

 ،شتراكياإل النظام يتبن لىإ من الدول النامیةكثیرال دفع ة قدشتراكیاإل التجربة نجاحن ٲ كما

 ختارتھ الجزائرإالذي  تجاهاإل وھو .وبل یتعمم الكثیرا  یتسع حجم التدخل فیھا جعل والذي

صالح إشرعت في  ینٲ ،ھ في منتصف الثمانیناتلتتراجع عن ،والسبعینات تفي الستینا

وتراكم  سواق العالمیةالبترول في ا سعر نھیارإالتي خلفھا  ،زمة الوطنیةبعد ا قتصاديإ

  لیة لتنظیم وتسییر التنمیةآك والمؤسسة العامةبالتخطیط  الدولة ستعانتأو المدیونیة.

ث سلطات استحدإلى إقتصادي نفتاح اإلت بعد اإللج ثم ،ولىفي المرحلة اقتصادیة اإل

   .انیةفي المرحلة الثلیة المفضلة لتنظیم التنمیة لتجعل منھا اآلقتصادي في المجال اإل التقویم

 ،ظیم الجدید للسلطة السیاسیةعلى التن تحول في وظیفة الدولة بصفة بالغةذلك ال ثرٲوقد 

 المعاصر.السیاسي  النظام في السلطتین التنفیذیة والتشریعیةن كل مبالمنوطة ر دواا وعلى

 حجم الخبرةختالف إو ھامراكز بسبب تغیر السلطتینالتي تربط العالقة  طبیعة من غیركما 

العمل.                                                                           و التسییر سالیبٲفي  الفعالیةلضمان  لدیھا المكتسبة والمتوفرة

                                                   
280) B.Chantebout. Droit constitutionnel et science politique, op.cit. p.297-298. « La crise de 1929 ne 
pouvait pas ne pas avoir de conséquences dans le domaine constitutionnel…on passe d’un Etat de 
justice social dominé par le Parlement à un Etat organisateur de la croissance et du plein emploi do-
miné par l’Exécutif ». 
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 وترشید والمردودیة في التسییر على منطق الفعالیة ساساٲ یرتكز التنظیم الجدیدفھذا 

 الدولة لتنظیمالجدید  المنظور وفي ظل ھذا. السیاسي ستقرارلضمان اإل قتصاداإلو السیاسة

  ،ولىٲكسلطة تظھر  التنفیذیة السلطة  وجعلت ،السلطة ھدافٲ ولویاتٲ من الفعالیة صبحتٲ

 الخبرة دواتٲو ،المتعددةبھیاكلھا  الفعالیة ھذه ستجابة لضمانإمالئمة و كثرٲ وكسلطة

  .التي تملكھاالمختلفة 

 التنفیذیةالسلطتین  تطور مركز یعكس حقیقیا نظمة السیاسیة المعاصرة تحوالعرفت ا فقد

 وتقویة الجمھوریة  رئیس یضمن غلبة لوتجاه ااإل :تجاھین معاكسینإوالتشریعیة في 

 العملیةي ثیره فت حجم منینقص و .سلطة البرلمان ضعافإتجاه الثاني یكرس واإل ،نفوذه

 الذي یرجع إلى ،العملیة في التوازن من الناحیة ختاللإ ترتب عن ذلك وقد سیة.السیا

على مكانة السلطة  لختالاإل ذلك  نعكسإ كما .(المبحث االول)الجدید لسلطة الدولةظیم التن

ھیكلتھا الجدیدة أو بسبب  بسبب (المبحث الثاني)،إماداخل التنظیم الجدید للسلطةالتنفیذیة 

                                                                              قتصاد. في المجال اإل ا بصفة مكثفةھتوظیف

  الدولة لى التنظیم الجدید لسلطةإجع ارختالل إول/ المبحث ا
علة والغالبة اولى الفالسلطة اتنفیذیة ال دولة جعل من السلطةالتنظیم الجدید لسلطة الن إ

الحرب العالمیة  ن مراجعة تنظیم سلطة الدولة بعدإ. ومن البرلمان السلطة الثانویة والتابعة

  صالح السیاسي. قتصادي واإلصالح اإلاإل ،صالحاتنوعین من اإل نتجٲولى ا

عقاب الحرب ٲفي  ت بوادرھا في فرنساٲالذي بدصالح السیاسي والدستوري حركة اإلن إ

  وحده حق قوي یملك على رئیس دولةكزتیر قامة نظامإلى إ كانت تتجھ ،ولىالعالمیة ا

                       فكارن اإ .281الوطنیة لجمعیةا بنفوذ واسع على حساب یتمتع حتى ،اءالوزر تعیین رئیس

                                                   
281) A. Le Divellec. Le gouvernement portion dirigeante du Parlement. 
www.juspoliticum./html  « R.Capitant fait observer la profonde mutation qu’a connu le parlementarisme 
français en disant: Après qu’elle eu été instituée dans le projet constitutionnel de 1946, la voie de 
l’élection directe du chef du gouvernement par le Parlement, fut remplacée, par le procédé de 
l’investiture parlementaire (c’est-à-dire vote obligatoire et juridiquement nécessaire..)Le projet de la 
commission ménage les avantages du système de désignation du chef de gouvernement par le Prési-
dent et ceux de son élection par l’Assemblée nationale en évitant les inconvénients de l’un et de 
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جع تر 1958دستور  وسجلھا المؤسس في الفرنسي صالح الدستوريكرسھا اإلالتي والنافذة 

التعدیل عززوقد  .Capitant René (282كابتان( رني كما یقول 1952و1947 بین مالفترة ا لىإ

 بذلك و ،نتخاب رئیس الجمھوریةإن طریقة غیر م بعدما ،فكارھذه ا1962 الدستوري لسنة

 خیرذھب ھذا اوقد  . ) de Gaulle(سيالفرنالبناء الدستوري كما یتصوره الرئیس  ستكملإ

الوحید لسلطة  وكذلك المصدر ،برلمان وبین الحكومةلى جعل الشعب حكما بین الإصالحھ إب

عادة التوازن المفقود بین السلطتین في إوقد سمح ھذا التصور الجدید ب .283وسیادتھاالدولة 

لنظام الرئاسي والنظام النظامین ا بذلك بتركی و 284،ظل الجمھوریة الثالثة والرابعة

صالح الذي إلخیر نتج عن ھذا اولكن في ا .في ظل الجمھوریة الخامسة معا البرلماني

رئیس الجمھوریة(الممثل لسلطة  جعل من نٲ ،رئاسة الدولةسلطة عادة تنظیم إعلى  ركز

 ھذا بسبب ،(الفرع الثاني) ثانویةان سلطة ومن البرلم ،(الفرع االول)محوریةسلطة  الدولة)

 الشعبي ستفتاءلى اإلإما باللجوء إھما  ،بطریقتینجمھوریة الرئیس لیھ إ الذي یلج التحكیم

  .  لى الحل الرئاسيإما باللجوء إو

  في التنظیم الجدید ول/ الدور المحوري لرئیس الجمھوریةالمطلب ا   
قبل الشعب  نتخابھ منإالذي یتم  ،في الدولة ولھوریة ھو القائد السیاسي ان رئیس الجمإ

الدستوري الجدید الذي یضمن السمو لرئیس  . فھذا المركز285ساس برنامج سیاسيٲعلى 

(الفرع وتوجیھھا یؤھلھ لقیادة السلطة التنفیذیة ،المعاصرالجمھوریة في النظام السیاسي 

                                                                                                                                                               
l’autre. Avec le général de Gaulle le vœu était  que le gouvernement ne procéde pas du parlement 
mais du chef de l’Etat lui-même désormais autonome dans son origine. S’est donc développée une 
idéologie constitutionnelle de type antiparlementaire ». 
282) R.Capitant, Démocratie et participation politique. éd bordas études n°266.1972, p.93-94.                                                                                        
–Voir aussi G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.425-426. «Pour appuyer l’entreprise de1958 
deux courants intellectuels se rencontraient. L’un, d’origine ancienne, c’est celui de 
l’antiparlementarisme et l’autre courant plus récent, était résolument démocratique ». 
283 ) Ibidem, p.93. « Les pouvoirs publics ne valent en fait et en droit que s’ils s’accordent avec l’intérêt 
supérieur du pays ou s’ils se reposent sur l’adhésion confiante des citoyens ».  
284) R.Capitant, Démocratie et participation politique, op.cit.  p.118-119. « Ainsi un équilibre se trouve-
rait rétabli. Ainsi apparaissait dès cette époque ce mélange de régime présidentiel découlant du statut  
accordé au Président de la République et du régime parlementaire sans que dans l’esprit du général 
de Gaulle, aucune contradiction  existat dans la superposition des deux systèmes  du fait du rôle émi-
nent du peuple ». 

  .236-234عمال الحكومة.في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفحة ٲالرقابة البرلمانیة على  ) عباس عمار،  285
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كافة  تحریك من كما یمكنھ .(الفرع الثاني)عدة على ھیئاتشراف كما یؤھلھ لإل ،االول)

في النظام السیاسي  حوریةكونھ یجسد بحق سلطة م ،السلطات العمومیة وراءه

المتفوقة ومكانتھ المتمیزة في القیادي الذي یستفید منھ مرتبط بشرعیتھ  فالدور .286المعاصر

  التنظیم الجدید للسلطات.

 سلطة قیادیة موجھة رئیس الجمھوریة /ولالفرع ا

الملك  انبسبب فقد ،شرفیة لھ مجرد سلطةبعد تطوره  الشكل البرلماني فيالدولة  ن رئیسإ

في ظل النظام الجمھوري الفرنسي  امٲول. االوزیرلصالح نسحابھ إختصاصاتھ وإغلب 

                                            .السیاسة العامة ى صیاغةصبحت سلطة قیادیة قادرة علٲبل  ،كذلك تعدلم  نھاإوالجزائري ف

 ینطلق ،1958لسنة  خیرالفرنسي ا في الدستورعلیھ تنظیم السلطات  سسٲالذي  ٲمبدن الإ

 یرتب السلطتین وفق طار ھذه المعادلةإ. وفي بین سلطة الدولة وسلطة الشعب ییزالتم من

جل ضمان ٲ منوذلك  .287اھتعارض دون ھاتكاملو ھاتین السلطتین ف بتدرجیعتر تصور

  شخص رئیس الجمھوریة في تتحقق وتتمثلنھا بقلنا ن ٲالتي سبق  ،الدولةوحدة السلطة في 

رئیس الجمھوریة  مؤسسةتفوق  ظھریھذا التنظیم الجدید ظل في و  .معنى الكلمةتم ب

    .ةھموجسلطة و ةیسلطة قیادكالمتمیز 

  :وال / رئیس الجمھوریة سلطة قیادیةٲ

 ،دستورال بموجب  لرئیس الجمھوریة المخولتصاص خاإل تمثل فيتالدولة  ن سلطةٲوبما 

ولویة رئیس الجمھوریة على ٲسلطة الشعب تعني كذلك ولویة سلطة الدولة على ٲن إف

                                                   
286) B.Yelles Chaouche, Le conseil constitutionnel en Algérie, éd.Opu Alger 1999, préface 
A.Mahiou  « A cela s’est ajouté, dans les Etats du Tiers-Monde,le triomphe du présidentialisme renfor-
cé qui faisait du chef de l’Etat la seule pièce maitresse du système constitutionnel, ignorant la sépara-
tion et l’équilibre des pouvoirs et rendant sinon impossible, du moins difficile, l’existence d’un organe 
susceptible de porter ombrage à la seule autorité suprême et au surplus garante du respect de la 
constitution ».  
287) G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.428-429. «La constitution de1958 aménage le pouvoir  
sur deux plans… l’un le plan étatique, l’autre le plan démocratique. Il ne s’agit pas d’opposer deux 
pouvoirs : le pouvoir de l’Etat et le pouvoir du peuple, mais d’établir entre eux une hiérarchie ou mieux 
un ordre de priorité tel que l’éxistence du pouvoir étatique est comprise comme condition préalable à 
l’exrcice du pouvoir démocratique ». 
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ولى ٲ كسلطة الجمھوریة رئیسمؤسسة  ظھورف .الحكومةعلى وحزاب اعلى البرلمان و

ختصاص حمایة إنفراده بإ یفسر الذي وھ ،ستمراریتھاإتجسد وحدة الدولة ووكسلطة  ،وعلیا

في حالة وكذلك حقھ في تولي جمیع السلطات  ،288وقوانینھاومؤسسات الجمھوریة  لدستورا

لى سلطة فاعلة إالتي تحتاج  ،حوالمر في مثل ھذه ااوتدبیر لقیادة ستثنائیةالظروف اإل

یضا الوحدة الفعلیة والسیاسیة أ یفسر و .للحیلولة دون ضیاع مؤسسات الدولةوحقیقیة 

الحكومة حق مساءلة ذلك من یمنحھ  ماو ،للسلطة التنفیذیة المحققة لرئیس الجمھوریة

لى إالبرلمان  داخل مسؤولیة السیاسیة للحكومةوقد سمح ھذا الوضع كذلك بنقل ال .وتوجیھھا

 یفرض فیھ قیادتھ و نطاقا ،ھذا المجلس جعل رئیس الجمھوریة من قد و .مجلس الوزراء

 نھ یقدم ،كانفي خبر ن ویجعل خضوع الحكومة للبرلما. لسلطتھ الوزراء فیھ یخضع

ضعاف سلطة إبذلك  ویحقق .البرلمان مامٲھ على مسؤلیة الحكومة مامٲمسؤولیة الحكومة 

 تنظیم الجدیدھذا ال داخل الجمھوریة رئیس سلطةغلبة في نفس الوقت و ،خیرھذا ا

   .ت وللسلطة التنفیذیةاللسلط

الجزائري بعد التعدیل ساسیة في النظام السیاسي ٲھذا الطابع القیادي بصفة  وقد ظھر

عندما  ،لى رئیس الجمھوریةإختصاص التنفیذ إالذي حول بوضوح كل  ،خیرالدستوري ا

د لق. 289لمان بصریح العبارةمام البرٲعرض السیاسي الذي ُی روعالمش جعل منھ  صاحب

خرى لطات االجمھوریة سلطة فعلیة في مواجھة السنتخابیة لرئیس منحت الشرعیة اإل

 ولوممارسة الدورا العامة على ضمان توجیھ السیاسةه ذلك وساعد .تورینظمھا الدسالتي 

                                                                              .معا الحكومة والبرلمان في مواجھة

                                                   
288) La constitution française du 4octobre 1958, documents d’études, Droit constitutionnel  n1.04, art 5, 
p.3.  

- La constitution algérienne de 1996 répartie l’ensemble de cette compétence sur les articles 8 et 77 et 
remplace le terme Président de la République par le terme institutions dans l’article 8, par souci de 
vouloir garantir un pouvoir collégial qui signifie l’association de plusieurs intervenants dans la décision 
politique,qui était une demande permanente au sein de l’élite politique depuis la révolution. »  

المتعلق بمشروع القانون المتضمن  2008/ 07/11الصادر في  08-01ي المجلس الدستوريٲومایوف،  وجھة  نظر حول رٲ)محمد  289
." بعد صدور القانون المتضمن التعدیل الدستوري 315-314الصفحة  1العدد 2010التعدیل الدستوري المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة 

خیر صاحب السلطة الى رئیس الجمھوریة لیصبح ھذا اھم الصالحیات التي كانت تحظى بھا ٲتم القضاء على  مؤسسة رئیس الحكومة وتم نقل 
  والقرار دون منازع."
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  :ةرئیس الجمھوریة سلطة موجھ ثانیا/

رئیس ھ سٲیر الذي الوزراء مجلس على مةوالحكبرنامج  عرضشتراط الدستورإ نإ

  سیاسة من ممارسة سلطة الرقابة والتوجیھ على خیرا ھذامكانیة ٲیؤكد  ،الجمھوریة

لمشروع  تتحدد بمدى تطبیقھاالتي  الحكومة مسؤولیةوتبعا یؤكد  ،290قبل البرلمان الحكومة

ن یتدخل رئیس ٲضحى من المعقول والمقبول ٲخیر. ولذك مام ھذا اٲرئیس الجمھوریة و

یعود لنواب  ان تقییم ھذه السیاسة العامةكذا إ وة لتوجیھ السیاسة العامة للحكومة. الجمھوری

الذي جعل میزان القوة  ،لسلطاتالجدید لتنظیم ال بسبب قد تغیر ن الوضعفإ، للبرلمان سابقا

                                    رئیس الجمھوریة والسلطة التنفیذیة یرجح سلطة  في نطاق العالقة بین السلطة التشریعیة

داخل التنظیم الفعلیة  السلطةھو صاحب  الجمھوریة رئیسصبح ف ویمنحھ سلطة التوجیھ.

ى علشراف اإلبسلطة  التمتع و ،بما لھ من تفوق في توجیھ السیاسة العامة الجدید للسلطات

داري على المستوى الحكومي واإل سلطة التعیین الواسعة. كما یستفید من كثیر من الھیئات

تركیز سلطة وعن  ،ةللسلطة التنفیذی الطابع المركزيویعبر أحسن تعبیر عن  ،والعسكري

  .رئیس الجمھوریةالدولة على مستوى 

  شرافإالثاني/ رئیس الجمھوریة سلطة تعیین و الفرع
وممارسة  یؤھلھ لتولي ،القیادي الذي یظھر بھ رئیس الجھوریة في ھذا النظام ن الدورإ

المدنیة التعیین بشكل واسع في شتى الوظائف سلطة و ،مستوى علىٲعلى  شرافاإلسلطة 

  .291حكام في الدستورٲي بذلك تقضكما  والعسكریة

                                                   
290 ) T.Taleb, Du monocéphalisme de l’Exécutif dans le système politique algérien. in RASJEP. n°4, 
p.717-719. « La présentation du programme du chef de gouvernement en conseil des ministres pour-
rait être interprétée comme une simple  condition de forme; un acte d’information du Président de la 
République…c’est donc le Président de la République qui assure la permanence des institutions de 
l’Etat qui doit veiller  à la cohérence des programmes des différents gouvernements qui auront à se 
succéder pour la concrétisation de l’intérêt général dont le charge la nation en lui accordant sa con-
fiance. C’est pensons-nous, dans ce cadre que l’obligation de présentation du programme du chef du 
gouvernement en Conseil des ministres, doit être replacée ». 

المتضمن الوظائف المدنیة والعسكریة التي یعین فیھا رئیس الجمھوریة، الذي  10/04/1989الصادر في  44-89) المرسوم الرئاسي رقم  291
  .1996من دستور  78/2التي تقابلھا المادة 74/7حكام الدستورالمادة وضع تطبیقا 
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                                                           :ولىٲ/ رئیس الجمھوریة سلطة تعیین والٲ 

 منح الدستور فقد ،ختصاصبھذا اإل نفرادهإلتعیین ال یعني حتما ن تمتع الرئیس بسلطة اإ

ن سلطة ٲقر ٲوبذلك  .منھ 85/5حكام المادة ٲوجب مب ختصاص لرئیس الحكومةنفس اإل

في الدستور  كان الوضع علیھ كما ،ختصاص مشتركإوالعزل في الوظائف المدنیة  التعیین 

  .1989292للتعددیة ولا

 مراجعةتاریخ  ،1999 كتوبر من سنةٲلى غایة شھر إالعمل على ھذا النحو  ستمرإ وقد 

السنة  من ھذه خیرالثالثي ا ففي ختصاص.ھذا اإل بھا التي سیمارسالكیفیة  تفسیر عادةإو

 ،27/10/1999بتاریخ 239-99ان، المرسوم الرئاسي رقمرئاسی انمرسوم صدر المذكورة

یحكم بنفس التاریخ  240-99المرسوم الرئاسي و ،لیھماإین المشار لغاء المرسومإیتضمن 

 .رئیس الجمھوریةمن قبل في الدولة  والعسكریةسلطة التعیین في الوظائف المدنیة  حتكارإب

لیحتكر  ،المرسومالحكومة بھذا  ئیسمن ر لتعیینا ختصاصإ الجمھوریة رئیسسحب  فقد

  .ختصاص لوحدهكل اإل

 من حق نھإ" بالقول ،بھذه المناسبة الجمھوریة عن رئاسةذلك البیان الصادر لقد برر و

ستمراریة مؤسسات إو ختصاص حمایة دیمومةإ تخولھ التي الدولة ستعمال سلطةإالرئیس 

  رئیس عتبرإوقد  ."من مفعول العوارض السیاسیة  ھیاكلھا حمایة كوكذل ،الدولة

الدستور  من 78و77دحكام المواٲن ٲو ،صليا ھختصاصإل استرجاعإ ذلكالجمھوریة 

الممنوح التعیین ختصاص إ 85المادةبینما تجعل  ،ختصاص كحق مطلقتمنحھ ھذا اإل

  .عالهٲذكرھما  ام المادتین السابقتینحكب المساس بشرط عدم لرئیس الحكومة مقیدا

 ھلكن ،في بعض الحاالت الحكومةس یستغلھ رئی حتمال ترك مجال للتعیینإوھذا دلیل على 

التي  87حكام المادة ٲوھذا ما تؤكده  ختصاص تفویض.إعتباره إب الإتھ مارسستطیع میلن 

                                                   
.                                                                                                                            129الصفحة  2005داري، طبعة لباد لباد،  القانون االداري، التنظیم اإل ) ناصر 292

، المتضمن طائفة الوظائف التي یتم فیھا التعیین بمراسیم رئاسیة، الجریدة الرسمیة 10/04/1989صادر في ال 44-89المرسوم الرئاسي رقم –
                                                                                                                                                         10/11/1989بتاریخ 15العدد

، المتضمن طائفة الوظائف التي یتم التعیین فیھا بمراسیم تفیذیة الجریدة الرسمیة 07/09/1991الصادرفي  307-91المرسوم التنفیذذي رقم --
  .07/11/1991بتاریخ  43العدد
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 تجعلبمفھوم المخالفة  وأ ،المتعلقة بالتعیینات الخاصةعیین تمنع قطعا تفویض سلطة الت

.                                  293 التعیینات العامة ال في حالةإ ممكنا التعیین لرئیس الحكومة ال یكونتفویض 

عتبر إقررھا المؤسس الذي  كما ،في التعیین سلطتھ سترجاعإال بإیقم لم  الجمھوریة رئیسف

  .294ستثناءھو اإل متناعھإصل وتدخلھ ھو ا

شراف على بعض اإل بسلطةیتمتع  فھوبھذا الوضع  فقط  یتدعم الرئیس ال نٲ وفي الحقیقة

بمركزھا الدستوري  فوقتبعضھا  نٲصة ووغیر مباشرة. خاٲ مباشرة بصفة ماإ الھیئات

 ھمیةٲشراف ھذه تكتسي ما یجعل سلطة اإل وھو ،البسیطة ستشاریةالھیئات اإلصفة 

تربطھ  في العالقة التي ثیرالت الذي یضاعف من حجم تكسبھ الدعمكونھا  ،بھا الیستھان

                      .              عنھینتج ختالل الذي ؤكد اإلوت ،بالبرلمان

                                                    :شراف ھامةإثانیا/ لرئیس الجمھوریة سلطة 

وتوجیھ  ،التنفیذیةالسلطة  قیادة بھ یحقق الذي مجلس الوزراء على شرافھإلى إضافة باإل

  علىشراف باإلالجمھوریة  رئیس یقومضمان تطبیق برنامجھ السیاسي. و العامة سیاستھا

سالمي والمجلس ا منعلى لعلى للقضاء والمجلس االمجلس ا ساسیة منھاٲعدة ھیئات 

عكس المجلس و ،ستشاریةالھیئات اخیرتین ضمن ا الھیئتینالمؤسس  درجٲ. وقد علىا

.                                                     في الفصل الخاص بالسلطة القضائیةدرجھ ٲالذي  على للقضاءا

                                                                        :على للقضاءشراف على المجلس ااإل ا/

                                                   
عاله ، ٲلمرسومین السابقین ذكرھما . الذي ألغى ا76، الجریدة الرسمیة العدد 27/10/1999الصادر في  239-99) المرسوم الرئاسي 293

سترجع بھ رئیس الجمھوریة سلطة التعیین الكلیة وأعاد بھ إحتكار سلطة التعیین. و قد ورد إبنفس التاریخ، الذي  240-99والمرسوم الرئاسي رقم 
 . 28/10/1999التصریح الذي قدمھ الرئیس بالمناسبة لتبریر ھذا الوضع في جریدة الوطن في

 -R.Zouamia, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, éd Hou-
ma  Alger  2005, p.23-24   «  A la lumière de ces données, on remarque que le Président de la Répu-
blique dispose d’un véritable monopole dans la nomination des membres du Conseil. Il s’agit d’une 
pratique ancrée dans un système marqué, depuis le premier mandat du Président Bouteflika, par une 
concentration du pouvoir de nominatin des agents de l’Etat entre les mains du chef de l’Etat et un 
effacement corrélatif du chef du gouvernement ».                                      

لى إ 1996من دستور  23حتصاص  في التعیین یتوافق مع مضمون المادةسترجاع ھذا اإلإن ٲ) البیان الصادر عن رئاسة الجمھوریة یؤكد  294
  د السیاسي.دارة من التحیز السیاسي بمناسبة التداول على السلطة ونظام التعدلى حمایة اإلإتتجھ 
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 لرئیسعلى للقضاء شراف على المجلس االجزائري منح سلطة اإلالمؤسس  ختارإلقد 

. ة القضاءستقاللیإفي الدولة بغیة ضمان  ولىوالسلطة ا ولبصفتھ القاضي ا ،الجمھوریة

منھ سلطة جعلت  وغلبتھن سمو مركز رئیس الجمھوریة ٲیظھر  لكن على العكس من ذلك

                                على ھذا الوصیة نھ بمثابة السلطةٲعلى  جم في الواقعُترو ،وقیادیة داخل ھذا الجھازفاعلة 

ضاء في قبضة الرئیس وذلك من على للقوضع المجلس ا ن المشرعٲفكما یبدو  الجھاز.

