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 أنعمت التي نعمتك أشكر أن أوزعني رب  
 ترضاه صالحا أعمل وأن والدي وعلى علي

 .الصالحين عبادك في برحمتك وأدخلني
 19 -  -النمل سورة -

********************* 

 باهلل إال توفيقي وما
 العظيم العل ي
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هـــــــــــدإء  إ 
 

 بما وأمدنيالعلم،  حب نفسي في فغرس الدراسة، مقعد على أجلسني من إلى
 .تحصيله على أسعفني

 .رحمه هللا العزيز، والدي إلى
  وبحنانها، بدعائها غمرتني من إلى معي، تتعب زالت وال كانت التي إلى

 .طاعتها على هللا قدرني العزيزة والدتي إلى .قدميها تحت والجنة ال كيف
 .األخوات و اإلخوة جميع إلى

 إلى األغلى في حياتي
 األستاذ بن علي عبد الق ادر، حمود مشتي،: أعانوني خالل دراستيإلى الذين  

 بن عامر عبد الحفيظ   
 دفعتي، طلبة و أصدق ائي كل إلى

 .المتواضع العمل هذا ثمرة أهدي هؤالء كل إلى
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 تشكرات
 لنا توفقيه على وتعالى سبحانه هلل والثناء الحمد بعد بالشكر له أتوجه شخص أول

 الف اضل أستاذي هو المتواضع، العمل هذا إتمام في
  ثامري اعمر الدكتور 

 والتي القيمة، وتوجيهاته بنصائحه العمل، هذا انجاز طيلة رافقني الذي
 هللا شاء إن لنا ستكون كذلك والتي الرسالة، هذه في انجاز كثيرا ساعدتني

 في ينتظرنا بما للقيام كأساس
 .علمي نشاط من المستقبل

  زيان عاشور بالجلفةومن خالله إلى كل األساتذة الذين أطروني بجامعة  
 العمل، هذا إنجاز في أصدق ائي من ساعدني لمن بالشكر أتوجه األخير في و

 :وهم
 .....، هشام، إسح                        اق  اسماعيل ،نور الدين
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 مقدمة     

تعد الدميوقراطية من أهم املبادئ اليت طاملا انضلت من أجلها الشعوب ، ولعل أكثر السبل للوصول إليها هو      
وتطورت . اختيار الشعب للممثلني عن طريق االنتخاب،  هبدف تسيري شؤون العامة و توفري متطلباهتم، أو املطالة هبا

األخرية اليت  هاتهيعرف ابنتخاب اجملالس النيابية أو الربملاانت،  هته الفكرة مع تطور مفهوم الدولة إىل أن وصلت إىل ما
تعىن بتمثيل املواطن على املستوى املركزي و تضطلع مبهمة اساسية متمثلة يف سن أو صناعة القوانني اليت تسري يف 

 .نفيذيةالدولة كأصل عام، انهيك عن الوظائف الرقابية اليت متارسها الربملاانت على أعمال السلطة الت

املعدل جند أن املؤسس  3669إىل الدستور احلايل لسنة  3691وبقراءة للدساتري اجلزائرية بدءا من دستور      
الدستوري ويف تناوله للعالقة الوظيفية ما بني السلطتني قلص من دور السلطة التشريعية سواء من جانب االختصاص 

 صوب النظام اجته 3691دستور  ه اهليئة على اهليئة التنفيذية، ففيالتشريعي أو من اجلانب الرقايب الذي متارسه هت
 و يرسم الذي وهو التنفيذية السلطة من الفعلي اجلانب اجلمهورية رئيس حيث يتوىل و مركزيتها التنفيذية السلطة وحدة
 من اجمللس يطلب أن احلق له كما القوانني بتقدمي املبادرة يف احلق وله اخلارجية و الداخلية ينسق السياسة و حيدد

الذي وسع من  3699جاء دستور  3691وكما يف دستور . قانونية صبغة ذات تدابري حق له التفويض الوطين الشعيب
 ألول و 3696 دستور جاء صالحيات رئيس اجلمهورية يف اجلانب التشريعي مقارنة ابلسلطة صاحبة االختصاص مث

 السلطتني بني التعامل يف ابملرونة يتسم الذي بني السلطات الفصل مبدأ ك،ذل يف معتمدا احلزبية التعددية يكرسل مرة
 ترجيح مع الربملاين النظام و الرائسي النظام من أيخذ خمتلط نظام أبنه دستوري يوصف توجه وهو التشريعي اجملال يف

 . لرئيس اجلمهورية السلطة كفة

و الذي جاء بنظام االزدواجية التشريعية وذلك من أجل تقوية السلطة التشريعية و إعطاءها  3669إن دستور     
صالحيات أوسع و بذلك مشاركة أوسع للمواطن يف تسيري شؤون البالد، إال أنه أبقى على صالحيات واسعة للسلطة 

 89/36ء بعدها التعديل الدستوري الصادر ابلقانون رقم وجا. التنفيذية موسعا اهلوة بينها و بني السلطة التشريعية
الذي كرس النظام الرائسي موسعا من صالحيات رئيس اجلمهورية يف شىت اجملاالت السيما  8889نوفمرب  31بتاريخ 

عة هذا ما أدى إىل تراجع رهيب يف دور الربملان يف صنا. يف اجملال التشريعي متعداي على االختصاص االصيل للربملان
 . القانون و ذلك إذا ما قراهنا ابلسلطة التنفيذية و برئيس اجلمهورية
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إن هذا الرتاجع للربملان يف ممارسته الختصاصاته من كافة اجلوانب سواءا التشريع أو الدور الرقايب أو التمثيل هو      
انب القانوين و أخرى هلا عالقة هناك من هلا عالقة ابجل. نتاج جملموعة من العوامل أدت به للوصول إىل هذا الوضع

 .ابجلانب الشخصي و أخرى ذات عالقة ابلبيئة اليت ميارس فيها هذا االختصاص

لذا سأركز يف هذه الدراسات على إبراز هته العوامل القانونية و الشخصية اليت أدت إىل احنصار دور الربملان      
صاص األساسي و األصيل املتمثل يف تشريع القوانني  يف اجلزائري وضعفه يف ممارسة اختصاصاته مركزا على االخت

وذلك مقارنة بتوسع صالحيات رئيس اجلمهورية يف اجملال التشريعي و هذا ما أتناوله يف إشكالية . 3669دستور 
 : البحث

 ؟  6991ما مدى سيادة و فعالية الربملان اجلزائري يف صناعة التشريع يف ظل دستور       

 :ة على هته االشكالية سأدرسو للوصول إلجاب

 ماهي العوامل اليت أدت إىل تراجع االختصاص التشريعي للربملان اجلزائري ؟ 
 السلطة يف مواجهة سلطة كل درجة حتديد و بينهما املتبادل التأثري و ابلربملان التنفيذية السلطة عالقة مدى 

 األخرى؟
 هو  وهل بينهما درجة الفصل هي وما التشريعي اجملال يف السلطتني بني القائم التعاون مستوى عن الكشف

 ؟ السلطة التشريعية على التنفيذية السلطة هيمنة على قائم فصل أو مرن و متوازن فصل
 والقانونية املواد الدستورية وتفسري لتحليل املناسب املنهج وهو التحليلي الوصفي املنهج و ندرس املوضوع وفق       
 . اجلزائري الدستور النظام يف العالقة بتطبيق هذه املتعلقة والقانونية الدستورية الواثئق استخدام خالل من دقيق بشكل
فصلني، الفصل األول نتناول فيه العوامل اليت أدت إىل ضعف الربملان يف اختصاص التشريع  يف نضعها خطة حسب

عن أهم  الفصلن نتائج هذا الضعف مركزا يف هذا مركزا على العوامل القانونية و الشخصية، و يف الفصل الثاين نعرج أ
نتيجة آل وهي اهليمنة املطلقة لرئيس اجلمهورية على االختصاص التشريعي يف الظروف العادية واالستثنائية مع إبراز 

 .إىل هيئة تشريعية فعالة وسيدة يف ممارسة اختصاصاهتا لتطوير الربملان للوصو  وسبلآفاق و 
 : أمهية املوضوع

أتيت أمهية املوضوع يف مدى ممارسة السلطة التشريعية الختصاصات الدستورية اليت تتمحور حول التمثيل النيايب       
وكذا رقابة احلكومة اثناء أداء مهامها ابإلضافة إىل ممارسة اختصاصها األصيل و املتمثل يف صناعة التشريع، ومن هذا 
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بني السلطات، و ترقية املؤسسة التشريعية ملا هلذه االخرية من دور يف  اجلانب الوصول إىل خلق نوع من التوازن ما
 .تكريس املبدأ الدستوري الداعي للفصل ما بني السلطات