وقد سمح لھ نظام المداوالت  . 295 عضاء خارج سلك القضاءٲ ستة السماح لھ بتعیین خالل

المداولة  فھو الذي یجیز ،ومؤكدة سلطتھ بصفة فعلیةالمجلس من فرض  ذي یعمل بھ ھذاال

 الجمھوریة رئیسبدى ٲ ومتى .ثناء المداولةٲعتراض لھ حق اإلن ٲكما  في موضوعات عدة

 ،في كل المداوالتخیرة ا ولى وا الكلمة ذ لھإ ،مطلقة بصفة بطلت المداولة عتراضھإ

كما  عتراض مطلقةإسلطة  كلألنھ یم منھ عتراضإي ٲتجاوز  عضاء المجلسٲ یمكن وال

  .296كده العملٲ

 ویتحكم صبح  یقودهٲ نماإو على للقضاءا المجلسعلى یشرف فقط  الالجمھوریة  رئیسف

ال  وھذا .طرةبل مسی و لى سلطة سیاسیة فاعلة الإشرفیة  من سلطةوتحولت سلطتھ  ،فیھ

بل  ،رئیس الجمھوریة السلطة التنفیذیة رئیس في مواجھة القضائیة سلطةالستقاللیة إیخدم 

ضمن بقائھا إو القضائیة السلطة ھذه تسخیر وكذلك ،لھ تبعیتھابالعكس یضعفھا ویضمن 

                                                            .ورقابة رئیس الجمھوریة شرافإتحت  التي تعمل ،الفنیةالھیئات 

                                                                                               حجم في و ،نوعیتھفي  كمنت الھیئة ختصاص الذي تملكھاإل ھمیةٲأن یؤكد  الواقعو

الجمھوریة  رئیسف .فوقالتصاحبھ من  كنمی في الطرف اآلخر حتى یحدثھ الذيثیرالت

كد یت ما وھذا .ن العبرة بالنتائجا یقانون لھمعقود  مما ھوكثر ٲشراف ھذه بسلطة اإل یحقق 

 ستشاریةإالذي یعتبر ھیئة  ،منعلى لشراف على المجلس افي نطاق سلطة اإل أیضا

                                                                                                     .الجمھوریةرئیس  ھاسٲیر
                                                   

طروحة  لنیل درجة دكتوراه دولة جامعة مولود معمري تزي وزو         ٲستقالل السلطةالقضائیة ، إنتفاء إ) محند امقرلن بوبشیر، عن  295
                                              .                                                                                                                            142-119، الصفحات 2006

.                                                                                        57-52، الصفحات 2002محند امقران بوبشیر، السلطة القضائیة في الجزائر، عن دار األمل تیزي وزو –
  على للقضاء وعملھ وصالحیاتھ.ا المتضمن تشكیل المجلس 06/09/2004الصادر في  12-04القانون العضوي رقم –

ثناء الدورة العادیة المنعقدة بتاریخ ٲ"وقد حدث ذلك  142) محند امقران بوبشیر، عن إنتفاء إستقالل...المرجع السابق الصفحة  296
  ربع نقاط... وتم حذفھا من النقاش نھائیا ".ٲعترض رئیس الجمھوریة على إن ٲ 26/08/1999
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                                                                                                :منعلى لشراف على المجلس اب/ اإل

المجلس من الدولة داخلیا وخارجیا یشرف على ٲ عنرئیس الجمھوریة بصفتھ المسؤول ن إ

                                                           .  297منیةالمسائل ا لمعالجة ویستشیره سھٲیر نعقادلإل فھو الذي یستدعیھ ،منى لعلا

ستشاریة ئات اضمن الھی تصنیفھ رغم  ،ساسیةٲكسلطة  ھمیتھٲیؤكد  زن ولھذا المجلس و

من ا لى كون مسائلإضافة باإل  298المتمیزة تؤھلھ لیكون ھیئة أساسیة ا. فتركیبتھیقانون

  .كبیرة ذاتیةوقوة  ذات نفوذ كھیئة قیمتھ ترفع منس ھختصاصإمجال  التي تشكل

ستشاریة التي اإل فةلصغم االسیادیة ر الھیئة ن ظھر ھذا المجلس بمظھرٲوقد حدث فعال 

سمحت لھذا المجلس  التي 1992 نةالحادة سزمة السیاسیة وذلك بمناسبة ا ،بھا صفیو

جتماع ستدعائھ لإلإودون  ،نفسھ حیث تدخل من تلقاء. 299 ستشاري الظھور على حقیقتھ اإل

 ،من والنظام العامحفظ ا وتولى مسؤولیةنذاك. آالمستقیل من قبل الرئیس الشاذلي بن جدید 

 الجمھوریة في مداولتھ ستخالف رئیسعلى للدولة إلٲمجلس  وكذلك مسؤولیة تنصیب

 الدستور في ظلنتخابي اإل المساركما تولى مسؤولیة توقیف  .12/01/1992في  المؤرخة

                                                                                    نفسس الظروف.في  للتعددیة ولا

عن الذي تخلى  ،تصریح المجلس الدستوريستجابة لإ وقد تولى المجلس ھذه المسؤولیات

ھذا الحق  دیؤك نٲ . وبدال منرئیس الجمھوریةستخالف إ في وتھرب من مسؤلیتھ حقھ

لضمان ھذه   دستوریا ھیئات مختصة تقتضي تدخل ستمراریة الدولةإن وصرح ب ،نكرهٲ

 ،ن یفسره لصالحھلألمن بعلى لمجلس القد سمح بھام ھذا التصریح إن إستمراریة. اإل

                                                   
297) M.Boussoumah, La parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992à1998, op cit. p.21. 
298) M. Boussoumah, la parenthèse des pouvoirs publics constitutionnels de 1992à 1998, op.cit. p.58. 
« Alors qu’il n’est pas visé, directement ou indirectement par la déclaration du 11/01/1992, le HCS, 
organe consultatif auprès du président de la République en vertu de l’article 162 de la constitution, se 
réunit le 12/01/1992 pour faire face à la situation…Or, conformément au decret présidentiel n° 89-196 
du 24/10/1989, la covocation du HCS(art2), la fixation de son odre du jour et sa communication aux 
membres du HCS(art 3) incombent normalement au présdent du HCS, c’est–à-dire  au chef de l’Etat 
démissionnaire….contrairement à un point de vue, il n’existe aucun détour juridique pour valider la 
réunion du HCS.(il manquait en plus de son président  le Président de l’APN pour cause de dissolu-
tion). 
299) M.Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnelle, op.cit. p.93. 
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 وھو الأ ،ھنابھ ختصاص الدستوري المقصود قرب الھیئات من حیث اإلٲ نھٲخاصة و

   مني"."معالجة الوضع األ

ن لھ ب ،ھذا التصریح لصالحھل المجلس ّوّٲختصاص ول في ھذا اإلففي غیاب المسؤول ا

الوضع  ن من واجبھ معالجةٲو ،ستمراریة الدولةإلضمان  في التدخل في ھذه الحالة الحق

غیاب  فيوعادیة في ھذه الظروف الغیر الوحیدة المسؤولة الھیئة تھابصف ،ستثنائياإل

 ال من وان تصرفبعلى صواب  ء المجلسعضاٲوقد یكون . 300تصةصلیة المخالسلطة ا

لھم في  نٲنما من منطلق إو ،الجمھوریة تشاریة لدى رئیسسالھیئة اإل كونھم أعضاء منطلق

  .في غیاب المسؤول المباشرعنھ صلیةٲختصاص بصفة اإلھذه الحالة ممارسة 

 الطابع ال تؤكد ،ستثنائیةو الظروف اإلٲالخاصة بحالة الضرورة الدستور  حكامف

 ،فاعلةمن الھیئة العلى لالمجلس ا مننھا تجعل  ،نما تنفیھإو  المجلس لھذا ستشارياإل

من  بدال لھما ستماعاإلبفرض  ،ختصاصاإل في ءالوزرا مجلس معتسویھ  نھاٲیل بدل

      .ستشارةمن اإلكثرٲستماع یعني ذ اإلإ ،مثل ھذه الظروففي حالة حدوث  ستشارتھماإ

                                                            : ساسیین ھماٲلى سببین إیرجع  ،تفسیر الطبیعة السیادیة لھذه الھیئة ولعل 

لضامن عتباره اإب ممیز في النظام السیاسي النامیة التي تخص الجیش بمركز/ واقع الدولة 1

                                         .                                   لثورة والوطنا ن من مسؤولیتھ حمایةٲو ،ھاووحدت من الدولة

 نظمة ٲفي  وجمع قیادة الجیش وسلطة الدفاع ،الدولةعلى مستوى رئاسة / تركیز السلطة 2

                                                                                                                                            . ئیس الجمھوریةر دفي یلدول النامیة  ا

وھو مایفسر كذلك  ،ستثناءإنھ یشمل كل المجاالت بدون ٲھذا التركیز  ثارآن ٲوفي الحقیقة 

                                                                                                       .علىسالمي اعلى المجلس اإل شراف رئیس الجمھوریةإ

                                                   
300 ) M.Brahimi, le pouvoir et ses formes d’expression institutionnelle, op.cit.p.94-95. « Que les or-
ganes venant au secours de la République car –l’état de la légalité mais pas de la légitimité constitue 
un état de nécessité et fonde nécessité est basé sur l’idée que, en dehors ou en violation des articles 
de la constitution, en cas extrême et imprévu, un organe étatique quelconque ayant la force d’agir, 
agit pour sauvegarder l’existence de l’Etat et pour faire le necessaire dans la situation donnée ».                                                                                                                                      
–Voir aussi M Boussoumah, La parenthèse des pouvoirs publics  constitutionnels 1992à1998. op.cit. 
p.97. «  le HCS (Haut Conseil de Sécurité), interprète de façon spécieuse la déclaration du 
11/01/1992,  du Conseil Constitutionnel  dans le sens de l’institution d’un organe de supléance à la 
présidence de la République. ». 
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                                                                         :علىسالمي اشراف على المجلس اإلج / اإل

 تفكر في مؤسسات  یجعلھا ھامجتمعات في سالمیةاإل انةالدی الدولة بواقع سلطة ھتمامإ نإ

على  الدینیة نعكاس الممارسةإ وكذلك ،301الدیانة وتوجھھا واقعلھا بمراقبة ومتابعة  تسمح

                     والجزائر .302يداخل المجتمع السیاس ھذه السلوكات تفاعل وٲ ،في المجتمع السلوك المدني

 سالمیةكد واقع الدول اإللت ،دین الدولة سالمجعلت اإلفدساتیرھا ال تخرج عن ھذا الواقع 

  یعرف فصل الدین عن الدولة.                                    سلوبا للحكم الٲثت روالتي 

رض وھذا بالمعنى نسان ھو خلیفة اهللا في ا ن اإلٲسالمي في الفقھ اإل فالتصور الراجح

ن مھمة الخلیفة ٲو ،بالمعنى الخاص هللا ال خلیفةإیكون  كذلك الن الحاكم ٲ وبالتبعیة ،العام

دارة النظام السیاسي إو ،شرع اهللا ھوالذي  علىاكحاكم ھو تطبیق قانون الحاكم 

و ٲ میرسالمي لدین اإلالوكلت مسؤولیة رعایة ٲ . ولذلك303حكامھ والحكومي طبقا

    في عصرنا الحاضر. سالمیة مر في الدول اإلھ والت اورث ما ، و ھذاالخلیفة

سالمي رعایة الدین اإلمر یتولى مسؤولیة بصفتھ والي ا فرئیس الجمھوریة  في الجزائر

حترامھ إو سالمياإل لدینا خدمة الذي یجعل ،في نص الیمین الدستوري ذلك یظھر كما

كونھ یدخل ضمن الثوابت  لىإضافة باإل ،الجمھوریة رئیسب المنوطة ساسیةا المھام حدىإ

                                                   
301 ) B.Cubertafond, L’Algérie contemporaine, éd PUF Paris, p.111. « Dans une société islamique, 
implicitement l’islam constitue l’élément fondamental » 

" تحت عنوان تقییم  النظام  41-29الصفحة  2006یجابیة) مكتبة الشروق القاھرة إمین جبر، الدین والدولة الحدیثة( رؤیة لعالقة ٲ) محمد  302
ي المستجدات ٲحكام الواقع إجتھاد وي اإلٲحكام العقل إثالثة إحكام الوحي أي القرآن و السیاسي في الدولة الحدیثة" ویقول أنھا تجمع بین عناصر

                                                  والظروف الجدیدة التي تفرض التالئم في إطار المصلحة العامة."                                                                   
  .284عالم والنشر تونس الصفحة وضاعنا السیاسیة الزیتونة لإلٲسالم و عبد القادر عوده،  اإل-

یة ن اٲي المؤلف ٲ."حسب ر139-138الصفحات  1990سالمیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر على المودودي، الحكومة اإلبو اٲ)  303
نھ ھو ثم طاعة الرسول (ص)  -2-ساس كل الطعات.ٲن طاعة اهللا واجبة وھي ٲوھي  -1-سالمي ساس النظام اإلٲمن سورة النساء ھي  59

كید لطاعة اهللا ولیست طاعة مستقلة نھ قران یمشي" فطاعتھ تٲنھ یعبر عن الشكل العملي لقول اهللا" مصداقا للوصف الذي یوصف بھ المبلغ و
و من یكون في ٲول الذي یتمثل في الخلیفة على والى القائد اإمر المسلمین من القائد الصغیر ٲ ي كل من یتولىٲمر ولي اٲثم  -3-.سھاٲبر

نة ي العمل بالقرآن والسٲجتھاد نھ في حالة خالف بین الخلیفة والرعیة من واجب الخلیفة تحكیم قول اهللا وقول رسول اهللا(ص) قبل اإلٲو -4-مكانھ.
                                                  ھل الرأي تحكیم العقل."                                                                                                       عتذار ذلك جاز للخلیفة وإوال في حالة ٲ
  يٲ.الذي یؤكد تقریبا نفس الر87-86وضاعنا السیاسیة، دار الزیتونة  تونس الصفحاتٲ سالم ونظر كذلك عبد القادر عودة، اإلٲ-

 -Y.Ben –Achour, L’Etat nouveau et la philosophie politque et juridique occidentale, op.cit. p.76-77. 
« Le Calif quant à lui est serviteur de Dieu. Il prend le contrepoid  de cet enseignement ».                  
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المجلس  وضعالمنطق ھذا وضمن  .التي یجب حمایتھا والحفاظ علیھا 304الدستوریة

بین  من عضائھٲجمیع  نیعی   ، الذيشراف رئیس الجمھوریةإتحت  علىاسالمي اإل

 الحریة الجمھوریة لرئیسو خمسة عشر. وعددھم في مختلف العلوم العلیاالكفاءات الوطنیة 

بطریقة غیر  تتبعھالتي ھذه الھیئة  یضمن لھ السیطرة علىما وھذا ،في ھذا المجال المطلقة

طھ من خالل نشا ومراقبة ،المجلسعمال ھذا ٲ متابعةحق  مباشرة، كما یتأكد ذلك من خالل

  بصفة دوریة. لیھإ عالتقریر الذي یرف

 ٲراد تجسید مبدٲنما إ ،على برئاسة الجمھوریةا سالميالمؤسس المجلس اإل ربط عندماف

ن یتصل ھذا ٲضى المنطق كان مقت. ولذلك سالم دین الدولةن اإلٲھو  في الدستور ساسيٲ

ن ھذا الربط  ٲ. كما سلطة الدولةولى ا الذي یمثل بالدرجةالجمھوریة رئیس المجلس ب

یز السلطة لصالح رئیس التي تتمثل في ترك ،افي الدولة الجزائریة وسمتھ یؤكد واقع السلطة

وھذا كلھ یعكس  .)نامينظمة السیاسیة في العالم الكل ا وھي سمة تشترك فیھا( الجمھوریة

 ولویة للسلطة التنفیذیة والدور الثانويالذي یمنح ا ،سلطة الدولةیضا واقع  تنظیم ٲ

  .السیاسي المعاصرنظام للبرلمان في ال

  المطلب الثاني/ الدورالثانوي للبرلمان
     ومن البرلمان یتحرر من سلطة صالح الدستوري الجدیداإل في ظلن رئیس الجمھوریة إ

ي سلطة ٲخرى غیر سلطة الجمھوریة ٲیة سلطة ٲھو بھذه الصفة یرفض و ،حزابسلطة ا

لى إ ولى الینظرا نتحابیةإلالذي یتمتع بالشرعیة ا الجمھوریة رئیس. ف305مة جمعاءا

مصدرا  حوالي حال من اٲفي  یشكل وال ،السلطةأجھزة من  جھاز ال بوصفھإ البرلمان

                                                   

 
  المعدل والمتمم. 1996من  دستور  3الفقرة 178) المادة 304

305) G.Burdeau, Droit constitutionnel  op.cit. p.427-428. «Le mot République signifie à la fois l’Etat 
dans sa permanence, et les principes selon lesquels, à l’intérieur de cet Etat, la collectivité entend 
vivre…Dans une démocratie moderne, il est donc capital que la volonté de la nation se manifeste 
globalement quant il s’agit du destin ». 
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 التيو البرلمان.قد حلت محل سلطة  سلطة رئیس الجمھوریةن ٲیعني  وھذا ، 306للسلطة

 رئیس عرافا دستوریة تكرس واقع تفوقٲرست ٲالتي  ،بسبب الممارسة كبیرتدعمت  بشكل 

وتقنیات نظام الذي یرتكز على مبادئ صبح البرلمان في ظل ھذا الٲو .ستمرارإب الجمھوریة

  .سلطة ثانویة تابعة جدیدة للحكم مجرد

حدھما ٲمبررین  لىإ ضعف البرلمان وتبعیتھ رجاعإیمكن  الخصوص الجزائرعلىوفي 

المكانة الممنوحة للبرلمان  بسبب (شتراكيفي ظل النظام اإلواقع الممارسة السابقة ب یتصل

ولكون الدور السیاسي في ظل التنظیم  ،شتراكياإل لى تجسید المشروعإتسعى تقنیة  ةكھیئ

لى إ التقلیدي النظام النیابي تراجع تحول و یفسره الثاني والمبرر . )الحزب الواحدیحتكره 

التي تستثمر كثیرا في ھذه الھیئات  ،حزابتتوسطھ ا صبحٲ نھٲي ٲ(رنظام نیابي غیر مباش

لصالح الھیئات اسیة یتراجع الھیئات الس ھومع نتخابیة)ة اإلئالھی حزاب الا تمثل بما یجعلھا

  عاصرة. السیاسیة المنظمة في االفنیة 

التي كان یعمل بھا في ظل نظام  ببعض الممارسات حتفظإقد الجزائري یكون فالبرلمان 

نھا ٲاصة وخ ،السیاسیة التي رسخت عند النخبةتجاوز الذھنیات ذ یصعب إ ،الواحدالحزب 

 یفضل الذي ،على مقاومة التوجھ الحالي الزاحف یقوى نھ الٲفضال على  .جدد كثیرالم تت

 عالیة والسرعةلى ضرورة الفإ نھا تستجیب ،ھیئات التداول الھیئات الفنیة التنفیذیة على

  .والرشادة السیاسیة

 الجمھوریة رئیس ھیئة في خدمةلى إن البرلمان سیتحول إفض والمفر وتبعا لھذا الواقع

  خرى.ٲحیانا ٲ (الفرع الثاني) لھ لى ھیئة تابعةإحیانا وٲ (الفرع االول)

  

                                                   

-Voir aussi J.L.Debré, Les idées constitutionnelles du général de Gaulle,1974, souligné par 
G.Burdeau, p.427. 
306) G Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.429. « Le pouvoir étatique…pouvoir  destiné à assurer 
l’unité et la continuité de l’Etat…Ce pouvoir, le Président de la République le tient directement  de la 
nation ». 
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  الجمھوریة رئیسھیئة في خدمة  نالبرلماول/ ا الفرع

غلبیة عامل استحداث إلى إدى ٲالعام المباشر قد قتراع باإل مھوریةجنتخاب رئیس الإن إ

نتخاب إالتي ینتجھا  البرلمانیة غلبیةالى جانب إ مفروضا واقعاصبحت ٲ التي ،لرئاسیةا

غلبیة لوحده من خالل العھدة النیابیة ا حتكار تشكیلإقد فقد البرلمان ل . 307نعضاء البرلماٲ

 غلبیة الرئاسیة تصبح الحكومةباغلبیة الجدیدة المسماة سیس ھذه العضویة البرلمان. فبت

غلبیة البرلمانیة. امن من تقلبات في م ھاتجعلو أكثر، غلبیة الرئاسیة الغالبةبامدعمة 

تعیین ینفرد بسلطة الذي  ،الجمھوریة رئیسمن جھة بالسند والدعم صبحت تتمتع ٲفالحكومة 

ل. والوزیر امسبق من  البرلمان ودون توقیع و موافقةٲلى تزكیة إالرجوع  ندو عضائھاٲ

التي تضع  غلبیة البرلمانیةا خر الذي یأتیھا منآ تستفید من دعم من أن ھالكن ھذا الیمنع

  .ستمراریتھاإكید وجودھا وضمان لتالثقة فیھا 

 تسبق غلبیة البرلمانیة خاصة عندمانتخابیة مع اغلبیة الرئاسیة اإلن تتطابق اٲوقد یحدث 

، 308غلبیة الرئاسیة البرلمانیة تتحقق ا وھنا ،خاب نواب البرلماننتإئاسیة نتخابات الراإل

    .یضاٲ الجمھوریة وحدة التوجھ ووحدة السلطة لصالح رئیس التي تعكس

                                                   
307) G.Burdeau, Droit constitutionnel,  op.cit. p.442. « Le candidat Mitterrand s’était fait élire sur un 
programme, relativement long et détaillé, qui ne comportait pas moins de110 propositions. Dans son 
premier message au Parlement, en date du 08/07/1981, le Président nouvellement élu avait claire-
ment indiqué que ce programme devait constituer la charte de l’action gouvernementale. Pour traduire 
ces propositions en mesures législatives, le Premier-Ministre était donc fondé à user de tous les 
moyens qui constitutionnellement, permettent de surmonter les résistances parlementaires et 
d’accéler la procédure législative ».                                                                                                                                                            
–Voir aussi, A.Le Divellec, Vers la fin du « parlementarisme négatif » à la française (sur le site) 
www./html Revue internationale de droit politique, p.3. « Sauf l’hypothèse particulière de la cohabita-
tion, qui est une exception confirmant la règle, la majorité parlementaire reconnait le Président pour 
son chef. Dès lors, elle soutient toutes ses initiatives et le Président peut ainsi «capter »les ressorts du 
parlementarisme majoritaire à son profit politique. Les principaux processus constitutionnels officiels 
de décision se déroulent, apparemment, comme dans les autres démocraties parlementaires occiden-
tales, mais ils sont en réalité initiés par le chef de l’Etat et convergent politiquement vers lui. Le Pre-
mier-Ministre…travaille pour le compte de la politique présidentielle, non pas pour sa seule ligne poli-
tique propre ». 
308) G.Burdeau, Droit constitutionnel, op.cit. p.467. « Le vrai, c’est que l’origine du fait majoritaire est 
extérieur au Parlement et même au système des partis. Elle est liée à la place du Président de la Ré-
publique,à son mode d’investiture .Et il existe en fait deux majorités qui sont conceptuellement dis-
tinctes mais qui, jusqu’en mars 1986 ont coincidé et se sont mutuellement renforcées…Depuis1962 
date de la réforme constitutionnelle qui fait élire le Président de la République au suffrage universel 



152 

 

  :نیةاغلبیة البرلمامھوریة بسبب فقدان الجفي خدمة رئیس  البرلمان وال/ٲ

بین  لى تحقق النظام البرلماني الوحدوي الذي یجسد وحدة السلطةإالوضع یوحي  وھذا

ن ھذه الوحدة تنعقد لرئیس الجمھوریة ولیس ٲختالف واحد وھو إب ،البرلمان والحكومة

صورة  في فرنسا نظام الجمھوریة الثالثةي ظل الممارسة البرلمانیة فوقد عرفت   .للبرلمان

شكل یؤكد غلبة بفرض سلطتھ على الحكومة الذي  ،لصالح البرلمان حادیة السیاسیةمن ا

  .309وحدهالبرلمان تحت سیطرة  حكومیة مجرد لجنة الھیئة النیابیة، أن جعل الحكومة 

الذي یشبھ كثیرا منطق جزائري الحالي ما وضعیة الھیئة الحكومیة في النظام السیاسي الٲ 

 نظام غلبةل الصورةفیمثل مقلوب  ،الجمھوریة الخامسة دعھفي  تنظیم السلطة في فرنسا

غلبیة البرلمانیة عندما ونشاط ا ةحرك ھو السبب الذي یجعل وھذا عاله.ٲ المذكور رلمانبال

  تجاه الذي یخدم برنامج رئیس الجمھوریة. تجھ في اإلت تتواجد

 یضعف ،سس علیھاویتغلبیة البرلمانیة لى اإفغیاب البرنامج الحكومي الذي یستند 

الن ھناك تالزم بین بین المسؤولیة  .تماما یفقد مفعولھا وٲ تمتى وجد غلبیة البرلمانیةا

ففي حالة غیاب  السیاسیة للحكومة أمام البرلمان والبرنامج الحكومي واالغلبیة البرلمانیة.