 : أسباب إختيار املوضوع
رغم كثرة البحوث العلمية حول موضوع ضعف الربملان يف كافة اختصاصاته من عدة جوانب، إال أن هديف هو      

األسباب ملعاجلتها أو حماولة  هاتهشخصية و القانونية و العالقة بينها، مث الوصول إىل ما نتج عن تبيان االسباب ال
إعطاء حلول هلا، وذلك هبدف الوصول إىل مؤسسة تشريعية فعالة و سيدة وسبل وتطويرها، ومن خالل ذلك الوصول 

 .إىل دولة دميقراطية مبنية على أساس و مبدأ القانون فوق اجلميع
 : ف الدراسةهداأ

 :هتدف هذه الدراسة للوصول إىل      
 إبراز العوامل القانونية و الشخصية لضعف الربملان يف ممارسة اختصاصه املتمثل يف صناعة القانون. 
 إبراز هيمنة السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس اجلمهورية على االختصاص التشريعي.  
  الربملان اجلزائريحماولة الوصول اىل السبل و االفاق لتطوير. 
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 األول الفصل

 عوامل ضعف الربملان يف االختصاص التشريعي 

ــــم من السياسية األنظمة خمتلف يف التشريعية الوظيفة تعترب        ــ ــ ا ذلك .الدولةيف  الدستورية الوظائف أهـ  اإلطار تعده  أهنه

 أن من أمكنها اترخيية تطوهرات وليد كان اهلامة الوظيفة العامل هلذه يف واكتساب الربملاانت الشعبية، اإلرادة عن للتعبري العام

 ممارسةمن  متهكنه النضج من معتربة درجة إىل الربملان يصل مل املتعددة لألسباب ونظرا لكن .الشعب ابسم املشرع تصبح

 ينبئ ما التنفيذية السلطة مع عالقته الوظيفية يف للربملان الضعيف املوقف يعكس ممها التشريعي، اجملال يف كاملة سلطاته

 التشريعي، هل اجملال يف التنفيذية السلطة تدخهل مدى حول إىل التساؤل دفع ما .منها يعاين اليته  األزمة عن علين بشكل

احلاالت  يف تدخهلها ميتهد أم أخرى، أحياان عنه وكبديل الربملان لدور املكمهل مبظهر وتظهر العاديةاحلاالت  يف تدخهلها يقتصر
 .هلا مناسب موقف أوحله  إجياد الربملان على ستعصت مبشاكل وأزمات مهددهة البالد كانت إذا خاصة العادية غري

 دور إلضعاف كعامل على إشراك السلطة التنفيذية يف العمل التشريعي  الضوء نسلط أن الفصل هذا يف سنحاول     

مث نتحدث عن  ،)الثاين املبحث(مث امتداد التدخل يف حالة ممارسة الربملان الختصاصه األصيـل  )األول املبحث( الربملان
 . ختصاص التشريعيالثقافة السياسية واالجتماعية للنائب كعوامل شخصية إلضعاف العمل النيايب السيما يف اال
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 األول املبحث

 إشراك السلطة التنفيذية يف العمل التشريعي كعامل إلضعاف الربملان 

 املطلقة احلرية يعين ال أن هذا إاله  ، 1عليه والتصويت القانون إعداد يف الربملان سيادة صراحة الدستوري املؤسس أقره       

 أدهى ممها التنفيذية للسلطة املباشر للتدخهل اجملال فسح العملية قد انحية املمارسة من بل التشريعي، ابجملال كلهية واالحتفاظ

ا  القانونية  كما املبادرات تنظيم يف بكثرة تدخهلها تعاظم فقد ،السياق هذا وضمن. للربملان التشريعي الدور إىل تضاءل أهنه
 تعزيز جانب اإلجراءات التشريعية إىل سري يف مبسامهتها ، املرهة هذه الدستوري املؤسس وليس  2 املشرع قبل من حضيت

 على املصادقة على الالحقة اإلجراءات إدارة يف سلطات ختويله من خالل الداخلي الصعيد على اجلمهورية رئيس مكانة

 .الدولية املعاهدات إبرام و توجيهها و اخلارجية السياسة تقرير خالل من اخلارجي الصعيد وعلى ،الربملان طرف من القوانني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  » عليه التصويت و القانون إعداد يف السيادة وله .األمة الوطين وجملس الشعيب اجمللس ومها غرفتني من يتكون برملان التشريعية السلطة ميارس »املعدل  3669من الدستور لسنة  69املادة  تنص - 1

  .احلكومة بني و بينهما الوظيفية العالقات وكذا الذي حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين و جملس األمة وعملهما 3666مارس  89املؤرخ يف  88-66أنظر القانون العضوي رقم  - 2
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 األول املطلب

 القوانني اقرتاح و املبادرة حق

 وضع يستهدف حيث ،قانون صرح أيه  بناء يف التشريعية اإلجراءات من إجراء أوهل ابلقوانني واالقرتاح املبادرة حقه  يعده      

 التقيهد أي ، الدولة لدستور وفقا القانون يعاجلها اليتاملسائل  من املوضوع هذا يكون أن بشرط للتشريع األوىل األسس

م أن يشرتط كما  .القانون نطاق تبنيه  اليت الدستورية ابحلدود  ابحلدود التقيهد أي املهمة، هذه الدستور به أنيط من كل به يتقده

 . 1الربملاين واالقرتاح احلكومية املبادرة اليت تبنيه  الدستورية

 ال ضرورة القانونية املبادرات على أن االتفاق غاية إىل اجلهتني من صادرة مبادرة كل وعيوب مزااي بشأن الفقه اختلف قد    
 .هبذا احلق الربملان أو احلكومة انفراد عيوب ولتفادي عنها غىن

 تبنهت اليت الدساتري يف مكهنت بذوره فقد ولذلك .األمور طبائع تستلزم اليت الضرورات إحدى الواقع يف يعد أنه كما      

 حقه  متلك اليت السلطة نظر لفت يف احلكومة و حقه الربملان على الدستور صلب يف ينصه  كان فقد املنفرد االقرتاح نظام

املبادرة  خيص فيما والتشريعية التنفيذية السلطتني اشرتاك على اجلزائري الدستور فقد نص اهلامة، األمور بعض إىل االقرتاح
 أنه  لدرجة املبادرة، جمال على 2 "وواقعا نصا "تدرجييها تفوهقت اليت التنفيذية للسلطة واضحة ابتت السيطرة أن على ابلقوانني،

مة املبادرات يف الصياغة وحسن الدراسة وعمق املقدمة منها األفكار كجدية عوامل عدة وتفرضه تربره ابتت التفوق  املقده

 . هلا املتاحة املالية لإلمكانيات املرسومة احلدود مع وانسجامها للدولة، العامة السياسية مع منها

 

 

 

 

 

                                                             
 .86، ص 8833، مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون العام ، جامعة اجلزائر 8889الغريب إميان ، جماالت العالقة الوظيفية بني الربملان و السلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري اجلديد لسنة  - 1

 88، ص  8880، 80العدد ،  النائب جملة املبادرة، طريق عن نصر الدين معمري، التشريع - 2
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 األول الفرع

 مبادرة احلكومة ابلتشريع

 حكم يف أنهه حيث؛ إىل احلكومة تعود القوانني مبشاريع املبادرة أن إىل يقضي اجلزائرية الدساتري يف السائد االجتاه إنه      

 وحدة مبدأ على قائم السياسي النظام ألنه  هلذه املبادرة، األساسي املصدر اجلمهورية رئيس كان   3699و  3691دستور 

 السلطة ثنائية مببدأ األخذ نتيجة 1 األول للوزير القوانني مبشاريع املبادرة أن ختوله  من مينع سببا هناك أنه  يبدو ال لكن السلطة،

 الرمسي ملشروع الراعي اجلمهورية رئيس يظله  أين. 8889املعدل سنة  3669وكذا يف دستور  3696ظله دستور  يف التنفيذية

 .القانون

 منها حتده  مهمهة موضوعية أبية قيود ال تصطدم األول الوزير خالل من ابلقوانني املبادرة حق احلكومة ممارسة فإن وهلذا     

مراحل  من مبجموعة ميره  القانون مشروع أن حيث نسجهل عناء، دون جتاوزها ميكن اليته  الشكلية القيود تلك ابستثناء
 الفنية اللجنة أو املعنية الوزارة تتوىله  البداية يف يثح .الوطين الشعيب اجمللس أمام مكتب لإليداع اجاهز  يصبح أن قبل حتضريية

 مع تناسقه حىت تضمن بدراسته تقوم اليت للحكومة العامة األمانة إىل ذلك بعد إبرساله تقوم مث املشروع إعداد الوزارية أمر