سس یت خیرا النظام الجزائري ولكونالباقیة معناھا. أحد عناصرالمعادلة تفقد العناصر

و الوزیر أوتبعیة رئیس الحكومة  رئیس الجمھوریة سلطة ولویةٲولى على بالدرجة ا

على  الإولن یعبر  ظروفسیبقى لھ الدور الثانوي في ھذه ال البرلمانن إف ،االول لھ

  ."غلبیة التابعةا"

 ،داة لخدمة مشروعھ السیاسيٲالبرلمان لیجعلھ  ویخضع غلبیة الرئاسیة سیذعنفتفوق ا 

  غلبیة سیاسیة شعبیة. أ ھي ألن األغلبیة الرئاسیة لیست أغلبیة حزبیة وإنما

                      :غلبیة الرئاسیةبسبب تفوق ا في خدمة رئیس الجمھوریة البرلمان ثانیا/ 

                                                                                                                                                               
direct, le Parlement a perdu le monopole dans la détermination de la majorité. L’élection du Chef de 
l’Etat révèle une majorité nouvelle qui est la majorité présidentielle ». 
309 ) B.Chantebout, Le contrôle parlementaire, Droit constitutionnel et institutions politiques.documents 
d’études, n°14.p.6-7, Etude réalisée sous la direction de G.Burdeau. 
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 من خالل نظام تتابعالجمھوریة  رئیسنظام غلبة قد سمح التنظیم الدستوري الذي كرس و

غلبیة الرئاسیة ھیمنتھا على ن تفرض اٲ ،نتخابات الرئاسیةت التشریعیة لإلنتخابااإل

 المطروحةت السیاسا بمختلف رئیس الجمھوریة المبادرصبح ٲولھذ  .غلبیة البرلمانیةا

سلطات منفذة لصالح رئیس الجمھوریة  دالتي تصبح مجر ،لسلطاتا لجمیع ولاوالمحرك 

نعكاس لسلطة إمجرد  غلبیة البرلمانیةامن  یجعل وھذا الوضع .حقیقة حكمالذي ینفرد بال

على ة وتتشكل لصالح برنامج رئیس الجمھوری نھاالبرلمان ألداخل الجمھوریة  رئیس

    .اإلنضباط الحزبي والتعددیة الحزبیة الحقیقیةإنعدام  ، الذي یؤكدختالف الحزبياإلحساب 

عضاء حكومتھ والبرلمان ٲو أو الوزیر األول وفي ظل ھذ الوضع یصبح رئیس الحكومة 

التي یحتویھا  ھتوجھات وٲھ صالحاتإ ینفذ بھما ،في ید رئیس الجمھوریة جھزةٲبنوابھ مجرد 

ما ینتج بالتبعیة نوعا من التجانس والوحدة في  ھذا و .310ساسھٲنتخب على ٲبرنامجھ الذي 

 . رئیس الجمھوریة نامجبر نجازإ و على سھولة تنفیذ لعمل السیاسي الذي یعود بالفائدةا

  ین األغلبیة البرلمانیة واألغلبیة الرئاسیة الذي یحققھ نظام األنتخاب باألغلبیة ب التجانس إن

نظام ذلك أنھ  ،السیاسي الجزائري النظام في المعمول بھ يالتمثیل التناسب نظامال یحققھ 

ھذا نطاق  في البرلمانو لن یصبح .ةمتجانس وغیر ةئتالف ضعیفإ غلبیةٲ نتاجإ لىإیتجھ 

                                           .عةمجرد ھیئة تاب یبقىس وإنماالجمھوریة  یسلرئسلطة منافسة  الوضع

  البرلمان ھیئة تابعة لرئیس الجمھوریة الفرع الثاني /
 لنظام الحتمیة النتیجةھي  المشروع الحكومي عن الرئاسي ولویة المشروعٲكانت ذا إ

 ظل  في الجدید ھي الواقع ستكون ع الرئاسيللمشرو المنافسةنعدام إف ،غلبیةبا نتخابإلا

 ھو الحالة سیكونھذه  الرئاسي في عوالمشرن  التناسبي.بالتمثیل نتخاب نظام اإل

 بعض الشرعیة التي تمنح ،غلبیة البرلمانیة المتاجنسةنعدام اإالوحید بسبب المشروع 

                                                   
كدت الممارسة ٲ. "وقد 238الجزائري، المرجع السابق الصفحة)عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري  310

تخذ على إالسیاسیة خالل العھدة الثانیة للرئیس بوتفلیقة ھذا التوجھ بوضوح عندما وجھ تعلیمات واضحة للحكومة بضرورة تجسید برنامجھ الذي 
كد ضرورة تجسید الحكومة لكامل برنامجھ ٲات الرئاسیة. ونتخاب. مباشرة بعد اإل11/05/2004جتماع مجلس الوزراء المنعقد في إساسھ خالل ٲ

  مة."مام اٲخذھا ٲلتزاماتھ التي إلتنفیذ 
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قبل 1996دستور  المعروف في ظل واقعالوھذا ھو  ،موحد ومنافس حكومي لمشروع

بعدما  ،ساسعدم فكرة المشروع الحكومي من اٲن ھذا التعدیل ٲذ إ خیر.التعدیل ا

جرى علیھ  وھو ما ،غیرهالمشروع لرئیس الجمھوریة دون  حقیةٲقرٲ" وبالمخطط "ستبدلھإ

. فإنعدام األغلبیة المنافسة الحكومات المتعاقبة ا وعملیا، وأكده أغلب رؤساءعرفیالعمل 

یعیقان تفوق  في البرلمان لصالح رئیس الجمھوریة وتحقق المعارضة الداخلیة الدائمة

   .البرلمان ویجعالنھ في تبعیة لرئیس الجمھوریة

  :نافسةغلبیة مٲنعدام إالجمھوریة بسبب  تبعیة البرلمان لرئیس وال/ٲ

في  غلبیة الرئاسیةا تجعلو ،ستكون تابعة والضعیفة ئتالفیةاإل ذات الطبیعة غلبیةافھذه 

مكنھا من وت التنافسعلى  تھاقدردم عبسبب البرلمانیة ف ئتالفاإل غلبیةٲما ٲ .دائم تفوق حالة

نھا أومر الواقع األقبول لى إ ستضطر ،الجمھوریة ئیسرتوجھات  غیرفرض توجھات 

شروع متدعیم ال لى مساندة وإئتالف تسارع غلبیة اإلٲوھذ ما یجعل سترفض مجابھتھ. 

 المشروعھذا  تدعیمف .مستوى البرلمانعلى الذي یفرض نفسھ كإختیار وحید  ،الرئاسي

 یجعل و ،مثل لكثیر من النوابختیار ااإل یشكل تطبیقھ الحكومةالذي تتولى الرئاسي 

 رئیس مشروع یدیت لىإ ویسارعون مر الواقعبا ونمیسل لنوابا و حزابا

   .311الجمھوریة

بسبب المعارضة الداخلیة داخل  كذلكولیس ھذا فقط  فالمشروع الرئاسي یتحقق لھ الدعم 

                                         .312الثانیة داخل ھذه الغرفةیعینھ رئیس الجمھوریة  الثلث الذيبواسطة  ،مةمجلس ا

                                                   
ثبتت الممارسة ٲ." وقد 25عمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق الصفة ٲ) عباس عمار، الرقابة البرلمانیة على  311

حزاب متباینة البرامج والتوجھات السیاسیة ٲئتالف حكومي ضم عدة إتشكل  2002و1997البرلمانیة عقب انتخابات التشریعیة التعددیة لسنتي 
                                                      غلبیة الحزبیة الضیقة مفقودة في ھذا النظام.                                 ن اٲحول برنامج رئیس الجمھوریة" مما یؤكد 

ن الخالفات التي ." یقول ب21عمال الندوة الوطنیة حول العالقة بین الحكومة والبرلمان الصفحة ٲالمین شریط ، عالقة الحكومة بالبرلمان، –
ة سیاسیة بحتة"                                                                                                       ختالالت سیاسیة ظرفیة ذات طبیعإنھا مجرد ٲئتالفیة غلبیة اإلتحدث في حالة ا

ن رفض ٲ 2003." و لم یحدث ولحد 111-110نظر كذلك عقیلة خربشي، العالقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان، المرجع السابق الصفحة ٲ
ني المصادقة على برنامج حكومة عرض علیھ.ممایؤكد الموافقة الالمشروطة لبرنامج الحكومة من طرف المجلس الشعبي المجلس الشعبي الوط

  الوطني."
. "وبمناسبة تقدیم عرض 2000سنة  10/ مج 1دارة العدد رقممة في النظام الدستوري الجزائري، مجلة  اإلدریس بوكرا، مركز مجلس اٲ)  312

نھ تقویة مركز الحكومة خیر اصدار الئحة  قد تتضمن بیانا یؤید الحكومة في مسعاھا والذي من شمة یمكن لھذا اا برنامج الحكومة لمجلس
  وتدعیمھا."
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رئاسیة داخل  معارضة تشكیل الجمھوریة بسبب ثانیا/تبعیة البرلمان لرئیس
  :مةا مجلس

 ضة داخلیةمعار مةفي مجلس االجمھوریة  الذي یعینھ رئیس األعضاء ثلثیشكل 

 تفقد  مواجھة ما یجعل المجلس ھیئة ھذا،وسارئالمشروع النجاح إجل ٲللبرلمان تعمل من 

على  وجودهغلبیة في حالة ھیئة لتصحیح عامل او ،داخلیة منافسة سیاسیة مفعول كل

 الجمھوریة لرئیس معارضةمنافسة غلبیة ٲ ووجدت تحققت فحتى لو .ولىاالغرفة مستوى 

والمطلق الذي  عتراض الدائماإلعالیتھا بسبب ف ستفقد نھاإف ،على مستوى الغرفة االولى

لى إمة ومسببات اللجوء مجلس انشاء إ ن ظروفٲذلك  .313الثانیة بھ الغرفة تتمتع

الطبیعة  غلبة والٲ تؤكد ،خیرةالتجربة الدستوریة ا ظلفي  تین في البرلمانزدواجیة الغرفإ

 لرئیس الدولة مساعدةوضعھا كھیئة  وثانیا ،عضویتھا ةبسبب تشكللھا رید ٲالتي  الفنیة

  .ذلك بصفة عرضیة ولو كان داخلھابسبب نظام التصویت المعتمد 

 غلبیةمنع المجابھة المباشرة بین رئیس الجمھوریة واأل یستھدف في األساس فنظام الغرفتین

 ف عن مافي الجزائر الیختل لغرفة الثانیةالذي منح ل الدور الفاعلة في الغرفة السفلى، وھذا

ینقص من إمكانیة حدوث النزاع  حاجزا ، التي تجعل منھانظمة المقارنةھو معروف في األ

  مع الملك أو رئیس السلطة التنفیذیة. و المجابھة المباشرة

من خالل  إما ریعیة، ویتحققلسلطة التشي لداخلالھناك أسلوبین لتحقیق الرقابة أو التوازن و 

وإذا . 314من خالل وجود أغلبیة حقیقیة داخل البرلمان وإما الغرفة الثانیة وطریقة تدخلھا

، تبقى حظوظ حدوثھ قائمة على مستوى ولىالتوازن على مستوى الغرفة األ إستعصى تحقق

   الغرفة الثانیة.

                                                   
. 11، تفسیر القاعدة القانونیة نظریلت وتقنیات الصفحة 1996من دستور120شكالیة تطیق المادة إعمال الملتقى حول ٲ)محمد بوسلطان،  313

ضافیا یمنع فرض قوانین على السلطة التنفیذیة  من قبل السلطة التشریعیة مما قد یسبب تعطیال في إمنیا ٲلیشكل حزاما  مة"جاء مجلس ا
                                                                                                                     المؤسسات الدستوریة نتیجة الصراع المحتمل بین السلطتین"                                                                        

عمال الملتقى الوطني حول نظام الغرفتین في التجربة ٲنظر كذلك لنفس المؤلف، نظام الغرفتین في البرلمان بین الدیمقراطیة وتمثیل الحكومة، ٲ-
  .76الصفحة  نظمة المقارنة،الجزائریة وا

314) G. Bergeron, Fonctionnement de l’Etat, op.cit. p.254.  « les contrôles intralégislatifs sont  seule-
ment ceux dont le déroulement  entier s’opère à l’intérieur du fonctionnement législatif et qui ne met-
tentt en cause que les seuls « produits » de cette fonction par ses  organes propres ».  
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 ومساندة في حمایةیكون  المشروع الرئاسيف أما في نطاق النظام السیاسي الجزائري

مجرد الحزبیة  التعددیةإما لكون  على مستوى البرلمان. ومستمرةبصفة دائمة  مضمونة

داخل المجلس الشعبي  قیام أغلبیة معارضة قویة ذلك یعدم فرضیة نٲو صوریةتعددیة 

 یكونبذلك التي تتحقق على مستوى الغرفة الثانیة. والتبعیة بسبب  اوإم ،315الوطني

رئیس ل الوحدة الفعلیة والغلبة الحقیقیةبھ تجسد تي الذ مشروعالھواسي الرئ المشروع

 وقفتالشروط  لھا حققیو التنفیذیة السلطةیساعد الذي  ھذاوالسیاسي.  في النظامالجمھوریة 

تزید من  ،قتصادياإلتوظیفھا الجدید في المجال  وٲكیفیة تنظیمھا  نٲالبرلمان. كما  ىلع

مما یجعل مكانة السلطة التنفیذیة في  .ولىدوار اوحقھا في تولي ا حظوظ سیطرتھا

  ختالل التوازن بین السلطتین. التنظیم الجدید سببا إل

في لسلطة التنفیذیة ا مكانة جع الىارختالل إ المبحث الثاني /
  التنظیم الجدید

 عتباراإل عادةإ كذلك یعني وترشید النظام البرلماني وتصحیحھ لنیابين مراجعة النظام اإ

بعد الحرب  الحدیثة الدولة التي تعرفھا للظروف كثر مالئمةٲ كسلطة ،التنفیذیة للسلطة

 ھذهمھام  تعسأن إت والترشید في التسییر ةالفعالی مبررات . وقد سمحتالعالمیة الثانیة

السلطة التنفیذیة  القائمة بینمراجعة العالقة من خالل  ،تنفیذخارج مھمة ال السلطة

                                                               ، وذلك من اجل تحقیق السرعة والفعالیة لمواجھة تحدي  العصر.ترتیبھا عادةإوالتشریعیة و

 بقیة على قتصاديالسیاسي واإلالعمل  في دیةالتنظیم منطق الفعالیة والمردو غلب ھذا وقد

   .قراطیةوالدیم والحزبیة یدیولوجیةاإلخرى ا عتباراتاإل

ودعمھا بأجھزة الخبرة  اإلعتبار للسلطة التنفیذیة ةعادأل وقد مھدت مختلف المبررات

قدرعلى مواجھة كل التحدیات اإلقتصادیة المفروضة ٲ ولكونھا .المختلفة(المطلب االول)

                                                   
-236عن دار النھار للنشر بیروت، الصفحة  1980حزاب السیاسیة، ترجمة علي مقلد وعبد الحسن سعد الطبعة) موریس دیفرجیھ ،ا 315

ي الجماعات متعددة غیر ثابتة مؤقتة ومائعة ال ٲسم فیھ الرحزاب . فالبلد الذي ینقٲحزاب وعدم وجود حیانا بین تعدد اٲلتباس . " قد یقع اإل237
ي  في مرحلیة تطوریة. الیمكن فیھا تطبیق الضوابط ٲنھ یكون في مرحلة ما قبل التاریخ حزبیا ینطبق علیھ المفھوم الحقیقي للتعددیة الحزبیة 
وغلبیة  1939و1919وروبا الوسطى بین  ٲي ھذه الفئة تدخل دول من حزلب حقیقیة موجودة. وفٲ الممیزة بین الثنائیة الحزبیة والتعددیة حیث ال

حزاب بمقدار نعدام اإمریكا الال تینیة. وھكذا یضیع  الحد الفصل بین التعددیة و ٲوسط وكذلك من دول سیا والشرق اآفریقیا وإالدول الفتیة من 
  ثار عدم التنظیم ."آما تستمر 
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مثل الكفاءة  أیضا طلبھا التسییرتی القیم التيتمتلك  نھاأو، على الدولة في ھذا العصر

    .المستمرة والمتابعة والسرعة

 القانوندولة  نضوجبسبب  ھامحل الفنیة الھیئات وحلول السیاسیة جھزةا ن تراجعٲكما 

 جعل   ،316تشترك في مسؤولیة ضمان الحقوق مع السلطات االخرى السلطة التنفیذیة جعل

 سلوبكتنظیم ال وغلب ،التشریعیةلى جانب السلطة إ بذاتھا قائمة سلطة ةیسلطة التنظیمال

في طریقة وضعھ  والفعالیة السرعة منما یمتاز بھ بسبب  ،السلطة لممارسة مفضل

  .مضمونھو عداده إ في ومراجعتھ والدقة والتفصیل وتصحیحھ

مرا ٲبات  ،المعاصرة نظمة السیاسیةفي ا الدستوري قتصادي للنظامن البعد اإلٲكما  

  لنظام السیاسي وإرتباطھ با قتصاديھمیة النظام اإلٲوأكد  ،317ملحوظا منذ السبعینات

ولة عن ؤمسفي ظل الدولة التدخلیة دارة اإل مما جعل ،318تھعلى الدولة حمایجب ووأ

  .نسان)(الجیل الثاني لحقوق اإل دیةصاتقجتماعیة واإللحقوق اإلورعایة ا مانض

في ظل ھذا التنظیم الجدید(المطلب الثاني)  قتصاديالدولة في المجال اإلسلطة إن توظیف  

قتصادي توسعا كبیرا في الدول عرف تدخل الدولة في المجال اإل ولذلك بات أمرا واجبا،

والجزائر كواحدة من ھذه الدول  .في التراجع بعد ذلك ٲلیبد ،النامیة حتى بدایة الثمانینات

خالل ول قاول امكانت بمثابة القتصاد، أین اإلاسیتین في تنظیم وتسییر سٲعرفت مرحلتین 

عن ثم تخلت  ،قتصادیةكل النشاطات اإل بتدخلھا الواسع في) 1988-1963( ولىالمرحلة ا

الخوصصة  نظاممن خالل  جنبیة العالمیةللشركات ا وٲكثیر منھا للقطاع الخاص الوطني 

 ).-2005 1988 (الثانیةخالل المرحلة  قتصادیةللمؤسسات اإل عادة الھیكلةإو

                                                   
316) M.J.Redor, De l’Etat légal à l’Etat de droit, éd  Economica Paris1972,  p.10-12. 
317 ) M.Brahimi, La filiation de la constitution algérienne de 1976, in RASJEP n°3 et 4,1988, p.615. 
« Dans le cadre de la constitution algérienne de1976 la référence expresse à l’économie se justifie 
d’autant que la bataille pour le développement a été la pointe des préocupations nationales ».  
318) Ibidem, p.635. « L’acte fondamental algérien a introduit à ce propos, des mécanismes rigoureux 
de protection notamment de l’option socialiste et du régime économique ». 
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 وتدعیمھا التنفیذیة طةللسل عتباراإل عادةإ /ولا المطلب 

  مساعدة جھزةب

التنفیذیة بصفة مؤكدة في  السلطة ةبوغل السلطة على مستوى رئاسة الجمھوریةن تركیز إ

 التي دعمت التنظیم للسلطة التنفیذیة عادةإ من خالل یفسر ،المعاصر النظام السیاسي ظل

 الھیئات التنفیذیة بتحضیر تساعد كثیرة فنیة ھیئاتستحدثت إ فقد الخبرة المختلفة. جھزةب

 كما تساعدھا .تخاذ القرارإالتي تساعد على  ،عداد الدراسات والتقدیراتإو دارياإل عملال

   . عدادھاإیة التي تقوم بوالدور السنویةخالل التقاریر الرقابة من وٲ والمتابعة عند التقییم

وتصحیح النقائص  لتقویماریة جھزة الحكومیة والوزا ھاعتمدت رضیةأ ھذه التقاریرتشكل و

بین  ومن ھذا الغرض. غنیھا عن تشكیل لجان ومكاتب دراسات لتحقیقنھا تٲكما  ،الملحوظة

على من والمجلس ال علىا نجد المجلس ،رئاسة الجمھوریة لدى ستشاریةإلاجھزة ا

الھیئات والشخصیات التي وضعت لى إضافة باإلالمجلس الوطني للطاقة  وكذلك ،للقضاء

العامة لرئاسة الجمھوریة  مانةكا ،في مھامھ حتى تساعده الجمھوریة رئیس تحت تصرف

  لدى رئاسة الجمھوریة. روناوالمستش للحكومة مانة العامةوا  ،رئیس الجمھوریة ودیوان

الوطني  والمجلس على للبیئةنجد المجلس ا ،الحكومةلدى رئاسة  ستشاریةجھزة اإلومن ا

لى إافة ضھذا باإل ومجلس الدولة. جتماعيقتصادي واإللس الوطني اإلوالمجللتخطیط 

 شكل القوةی والكفاءة من الخبرة  الكم ھذا وكل ،بین الوزارات ستشاریة ماالھیئات اإل

  .علیھاوترتكز ھامن وتستفید ،بھا السلطة التنفیذیةالتي تتدخل  الضاربة

وتدعیم رئیس  (الفرع األول) ن تدعیم رئیس الجمھوریة بھیئات متخصصة مساعدةإ

للسلطة  في المركز فوقالت یحقق ،(الفرع الثاني) الكیفیةبنفس ول األالوزیر  الحكومة أو

    .في شتى المجاالت الخبرة الكم الھائل من لى ھذاإ التي تفتقرالتشریعیة لسلطة ا التنفیذیةعلى
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  الجمھوریة بھیئات متخصصة مساعدة تدعیم رئیس ول/الفرع ا

 طارإداء وظیفتھ في ٲومالیة تمكنھ من  ةداریإستقاللیة إلرئیس الجمھوریة  ن إمتالكإ 

جزاء ٲكل ویستفید من  ،دارة الحكومیةاإل لىإلى كونھ یستند إ ضافةإلبا . فھوسیادي كامل

إداریة داخلیة ومصالح دارة إ كذلك نھ یمتلكإف ،التنفیذیةتھا بصفتھ رئیس السلطة داراإ

 المالیة عتماداتمن حیث اإل افوقت یمنحھ ستقالل ماليإھ لكما أن  .صةصخومت متعددة

  .319الممنوحة للبرلمان التسییرت عتماداإ مقارنة مع ،داریةالمخصصة لتسسیر مصالحھ اإل

من كذلك  یدفستی فھو ،المقربة دارةھذه اإلفي نحصر ت الفي الحقیقة  دارة الرئاسیةاإلن إ

في مجاالت  یم الخاص برئاسة الجمھوریةخارجة عن التنظ عدة ھیئات الدعم الذي تمده بھ

                                                                                                         .بصفتھ المشرف علیھا خاصة وحیویة

                                                                      :داریة داخلیة ومتخصصةإھیئات ب ةرئیس الجمھوریمساعدة  وال/ٲ

 كما یحددھاداریة لرئاسة الجمھوریة في نوعین من الھیئات جمال المصالح اإلإیمكن 

التنظیم  ھا یدخل فياحدإ .320رئیس الجمھوریة یاتحالالذي یحدد ص197- 01قمر المرسوم

   خرى في التنظیم العام للسلطة التنفیذیة.ٲبھ و لرئاسة الجمھوریة والخاص الداخلي

 ودیوان رئیس الجمھوریة والمستشارون لرئیس الجمھوریة العامة مانةا ویمكن تصنیف

. الثانيالعامة للحكومة ضمن النوع مانة وا ،وللدى رئاسة الجمھوریة ضمن النوع ا

المقرر  الدمج خفاءإ ةرادإیؤكد وھذا  ،تمیز بین النوعین المرسوم لممن ھذا 5ن المادةعلما ب

 ،مانة مباشرة برئیس الجمھوریةة الحكومة ورئاسة الجمھوریة بسبب ربط ھذه ابین رئاس

                                                   
319) L.Favoreu, Droit constitutionnel, op.cit. p.573 (exp du Président Américain. Qui d’après l’auteur « a 
un traitement annuel de plus de trois cents mille dollars, auxquels s’ajoutent d’importantes indemnisa-
tions pour frais de voyage et de représentation. De manière générale, les crédits de fonctionnement 
attribués à l’Exécutif sont cinq fois supérieurs à ceux du Législatif ».  