 توزيعه يتهم ذلك وبعد .وجدت إن املبادرة ابملالحظات واالقرتاحات صاحبة اجلهة إطالع ويتهم به، املعمول القانوين اإلطار

 .املوضوع و الشكل من حيث رأيها إلبداء الوزارية الدوائر خمتلف على

 األمانة مستوى على مباشرة ابلنص املعنية األطراف لكل تنسيقية اجتماعات يف واحملتوى الصياغة بشأن االتفاق بعد      

اذ القرار للمداولة الوزراء جملس على يعرض أن وقبل للحكومة، العامة طبقا  2بشأنه رأيه الدولة جملس يبدي إبيداعه، واخته
 . 366/1للمادة 

 األمة جملس ويتلقهى الوطين، اجمللس الشعيب مكتب لدى القانون مشروع إيداع مهمهة األول الوزير يتوىله  املطاف هناية يف      

 الوطين الشعيب اجمللس مكتب ميلك ال وهبذا،  لنظام اجمللسني وهذا مراعاة ،عليه لالطالع املودع القانون مشروع من نسخة

 تعلهق ما ابستثناء 3التلقائية، ابملوافقة حتضى حيث والتصويت للمناقشة القانون املعروض مشروع نص قابلية تقييم إمكانية

الذي حيدد تنظيم  3666مارس  89الصادر يف  66/88من القانون العضوي رقم  88الشكلية الواردة يف املادة  ابلشروط

                                                             
 .8889سنة  الدستوري التعديل من 336املادة  أنظر - 1

 .38الغريب إميان، املرجع السابق، ص  - 2
 .896، ص 3668للطباعة،  اجلزائرية ، املؤسسة3696دستور  يف السياسي والنظام للدولة العامة النظرية إدريس، بوكرا  /د و وايف أمحد /أ - 3
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 الطابع إعطاء ومن هنا يتضح أن. احلكومة وبني بينهما الوظيفية العالقة وكذا وعملها األمة وجملس الوطين الشعيب اجمللس

 :التشريعي اجملال يف وتدعم حضورها كفهتها ترجح امتيازات من منها تستفيد جيعل التشريعية للمبادرة القانوين

م اليت القوانني مشاريع أولوية /16      وحال اواقع اأمر  أنه االستعجال يعترب ذلك .االستعجال حالة يف احلكومة هبا تتقده

 يف األخرية هذه كانت إذا احلكومة تقدمها املشروعات اليت يف النظر يف التباطؤ من النواب منع شأنه من خاصة ،للخالفات
متجانسة وذلك استنادا  غري سياسية حزبية اجتاهات من لمشكه  ألخرياهذا  أنه  أو الربملان داخل ابألغلبية تتمتهع ال الغالب

 تلحه  أن قانون، مشروع إيداع حني للحكومة ميكن» :واليت تنص على 66/88من القانون العضـوي  8و  39/3لنص املادة 

 1«اجلارية الدورة خالل يودع قانون مشروع ابستعجال عندما يصرهح ......استعجاليته على

 سياستها خيدم مبا التشريعي قرب كمراقب لصريورة العمل عن هائبقا امتياز للحكومة 66/88العضوي  القانون أاتح /10    

 8و  89/3املادة  عليه نصهت ما الدائمة وحسب اللجان حضور أشغال ممثلها أو احلكومة ألعضاء مسح حينما العامة وذلك
 األخرية هذه تبادر ومل تعهذر الدائمة وإذا اللجان من طلب على بناءا يتم احلضور هذا أنه  66/88: رقم العضوي القانون من

 عن لدفاعاو  من طرفها املقدهم املشروع حول النظر وجهات شرح أجل من للحكومة فرصة تكون احلضور، ابلدعوة إىل

 .2الدائمة اللجان أعضاء يثريها واإلشكاالت اليت التساؤالت كله  على للرد نفسها وحتضري يتضمهنها اليت األفكار

 تعديالت مشاريعها أن متسه  خشية بل ،فحسب املبادرة ودراسة شرح أجل من فقط ليس ضروراي احلضور كان إن /10    

ــود تعمد أو جوهرية ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــم  العضوي فإنه القانون ،هلذا الربملان أعضاء طرف من معارضة وجـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــى 66/88رقـ ــــومة أعطـ ــ  للحكـ