الذي یحدد صالحیات مصالح رئاسة الجمھوریة وتنظیمھا، الجریدة الرسمیة  22/07/2001المؤرخ في 197-01سي رقم ) المرسوم الرئا 320
بعدة مھام منھا  2)األمانة العامةلرئاسة الجمھوریة، ویكلف أمینھا العام حسب المادة 1."األجھزة المساعدة الداخلیة لرئاسة الجمھوریة،39رقم

لیة، وتحضیر میزانیة رئاسة الجمھوریة وتنفیذھا بصفتھ اآلمر بالصرف، یحدد وینفذ إجراءات التعیین في الوظائف التنسیق بین الھیاكل الداخ
  والمناصب السامیة."
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رئیس ھیئة مشتركة بین مانة العامة للحكومة ا إذ جعل ،التنفیذیة السلطة زدواجیةإ ونفى

  .سابقا یس الحكومةالجمھوریة ورئ

قر في ذات ٲیكون قد في تنظیم مصالح رئیس الجمھوریة وعندما فصل ھذا المرسوم  

ھذه ربط قد عمل على ، ورئیس الجمھوریةل العامة مانتھٲرئیس الحكومة و  الوقت بتبعیة

لغاء إینبئ بذلك  كانو .ستقاللیتھإعدم رقرلی في البدایةالھیئة التابعة لرئیس الحكومة

مؤسسة  الغىالذي  خیركده التعدیل الدستوري اٲو ،فیما بعدالذي تحقق فعلیا المؤسسة 

لحكومة بتفویض ا جتماعاتول إلا الوزیروجعل رئاسة الحكومة مجلس و ،رئیس الحكومة

  . 321من رئیس الجمھوریة 

 وتنظیمھا األمین العام الذيعلى إدارتھا  یشرف و :األمانة العامة لرئاسة الجمھوریة-1

                                                                                          المذكور أعاله.من المرسوم 16لىإ2أحكام المواد بسلطة واسعة، كما تبینھ یتمتع

من التنظیم الخاص برئاسة  رئاسة الحكومة مانةٲ ستثنيالمالحظ أن ھذا المرسوم إ و

. وذلك بسبب كون ھذا الجھاز جھازا حكومیا فرد لھا نصوص خاصة تنظمھاٲو ،الجمھوریة

بعد صدور المرسوم  شراف رئیس الجمھوریةإن كان موضوعا تحت ٲو ،ساسفي ا

   .عالهٲیھ لإالمشار 

ممارسة   إطارفي  و سم رئیس الجمھوریة في حدودإمین العام بالتوقیع بكما یؤھل ا

مكلفون بمھمة ومدیرو دراسات ومدیرون ومكلفون في ذلك  هویساعد ،322ھصالحیات

نإوكذا مستخدمون  ،والتلخیص ونواب مدیرین الدراساتب                                                    . 323داریون وتقنیو

                                                   
المتعلق بمشروع القانون المتضمن  2008/ 07/11. المؤرخ في 08-01ي المجلس الدستوري رقم ٲ) محمد أمایوف، وجھة نظر حول ر 321

ن قانون التعدیل وضع حدا لوجود مجلس إ. "315-314الصفحة  1العدد 2010مجلة النقدیة القنون والعلوم السیاسیة التعدیل الدستوري، ال
سھا كلما فوضھ رئیس ٲن یرٲول جتماعات الحكومة" والتي یمكن للوزیر اإخر "ٲالتي فضلت مصطلح  77/6الحكومة وفق لترتیبات المادة 

  ختصاص"الجمھوریة ھذا اإل
  من نفس المرسوم، المرجع السابق.15المادة )  322
  ، المرجع السابق.197-01من نفس المرسوم رقم  7) المادة  323
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 ،مین العام تحدید التنظیم الداخليالإكما یتولى  .324عدة مدیریات مانة العامةوتلحق با

مانة رئاسة الحكومة  ٲستثناء إب ،المنصوص علیھا في ھذا المرسوم عمل الھیاكل یفیاتوك

  .التي تنظمھا نصوص خاصة

عاله ٲ 2حكام المادة ٲطار إفي الدیوان مدیرویكلف  :لجمھوریةا ةمدیر دیوان رئاس-2

ویعلم رئیس الجمھوریة بوضعیة البالد السیاسیة  ،راسة الملفات السیاسیة وتنفیذھابد

. تخاذ القراربالعناصر الضروریة إلویمده  ،جتماعیة والثقافیة وبتطورھاقتصادیة واإلواإل

حزاب السیاسیة ویتولى العالقات مع ا ،ي العام حول القرارات الكبرىٲالر حالة ویتابع

لى رئیس إعرض بذلك دیم والحركة الجمعویة. ویتابع النشاط الحكومي ویحللھ لتق

 یحضر و ،جنبيعالم الوطني واعلى العالقات مع وسائل اإلیشرف  كما. الجمھوریة

كما یرسل  ،ھات وتعلیماتھ ونشاطاتھلى التعریف بتوجیإتصال الموجھة وینسق نشاطات ا

 المعنیة قرارات رئیس الجمھوریة و جھزة والمؤسساتٲلى السلطات وإقتضاء عند اإل

داءاتھا ٲتنظیم الخدمات العمومیة وسیرھا ویقیم كما  .ویتابع تطبیقھا ،توجیھاتھ تعلیماتھ و

  .325یرفعھا المواطنون والجمعیات ویتولى معالجتھا التي ،على ضوء العرائض والشكاوي

حسب كل  ھمومھام ھمبتحدید وظائف الرئیسیقوم  الجمھوریة:لدى رئاسة  مستشارون- 3

ویخصص ھذه الكفاءات بمھام  ،تخصصھ بالشكل الذي یتحقق معھ قدرا وافیا من الفعالیة

مؤسسة ھامة یعتبرالمستشارون  و ،في الدراسات المعدة للوقت وضمانا للدقة بحارمحددة 

   .326والمتعددة العالیة تجمع الخبرات

                                                   
دارة المتضمن صالحیات مصالح رئاسة الجمھوریة وتنظیمھا (ھذه المدیریات ھي مدیریة اإل 197-01من المرسوم الرئاسي رقم 14)المادة  324

قامات الرسمیة  ومدیریة المنظومات والوسائل المعلوماتیة ستقبال واإلالمواكب الرسمیة ومدیریة اإلالعامة ومدیریة الوسائل التقنیة ومدیریة 
  من الوقائي والخدمة الداخلیة).رشیف والوثائق العامة واطارات ومدیریة المواصالت السلكیة والالسلكیة ومدیریة اومدیریة اإل

من وحمایة رئیس الجمھوریة التي تتمثل في المدیریة العامة للتشریفلت ومدیریة عامة ل وھي تختلف عن المدیریات التابعة لمدیر دیوان -
  تصال ومدیریة العرائض والعالقات مع المواطنین ومدیریة الترجمة الفوریة وفن الخط.)الرئاسیین ومدیریة الصحافة واإل

  المرجع السابق. 197-01من نفس المرسوم10)  المادة  325
، المرجع 9، المتضمن صالحیات مصالح رئاسة الجمھوریة وتنظیمھا، المادة 22/07/2001، الصادر في 197-01اسي رقم )المرسوم الرئ 326

  السابق.
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 ،داریة المقربةمریكیون على تفضیل ھذه المؤسسة على الھیئات اإلوقد درج الروؤساء ا

ت العمل ٲوقد بد 327.الجمھوریة لرئیسبالنسبة  رثیوت ،ستراتیجیةإھمیة ٲ بالنظر لما لھا من

ھذه المؤسسة  جتماعإن علیھا وزارة المطبخ وكان یطلق  ،رسمیة في البدایة یربصفة غ

 رئیس الجمھوریة الشخصیات العلمیة ذات فیھا ستدعيیوغذاء ٲ ،دبة عشاءكون بمناسبة می

   ."دمغة"مؤسسة ا یضاٲ یطلق علیھا كما ،الخبرة العالیة

 ،الرسمیةدارة الوزاریة إلاعلى تتفوق فإنھا  وخبرة المؤسسة كھیئة تفكیرھمیة ھذه  ونظرا

لى وتت ، ولذلك سرعان ما تحولت إلى مؤسسة رسمیةدورھا في التنفیذ البحتالتي ینحصر 

وقد  .328فورد في عھد نكسون و ذلك ما حدثمثل قیادة البحث والدراسات في مسائل حیویة

لى دورھا إ انظر ،لى جانب الرئیسإمریكي ھاما في النظام اإل المؤسسة دورالعبت ھذه 

  . 329ستشارة الحربیة والسیاسة الخارجیة الذین یھمان الرئیسالحیوي في مجال اإل

كذلك كل المساعدة  ،مانة العامة للحكومةتقدم اإل داریة الخاصةلى جانب ھذه الھیئات اإلإو

الذي یعتبر  الضروریة لرئیس الجمھوریة لمتابعة العمل على مستوى الجھاز الحكومي

  ختفاء مؤسسة رئیس الحكومة.إبسبب الجمھوریة لرئیس  امتدادإ

                                                                                              :الجمھوریة لرئیس المساعدة الخارجیة جھزةا- ثانیا

                                                   
327) L.Favoreu, Droit constitutionnel, op.cit.p.574. « L’influence de ces conseillers spéciaux du Prési-
dent peut être dès lors considérable avec les risques que cela comporte pour la transparence du pou-
voir de décision, comme l’ont par exemple les rôles des directeurs de cabinet du Président Nixon, Bob 
Haldeman au moment de l’affaire du watergate  ». 
328) B.Chantebout ,  Droit constitutionnel et science politique, op.cit. p.333. « Longtemps  occulte et 
limité l’influence de cet entourage est apparue au grand jour quand Rosevelt a fait entrer à la Maison-
Blanche en cette qualité une douzaine d’intellectuels de haut niveau qu’on appelait communement le 
«brain-trust »du Président. Aujourd’hui l’influence de cet entourage est unanimement re- connue, et 
son existence officiellement consacrée sous le nom de « White House Office ». Jusqu’en 1930, les 
crédits dont disposait le Président ne lui permettaient pas de rénumérer plus de deux collaborateurs 
permanents de haut niveau capables de le seconder efficacement dans sa tache ».          
329).B.Chantebout, op.cit.  p.333-334. « Le plus illustre des membres du White House Office au cours 
des dernières années a été Henry Kissinger, Assistant For National Security Afairs; auprés du Prési-
dent Nixon et G. Ford, il animait les travaux du Conseil National de sécurité; il avait en outre constitué 
de très nombreux comités spécialisés dans les problèmes de guerre au Vietnam dans les choix des 
armements et dans les négociations  sur le désarmement avec l’U.R.S.S. et dans les affaires du 
Proche-Orient…Ces comités qui effectuaient ou faisaient des études regroupaient plus d’une centaine 
de personnes  et disposaient d’un budget de deux millions de dollars ». 
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رئاسة  جھزة المرتبطة برئاسة الجمھوریة الذي یؤكد تركیز السلطة على مستوىن كثرة اإ

البعض منھا فیما سبق تحت ستعرضنا إ وقد ،جھزةول كل ھذه االجمھوریة الیسمح بتنا

ي ھذا التوجھ العام الذكید على توھنا سنقتصر .)شرافإ(رئیس الجمھوریة سلطة عنوان

 ولىجل ضمان الفعالیة لھذه المؤسسة اٲمن السیاسیة المعاصرة نظمة یمیز تقریبا كل ا

  .جھزة دون دراستھالى ھذه اإشارة باإل

قومیة  جھزةٲ عدةیؤسس  1971330 الدستور المصري لسنةعلى سبیل المثال  فنجد

الصادرعن رئیس  4القرار من1كدت المادةٲو .الجمھوریة متخصصة تابعة لرئاسة

 ،مباشرة الجمھوریةیس ئرة المتخصص "تتبع المجالس القومیة :ما یلي 1996الجمھوریة

ي النشاط القومي وف في جمیع مجاالت ،وتتولى المعاونة في رسم السیاسة العامة للدولة

ستغالل الطاقات المتاحة إومكانات الذاتییة اإلحصرب ،المدى وضع الخطط المسطرة طویلة

وتلزم  .331مل الوطني"مجاالت العجمیع ھداف القومیة في وترشیدھا لتحقیق ا ،بالدولة

حصاءات إالمجالس بما تطلبھ من بیانات و جھزة الدولة بتزویدٲمن نفس القرار كل  9المادة 

                                                                                               .332ختصاصھاإتتصل ب

لكنھ لم یربطھا كلھا برئیس  ،ھیاكلالالجزائري كذلك مثل ھذه  عرف الدستور قد و

 ستفادة من الدراسات التيواإل عمل ھذه الھیاكل ستغاللإ ھ مننعیم الھذا لكن  ،لجمھوریةا

نجد المجالس ثلة ھذه مٲومن  .عة لرئیس الحكومة من حیث القانونن كانت تابٲو ،تحضرھا

من والمجلس على للوالمتمثلة في المجلس ارئیس الجمھوریة ي تتبع مباشرة التتلك 

لیھا نجد إضافة وباإل على والمجلس الوطني للطاقة.سالمي اجلس اإلوالم ،على للقضاءا

                                                   
التي تنص على  164، المادة 43الصفحة  2002) صالح الدین فوزي، واقع السلطة التنفیذیة في دساتیر العالم، دارالنھضة العربیة القاھرة  330

تكون ھذه المجالس تابعة "تنشا مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السیاسة العامة للدولة في مجاالت النشاط القومي، و
  جتماعیة.التنمیة اإل 5عالم الثقافة واإل 4قتصاد.نتاج واإلاإل 3التكنولوجیا. 2البحث العلمي  1مجالس  5لرئیس الجمھوریة" وھذه المجالس ھي 

  .43فحة ) صالح الدین فوزي، واقع السلطة التنفیذیة في دساتیر العالم مركزیة السلطة التنفیذیة المرجع السابق، الص 331
  .               44) صالح الدین فوزي، المرجع السابق الصفحة   332
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 والمجلس الوطني للغابات وحمایة ،للبیئة والمجلس الوطني للتخطیط علىالمجلس ا

  .333التابعة لرئیس الحكومة الطبیعة

 یكون ھذا ،لرئیس الجمھوریةالنسبة ستقاللیتھ بإوبحكم مركز رئیس الحكومة الذي یفقد كل 

ما سیعبر نٲ. والھرم المؤسساتي غیر معبرا في مكانتھالمجالس من حیث  التمییز بین ھذه

 یسرئخدم ی يالذ ،السلطة المركزیة على مستوىالمحقق داري اإل عدم التركیز علىفقط 

                                                                                                                                                                                                                                                                   .حوالالجمھوریة في كل ا

  ت مساعدةاالحكومة بھیئ رئیس تدعیمالفرع الثاني / 

تلف مخ مستوى  متداد علىإلھ و الحقیقي داريواإل الجھازالتنفیذيیعتبر الجھاز الحكومي  

لسلطة ل  والفعالیة قوةال یضمن ذاتھ في حد وھذا ،في الدولة القطاعات والنشاطات الموجودة

الضروریة  خبریة ءة والفاالك تتحقق فیھم الذین ،ظفینومن الم االتي تمتلك جیشالتنفیذیة 

 ،مجاالت شتىفي  ذات الخبرة المتخصصةمختلفة جھزة بم تتدعنجدھا ومع ذلك  ،للتسییر

 التحضیرلضمان الدراسة و  جھزةھذه االحكومة بن ستعیتو .كثرٲجل ضمان فعالیة ٲمن 

جلس ھي المعلى الخصوص ة للحكوم جھزة المساعدةھم ھذه اٲو .التنفیذ ملیة قبلالجید للع

جتماعي ومجلس الدولة قتصادي واإلبالنسبة للجانب اإل جتماعيقتصادي واإلالوطني اإل

                                                                                                   بخصوص الجانب التنظیمي والتشریعي.              

   :داریة متخصصةإھیاكل ب س الحكومة یرئتدعیم / والٲ

صالحیات كثیرة في  ،لرئیس الحكومة كسلطة مسؤولة عن تنفیذ السیاسة الحكومیةن إ

ن إالوظائف العمومیة. و دارةإصالحیاتھ في مجال التعیین و لىإضافة باإل ،المجال التنفیذي

ھ من القیام بمھامھ تمكن ،ات تستوجب مساعدتھ بھیاكل متخصصةھمیة ھذه الصالحیٲحجم و

جھزة ٲومة وجھزة داخلیة لرئاسة الحكٲلى إجھزة تصنیف ھذه اویمكن  .حسن وجھٲعلى 

                                                   
.                                                                                                                            148، الصفحة 2005داري، طبعة لباد ) ناصر لباد، القانون اإل 333

.                                                                                                                            45من وتنظیمھ الجریدة الرسمیة رقمعلى لحیات المجلس االمتضم صال 24/10/1989المؤرخ في  196-89المرسوم الرئاسي رقم –
.                                                                                   21اس الوطني للطاقة وتنظیمھ  الجریدة الرسمیة رقمنشاء المجإالمتضمن  08/04/1995الصادر في  102-95المرسوم الرئاسي رقم –
                                                                                                                             .                   1على للبیئة الجریدة الرسمیة رقم نشاء المجلس اإالمتضمن  25/12/1994الصادر في  465-44المرسوم الرئاسي رقم –
  .50نشاء المجلس الوطني للتخطیط الجریدة الرسمیة رقمإالمتضمن  28/12/1987الصادر في  266-87المرسوم الرئاسي رقم –
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نھا تحت وصایتھ ٲو ،الحكومة ولكنھا تابعة لرئیس الحكومةرئاسة ل یةخرى خارجٲ

لى إوكلت لھا وظیفة تقدیم المشورة ٲستشاریة مستقلة إجھزة مساعدة ٲخیرا ٲو  ،المباشرة

قتصادي یتواله المجلس الوطني اإل ما نذكر منھا ،في مجاالت مختلفة رئیس الحكومة

 .ةالقانونی في مجال اإلستشارة یتواله مجلس الدولة ما و ،الخاص جتماعي  في مجالھ واإل

                                                                          :الحكومة ھزة االمساعدة الداخلیة لرئیسجا -ٲ

ساسا بتنسیق النشاط ٲوھوجھاز دائم في رئاسة الجمھوریة یكلف  للحكمة:االمانة العامة  -1

العامة لرئاسة  مانةعن اعن دیوان رئیس الجمھوریة ویتمیزوھو   ،القانوني الحكومي

ختصاصات إ ئاسيالر المرسوم یحددو .مةبتنظیم ومتابعة عمل الحكو ویتكفل ،الجمھوریة

تتمثل في مدیري  ،مساعدة یاكلھ تحت تصرفھ وللقیام بھذه المھام وضعت ،الجھاز ذاھ

    .334الدراسات ومدیرین ومكلفین بالدراسات والتلخیص ونواب مدیرین

تتمثل على الخصوص وھي  ،23/2335المادة فتحددھا مانة العامة للحكومةصالحیات اما ٲ

                        اإلجراءات تنفیذكما تتولى  .وضمان التنسیق الحكومي ،والتنظیم التشریعمتابعة  في

   .336خطار المجلس الدستوريإب والخاصة بسلطة رئیس الجمھوریةالمرتبطة 

                                                                                                                             :فاقھآو ھاراض دورھا القانوني وتقییم نشاطستعإمانة العامة یجب على مكانة اف وللتعر

تنظیم عمل الحكومة ووظیفة  وظیفةساسي یجمع في معناه ٲوھو دور  :الدور القانوني-1

   ستشارة القانونیة.خیرا وظیفة اإلٲصدارھا وإعدادھا وإو ،النصوص القانونیة تحضیر

                                                   
مین ."یضطلع ا1فقرة23المادة  17/10/1990مانة العامة وتنظیمھا الصادر في ختصاصات اإالمتضمن  90/321وم الرئاسي ) المرس 334

عداد مشاریع النصوص ذات إجتماعات مجلس الوزراء والحكومة والعام للحكومة  بدعم عمل رئیس الجمھوریة والحكومة في مجال تحضیر اإل
 http://www.sgg.dz الطابع التشریعي والتنظیمي " . 

مانة فیما یلي"مراقبة مطابقة مشاریع القوانین والتنظیمات والتنسیق . تحدد صالحیات ا2فقرة 23عاله المادة ٲلیھ إ)نفس المرسوم المشار  335
ویتولى نشرھا في الجرید ة الرسمیة. مشاركة  ،لتوقیع رئیس الجمھوریة والحكومة القانوني للنشاط الحكومي. تحضیر مشاریع النصوص التي تقدم

عمال مجلس الوزراء والنتائج ٲعداد خالصة إعضاء الحكومة. ویتولى تبلیغھا ،عمال مجلس الوزراء والحكومةٲعداد جدول إالسلطات المعنیة في 
رسال إجراء التشریعي السیما ما یخص عضاء الحكومة. متابعة كل مراحل اإلٲعلى  ویتولى المحافظة علیھا وتوزیع القرارات ،التي تسفر عنھا

جراءات المرتبطة سئلة النواب الكتابیة. وتنفیذ اإلٲقتراحات القوانین ومعالجتھا وإستالم إو ،لى المجلس الشعبي الوطنيإمشاریع قوانین الحكومة 
  خطارالمجلس الدستوري.إ بسلطة رئیس الجمھوریة في

  .176-175الصفحة 2005داري طبعة لباد ناصر لباد، القانون اإل ) 336
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 العمل مسار تنظیمرئیسي في كل مرحلة من  تتدخل كجھاز مانة العامة للحكومةفا

ن مداوالت ھذین ٲلى إونظرا  .الحكومة ومجلس الوزراء جتماعاتتحضیر إلالك ،الحكومي

تصال باإلمین العام ھو الذي یتولى تحضیره ن اإف ،عمالٲالمجلسین تضبط بموجب جدول 

 )حسب الحالة(عمالول اتبلیغ مشروع جدو ،ول ودیوان رئیس الجمھوریةیر امع الوز

 ستدعاءات مرفقةالحكومة باإل عضاءٲیوافي ثم  الموافقة المبدئیة.حدھما لتلقي ٲ لىإ

یر ملفات تحضب مانة العامة كما تقوم ا .337عمالبالنصوص المدرجة ضمن جدول ا

 المالحظاتو المذكرات قتضاءالتي تشتمل عند اإل ،ولا والوزیررئیس الجمھوریة 

   الدراسات. بھذه الخاصة

عات الحكومة اجتمإو المجالس الوزاریة المشتركة مین العام للحكومة في جلساتیشارك ا

براز نقاط إوالنصوص  في مشاریع راء الوزراءٲبتلخیص  ویقوم  ،ومجلس الوزراء

الفردیة  القراراتو مصادقة مشاریع النصوصیعرض للو  .التحكیمالتي تتطلب ختالف اإل

تنفیذ  متابعةب للحكومةمین العام األ یكلفكما  .ن تكون محل موافقة المجلسٲالتي ینبغي 

                                                                                                          .                    338الوزراءجتماع الحكومة ومجلس إالقرارات المتخذة في 

لعملیة المرحلة الرسمیة  ٲفتبد ،القوانین وتحضیر دراسة لما بالنسبة لدورھا في مجاٲ

شراف إعداد المشروع تحت إیتم ثم  ،مانة العامة للحكومةلى اإ رسال النصإدراسة  بال

تسجیل مین العام ایقترح  صاحبة المبادرة ثمتنسیق مع الوزارة بال ،مانة العامة للحكومةا

جتماع الحكومة إثناء ٲالموافقة  بعد حصولو جتماع الحكومة.إعمال ٲالمشروع في جدول 

جباریا بجمیع مشاریع إر الذي یخط ،لى مجلس الدولةإمین العام مشروع النص یرسل ا

مین للمصادقة. ثم یقوم ا على مجلس الوزراءیعرض  ،مجاس الدولة يٲروبعد  القوانین

 الوزیر ویعلم ،سم الحكومة على مكتب المجلس الشعبي الوطنيإیداع المشروع بإب العام

  . المكلف بالعالقات مع البرلمان ول والوزیرا

                                                   
337)  http:// www.sgg.dz.  
338) http://  www.sgg.dz.                                                                                                                                                                                                                                       

.                                                                                           176الصفحة  2005داري، طبعة لباد ناصر لباد، القانون اإل -  
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بخصوص مشاریع القوانین العضویة المستحدثة  لكیفیةابنفس و ھذه عداداإل مراحل وتتبع

یعدھا رئیس الجمھوریة بصفتھ  التيوامرمشاریع ا وصوكذلك بخص ،خیرافي الدستور

  حكام الدستور.طبقا  سلطة مفوضة

النصوص التي و ،339الشعبي الوطنينین من المجلس قتراحات قواإمانة العامة كما تتسلم ا

الذي یعني الموافقة على الجمھوریة للتوقیع وتعرضھا على رئیس  ،علیھا البرلمانصادق 

   علم الكافة. لى إلتصل  ثم تنشرھا في الجریدة الرسمیة ،صداراإل

مع الوزیر  ھاعدادإشرف على عملیة وت ،مشاریع المراسیممانة العامة تحضیركما تراقب ا

و ٲ الجمھوریة رئیس عقبل تقدیمھا لتوقی ،صاحب المبادرة. وتقوم بمراجعة الصیاغة النھائیة

ثم تقدم للنشر في  ،)ختصاص في ذلكیعود لھ اإلنص ولمن لطبیعة ال (تبعاول االوزیر

                       الجریدة الرسمیة.                                           

لة قانونیة تعیق تجسید ي في كل مسٲبداء الرإ ستشاریة فتكون بدعوىما عن وظیفتھا اإلٲ

  .   ختالف الوزراءإللفصل في  ي تحكیميٲر بداءإبدعوى  و یكونٲعمل ما 

 نھا بمثابة مكتب دراساتٲیمكن القول  :العامة للحكومة مانةنشاط ا وبخصوص تقییم -2 

تخصص یساعد على لى إویحتاج  و التقییمو التحلیلیتطلب  ھاعمالٲن العدید من ٲذ إ ،یقيقح

   .ن بالدراسات والتلخیصبمدیري الدراسات ومكلفی وھي في ذلك تستعین  ،الدراسة

صوص ستغالل رصید النإھیكل متخصص یقوم ب نشاءإلى إمانة العامة تسعى اكما 

رشیف وحفظھ حسب المقاییس القانونیة. وكذلك من خالل تنظیم اوالوثائق القانونییة 

البحث  یسھل من عملیة ،لي لتشكیل بنك للمعطیاتعالم امعالجة كل التشریع بواسطة اإل

  لقانونیة.مثل للوثائق ااستغالل واإل

 مانة العامة للحكومة منتمكن ا ،340خرى تابعة لھأجھزة أوتساعد رئیس الحكومة  -2 

 رقابةفي مجال  لى حق تدخلھاإ بالنظر ،انوني حقیقي للحكومةمستشار قھا كم بدوریاقال

                                                   
339 )http://www.sgg.dz. 
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  .المختلفةكما تساعدھا في ذلك الدوائر الوزاریة  ،عن الحكومةعمال القانونیة التي تصدرا

للنصوص  ضبط الصیاغة النھائیة على األمانة العامة تسھر ختصاصاإل ھذا نطاقفي و

عرضھا على السلطات المؤھلة قبل  ،لمقترحة من الدوائر الوزاریةالتشریعیة والتنظیمیة ا

جتماع إ(المراقبة وٲ ،لى المؤسسات الدستوریة للمصادقةإحسب الحالة  رسالھاإو ٲ ،للتوقیع

   .341الدستوري)المجلس  ،البرلمان ،مجلس الدولة ،مجلس الوزراء ،الحكومة

نسجام إمن مطابقة ومانة العامة كد اتت بعدھاو ،ولیةالدراسة ا الوزاریةوتتولى القطاعات 

  .ھداف المقررة تحقیقھاومع ا ،طار القانوني المعمول بھالمشاریع المقترحة مع اإل

 وضعالوزارات، ولیة التي تقدمھا النقص في الصیاغة ا سین النوعیة القانونیة وتفاديولتح

بمدیریاتھا  وتعتبر الوزارت .342عداد النصوص والمصادقة علیھاإجراءات ٲ یبین امنشور

في التي تستغلھا  ولیةمانة العامة بالمادة ابمثابة الروافد التي تمد ا ،المختلفةالمتعددة و

   .نسجام الضروريلضمان اإل الوزارات المختلفةبین ، ثم تنسق المجال القانوني

الذي یفرض  ،قتصادياإلسیاسي واللتوجھ لخدمة  جدیدةتستحدث وزارات وكثیرا ما 

ن ٲمع المالحظة  ،ھمة وترقیة اإلستثمار)المسا وزارة ل(مثوفھتمامات متباینة حسب الظرإ

                                                                                                               تحول وظیفة الدولة. بسبب قتصادي في تزاید مستمرني واإلالتقالطابع  الوزارات ذات

                                                                                        :مساعدة خارجیةجھزة ب تدعیم رئیس الحكومة – ثانیا

ت ستشاریة ذاجھزة االمساعدة لرئاسة الحكومة في االمستقلة وجھزة الخارجیة تتمثل ا

 قتصاديالمجلس الوطني اإل :منھا الطابع المتخصص حسب القطاعات وھي عدیدة نذكر

لى إ ،للتخطیط والمجلس الوطني ،على للبیئةوالمجلس ا ،ومجلس الدولة ،جتماعياإلو

                                                                                                                                                               
مثل في مدیر جھزة ھیاكل داخلیة تت. (ونجد ضمن ھذه ا13، الصفحة2005داري طبعة لبادداري، التنظیم اإل) ناصر لباد، القانون اإل 340

صالح جھزة تابعة  مثل المدیر العام للوظیف العمومي  والمندوب  لإلٲمین العام للحكومة والمكلفون بالمھمة. ثم الدیوان  ورئیس الدیوان  ا
عادة تنظیم إبة حوال وبمناسن تتغیر حسب اٲداري.) وكل ھذه االھیاكل یمكن صالح اإلقتصادي  والمندوب للتخطیط  والمدیریة العامة لإلاإل

                                                                                                  و خارجي للسلطة التنفیذیة.                                                                                                    ٲداخلي 
  95.ص.1994. السنة 1عبد القادر بولسان، مصالح  رئاسة الحكومة ( باللغة الفرنسیة)مجلة االدارة العدد انظر كذلك –

341 ) http:// www.sgg.dz. 
عداد النصوص والمصادقة إجراءات إمانة العامة المتضمن ، عن ا02/02/2000الصادر في  2000/اع  ح/د/077) المنشور رقم  342

  علیھا،المرجع السابق.
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ولین على تناول المجلسین اوسنقتصر .جھزة التي تساعد بعض الوزاراتجانب بعض ا

النشاط الحكومي.                                   في ةساسیا حجم مساھمتھملى إوبالنظر  ،لعامالذین یتسمان بالطابع ا

                              :مساعدة للحكومة فنیة جتماعي ھیئةقتصادي واإلالمجلس الوطني اإل-1–

 :المساعدة للحكومة قتصادیةستشاریة والھیئة السیاسیة اإلالھیئة الفنیة اإل صفةیجمع المجلس 

وال ثم ٲ لى وزیر المالیة والتخطیط إوكلت رئاستھ ٲستشاریة ھامة إالمجلس ھیئة فنیة  -1

 لى رئیس الدولةإراءه ٲویقدم  ،وكان في السابق یجتمع مرتین في السنة ،لوزیر الدولة

سي وھو حسب المرسوم الرئا الحكومة.رئاسة  ة وخیر یجمع بین رئاسة الدولھذا ا عتبارإب

 ،343جتماعیةقتصادیة واإلوالتشاور في المیادین اإل للحوار نھ جھازٲ علىوصف ی لھ المنش

جتماعیة قتصادیة واإلالمیادین اإلجتماعیین في الحوار بین الفاعلین اإلھدفھ ضمان 

بدلیل (ف تحقیق وتجسید السیاسة الحكومیةالذي كان لھ ھد ھسابقوھو یختلف عن  ،والثقافیة

قتصادي في المجالین اإل للحكومة التي قدمھا توصیاتالوالمقترحات و تقاریرالودراسات ال

نھ إنتھى إلى أراء ذات أوقد تأكد لكثیر من المالحظین بمناسبة تقییم عملھ  .)جتماعيواإل

    .344قیمة فنیة

ختصاصاتھ ھي التي دفعت إوتعزیز  ن طریقة عملھ بالتداولإلسیاسیة فما عن وظیفتھ اٲ - 2 

ول وقد یصح ذلك بالنسبة للمجلس ا .الغرفة البرلمانیة الثالثةمثابة نھ بٲلى القول إالبعض 

ت بھ فعال ستعانإن الحكومة الجزائریة و البرلمان.غیاب ستحدث في الستینات في إالذي 

 ،قانون الثورة الزراعیة ،شتراكي للمؤسساتاإلبالتسییر مرالمتعلقالتشریع(افي مجال 

 تخوف من تحولھ إلى غرفة برلمانیةی البعض جعل ،سعار)وا جورا قانون مشروعو

كذلك لیھ إتنبھت ما  وھذا قوم لجان البرلمان.تالذي  التحضیري والتحلیليالعمل یتولى  ھنكو

                                                   
  .05/10/1993المتضمن انشاء المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي الصادر في  225-93المرسوم الرئاسي رقم ) 343
."وھو من حیث 293الصفحة  1989دارة الجزائریة، عن المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ستشاریة في اإل) احمد بوضیاف، الھیئات اإل 344

ة لجان دائمة ھي لجنة التقدیر ولجنة اآلفاق والتطور ولجنة العالقات اإلجتماعیة ولجنة البیئة وتھیئة اإلقلیم تركیبتھ یغلب علیھ الطابع الفني، ولھ عد
  مرات في السنة بصفةعادیة، كمایمكنھ أن یجتمع في دورة غیر عادیة"3ولجنةالسكان والحاجات اإلجتماعیة ، ولھ مكتب وأمانة إداریة. ویجتمع 
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 خرتجاه اإللخالفا  ،1958345سیس ھذا المجلس في دستورھا سنةعند ت الحكومة الفرنسیة

بالضرورة سلطة یفقد  ال ،ختصاصات المجلس وتعزیزھاإع في ین التوسٲ الذي یرى

  .346راد التوغل فیھاٲذا إالعلیا على ھذه المجاالت  المشرع

الحكومة فقط  نھ لیس بمستشار خرٲلى إن نظام متلف وضع المجلس مریخقة اوفي حقی 

في قوانین  راءٲعدة  نھوك قتراح حقیقیةإداة ٲنھ ٲھو كذلك مستشار الھیئات النیابیة. ونماإو

   ستثناء قوانین المالیة.إجتماعیة باإل وٲ قتصادیةالخطط اإلببرنامج المتعلقة 

العمل ن إ"بقولھ ستشاریةالتداول والتنفیذ والھیئات اإلوقد میز موریس ھوریو بین ھیئات 

و جماعة) ٲ(فرد  عن جھةصدرتعبیر قانوني ینھ ٲ و ،ساسھٲعمل عقلي في ستشاري اإل

ل التنفیذي الذي یعبر وھذا خالفا للعم ."القرارتخاذ داریة ھي وحدھا مؤھلة إلإحیال سلطة 

ھره فھو بھذه الصفة یشمل في جو. 347فرادزاء اإثر قانوني ٲحداث إى لإھدف ترادة إعن 

   .منھا ستفادةمالئمة لإلجمع الحقائق ونشرھا وترتیب البیانات ووضعھا في صیغة 

قتراح إیعتبر كذلك ھیئة  ،ستشارياإلوفني الالطابع  تھ بینصففي  الذي یجمع فالمجلس

ویسھل  كثیرا وقتاللحكومة  یوفرو لتي یقدمھاالتوصیات او رالتقاریتؤكده كما  ،موضوعي

                                                                                                                                                                                               .   348تالمجاالتنظیم ھذه  الھ

                   :انونفي مجال الق مساعدة للحكومة ستشاریةإھیئة  مجلس الدولة -2

                                                   
345) A. Berramdane, Chroniques constitutionnelles, La loi et l’équilibre constitutionnel, in RDP,1993 
(p.719-768) p.726. « En effet sur proposition des représentants des organisations professionnelles, le 
Comité consultatif constitutionnel a précisé dans le texte du projet constitutionnel la composition du 
Conseil économique et social et élargi d’avantage ses compétences. Le gouvernement qui n’était pas 
tout à fait hostile à un renforcement du rôle du conseil économique, sans pour autant aller jusqu’à 
instituer un tricaméralisme, a retenu certains de ces amendements. ». 

.                                                                                                                      523الصفحة  1990داریة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر )احمد مجیو، محاضرات في المؤسسات اإل 346
.                                                                                                                            293محمد بوضیاف، الھیئات االستشاریة في االدارة الجزائریة، المرجع السابق الصفحة  –
  .150-149االداري، المرجع السابق الصفحات  ناصر لباد، القانون -

  .186-89دارة الجزائریة، المرجع السابق الصفحات ستشاریة في اإل) احمد بوضیاف، الھیئات اإل347

ول بالجزائر المستقلة." وحسب ھذه المادة جتماعي اقتصادي واإلنشاء وتنظیم المجلس الوطني اإلإالمتضمن  610-68مرمن ا 4المادة   348)
ن یقدم لھا تقریر عن ذلك. ٲقتصادیة للبلد ون یبلغ الحكومة كل مسالة  تتعلق بالسیاسة اإلٲن المجلس منح سلطة المبادرة من تلقاء نفسھ في ٲھر یظ

  قتراح في غیاب البرلمان.إن تجعل من ھذا المجلس ھیئة ٲرادت ٲنذاك ٲن السلطة السیاسیة ٲلى القول إوھذا ما دفع البعض 
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 تجعلالتي  ،152بموجب المادة1996ستحدثھا دستورإمجلس الدولة مؤسسة دستوریة یعتبر

لدى ستشاریة إة ھیئو ،داریةالجھات القضائیة اإلعمال مقومة قضائیة علیا منھ ھیئة 

بصفة  تعرض على مجلس الوزراء مشاریع القوانین التيكل  نبش ائھارأبداء إلالحكومة 

فة یوظنما یتولى إو ،وظیفتھ القضائیةال في ینحصر ال ھختصاصإف .349أولیة و وجوبیة

 ون العضوي المتعلقناالقمن  4المادةأحكام  كما تبینھ ،االولى عنأھمیةالتقل  ستشاریةإ

على ما یلي" یبدي مجلس الدولة التي تنص  ،وتنظیمھ وعملھ مجلس الدولة  إختصاصاتھب

.وقد 350"ضمن نظامھ الداخلي والكیفیات المحددة حسب الشروط في مشاریع القوانین یھٲر

 وسع كثیرا منلی ""مشاریع النصوص صیغة ختیارإلى إوع القانون العضوي رتجھ مشإ

كما  ،فیذیةالتنالرئاسیة والمراسیم  المراسیمو وامراتشمل  حتى لمجلسھذا ا ستشارةإ مجال

د یؤكل ،351وامر ومشاریع المراسیمتشمل ا ستشارةجعل اإلفعل المؤسس الفرنسي الذي 

حقیقیة في  ستشاریةإھیئة  ویجعل منھ، الدولةولي لمجلس استشاري الطابع اإلبذلك 

سلطة  لىإرقى ن یٲقبل  ةستشاریإ ول ىسلطةا ھمراحلفي  كان فقد. المجال القانوني

 الفصل فينھائیا بحق مجلس الدولة في قرٲالذي  ،24/05/1872 قانونبموجب  ئیةقضا

  داریة على قراراتھ.لى مصادقة السلطة اإلإحاجة  دون داریةالمنازعة اإل

ومشاریع القوانین  ي مجلس الدولةٲلر التشریعیة وامراي یخضع الفرنس لكن المؤسس

 . مشاریع القوانین ذكرب كتفىإ بخالف المؤسس الجزائري الذي ،352بموجب أحكام الدستور

 تضمن مرسوم تنفیذيستشاري  بموجب إلا ھختصاصإمجلس الدولة في فرنسا  ستكملإوقد 

                                                   
                            .                                                                                                                            119المعدل والمتمم، المادة 1996 ) دستور 349

 2011السنة 1م السیاسیة، جامعة مولود معمري  تیزي وزو، العددستشاري لمجلس الدولة، المجلة النقدیة للقانون والعلوبوجادي عمر، الدور اإل–
  .94-50الصفحات 

ختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ، الجریدة الرسمیة إ المتضمن 30/05/1998الصادر في  01-98) القانون العضوي رقم  350
                                                                                             .                                              30/05/1998بتاریخ  37/98رقم
  مام مجلس الدولة.ٲستشاري جراءات وكیفیاتھا في المجال اإلشكال اإلٲالذي یحدد  29/08/1998المؤرخ في  261-98المرسوم التنفیذي رقم –

351) G. Vedel,  Droit administrarif, op.cit. p.602. « L’assemblée générale ordinaire comporte 35 
membres sous la présidence du vice président. Elle est compétente en matières de projets de lois et 
d’ordonnances, de projets de règlements d’administration publique et de decrets en forme de règle-
ments d’aministration publique  ». 
352) Constitution française de1958, art 38/2 document d’études, op.cit. 
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التي تتوالھا السلطة  المراسیم ومشاریع المراسیم خضوع یؤكد ،يدارصالح القضاء اإلإ

  .353ستشارةإلل التنفیذیة

ولذك  ،اومحدود اشكلی اختصاصإستشاري للمجلس ختصاص اإلفقد جعل اإل في الجزائر ماٲ

وفي  في حالة الشغوریة سارئال وامرا لىإستشارة یرفض تعمیم اإل المجلس الدستورينجد 

 المادةعتبرإحیث التفیذیة.  المراسیم الرئاسیة والمراسیم إلىو ،حالة الظروف االستثنائیة

لغاء إمحل  وجعلھا ،للدستور غیر مطابقة ولىالرابعة من القانون العضوي في صیغتھا ا

ختصاص رجع اإلٲو ،354مطابقة القانون العضوي للدستوربمراقبة المتعلق  ھیٲفي ر ،جزئي

   القانونیة. لى حدودهإ ستشارياإل

 تحدیدھا مرٲسند ٲفقد  ،ستشاريختصاص اإللمباشرة اإل جرائیةالناحیة اإل خصما یما ٲ

قد تناول و .355لة ودققأالذي فصل في المسالمرسوم التنفیذي والذي صدر بموجب  للتنظیم

ن ٲ ھ یجبنٲو ،یتحرك من تلقاء نفسھ وال ،یعمل المجلس نھ الٲجرائي مبینا الجانب اإل

بمشاریع  مجلس الدولةخطار إوجوبا یتم و  .یھٲیبدي بر یخطر من قبل الحكومة حتى

 یرفق الحكومة علیھا، بعد مصادقة مجلسوذلك ،حكومةمین العام للمن قبل االقوانین 

ویسجل ذلك في السجل الزمني الخاص  ،المحتملة كل مشروع قانون بالوثائق خاللھا

كمقرر یتولى دراسة  ،للدولة مجلس الدولة مستشارا ستالم یعین رئیسبعد اإلو، خطارباإل

                                                   
353 ) G.Vedel,  Droit administratif,  op.cit. p.601-602.                                                                                                                         
–Decret exécutif, n°63-767.du 30/07/1966. Qui détermine la compétence consultative du C.E.                                             

ختصاصات إ، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن 19/05/1998/ق.ع/م.د/ المؤرخ في 06ي المجلس الدستوري رقم ٲ) ر 354
                                                                                                                             .                    30/05/1998بتاریخ 37/98مجلس الدولة وتنظیمھ وعملھ للدستور، الجریدة الرسمیة رقم 

                           .              70-51الصفحة  2011السنة  1ستشاري لمجلس الدولة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، العددعمر بوجادي، الدور اإل –
مام مجلس الدولة، ٲستشاري جراءات وكیفیاتھا في المجال اإل، الذي یحدد أشكال اإل29/08/1998في  261-98) المرسوم التفیذي رقم  355

                                   .                                                                  29/08/1998بتاریخ   64/98الجریدة الرسمیة رقم
)  ثم مباشرة یتم تعیین مقرر 4-3-2خطار(المواد  خطار في السجل الزمني الخاص باإلمانة مجلس الدولة یسجل اإلٲخطار الذي تتسلمھ بعد اإل –

ي..'                               ٲخیرا البت فیھ بالرٲمناقشة المشروع وعالم بنتائج المقرر ثم ي واإلٲعداد مشروع الرإمن المرسوم التنفیذي ثم دراسة الملف و 5/2المادة 

  .27الصفحة   2002سنة  1ستشاري لمجلس الدولة، مجلة مجلس الدولة، العدد ي اإلٲعبد الرزاق زوینة، الر-
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غلبیة وفي وتتخذ المداوالت با ،نتھاء من الدراسة تتداول الجمعیة العامةوبعد اإل. الملف

                                         . 356الرئیس مرجحا یكون صوت صواتا تعادلة حال

 التنفیذیة في المجال ةالتوظیف الجدید للسلط المطلب الثاني/
  قتصادياإل

جت   ثم در ولاستقالل في الدستوراإل منذقتصادیة ھتم المؤسس الجائري بالمسالة اإلإولقد 

. وعرفت                     كل منھا قتصادي الذي تبنتھالتوجھ اإل ختلفت فيإن إو ،الحقةلاعلى ذلك الدساتیر 

 تسمت المرحلةإ ،قتصاديللنشاط اإل في تنظیمھا ومباشرتھا مرحلتین الجزائریة الدولة

 سیاسة بسبب و قتصادیةزمة اإلبعد ا تقلص حجم تدخلھا ثم ،الدولة تدخل بسعة ولىا

   بعد منتصف الثمانینات.المفروضة علیھا  قتصادينفتاح اإلاإل

 قتصادإفرض  جلٲمن  نفتاح ھذهاإل سیاسةل المؤسسات المالیة العالمیة حضرتومھدت  وقد

 حضرت كما قتصادي على المستوى العالمي.وتوحید التوجھ اإل ،على الدول النامیة السوق

 والتي تنظر ،الجنسیات بالشركات المتعددة المسماةقتصادیة العالمیة الشركات اإل یضاٲ لذلك

وقد لجأت  ة.داسیذات ا كدول لیھإ مما تنظر كثرٲ ،لھا سواقاٲنھا ٲعلى  لى الدول النامیةإ

لى وسائل التدخل إو ،)1988-1963(ىولفي المرحلة ا لى وسائل التدخل المباشرإ الجزائر

  قتصادي.التنظیم والتسییر اإل)من 2005-1988(خالل المرحلة الثانیة مباشرالغیر 

  لیاتھاآقتصادیة ولتنمیة اولى لالمرحلة ا ول/ا الفرع
 ة نظام المؤسس 1987و1967 بین الممتدةولى ا خالل المرحلة الجزائریة الدولة وقد تبنت

المسخرة لتحقیق دوات ا وجعلت منھا ،التخطیط المركزيسلوب ٲالعامة و قتصادیةاإل

 ستمرإبنظام التسییر الذاتي والذي  اإلستقاللبعد  وقد سبق العمل مباشرة قتصادیة.ة اإلالتنمی

                                                   
اإلجراءات وكیفیاتھا في المجال المتضمن تحدید أشكال  29/08/1998الصادر في  261-98من المرسوم التنفیذي رقم  8الى 2) المود 356

  المرجع السابق. 29/08/1998بتاریخ  64/98اإلستشاري أمام مجلس الدولة، الجریدة الرسمیة رقم 
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تحولت  . ثم357الفراغ الذي خلفھ ذھاب المعمرین لتجاوز 1965 بھ العمل إلى غایة

كانت واإلشتراكي.  وأدمجت في القطاع العام بمجب نظام التسییرالمؤسسات المسیرة ذاتیا 

                                      ساسا.ٲعلى القطاع العام شتراكي الذي یرتكزمع النظام اإل لیات منسجمةاآل ذهھ

                                                                    :الوطني قتصادلیة لبرمجة اإلآالتخطیط ك وال/ٲ

ت سیاسة التخطیط في الجزائر بمخططات ثالثیة ثم رباعیة وھذا خالل الفترة الممتدة ٲبدلقد 

وكانت سیاسة  .في الثمانیناتمدت المخططات الخماسیة تعإوبعد ذلك  ،1980و1967بین

ساسیة داف اھاحد ٲن ٲذ إ ،لى رفع وتیرة التنمیة بشكل متوازنإالتخطیط ھذه تتجھ 

 محافظة على التوازن الجھوي والتوازن بین القطاعاتال ھو ،للتخطیط المركزي

  . 358المختلفة

بصفة بدأ تطبیقھ  نٲإال  ،ولى للثورة الجزائریةیام االتخطیط في ا ٲسس مبدت ورغم

نطالقة لبرمجة التنمیة الوطنیة إالذي شكل  ،1969 -1967ول المخطط ا بتداء منإ حتشمةم

وعمل على  ،التدقیق في التقدیراتمل المخطط الثاني جھود كستإثم  في الجزائر المستقلة.