ـــي تنص  88املادة  نص حسب السحب سلطة إعمال ــ  من الدستور ميكن 388من املادة  89الفقرة  ألحكام مراعاة»التـــ

 3«الوطين الشعيب اجمللس عليها يصوت أن قبل وقت أي يف مشاريع القوانني تسحب أن احلكومة

 

 

 

 

                                                             
 . 88-66من القانون العضوي رقم  39أنظر املادة  - 1
 . 88نصر الدين معمري، املرجع السابق، ص  - 2
 .31الغريب إميان، املرجع السابق، ص  - 3
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 الثاين الفرع

 القيود الواردة على املبادرة الربملانية ابلتشريع 

 قدمها للمناقشة إذا قابلة القوانني اقرتاحات تكون» اليت تنص على 366/88السيما املادة  3669دستور  إىل ابلرجوع   

جند أن املؤسس الدستور أشرتط نصاب عشرين انئبا من أجل اعتبار املبادرة مشروعا للقانون وميكن  1«عشرون انئبا
 ملحوظا ضعفا تعرف األقله  عشرين على طرف من املقدمة األمة، واالقرتاحات جملس أعضاء استبعاد ته  وهبذا .مناقشتها

 هذا ملمارسة النصوص القانونية فرضتها اليته  واملوضوعية كليةالش ابلقيود يتصهل ما منها ومتنوهعة متعددهة ألسباب ويعود ذلك

 .احلقه 

 الشكلية القيود : 
 : يلي ما يف القيود هذه وتتمثله 

 نصهت حيث الوقت نفس وقانوين يف دستوري قيد ويعده  النواب، طرف من قانون اقرتاح لقبول توفهره الواجب العدد قيد*     

من القانون  81من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين واملادة  98من الدستور و املادة  336/88املادة  يف عليه
66/88. 

املادة  عليه نصهت ملا برملانية وفقا أو كانت حكومية مبادرة كله  ميسه  شرط هو وتسبيها، التشريعية املبادرة صياغة قيد*     
 بعرض يرفق أن مقبوال ليكون اقرتاح قانون أو مشروع كل يف يشرتط»اليت تنص  66/88من القانون العضوي رقم  88

  .«مواد شكل يف نصهه حيرهر وأن األسباب،

 لإلجراءات اقرتاحات النواب احرتام وخضوع مدىتراقب  مراقبة هيئة مبثابة الوطين الشعيب اجمللس مكتب أنه  مفاده*     

 القوانني، اقرتاحات قبول يف الفصل يصدر  قرار بوسعه أن فهو ا،يونظام انونياقو  دستوراي عليها املنصوص والشكليهات

 2.تودع أصال مل كأن تصبح حبيث رفضها، صالحية له وترجهح

 به احلكومة إبالغ يتم اقرتاح القانون قبول حالة يف أنه على 66/88العضوي  القانون من 81املادة  نص يف جاء ملا طبقا*     

يتوىل  املدة هذه خالل االقرتاح على احلكومة ترد مل وإذا ،شهرين يتجاوز ال جلأ خالل وذلكفيه  الرأي إبداء أجل من فورا

                                                             
 .3669من الدستور اجلزائري لسنة  366أنظر املادة  - 1
 .80نصر الدين معمري، املرجع السابق، ص  - 2
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 قبل وقت أي يف سحبه االقرتاح أصحاب لثلثي وميكن 1املختصة، اللجنة على إحالة االقرتاح الوطين الشعيب اجمللس رئيس

 االقرتاحات على سحب ويرتتب به، األمة واحلكومة جملس إعالم اإلجراء هذا على ويرتتب بكامله، النص التصويت على

 املختصة اللجنة قررت إذا إال األعمال ضمن جدول يكون ال املختصة وابلتايل اللجنة إىل النص إسناد عدم أصحاهبا من

 .به التكفل

 املوضوعية القيود : 
 : للقانون احملّدد اجملاالت خارج يكون قانون أيّ  اقرتاح قبول عدم يف املتعّلق القيد* 

 وهي األخرى التقيد ابلشروط رهينة تبقى بل ،الشكلية القيود القوانني اقرتاحات جتتاز أن يكفي ال أنه األمر حقيقة يف    

 إذا ما حالة يف أنهه غري الدستور، مواد يف حصرا القانون مبنيه  جمال وهو ؛العام للمبدأ ضوعاخل هو قيد وأول ابملوضوع، تتهصل