 ططخبت عملیة التخطیط تعمل أبدو .نجاز وتطبیق الخططإشراك الھیئات المحلیة في إ

  .في الثمانینات نجازبرنامج واجبة اإل لى خططإلتصل  ،توجیھیة

الجھاز ووزنھ  عةیطب یتضح من نماإو ،رقامیقاس باھمیة مكانة التخطیط الٲلكن مقیاس و

تحاد السوفیاتي )في اإلطیطھیئة التخ Gosplan(مثال فھیئة الغوسبالن .ككل في النظام السیاسي

ما في الجزائر فقد بقي ھذا ٲ. لھ مكانھ ھامة بین المؤسسات السیاسیة العلیا في الدولةكان 

                                                   
357) M.Boussoumah, L’entreprise socialiste en Algérie, éd OPU 1982, éd economica (édition fran-
çaise), p.3. « La diversité des modes d’ organisation de l’économie s’explique  principalement par les 
changements constitutionnels de 1965 qui ont affecté de manière durable la nature du socialisme 
algérien. Perspective finale de la Charte d’Alger, lautogestion, qui implique nécessairement la décen-
tralisation des activités sociales,n’est plus qu’un moyen, parmi tant d’autres,, de réalisation du socia-
lisme. En même temps elle cède la place à un socilisme d’essence étatique ou léconomie est centrali-
sée  et déconcentrée. » 

-p.4 « il y a, par conséquent, une parenté assez étroite  entre le droit de l’autogestion et le code de la 
gestion socialiste des entreprises ». 

  .30عادة تنظیم مسارھا في الجزائر المرجع السابق الصفحة إ ) محمد بلقاسم حسن بھلول.  سیاسة تخطیط التنمیة و 358
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في  الإ لى مرتبة وزارةإلم یرقى و ،ولىالجھاز دون المستوى المطلوب في السنوات ا

شتراكیة لى شاكلة الدول اإلع لة التخطیطھا بمسھتمامإبذلك زیادة كد ؤلت ،حدود الثمانینات

  منسجم.المبرمج وال قتصادياإل لة حیویة للنموالتي تعتبرھا مس

في حین ترك  ،قتصادیةعداد وتنسیق سیاسة التنمیة اإلإوظیفة التخطیط قد ترجمت في  نإ

عداد والتنفیذ خلق وھذا الفصل بین اإل .والوزارات التقلیدیةدارات سة لإلھذه السیا تنفیذ

 دیرأ ولو .في التنفیذ ھتحكمعدم  بسبب 359، وجعل منھ ھیئة ثانویةالتخطیطوبات لجھازصع

تنسیق ال ةداء وظیفٲحتى یتمكن من  ،قتصادیةاإلدارة مقدمة اإل لوضع فيأكبر ھ وزنال

لتنمیة ل لیة برمجةآنھ ٲویعرف التخطیط على  .حسن وجھٲي على قتصادتنظیم اإلالو

 على مالمح للتعرفو .360جتماعیة على المدى القصیر والمتوسط والبعید اإل قتصادیة واإل

.                         قتصاديصالح اإلوبعد اإلبین النظامین المعمول بھما قبل  یجب المقارنة  نظام التخطیط

من  ھئداٲفي  نتحسالنظام  ولحق ھذا ،1967منذ  التخطیط نظام تطبیق في الجزائر تٲوقد بد

المحلیة في والجماعات  كالمؤسسات طاعیةوالق جتماعیةإلوا قتصادیةاإلالھیاكل  جل دمجٲ

 المخطط الرباعي الثانيبدایة مع  میدانیا التوجھتجسد ھذا و. العامة للتخطیطالمنظومة 

 ،للتنمیة المخططات البلدیة ستخدامإ و ضرورة تطبیق الالمركزیة كدٲالذي ، 1974/1977

برامج من خالل عدة  وتحقیق التوازن الجھوي المناطق المتخلفة لتنمیة داة مفصلةك

التجربة التي نقص  سببضعیفة ب كانت النتائج المحققةن ٲویمكن القول  .361ستثماراإل

المؤسسة العمومیة والوالیة  تان. وك1966362 نوفمبربتداء إ ،البرامج  الخاصة كتسبتھا فيإ

 ،1987و1967بین  ة مافي الفتر عتمد علیھا نظام التخطیط المطبقإوالبلدیة ھي الھیاكل التي 

  العملیة.نجاح إ الیھإوجعل منھا القاعدة الموكل 

                                                   
359) G. Timsit,  Dossiers de l’institut des sciences juridiques du développement Paris 5ème. 
L’administration  publique des pays en voie de développement,    p.71à73. 

. تحاد العربي للحدید والصلبقتصادي والتنمیة. مطبعة اإل) المعھد العربي للثاقافة العمالیة و بحوث العمل بالجزائر، دوروس في التخطیط اإل 360
  .194-193الصفحات  1983الجزائر

  .170عادة تنظیم مسارھا في الجزائر، المرجع السابق الصفحة إ) محمد بلقاسم حسن بھلول، سیاسة تخطیط التنمیة و 361
  .271عادة تنظیم مسارھا في الجزائر، المرجع السابق الصفحة إ) محمد بلقاسم حسن بھلول،  سیاسة تخطیط التنمیة و 362
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حال دون دمجھ في نظام  الخاص الوطني على القطاع الذي كان مفروضا ن الحذرٲ

كان سببا في تھمیش ھذا  ،بتنمیة القطاع العام القوي ھتمام الدولةإال وبل أن  ،التخطیط

شتراكیة في ظل الرخاء المالي وفي ظل السیاسة اإل ،الجزء اآلخر من اإلقتصاد الوطني

التخطیط  وذلك بالرغم من تنصیب ھیكل وطني خاص تحت وصایة وزارة .نذاكٲ المعتمدة

صدار إو رغم  ،ورقابتھستثمار الخاص في بدایة الثمانینات ھو الدیوان الوطني لمتابعة اإل

                                          .363فلم تتحسن كثیرا وضعیة ھذا القطاع قتصادي الخاصاإلتثمارسالمتعلق باإل القانون

المركزیة  ٲالقائم على مبدو 1987و1967بین لنظام التخطیط المطبق طابع التوجیھيإن ال

على  یطرحھا ، ثمالكبرىتحدید المحاوربالتخطیط جھاز  هتوالعداد یاإلجعل  ةقراطیالدیم

نجاز إعلى مستوى الوزارات والوالیات لتقییم حصیلة ممثلي مختلف القطاعات 

 ،برامج الجدیدةقتراحات حول الإثارة إو ،طط السابقستثمارات المحددة في المخاإل

لى برامج جاري إوتبویبھا في شكل برامج مقسمة  ،وتجمیعھا وتصنیفھا وتدارسھا معھم

التحاور بین الجھاز المركزي ثم یتم  .من المخطط السابق) وبرامج جدیدةو باقیة ٲ( نجازھاإ

للتخطیط وھیاكلھ القاعدیة المتمثلة في المؤسسات والبلدیات والوالیات بالتنسیق مع 

                                                                       .                          364عدادفي اإل قراطیةالدیم ٲمبدل احترامإالوزارات الوصیة 

 الھیئة السیاسیة علیھ من قبل موافقةتتم ال و تحضیر مشروع المخطط الوطنيیتم ثم 

على مشروع صادق ذلك ی وبعد ،الوطني)للجنة المركزیة لحزب جبھة التحریرا(علیھالعلیا

المركزي  ویتولى الجھاز .لزامي التطبیقإیصبح والقانون من قبل المجلس الشعبي الوطني 

 تصبح قتصادیةالخطة اإل نأل، حترام المطلوبورقابتھا لفرض اإل نجازعملیاتھإمتابعة سیر 

                                                   . 365اي حق بعد ذلك لمعارضتھٲقانونا تفرض نفسھا على نواب البرلمان الذین لیس لھم 

                                                   
  قتصادي الخاص الوطني.ستثمار اإلالمتضمن القانون المتعلق باإل 21/08/1982بتاریخ  11-82م ) القانون رق 363
  .208-207الصفحات 1964شتراكي، منشورات العالم الثالث الجزائر ) محمد دویدار، منھجیة التخطیط اإل 364

365 ) Le contrôle parlementaire,  Droit constitutionnel, documents d’études, n°14.1971, p.30-31. Sous 
la plume de P.Lalumière. « Les débats budgétaires ont-ils encore un intérêt ?». « L’intervention dans 
le domaine économique oblige également l’Etat à ne plus respecter le cadre annuel du budget. Les 
lois de programme qui se sont multipliées ces dernières années donnent à la puissance publique le 
droit d’engager des crédits pour un programme déterminé dont la réalisation s’échelonnera sur plu-
sieurs années. La modernisation de l’agriculture, la constitution d’une force de frappe, la rénovation 
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تكرس الطابع المركزي للتخطیط  ،1985/1989مخطط الخماسي الثاني المن 2/2ن المادةإ

  .                     366هریقتصاد الوطني وتسیم اإلیتنظللیة آ ھنعلى أ تؤكدو

                                                     :قتصاد الوطنيلیة لتنظیم وتسییر اإلآثانیا/ التخطیط 

  والمتعلق 13/01/1988 الصادر بتاریخ 02-88القانون  كما نظمھ لجدیداالتخطیط  نظام نإ

 قتصادیین منعلى تحریر المتعاملین اإلیحرص  كونھ طابعھ التوجیھي ؤكدی ،بالتخطیط

كثر ٲعطاء وزن إوكذلك  ،كثر لقواعد السوقٲخضاعھم إالمخطط و مركزیة الجھاز

   المخططات الدوریة. لالمركزیة في تسجیل قرارات

 ھي الجدید ن المبادئ التي یقوم علیھا ھذا النظامإالقانون فنفس من  6المادة وحسب

ولویات ٲوق مع توجیھاتھ ویعمل على تكییف قوانین الس فھو، 367الالمركزیة والدیموقراطیة

ولى الذي یتمیز المرحلة اخالفا للتخطیط في  سترشادياإل بالطابع یتمیز ھنٲ كما. التنمیة

القطاع الخاص الوطني في مسار التنمیة  دماجإوذلك بسبب  ،لزامياإلو التوجیھيبالطابع 

 القطاع الخاص جعللذي ا نفس القانون ولى منذلك في المادة ا كما یتجلى .قتصادیةاإل

في لقطاع الخاص یتواجد بقوة أصبح ف .368ین ینظمھمالمعنویین الذشخاص ا ضمن

                                                                                                                                                               
des monuments nationaux, peuvent être ainsi entreprises sans se heurter à la règle trop rigide de 
l’annuali- tée. Chaque année le Parlement est seulement appelé à se prononcer au moment du vote 
de la loi de finance sur les crédits de paiement indispensables au règlement de la tranche de pro-
gramme exécutée. Comme il a lui-même voté la loi programme, il ne peut pas, sous peine de se déju-
ger, refuser ces crédits de paiement. Il est condamné à les approuver. La place croissante occupée 
par le Plan ne peut qu’accentuer le phénomène. Le gouvernement parait décidé à inscrire dans le 
budget les investissements indispensables à l’exécution des objectifs du Plan de développement éco-
nomique et social. Comme le Parlement a approuvé le Plan (même si cette approbation a été de pure 
forme), il ne peut plus renier ses engagements antérieurs. Il doit accorder les crédits 
d’investissements qui lui sont demandés. Sa décision est, quasiment automatique ». 

"یسطر وینظم برامج األعمال  2/2" المادة 1989-1985لثاني "المتضمن المخطط الخماسي ا 24/12/1984بتاریخ 22-84) القانون رقم  366
  الرامیة إلى تدعم التكفل بتطلعات األمة وتلبیة مقتضیات بناء اإلشتراكیة وتدعیم اإلستقالل اإلقتصادي للبالد".

" أن المحاور القیادیة 6ادة منھ ، وتؤكد الم2المتعلق بالتخطیط الجریدة الرسمیة العدد 13/01/1988الصادر بتاریخ  02-88) القانون رقم 367
میة عبر لتنظیم اإلقتصاد وتسییره المنبثقة من نظام التخطیط تعتمد على اإلعداد الدیمقراطي للمخططات وعلى إحترام المسؤولیات الشرعیة والتنظی

  تقسیم العمل یضمن إستقاللیة تسییر كل متعامل في إنجاز إھدافھ المحددة في المخطط الدوري". 
  .1، المادة 2المتعلق بالتخطیط الجریدة الرسمیة العدد 13/01/1988الصادر بتاریخ  02-88لقانون رقم ) ا 368
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في  ٪20ضعف حوالي ٲوفي الصناعة بنسبة  ٪70الخدمات بنسبة في ارجیة والتجارة الخ

   .369كثر التقدیراتٲ

بسبب ضعف  ،ال تزال ضعیفة المحصل علیھا ن النتائجٲال إلكن رغم الجھود المبذولة 

. وكثرة التعقیدات البروقراطیة االداري للدولة للمستثمرالخاص الجھاز التي یقدمھا الخدمات

لدیوان رقام اٲلیھ إتشیر  كما ولىفي النتائج كان ظاھرا في المرحلة ا ھذا الضعفأن و

 وما تحقق من مقارنة بین التقدیرات بوجود فارق كبیر ،الخاص ستثمارالوطني لمتابعة اإل

                                              .                        370٪20ذ لم یتجاوز إ في القطاع الخاص ستثمارو تنفیذ اإلٲنجاز إ

 یظھر ذلك حسبما ،الخارجیة الالمركزیة السوق ھفي تطبیق التخطیط الجدید نظاموقد شمل 

الدولة  تنازل تتضمن دخل تعدیالتٲالذي  .371الخارجیة حتكار التجارةإ قانون ممارسة في

العام البرنامج  طارإعباء سنوي یندرج في ٲطبقا لدفتر ،الخاصة المؤسسات لفائدة عن حقھا

وسع ٲ بموجب ھذا القانون بمرونة یستفید القطاع الخاص الوطني حیث ،جیةللتجارة الخار

                                                                                            .البرنامج العام ستیراد یرخص بھاواإل في مجال التصدیر

                                                                                                           : تتكفل بثالث مھام ھي ،ططات دوریةعلى مخ نظام التخطیط الجدید ویرتكز

                                     إشباع متطلبات بناء  )2 ،یمھا بما یستجیب لطموحات المجتمعوضع برامج نشاط وتنظ )1

                                                                            .قتصادي للبالدستقالل اإلدعم اإل )3 ،الوطنيقتصاد اإل

          ،ھدافحیث ا تختلف من ،نواع من المخططاتٲط  ثالث ویعرف التشریع الخاص بالتخطی

تجاھات العامة للتنمیة على ضوء اإلستراتیجیة ھداف اإلفالمخطط الطویل المدى یحدد ا

في المیادین   ستثماراتقتصادیة لإلالفعالیة اإلالتي تضمن  ختیارات الجماعیةواإل ،الھیكلیة

وفق متطلبات التھیئة الوطني  قتصادراإلیسیتوینظم  ،ھالكستنتاج واإلواإل المختلفة

                                                   
  .277)محمد بلقاسم حسن بھلول، المرجع السابقن الصفحة 369
  . 278عادة تنظیم مسارھا في الجزائر، المرجع السابق الصفحةإ) محمد بلقاسم حسن بھلول، سیاسة تخطیط التنمیة و 370
 3و6و9، المواد 29حتكار التجارة الخارجیة الجرید الرسمیة العددإالخاص بممارسة  19/07/1988بتاریخ  29-88قانون رقم ) ال 371

  بالخصوص.
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ةلتطور العالقات اإل وكذلك وفق التوجھات الرئیسیة ،قلیمیةاإل                                                                                            . 372قتصادیة الدولی

ویتولى  ،للمخطط الطویل ستراتیجیة العامة نھ یتكیف مع اإلإف ما المخطط المتوسط المدىٲ

كما یتولى تحدید قواعد توجیھ  ،قتصادیةھداف الكمیة والنوعیة حسب القطاعات اإلتحدید ا

                                    .رة التنمیة وتحسین مستوى التوازنوتنظیمھ وتسییره لرفع وتی ،قتصاداإل

في  حداث التصحیحات العامة المفصلة إل داةیمثل ا نھإالقصیرالمدى(السنوي)ف المخطط ماٲ

 والتنظیمیة قتصادیةلیات اإل. ویستخدم اآلقراراتھ نجازإ سیر ثناءٲالمدى المتوسط  المخطط

  .قتصاد الوطنيللتحكم في تنظیم اإل

طویل  الذي یھتم بتحدید تصور ،م التخطیطالثالثة على مستویات نظاالمخططات وتعبر

ھداف متوسطة المدى مستوحاة من ٲعامة. و ھداف استراتیجیةٲالمدى للتنمیة من تحدید 

قتصاد الوطني اإل تطور ف سنویة مفصلة ومكیفة مع معطیاتھداٲو ،الطویلة منھا

توفق بین لى ھذه المستویات المتكاملة إیة التنمتكون تجزئة مخطط  بذلك . و373والدولي

  .نجازة والفعالیة في اإلالرؤیا البعیدة للتنمیة والواقعی فضیلتین ھما

                                                       : يف فھي تتمثل الجدید قانون التخطیطحسب  ربعةٲشخاص التخطیط  فھي ٲما عن ٲ

.           قتصادیینعوان اإللتوجیھ وتنظیم نشاط جمیع االمركزیة بصفتھا الھیئة الدولة )1

المحلیة كھیئات المركزیة تنمي الطاقات المحلیة تنمیة مخططة.                          الجماعات )2

                                                                 المخطط .  ھداف المحددة لھا فينجاز اإ التي تقع علیھا مسؤولیة المؤسسات العمومیة )3

                       .  طار المسار المخطط للتنمیةإنشاطھ في  باشرن یٲالقطاع الخاص الذي یجب  )4

 بتحضیر المباشرون نھم المعنیونھم إل ،شخاص القوة النافذة للتخطیطھؤالء ایعتبرو

                                                                                                                     .374تجسید المركزیة التخطیط مخططات وال

                                                                                                                                 :قتصادیةلیة لتنفیذ السیاسة اإلآقتصادیة العامة اإل ا/ المؤسسةثالث

                                                   
  .13/01/1988بتاریخ  2،الرسمیة رقم23الى13المتعلق بالتخطیط الجدید  المواد  13/01/1988بتاریخ  02-88) القانون  372
  .268عادة تنظیم مسارھا في الجزائر،  المرجع السابق الصفحة إسة التنمیة و) محمد بلقاسم حسن بھلول، سیا 373
.                                                                                                                           283) محمد بلقاسم  حسن بھلول المرجع السابق الصفحة  374

تحاد العربي للحدید قتصادي والتنمیة، عن المعھد االعربي للثقافة العمالیة وبحوث العمل بالجزائر، مطبعة اإلدروس في التخطیط اإلانظر كذلك –
  .193الصفحة  1983والصلب الجزائر 
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ب التسییر التي عرفت عجزا في میزانیتھا بسب ة الوطنیةقتصادیالمؤسسة اإلوضعیة ن إ

لتنظیم امراجعة في تبریر بدرجة كبیرة ساھم ن قد ویك ،الفعالیةأفقدھا الذي داري اإل

 التسییرالالمركزیة في  ٲمبد إعتمد الى نفس المبرر وبالرجوع .جدیدساس ٲعلى  قتصادياإل

 من تدخالت تماما رھمیحرتقتصادیین وعوان اإلل والمبادرة  ستقاللیة التسییرإن اضمل

كونھا  ،اإلقتصادیة العامة عن ھذه المؤسسة لتخليساعد على تبریر نیة اكما  .الوصایة

 الناتج عنالصعب  ليرغم الوضع الما أصبحت تتحمل مدونیتھا،التي ثقلت كاھل الدولة أ

   .و تراجع حجم مداخیلھا الخارجیة ة الدولة تراكم مدیونی

صبح من ٲإذ  ،التسییر تغییر نمط الحجة ل قامت والدولي قتصادي الداخليالوضع اإل وبسبب

ي ساحة وجودھا فبریرلت یةعن المردودن تبحث ٲقتصادیة على الوحدات اإل الضروري

 لىإوجدت المؤسسة الوطنیة نفسھا مضطرة و  لخوصصتھا وبیعھا. ، كتمھیدنتاجالعمل واإل

 كونھا كانت ،كاھلھا ثقلتٲولى التي ا خالل الفترة ابھ سیاسة التشغیل المعمول مراجعة

بسبب  المفروضة علیھا جتماعیةالحسابات اإل عتضخ انھٲقتصادیة وتغفل الحسابات اإل

      .375قتصادیةداري للمؤسسة اإلطغیان التوجیھ اإل

م العمل بھ حتى الذي داشتراكي اإلالتسییر من نمط قتصادیةاإل العمومیة مرت المؤسسةلقد  

بنظام التسییر العمل إستمروالمالیة) االولى(العضویة الھیكلةعادة إورغم  ،1988سنة

فریل ٲ بعد ثم  .قتصادیةالعمومیة اإل المؤسسات قانون توجیھ صدور ةلى غایإاالشراكي 

 عن ناتجة التي كانت و ،(صناعیة) و ثانیةٲ ھیكلة جدیدة عادةإدخلت الجزائر في  1994

 ،)Holdingالشركات القابضة( نظام نشٲ وھو ما )مع صندوق النقد الدولي.Stand-By( تفاقیةإ

 تنشٲ نھٲحتى  ،المستخدمة الخوصصة حسب التسمیة وٲصة خالذي یستھدف سیاسة الخص

 والمشاركة الصناعیة عادة الھیكلةإالمھمة عرفت بوزارة  ھذه لیھاإ وكلٲ بالمناسبة وزارة

                                                   
375 ) J.Fontanel, Evaluation des politiques publiques, OPU Alger 2005, p.38-39. Sous le titre du cha-
pitre deux : Evaluation qualitative des analyses opposées sur l’éfficacité d’une politique économique- 
L’exemple de la politique de transition en Russie. « amélioration de la gestion des entreprises appar-
tenant à l’Etat, par la mise en place  de contraintes budgétaires dures et d’objectifs précis de profit… 
réduire les interventions directes du gouvernement dans l’allocation des ressources et supprimer les 
efforts budgéraires en faveur des entreprises.. »  
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  المتضمن و 1995 وتٲفي  الصادر 95/22 رقم مرا بموجب وقد تحقق ذلك .1995بعد 

  .العمومیة خوصصة المؤسسات

 الصناعیة(الثانیة) من الھیكلة عادة إولى) والعضویة (ا عادة الھیكلةإالتمییز بین  ویجب

 من منظور توسیع تنطلق 1980ذا كانت ھذه العملیة في السابق إ. ف376السیاسیة النظرة حیث

 جعل الدولة ھي القائدة لعملیة وكذا ،قتصاد الموجھعالقات اإلتعزیز جلٲ من ،قطاع الدولة

تستھدف كونھا  ،ماتنطلق من منظور مغایر تما 1995الھیكلة في  عادةإن عملیة إف ،التنمیة

 یمكن القولو قتصاد السوق.إعالقات یزوتعز اإلقتصادیة العامة التخلص من ھذه المؤسسات

لتنظیم  عادةإ نھٲو ،الوطنيقتصاد ھي تحول في تنظیم اإل عادة الھیكلة الصناعیةإن أ

                    قتصادیة. اإل -خرى فوقٲوقتصادیة إثیرعوامل قتصاد تحت تاإل

زمة الجزائر بسبب اقتصادي الذي مرت بھ تخص الوضع اإل قتصادیةالعوامل اإلف)1

یرادات الجزائر إنھیار وتقلص إلى إدى ٲالذي و ،الثمانینات راخوٲالخانقة في قتصادیة اإل

        .          ٪43ي بنسبةٲدوالر  ملیار 07لىإ 12المالیة من المحروقات من

وھذا ما  ،جلقتراض الخارجي قصیر الى اإلإ ن تلجٲضطرت الدولة الجزائریة إوبالتالي 

                                                         ملیار دوالر. 26زاد من حجم المدیونیة الذي بلغ 

ختالل كاإل ،الوطني قتصادتسییراإل توازنیة كبرى في ختالالتإ المالي ھذا العجز حدثٲوقد 

 التنمیة ستراتیجیةإختالل في إ وكذا ،لخارجیةاتسییرالتجارة  وفي التنمیةتسییر التوازني في

     .الوطنیة المتاحة تعبئة المواردالمطبقة في مجال 

مریكیة في فرض ا ستراتیجیةنجاح اإل لىإ فھي تعود قتصادیةاإل-فوق ما العواملٲ )2

التعاون من منظمة بالتعاون مع  ذلك و ،حادیة القطبیةالقائم على ا النظام العالمي الجدید

 كما الجدیدة. المیةالع قتصادیةاإل الدینامیكیة طارإفي  ،)OCDEقتصادیة(اإل جل التنمیةٲ

 )ك الدولينوالب ،وصندوق النقد الدولي ،للتجارة المنظمة العالمیة(العالمیةات المنظم ستغلتإ

 عملت ھذه كماالعالمي بصفة فعلیة.  قتصاداإل تسیرإدارة حقق لھا تی حتىالحال روف ظ
                                                   

.                                                                                                                            113-112 -99-98الصفحة  2003ن النظریة والتطبیق، دار ھوما الجزائرقتصادیة في التشریع الجزائري بی) رشید واضح، المؤسسة اإل 376
  .1998لمؤسسات العامة في دول المغرب الطباعات العالمیة نظر كذلك  عبد العظیم لیلى، خوصصة اٲ –
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نتماء طا لإلشروجعلت منھ  ،النامیة الدول السوق على قتصادإفرض  المؤسسات كلھا على

                                                                                        .377قتصادیة والمالیةعانات اإلمن اإلستفادة واإل لى ھذه المؤسساتإ

وحررت  ،قتصاد السوق رغما عنھاإوالجزائر ككل الدول النامیة التي سبقتھا دخلت في 

قتصادي العام النشاط اإل تحكمة في تنظیمملیات السوق وقوانینھ ھي الآوجعلت  ،قتصادھاإ

  .           1994378الذكر مع صندوق النقد الدولي سنةتفاقیة سالفة بعد التوقیع على اإل ،للبالد

                                           : ھي تفاقیةستجابة لھذه اإلإعدة ابیرتد الدولة الجزائریة عتمدتإوقد 

والحلیب.                    ساسیة ھي القمح والدقیق (كالسمید والفرینة )ٲمواد  3 عداسعارتحریرا --

التجارة الخارجیة.                                                                                                            تحریر، و٪50 العملة الوطنیة بنسبةتخفیض سعر صرف  –

سمالھا للمشاركة الخاصة  ٲفتح ر وٲ ،صولھا الثابةٲالمؤسسات وبیع بعض  خیرا تحریرٲو –

وذلك طبقا  ،التسییرو بٲة ا بالملكیمٲیضا خوصصة المؤسسات العمومیة ٲ . و٪ 49في حدود

                                                              .22379-95رقم مرل

یة لفائدة قتصادالنشاطات اإل ن تنسحب من جمیعٲلى إدت بالدولة ٲ عادة الھیكلة الثانیةإف

                                                 : وظائف ھيتحافظ على ممارسة )الدولة(مسیر وبقیت  وٲكمالك  ،القطاع الخاص

.                                                                                           نسجامإقتصاد الوطني بنشط اإللت ،وظیفة المنظم الذي یضع الشروط القانونیة والتنظیمیة --

                                                   

 
377) A. Baghzouz, La clause démocratique et les droits de l’homme dans les accords d’association 
euro-méditérranéens : coopération ou ingérence, in IDARA, n°26, 2003.                                                                                                    
–B.Boumamakani .L’Etat de droit en Afrique. in Revue Juridique et Politique n°4.2003, p.449. « Une 
conditionnalité démocratique imposée aux états ». « Transposé dans le discours des bailleurs de 
fonds internationaux  comme une finalité nouvelle, l’état de droit est devenu un élément à part entière  
de leur politique extérieure. Il est imposé aux états africains par le biais de la clause 
de « conditionnalité démocratique »… pour la Banque mondiale, l’état de droit est appréhendé sous le 
pavillon de «  la bonne gouvernance »qui signifie  en plus de l’état de droit une gestion efficace des 
biens publics » 

-M.L.Benhassine, Les particularités du développement du capitalisme dans les pays du Tiers-Monde 
avec  référence à l’Algérie,  in R.A.S.J.E.P n°3.1988, p.727-743.                                                                                                                         

  .293-291عادة تنظیم مسارھا في الجزائر المرجع السابق الصفحات إ) محمد بلقاسم حسن بھاول.  سیاسة تخطیط التنمیة و 378

                                                                                                                                                              
المؤرخ في       97/12. المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة المتمم والمعدل باالمر26/08/1995المؤرخ في  22-95مر رقم ) ا 379
  .1995سبتمبر  03، الجریدة الرسمیة عدد 1997/ 19/03
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س المال.                ٲستغالل الجشع لرحتى ال یقع فریسة اإلن كمستھلك امي للمواطالح وظیفة --

                     .و مالئمةنقدیة موافقة  ة المنظم للتنمیة عن طریق تطبیق سیاسة مالیة وفوظی –

                                                                         :تباع منھجین متكاملین ھماإ الثانیة دة الھیكلةعاإوقد قررت الدولة في ھذا التوجھ الخاص ب

في التخلي السریع عن التدخل المباشر في تسییر جمیع المؤسسات  ول ویتمثلالمنھاج ا --

 تجعلو ،سناد الماليعباء اإلٲالخزینة العمومیة من والعمل على تحریر ،قتصادیة العمومیةاإل

.                                                                        380والسوق التي تحكمھا التجارة طار قواعدإفي  عمالھاٲ ؤولة عن نتائجالمؤسسات مس

وقد كان  ،شركات القابضةفي تجمیع المؤسسات فیما یسمى بال الثاني فھو یتمثل ما المنھاجٲ

ي . لكن ف1996شھر جوان بتداء منإ  )شركة11وعددھا(تنصیب ھذه الشركات  من المقرر

وھذا بسبب الصعوبات التنظیمیة التي واجھت الصندوق الوطني  ،خیر لم یتم تنصیبھاا

ع شركة واحدة تخص قطا عاد . فماالمكلف بمتابعة عملیات التنصیب ،)CNPEللمساھمات(

                        .381امعلق خرىالعشرة ا الشركات یببقي تنص ،البناء التي نصبت فعال

قتصادي یرالنشاط اإلالذي یتولى تسی لجعل القطاع الخاص ھوھذه  الھیكلة عادةإوتتجھ 

والخدمات. فھي سیاسة التجارة لى إنتاج لى اإلإ ستثمارعلى كل المستویات من اإل ،العام

 علىیقوم  قتصاد إلى إالعامة  یقوم على عالقات الملكیة قتصادإ على نقل وتحویلتعمل 

  .اصةخال كیةالملعالقات 

                                       : يقتصادیة فیما یلالسیاسة اإل ساسیة لھذهالتوجھات ا جمالإویمكن 

                                                                                                  والبحث عن المردودیة والفعالیة. ،یدیولوجیةقتصادیة من القیود اإلتحریر العملیة اإل -1

                                    نسحاب الدولة من جمیع النشاطات التنافسیة لفائدة القطاع الخاص.إ -2

دناه ٲ لیھإ المشار مرامن  5حسب المادة  ،ن تتم بسرعةٲرید لھا ٲن الخوصصة التي ٲ -3

رصة على دینامیكیة ونشاء البإ خرت ثرٲقد و .لھا الظروف تھیتلم  ،382طرق بعةرٲوفق 

                                                                                         الخوصصة.ل عملیة لى تعطیإ ىدٲ مما ،ھمانعدام التنسیق الضروري بینإبسبب  التنازل

                                                   
  .296سابق الصفحة عادة مسارھا في الجزائر، المرجع الإ)محمد بلقاسم حسن بھلول. سیاسة تخطیط التنمیة و 380
  .297عادة تنظیم مسارھا في الجزائر، المرجع السابق الصفحة إ)محمد بلقاسم حسن بھلول. تخطیط التنمیة و 381

المؤرخ في    97/12المتضمن قانون خوصصة المؤسسات العمومیة المعدل والمتمم باألمر 26/08/1995الصادر  22-95مر رقم ا 382  
  واالتفاق). -والمناقصة -العرض العمومي للبیع بسعر محدد -. ( وھي البورصة المالیة1997سبتمبر  03ةعدد، الجریدة الرسمی19/03/1997
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ظیم المنافسة  لى تنإدى ٲ ،حتكاریةإلى قوى إ ةن تتحول الشركات القابضٲحتیاط من اإل -4

القیات المھنة خإحترام إوذلك لفرض  .383المتضمن قانون المنافسةمرامن خالل نصوص 

قتصاد السوق إلى إقتصاد الموجھ وقد فرض تحول اإل التجاوزات. وٲومنع كل المخالفات 

لمسایرة  قتصادیة في المرحلة الثانیةلتنظیم التنمیة اإل لیات المعتمدةعادة النظر في اإ

        .الدینامیكیة الجدیدة

  لیاتھاآقتصادیة والمرحلة الثانیة للتنمیة اإل /الفرع الثاني 

النظر في  عادةإقد فرض علیھا قتصاد السوق بعد منتصف الثمانینات إ إن دخول الجزائر

 عرفت ھذه المرحلة صدورة. والدینامكیة الجدید وتسییره لمسایرة قتصاد الوطنيتنظیم اإل

 داریة إ عدة سلطات تقویمظھورذلك  ستتبع إكما  .ریتغیعتبارھذا البعین اإل خذت قوانینعدة 

 بمظھر ن تظھرٲ التنفیذیةطة لما یسمح للس وھذا ،أو تحل محلھ البرلمان تنافس قتصادیةإ و

                         .قتصاديوالغالبة في ھذه المرحلة من التنظیم اإل السلطة الفاعلة

                                                     :قتصاديإالسلطة التنفیذیة سلطة تقویم  وال/ٲ

ولضمان  ،ال یمكنھ السیر بدون قواعدواص قتصادي للخوفتح المجال اإلن تحریرالسوق إ

      1995 بتداء من سنةإ وذلكداء ھذه المھمة. مستقلة رسمیة  داریةإ ستحدثت سلطاتإ ذلك

 ،والتنظیمیةتابعة للنصوص التشریعیة في ممارسة وظیفة الرقابة والم البرلمانمحل  تحلل

                                            قتصادي.   تنظم المجاالت المختلفة للنشاط اإلتھتم ب التي

ستحداث إبالواقع  في ترجمت والمسیر من قبل الدولة قتصاد الموجھاإل نظام القطیعة مع نإ

حترام إوضمان  ،للمنافسة تقویم السوق المفتوحة مھمة تتولى ،داریة مستقلةإسلطات 

واسعة  ھاتدخلن مجاالت ٲ ویظھر .سعارا وحمایة المواصفة والنوعیة و القیات المھنةخإ

قتصاد اإل طیرت في مثلتھامة جدا وتوظیفتھا  نٲ و ،قتصادنھا تشمل كل مجاالت اإلٲو

                                                   
   .1995فیفري 09والمتضمن قانون المنافسة، الجریدة الرسمیة عدد25/01/1995الصادر في  06-65مر)ا 383
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ا)قتصاداإلھ(میتنظو ،المفتوح  في حمایةتتجلى  ھمیة وظیفتھاٲن ٲو . 384تنظیما عام

تحوال نوعیا لتدخل  یعدھذا و .مشروعةالین بالخدمة من المنافسة الوحمایة القائم المستھلك

یب التدخل المرنة سالالتدخل المباشرة بسالیب ٲت غیرذ إ ،قتصاديالدولة في المجال اإل

ختالالت تصحح اإل مستقلةداریة إ سناد مھمة التقویم لسلطاتإب ،المباشرة وغیرٲوالخفیة 

وسلطات  ات تنظیمداریة المستقلة ھي سلططات اإللالسوق الحرة .  فالسالتي یفرزھا نظام 

دارة بخالف اإل  ،شراف وسلطة التقویماإل وٲھي تجمع بین سلطة التنفیذ المحضة و ،تقویم

                                                                                 سلطة التنفیذ فقط.التقلیدیة التي تملك 

                                                     تنظیمیة:داریة المستقلة سلطة السلطة اإل /ثانیا

 ،ه السلطاتھذ ھمیةٲیؤكد بعض ھذه السلطات ل على االقل لتنظیمين منح االختصاص اإ

وھو في حد ذاتھ  ،السلطة التنفیذیة والتشریعیة یجعلھا في مستوى عام و ختصاصھاإ ن

 المستقلة لتقویما سلطاتن إ .385انتھا في التنظیم الجدید للسلطةحول مك تساؤالیثیر 

ة النظر في التوازن التقلیدي بین عادإ یفرض جدید مرٲ ھو ،المستحدثة في ظل ھذه التجربة

وتعمل تحت رقابة  دارة موحدةكانت اإلففي الشكل التقلیدي السلطتین التنفیذیة والتشریعیة. 

لھا طابع  سلطات ھاعتبارإما في الشكل الجدید فیمكن ٲ على للسلطة التنفیذیة.االرئیس 

ات زدواجیة السلطإعلى تعبر نھاٲو ،والطابع التشریعي التنفیذي تجمع بین الطابع ،مزدوج

  الدولة. داریة داخلاإل

ھا تعمل كون ،التنفیذیة للسلطة المركزي تعبرعن الطابع دارة التقلیدیة التيلى اإلإضافة اإلفب

داریة المستقلة ھذه السلطات اإلصبحت ٲدارة المركزیة. في تبعیة وتحت رقابة مباشرة لإل

داري على دم التركیز اإلع رلطة التنفیذیة على مظھالتنظیم الجدید للس تعبر في ،المستحدثة
                                                   
384 ) R.Zouamia,  Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie,  éd 
Houma Alger 2005, p.5. « En effet et contrairement à ce que laisse suggérer le mythe du retrait ou de 
désengagement de l’Etat de la sphère économique, le passage de l’Etat providence à l’Etat régulateur 
ne signifie nullement la fin de l’intervention de l’Etat dans le champ économique, dans la mesure 
ou «  l’économie du marché n’a pas le spontanéisme qu’on lui prête parfois ». L’intervention de l’Etat 
change toutefois de nature : on passe en effet des mécanismes de contrôle social à de nouvelle 
formes d’intervention que l’on résume sous le vocable de régulation ». 
385) R .Zouamia,  Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 
op.cit. p.18.  
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متیاز وضع التنظیم إما منح لھا من  على ذلكدل شيء ٲولیس  .ة المركزیةدارمستوى اإل

كتساب إالتي تسمح لھا بفرض تعلیمات وو ،داریة التقلیدیةدوات السلطة اإلٲحدى إالذي ھو 

التي تمكنھا من  ،سلطة التنفیذلھا داریة المستقلة سیكون اإلسلطة . فالمتیاز السلطة العامةإ

 في بعضحق فرض الجزاء  من ذلك لھا كثرٲ و ،دارة التقلیدیةمثل اإلفرض سلطة الدولة 

 ،مریكيلطات ظھرت في النظام اظھرت ھذه الس ول ماٲ و .التي یحددھا القانونالحاالت 

ھذا الطابع المزدوج  بسبب. وذلك الفصل بین السلطات إثناء على مبدستإعتبرھا الفقھ كٲو

  .السلطة التشریعیةمیزھا عن وی ،دارة التقلیدیةاإل یخرجھا عن  الذي ختصاصفي اإل

 والمركزختصاص نما باإلإسم باإل العبرة لیست ذإ ،متعددةوكانت تعرف تحت تسمیات 

وإن  ،روافد للحكومة تعد من حیث الواقع نھاٲو. )Agency ; Commission ; Boards(القانوني

 قتصاديإالسلطات تختص بتنظیم ومتابعة نشاط وھذه  .التقلیدي داريوخارج السلم اإل تناك

  .قتصادیة العامةمؤسسات اإللتلك التي تعود لقتصادیة شبیھة بإ وتتحمل مسؤولیات ،معین

تفاق اإللى إمثال نجده یرجع  المتحدةفي الوالیات ف اتلطستقالل ھذه السإ یختلف أساسو

 وكیفھ البعض على أنھ .بسبب الطابع الفدرالي تھانجرس عند نشووالكالرئیس  السابق بین

في  ختصاص العامع اإلكونھا تجم ،يمریكاالنظام في  طاتلدمج السمظھر من مظاھر 

 تنظیمات متفرعة عدادإب تقوم فھي قضائي.التنفیذي والو تشریعيالعدد المت اختصاصھإ

 ،تحوزه من قبل المشرع بسبب التفویض الذي ،ذات قوة القانون المراسیم تشبھ ودقیقة

                  وأخیرا لھا سلطة  داریة لھا اختصاص التنفیذ،إلكونھا سلطة بكل سیادة تنفذ قراراتھا  وكذلك

ختصاص اإلكم بح التي تملكھا المراقبة التابعة لسلطة ،لمخالفةا حالةفي العقوبات فرض 

  .386ح لھا الممنو القضائي

                                                   
386) B.Chantebout,  Droit constitutionnel et science politique, op.cit. p. 331. « A coté des départements 
qui sont juridiquement subordonnés au Président l’administration fédérale comprend les Agences qui 
échappent officiellement  à son autorité directe. Sous le nom d’Agences, on désigne des organismes 
très divers dont quelques-uns portent effectivement le nom d’Agencies, et désignées aussi sous 
d’autres appellations (Boards,ou Commission). Ces Agences constituent des « branches spéciales du 
gouvernement, sans chef propre et en dehors  de la hiérarchie administrarive ». Leur rôle est très 
important : par exemple, l’Interstate Commerce Commission (qui fut la première créée, en1887) est 
chargée de règlementer l’ensemble des transports terrestres, notamment sur le plan tarifaire; le Fede-
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 وٲ ستقاللیتھاإھو الذي یفرض  داریةفھذا الدمج الذي یتحقق على مستوى ھذه السلطات اإل

ھذه  في تشكلة رئاسة المساواة نجرسوالكفرض  وقد .التنفیذیة تجاه السلطة حیادھا

 الحیادضمانا لھذا  ،الحزبین الجمھوري والدیموقراطي زدواجیةإكذلك وفرض  ،السلطات

كالموظفین نقلھم وال یمكن  ،مسبقاجعلت محددة  عضاءن عھدة اٲ. كما ستقاللیةاإلوٲ

  دارة التقلیدیة.خرین في اإلا

مجال یترك  ن المشرعٲما إعلى مستویان ف تكونن سلطة التنظیم التي تملكھا ھذه السلطات إ

لتزام تعریف اإلموضوع التنظیم في فھنا ینحصر  ،ختصاص ضیق ذو طابع فني فقطإ

بتحدید  یكتفي المشرع نٲما إو مسبقا. قره التشریعٲ الذي ،ممارسة ھذا الحقوبیان شروط 

ختصاص اإلویكون  ،قواعد عامةعداد إداریة الحریة في اإلللسلطة  ویبقي مجال النشاط

 ،السلطات بھ ھذه تتمتعالذي  المجال التنظیمي ھمیة وسعةٲن إ .387التنظیمي ھنا واسع وعام

                                                                                     .مكانة ھذه السلطات في الھرم المؤسساتي للدولةیؤكد ا نمإ

   ارنسفداریة المستقلة في ختصاص التنظیمي للسلطات اإلاإلب عترافلة اإلثارت مسٲوقد 

من جزء كبیر من  ذ یحرم الحكومةإ ،تت سلطة التنظیمن یفٲ نھن ھذا من ش ،جدال فقھیا

لمجلس ومع ذلك نجد ا 388داریة المستقلةلطات اإلقل الى السنتیالذي  ،ختصاصھ التنظیميإ

 . وقدختصاص التنظیمي الذي منح لھذه السلطاتویقر شرعیة ھذا اإل ،یتدخل الدستوري

سلطة ك بھ عترافي اإلٲطاره السلیم إختصاص في وضع ھذا اإل نٲ ،نتج عن ھذا التخوف

   .homologation (389عتماد وزاري(إمفوضة بموجب تنظیم خاصة 

                                                                                                                                                               
ral Reserve Board règle l’émission de la monnaie et définit la politique des réserves monétaires; la 
Federal Energy Agency qui est chargée de coordonner l’ensemble de la politique énergitique ». 
387) R.Zouamia, Les autotrités de régulations indépendantes dans le secteur financier en Algérie,         
op.cit. p.32.                                                                                                                                     

. 34، الصفحة 2010، 2لعلوم السیاسیة العدد رقمستقاللیة مجلس النقد والقرض بین النظریة والتطبیق. المجلة النقدیة للقانون واإ شریف كایس. -
      
388 ) R. Zouamia, Les autorités de régulation dans le secteur financier, op.cit. p. 35.  Sur la constitu-
tionnalité de ce pouvoir règlementaire. 
389) Ibidem,  p.35-113-116. « Il s’agit d’un pouvoir  règlementaire spécial cantonné à la mise en œuvre 
de la loi, qui doit respecter non seulement les lois mais aussi les règlements ce à quoi il faut ajouter 
que les règlements édictés par ces autorités sont généralement soumis à homologation ministérielle. » 
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  ،والتنفیذي الرئاسيمن التنظیم نوعین  قرتٲفقد  من الدستور12المادة  نإفي الجزائر ف ماٲ  

الثاني.  ول النوعا و الوزیرٲ و یتولى رئیس الحكومة ولالنوع ا رئیس الجمھوریة یتولى

ختصاصا تنظیمیا ضیقا وفنیا إداریة المستقلة التشریعیة ال تفوض السلطات اإل السلطة نٲ

 .390مجلس النقد والقرضكما ھو الحال بالنسبة ل ،في ھذا المجال اعام ختصاصاإنما إو

في النظام  یجري بھ العمل مالمث لذلك ھیل مسبقت وٲ ،عتماد وزاريإشتراط إدون ھذا و

ھیل التقنیات القانونیة كالتببعض  حیط ٲت في النظام الفرنسي ھذه السلطا دماجإ. فالفرنسي

النظام  بتقلید كتفى المشرعإد قو ي.التنظیمختصاص التي تقید ھذا اإل ،الوزاري عتماداإل وٲ

   .طاره الشرعي و الدستوريآفي السلطات  ھذه ختصاصإ ضبطب  امھتماإل دونالفرنسي 

ختصاص لھا  باإلعتراف نحصر في اإلت ھذه السلطات وقوتھا الھمیة ٲن ٲ لویمكن القو

 طاتامتابعة ومراقبة النش حقمن خالل ضمان المشرع لھا  كد قوتھابل تت ،العام التنظیمي

                                              ، لیجعل منھا سلطة تقویم فعلیة.ختصاصھاإفي التي تدخل  الخاصة

                                                        :سلطة تقویم فعلیة المستقلة داریةالسلطة اإل  /ثالثا

منھا سلطة  ،عدة مظاھر ة المستقلة تتخذیدارالسلطات اإل التي تملكھان سلطة التقویم إ

راء بخصوص ٲتقدیم و ٲ ،)rescrit(روسلطة التفسی وسلطة الضبطوالتسریح ٲالموافقة 

  .و فرض العقوبةٲ خیرا سلطة الجزاءٲو ،تضعھا وسلطة الرقابة التي  التنظیمات

كد تتو ،فعلیة وفعالة تجعل منھا سلطة داریة المستقلةلسلطات اإللالممنوحة سلطة التقویم إن 

فھي تملك سلطة ، تنفیذيالبع اطبالقرارتھا ویصبغ  النشاط الخاص بھا نطاق فيمتیازاتھا إ

      .                مثال خرىٲ مالیةمؤسسة یة ٲ وٲو الشركات ٲنشاء بعض الھیئات إالموافقة عند وٲالقبول 

                                                                                  :نشاءبمناسبة اإلو الموافقة ٲتسریح سلطة ال)1

مقید  و لمؤسسة مالیةٲسیس لبنك ن كل تٲوالقرض نجد  سبیل المثال في مجال النقدفعلى 

ھذه 03/11رقم مرالصادر ب 2003وقد جعل قانون .والقرض بموافقة یقدمھا مجلس النقد

                                                   
390 ) La loi 03-11,  Relative à la monaie et au crédit du  26/ 08/2003, Art 64 et 86.                                                                                                  
– Voir aussi R.Zouamia, Les autorités de régulations dans le secteur financier en Algérie, op.cit. p.36. 
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على  ٲلى كل تعدیل یطرإلموافقة تمتد ن ھذه اٲكما . مصدر التمویل بتبریرمقرونة  الموافقة

ساسي للمؤسسة یخضع النظام ا نٲذ ال یتصور إ .391المستقبلھذه المؤسسة في  تنظیم

في المستقبل لنفس  علیھ ٲتخضع التعدیالت التي تطر وال ،للموافقة والتصدیق المسبق المالیة

 یشجع المتحایلین على القانون  بتغییر ھذه  ن ٲنھ ذلك من ش ن ،الموافقةجراءات إ

و ٲ الموافقة  حق على ویترتب .392لتزاماتمن بعض اإلعتماد حتى تتھرب نظمة بعد اإلا

لتزام الذي  یدخل خالل  باإلاإل حالة عتماد فيحق سحب اإل ،وبالتبعیةبالنتیجة   التصدیق

ملكھا  المجلس.                               التي ی في مجال سلطة الضبط 

                                                               :نشاءوالمتابعة بعد اإلسلطة الضبط  )2

ستیفاء إعدم  حالةفي  تلقائیة عتماد بصفةتلك المجلس حق سحب اإلففي ھذا المجال یم

 نتھاء النشاط إ و في حالةٲشھر  12 حدود في عتماداإل ستغاللإ و في عدمأعتماد اإل شروط

عتماد اإل والقرض سحب یمكن لمجلس النقد كما .393شھرٲ ستة جلھ منذٲ عتمد منٲالذي 

حد المؤسسة  فقدان یعني والذي ،المؤسسةسمال ٲالمشكلة لر سھمان عالتنازل  عند

 المستقلة داریةالسلطات اإل وتطبیق التنظیم الذي تصدرهن تنفیذ ٲكما  ساسیة.اشروطھا 

    .لإلختصاص التنظیمي التي تعتبر تابعة سلطة التفسیرنحت م لكولذ ،یلزم المخاطبین بھ

                                                                              :التنظیمات الصادرة عنھاسلطة تفسیر  )3

  الذي ،394المدنیة جراءاتلقانون اإل طبقا ن تطبیق التنظیمات التي یصدرھا المجلس تبلغإ

 .يٲالر خیر یلتزم  بھذاا ن ھذاٲو ،نلصاحب الش الإ یبلغ ال التفسیري يٲن الرٲیعني 

 ترتب التي ،المصرفیة مام اللجنةٲ دیبیةت لجزاءات نفسھ سیعرض ةالعكسی في الحالة نھٲو

                                                   
، بتاریخ 64الجریدة الرسمیة العدد  08/2003//26المتضمن قانون النقد والقرض، الصادر في 11-03مر رقم ا 94) المادة  391
26/10/2003.  

392 ) R.Zouamia, Les autorités  de régulation  indépendantes dans le secteur financier en Algérie, 
op.cit. p.6. 

صفحة  2010 2ستقاللیة مجلس النقد وااقرض بین النظیرة والتطبیق، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة الصفحةرقمإ) شریف كایس،  393
38-39                                     .  

–R. Zouamia, Les aurorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, op.cit. 
p.27-28 
394) R. Zouamia, Les autorités de régulation dans le secteur financier en Algérie, op.cit.p.44.  
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 من مدى كد بع حق المراقبة والتفتیش للتیستت التنفیذ ن سلطةٲ كما ،من الجزاءات النوع ھذا 

والمؤسسات المالیة.                    الخاص بالبنوك والتنظیم ق التشریعیتطب

                                                                                                                     :والتفتیشالمراقبة سلطة لھا حق  )4

والتفتیش وذلك  حق المراقبة یتسع لیشمل المستقلة داریةلسلطات اإلل التقویم اصختصإن إ

كد من حول الت تتمحور التي المھمة ھذهالمصرفیة  . و توكل اللجنة395القانون یقره كما

خالقیات ٲوكذلك ضمان  ،والمؤسسات المصرفیة بالبنوكحترام وتطبیق التنظیم الخاص إ

 طلبالمصرفیة ذ یحق للجنة إ .لھذه المؤسسات المالیة والصحة ستغاللاإلوشروط  المھنة

یمكن لھذه  وال ،المصرفیة للمؤسسات الضروریة والمعلومات والمبررات التوضیحات

لتشمل ھذه التفتیش  سلطة المشرع من عوّس كما .المھني السر بحجة  خیرة التذرعا

وحتى لو كانت فروع ، ةرمباش غیر و بصفةٲ فیھا مباشرة من یتحكم وفروعھا وكل الشركاء

بالبلد  الجزائرتفاقیات التي تربط طار اإلإ وھذا في ،في الخارج  الجزائریة ھذه الشركات

كد من حالة ن اللجنة تتإف بالرقابة الخاصة بالحساباتما ما یتصل ٲ .المستضیف لھا

كما  .المطبقة علیھا قواعد المحاسبةو البنكیةالحسابات خطة لحترامھا إحسابات ومدى ال

للممتلكات والحالة  الحقیقیة الوضعیة مع تھاطابقم و الحسابات السنویة صحة كد منتت

 عدیالجزاء الذي على حق الرقابة والتفتیش سلطة توقیع ب رتتی و .396للمؤسسة المالیة

قراراتھا بصفة صارمة.   تطبیق ھبواسطتتضمن  داریة المستقلةاإل طاتللسل قانونيمتیازإ

                                                                                                                   :توقیع الجزاءحق  لھا سلطة )5

                                                   
395) L’ordonance n°03-11  relative à la cocurrence du 26/08/2003.art 105. JORA, n°9 du 22/02/1995   
396) R.Zouamia, op.cit.  p.68-69. « Elle vérifie les comptes  annuels constitués par le bilan,le compte 
des résultats et l’annexe et s’assure qu’il donnent une image fidèle de la situation financière et des 
résultats de l’établissement assujetti comme elle s’assure de la mise en place d’un contrôle interne 
permettant aussi bien l’analyse que la surveillance des risques de crédits encourus…Sur un autre 
registre, la commission bancaire s’assure  que les dirigeants  des banques et établissement financiers 
continuent de remplir les conditions légales exigées au moment de la constitution de la société. Elle 
veille par ailleurs à ce que les personnes concernées agissent d’une manière irréprochable, présen-
tent des qualités jugées suffisantes au plan de la compétence technique et de la capacité de gestion 
et répondent aux exigences d’honorabilité et de moralité » . 
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 وٲ صورة التحذیر ما فيإ تمثلت يوالت 397الجزاء توقیعھذا سلطة  ویتفرع عن حق الرقابة

وكل القصوى.  في الحالة لتسییرھا مدیر مؤقتتعیین  في وٲ ،ذفیالواجب التن مرا في تقدیم

تصحیح  لىإ تتجھ بھذه القراراتنھا ٲو  ،تعد تدابیر تحفظیة تتخذھا اللجنة التدابیرالتيھذه 

على الصحة سلبا الذي یؤثرالتسییر خالل بقواعداعن خرو بٲالتصرفات التي تعبر بشكل 

       على زبناء المؤسسة.كذلك على الشركاء و وأالمالیة للمؤسسة 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                   
397) R.Zouamia, Les autorités administratives indépendantes et la régulation en Algérie, in IDARA, 
n°26. 2003. «Dans des cas extrêmes, certaines autorités administratives indépendantes sont dotées 
d’un pouvoir de sanction qu’elles mettent en œuvre en dehors de toute intervention du juge. Certaines 
de ces  sanctions ont un caractère moral. C’est le cas de l’avertissement ou du blâme que l’on re-
trouve tant en matière bancaire tant qu’en matière boursière. Quant aux autres sanctions mises en 
œuvre, elles peuvent êtres classées, selon une typologie dressée par deux auteurs en deux catégo-
ries : les sanctions restrictives ou privatives de droits et les sanctions patrimoniales ».                           
-Voir aussi R.Zouamia, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie. 
Ed Houma 2005, p133. « En ce qui concerne les sanctions privatives de droits, on y recense deux 
types de mesures. Il s’agit de l’interdiction de tout ou partie de l’activité à titre définitif. Et du retrait 
d’agrément ».                                                                                                                                                                                              
–Voir aussi J.F Brisson, Les pouvoirs de sanctions des autorités de régulation, www.gip-recherche-
justice.fr/ 
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                                                                                                 خاتمة

لمام حاطة واإلیحتاج اإلالتشریعیة والتنفیذیة  ینتالسلطبین ن البحث في موضوع التوازن إ

 السلطة مقالیدوتحریك  التي تشارك في تفعیل النظام السیاسي ،بكل المؤسسات الدستوریة

على جوانبھ والكشف ٲو ضبطھا ٲالتوازن ستعراض عناصر إول الباحث مھما حا وفیھ. 

التوازن  الجزئیة التي تعكس تحقق وٲسترتیجیة الكلیة اإل وٲ القانونیةوالوضعیات  ،المختلفة

 المجلس الدستوري عبرعنھ (وقدتشعبفلن یوفي بالواجب تمام الوفاء. فھذا النعدامھ إ وٲ

من مھمة  یصعب ،موضوعالذي یفرضھ الالجمع "التوازنات" للتدلیل على تشعبھا)  بصیغة

یتحدد  نھ الٲذلك  ،كیدمر نسبي بكل تٲنھ و الفصل فیھ بصفة یقینیة ٲالحكم فیھ  و ،داءا

ختالف إرؤى بسبب نھ تتداخل في نطاقھ القناعات والٲفضال على  ،بالنصوص والنوایا فقط 

  .منطلقات كل منھا

   ؟موحدة بالطبع ال جابة واحدة وإمتباینة ب جابة على عدة تساؤالت مختلفة وفھل یمكن اإل

سلوبي الوصف ٲتبني  یستوجب بین السلطتین التنفیذیة والتتشریعیة لبحث عن التوازنا نإ

في المعادلة  اال جزءإالجانب المؤسساتي الیشكل  ن ،ن واحدٲفي  معا ووالتحلیل 

 نھ ،و الكشف عنھٲ ھذا التوازن حقیقةلفھم   فقطعلیھ  عتماداإل ال یكفينھ أو ،الدستوریة

نما إختصاص لیس بالحق الذي یكرسھ القانون واإلف .كثیرا بالجانب العقائدي والعملي طیرتب

   .ختصاصاإل صاحبشخصیة  الذي تفرضھالتصرف  ھو

ننتقل  عندما الإ ختصاصاتاإلى حدإو وصف ٲ نستوفي حق الشرح بذكر ال ما یجعلنا وھذا

غلب سیا مم ،دستوریا لھ  حمنوالم بالحقستخفاف الحاكم إ. فمجرد لى التحلیلإمن الوصف 

لة ن مسٲستفید من ھذا الوضع. خاصة والم خرلصالح الطرف او یرجح كفة المیزان ٲ

  خر.ٲلى إنتقال بسھولة من وضع ي اإلٲ ،ختالل التوازنإالتوازن تعني كذلك 

ت الممارسة ین شكلٲعلى التوازن  ةالقائمنظمة في ا ھذه الفرضیة فعالكدت ت قدو

تقتضي الدمج . فضرورة التكامل بین الجانبین ختصاصو حقیقة اإلٲساس السلطة ٲالسیاسیة 

  .كثرٲمور تتضح ا بین الجانب المؤسساتي والعملي حتى
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لى إبالرجوع في نطاقھ النظري و ٲضع ھذا المبدن التساؤل عن التوازن یستوجب وٲكما 

م البرلماني النظاالتوازن في ذلك من خالل فرضیة  و ساسھ التاریخي.ٲو صلھٲ وٲمصدره 

القدر المحقق من عن  محاولة الكشفثم  ،التوازن المعروف في النظام الرئاسيوفرضیة 

لذلك یجد من یتناول و بالنظامین المذكورین.مقارنة  النظام السیاسي الجزائريالتوازن في 

ب على عدة تساؤالت بكیفیات مختلفة یجإشكالیتھ أن ی في مضطرانفسھ ھذا الموضوع 

الرئاسیة  البرلمانیة للتوازن والصورة الصورة(بین ج بین مقاربتینحیانا الدمٲمحاوال 

وھذا  الفصل بینھما وٲخرى ھاتین المقاربتین عن احدى إخرى تغلیب ٲحیانا ٲللتوازن) و

   .لتقلیدیة المعروفةجانب المقارنة مع النماذج ا وٲفیما یخص الجانب النظري من الموضوع 

الجانب  من لالستفادة الخاص بالجزائرقع التطبیقي الواھذه المقارنة كمراة على عكس ثم 

ألن ذلك سیعبرعلى واقع التقلید وعجزه من إتیان  ،الخاص المؤسساتيو العملي والعرفي

سیعبر عن واقع  القابل أیضابو ،المضامین القانونیة المعروفة في األنظمة التقلیدیةفس ن

 .ھادنى منٲالقانون  ت دائماجعلالسیاسیة الوطنیة التي  القیادات لدى ترسخالتي الذھنیات 

وتطبیقھ  سلوب الحكم ٲعنھا نقل التي  القیادادت السابقة في فرنسابثرھا بب تبسإما وھذا 

 ال في الجزائر التي السیاسیة بسبب الظروف الخاصة للسلطة، وإما الجزائري على الواقع

كثر مما ٲشخاص تتالئم مع سلطة ا فیھا ن السلطةووك .للقانون من التقدیس اتعیر كثیر

لم تضع  ھذه السلطةن ٲو (وھو وضع یمیز كل دول العالم الثالث)،سلطة القانون تتالئم 

ولى ا وھذا رغم المحاولة ،السلطةحتكار إالسیاسیة للخروج من سیاسة رادة كثیرا من اإل

   .التي سرعان ما تراجعت عنھا ،1989والوحیدة في سنة 

 ،تحقیقھاقراطیة دون مل الدیمالسیاسي الجزائري یسباب مجتمعة بقي النظام ولھذه ا

دون  ویزین المحیط السیاسي بالتعددیة الحزبیة نظمة البرلمانیة دون تجسیدھابا ویتشبھ

  . يداحبقاء على التوجھ ااإل لیھا بسببإرتقاء اإل
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لى مستوى التوازن إلم یرقى  ول للتعددیة السیاسیةالدستور ان التوازن المنشود في إ

كمال ھذا التوجھ نحو تحقیق مزید ستإ وبدال من العمل على ،المعقود بسبب ھذه الظروف

بعد  كد عدم مالئمتھت بعدما ،، عمل المؤسس على مراجعتھتھترقی لتوازن والعمل علىمن ا

التي  قراطیةدیمالحدیثة العھد بال وضاع الدولة النامیةٲ بسببفترة وجیزة جدا من العمل بھ 

التي ظھرت فیھا التجارب اللیبرالیة  لنفس الشروط نھا تفتقرٲفضال  ،تفقد كل المؤھالت

 قبل القضاء على التوازن لى مراجعةإفع المؤسس الجزائري وھذا ما د .لممارسة السلطة

لھ تركیز  تفضلالتي  ،دة السیاسیةالقیاقناعة  عدم توافقھ مع كدمظاھره بصفة نھائیة. وت

ن ٲخیرة على ول الذي حكم في فقرتھ اا الدستورذلك  ق إلىسبما ك ،كثرٲلسلطة ا

على ھذه  . فقد حكمت القیادة السیاسیةالرئاسي النظام البرلماني وال ال یضمنھ ستقراراإل

و حتى في  .بھا منذ البدایةج التوازن ورفضتھا ولم تقتنع تنظمة التي تنا النماذج من

المؤسس  قناعة تكدتكما  ،مة الدستورفي مقد حدااثرا صریحا وٲنجد  ال1989دستور

  .یضاٲالسلطة  لتقیید و قراطيلحكم الدیملآلیة ضروریة  ٲالمبد جعل الذي الفرنسي صراحة

ذ نجد إ ،ھتم بھا قبل قیام الثورةٲو بھذه المبادئ صراحة نشغالھإالمؤسس الفرنسي رظھٲفقد  

 غرنوبل برلمان مامٲفي خطاب لھ  یقول یصرح وحد المؤسسین ٲ) Barnave(برناف

)Grenoble(ثبات وٲ في توازنن دقة التقسیم تكمن إ" 1783سنة)balance(السلطةجزاء ٲ 

)portions( في حالة من التوازن)équilibre(،  جزاء في نفس الحدود بمناسبةاالتي تبقي ھذه 

سیس الفصل ین ھي ھذه القناعة التي تمھد لتف 398ات".من ھذه السلط كل رد فعل

   ؟وازن في النظام السیاسي الجزائريوالتٲ

 روباٲالنظام الجمھوري في تناسب وتاریخ معین من بناء و نمو ی في الحقیقة ٲھذا المبدن إ

قراطیة لحدیثة العھد بالدیمما وضع الدول اٲ. الملكیة المطلقة نظمةٲكرد فعل ضد  جاءوالذي 

للحفاظ على قویة   لى سلطةإحاجة ماسة بفھي  ،ستبداد والسیطرةنظمة اإلٲ منالتي خرجت 

ھو  وھذا .ضعاف السلطةإلى إة بحاج ال النمووستقرار ضمان اإلل مةالشعب وا وحدة

                                                   
398 ) M.Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionnelle française, L.G.D.J. Paris1980, 
p.211-224.  (C’est nous qui l’avons traduit) 
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بدایة  في االستعماریة ةوالتبعی من السیطرة تالدول النامیة التي خرجالجزائر و وضع

 التي تفضل لى التجاربإ ھذه الحاجة وجدت نفسھا تمیلبحكم  الخمسینات والستینات. و

ووجدت في  خارجیا. الضروریةبشكل تضمن لنفسھا الھیمنة داخلیا والھیبة  ،تقویة السلطة

 نظمةختارت اف ضالتھا نظمة البرلمانیة والرئاسیةالنماذج من التنظیم المغایر ل ھذه

الفوارق  بمحو الكفیلةنظمة اھي  نھاإلوة. جتماعیقراطیة اإلیملدالتي تعبرعن ا شتراكیةاإل

   .ستعماراإل التي خلفھاجتماعیة اإل

 والٲھما  ثنین:إ نشغالینإل ومن وراء ذلك تستجیب ،بھا ثرتت الحاكمةالنخبة  جعل ماھذا و

 القاعدة. نطالقا منإثم تحقیق البناء المؤسساتي للدولة  ،بتعاد عن نظام المستعمراإل

عملیة العدول  تجعللمدة طویلة من الزمن حادیة السلطة ٲنظام الممارسة الناتجة عن تبني ف

رتقاء نحو صورة جدیدة اإلعملیة  صبحتٲو .مرا یصعب تجاوزهٲلراسخة عن السلوكات ا

الحكم ول من محالة ذھنیات وسلوكات موروثة عن العھد ا تكبحھا ال ،السلطةمن ممارسة 

 نیناتاالثم واخرٲفي التي بادرت بھا السلطة  صالحاإلمحاولة فرغم  .ركزيحادي والما

بقي  ،قتصادي وسیاسي)إشتراكیة كنظام اإل تاریخ تراجع وفشل(قراطیة رتقاء نحو الدیملإل

ة على مستوى وتركیز السلط طار وحدة التوجھإعن التعدد في سلوب ممارسة السلطة یعبرٲ

   .سلطة رئیس الجمھوریة

ضى الذي ق ،خیرا الدستوري ن ذي قبل بعد ھذا التعدیلم اكثر بیانٲبصفة  لكذتأكد و

لن یخرج  زائري النظام الجف .بصفة ظاھریةء عناصر التوازن ولو حتمال بقاإعلى نھائیا

وھو تكریس غلبة ال ٲ غلب الفقھٲنھ الذي یتفق بش ،حاليالعن التوجھ السائد في العصر

 ،نظمة السیاسیة المعاصرةزن في اء التوانتفاإتراجع ووھذا ھو سبب  .السلطة التنفیذیة

 تغایر نب( المجالفي ھذا  ن تصنع المعجزةٲحدى الدول الفتیة إلجزائر كلفھل یمكن 

    ؟زنالتواعلى  اقائم اا دستورینظام تحقق لوحدھا نبو  )السائد تجاهاإلوتخالف 
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Résumé : 

Les statuts juridiques des deux pouvoirs  justifient leurs autonomies réciproques. Leurs rapports 
fonctionnels (rapport de compétences ou d’influence) conditionnent la nature de leurs collabo- 
ration et expliquent le degré de dépendance, de soumission ou de prépondérance. L’ensemble de 
ces éléments nous renseignent sur l’équilibre ou plus exactement les équilibres institutionnels 
fondés ou apparents dans la constitution algérienne de 1996. 

A l’inverse les conditions  d’exercice de leurs compétences, qui peuvent  être liées à  l’environne- 
ment socio-historique, politico-économique ou même à la pratique constitutionnelle, peuvent 
mettre à mal la stabilité de ces équilibres supposés existants voire les détruire. Un ensemble de 
facteurs concourent au fonctionnement du système politique et participent à l’institutionnalisa-         
tion de pratiques constitutionnelles qui conditionnent la nature du régime politique. 

Dans le cas du système politique algérien, les facteurs socio-historiques qui favorisent 
l’institutionnalisation  d’un Président-Calife ou Emir de part l’ascendance culturelle islamique. Et 
suppose l’indéfectibilité voire la sacralité de celui-ci , Les facteurs économico-politiques qui ne 
démentent pas cette réalité mais la confortent , favorisent l’institutionnalisation d’un Président- 
Monarque hérité de la tradition bonapartiste et véhiculé par les institutions coloniales. Celles qui 
ont la préférence du plébiscite et qui écartent le Parlement comme organe représentatif du 
peuple. Celles-ci ne laissent aucune chance à l’émergence d’un pouvoir parlementaire, faisant 
opposition ou s’équilibrant avec le pouvoir du Président dans un système politique qui ressemble 
à une République monarchique. 

  : لخصم

و أ ختصاصوكل العالقات الوظیفیة(عالقات االریعیة  تبرر استقاللیتھا العضویة كل النصوص التنظیمیة للسلطتین التنفیذیة والتش
و الغلبة الناتجة عنھ. ومجموع أعالقات النفوذ القائمة بینھا) تفسر طبیعة التعاون القائم بین السلطتین ودرجة التبعیة والخضوع 

  .1996و الظاھرة في دستور أو التوازنات المؤسسة أھذه العناصر تعرف بالتوازن 

واالقتصادیة وكذلك الممارسات السلطویة التي تنتج  تطبیقا ن الظروف التاریخیة واالجتماعیة والسیاسیة إوعلى العكس من ذلك ف
و للقضاء علیھا تماما. عدة عوامل تساھم في تفاعل سلطة الدولة كنظام سیاسي وتشارك في أمعینا تكون سببا الختالل التوازنات 

  دستوریة التي تعرف بطبیعة النظام السیاسي وتوجھھ.الممارسات التأسیس 

میر بسبب المیراث و األأن العوامل االجتماعیة التاریخیة ترشح تأسیس رئاسة الخلیفة إف ي الجزائريام السیاسوبالنسبة لواقع النظ
ن العوامل االقتصادیة السیاسیة ال تعارض ھذا التوجھ وھذه الحقیقة أسالمي وتبرر قوامة بل قداسة ھذه المؤسسة. والحضاري اإل

لینا بواسطة الموروث إالتي تسربت  ك الموروثة عن التقلید البونابرتيو الملألطان ي رئاسة السأبل تدعمھا وتبرر ما یقاربھا 
ات أو من خاللھا ھذه المؤسسبو (الموجھ)عن البرلمانات الممثلة للشعب. ستفتاءالتي تفضل االو ستعماري في ممارسة السلطةاإل

نظام سیاسي یشبھ  ظلفي  في حكم العدم الجمھوریةلطة البرلمان كسلطة منافسة ومعارضة لسلطة رئیس قیام س یصبح
  الجمھوریة الملكیة. 
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