م اليت االقرتاحات بعدم قبول تدفع أن للحكومة أمكن العكس حدث  له املخصصهة اجملاالت عن اخلارجة الربملان هبا يتقده

 مدى دستوريةإىل  النظر يف احلرهية كامل له الذي الدستوري اجمللس إخطار إىل اللجوء أو ابالعرتاض فيها، وذلك للتشريع

  2.القوانني

 أو                  املوارد العمومية ختفيض نتيجته أو مضمونه يكون قانون أي اقرتاح قبول عدم يف املتعّلق القيد* 

 :العمومية النفقات الزايدة

 زايدة أو ،ةالعمومي املوارد نتيجته ختفيض أو مضمونه قانون، اقرتاح أي يقبل ال»الدستور  من 83املادة  تنص حيث     

 النفقات من آخر فصل يف مبالغ توفري أو الدولة إيرادات الزايدة يف تستهدف بتدابري مرفوقا كان إذا العمومية إاله  النفقات

 .3«إنفاقها املبالغ املقرتح األقل على العمومية تساوي

 

 

 

 
                                                             

  88-66قم من القانون ر  81/1أنظر املادة  - 1
 .36الغريب إميان، املرجع السابق، ص  - 2
 .من الدستور 83أنظر املادة  - 3
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 املطلب الثاين

 التشريع املايل حق انفرادي للسلطة التنفيذية

 هذا حيتكرون كانوا امللوك الذين بني التارخيية الصراعات رهينة ظله  املالية اجلوانب يف التشريع أنه  املعروف من     

 هذه أصبحت إذ ، 1الربملاانت إىل املالية السلطة انتقلت هذه حيث سيما يف بريطانيا، ال الشعب ممثلي وبني االختصاص،

 يف به تنفرد املايل، وابتت اجملال يف املبادرة حق احلكومات اسرتجعت ما سرعان لكن ،املايل االختصاص صاحبة األخرية
 ليصبح ،مالتنظي وجمال القانون جمال بني لتوزيع االختصاص ابلنسبة التوازن الختالل حتمية كنتيجة وذلك األنظمة من كثري

 بصفة الربملانية املبادرة أمام قيود وضع أدهى إىل األمر هذا  االستثناء، هو وميدان التشريع األصل هو التنظيمية السلطة ميدان

مل يشد عن  ،8889الدستوري لسنة  التعديل يف وحتديدا اجلزائر يف والوضع .خاصة بصفة املايل اجملال يف املبادرةوعلى  ،عامة
 مشروع إعداد على نفوذها بسط خالل من ذلك املايل ويظهر اجملال حتتكر أصبحت فاحلكومة سابقا، ذكرت القاعدة اليت

 .2الربملان أو حىت يناقشها فيها يف جلساته املخصصة لذلك ذلك يف يشاركها الوزارية  دون  أن دوائرها على املالية قانون

 األول الفرع

  االنفراد التام للحكومة بتحضري مشروع قانون املالية

وقد اعتمدت اجلزائر على النظام  .يعرف على قانون املالية على أنه قانون ميزانية الدولة اليت حتدد للسنة املقبلة      
من القانون العضوي رقم  83فقرة  00األوريب يف إعداده، حيث خيول للحكومة وحدها حتضريه، وهذا ما أكدته املادة 

يوما من اتريخ إيداعه طبقا  91يصادق الربملان على مشروع قانون املالية يف مدة أقصاه »اليت تنص على أن  66/88
، جند أهنا تسمح للنواب ابقرتاح 3669من دستور  838لعودة إىل نص املادة ابكن ل« من الدستور 388ألحكام املادة 

قوانني تتعلق ابجلانب املايل، إال أن ذلك يبدو ظاهراي فقط ابعتبار أنه يف احلقيقة ال يوجد إطالقا ما يسمى ابقرتاح 
 3.قوانني املالية

                                                             
 .881، ص 3690، احلقوق  اجلزائر جامعة دكتورا، رسالة اجلزائري، القانوين النظام يف التنفيذية ابملؤسسة التشريعية املؤسسة عالقة ، سعيد بوالشعري  /د - 1

 .88الغريب إميان، املرجع السابق، ص  - 2

 .338، ص  8833، اجلزائر مزايين محيد، عن واقع االزدواجية التشريعية والعمل التشريعي يف النظام الدستوري اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة خترج يف القانون العام - 3
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يودع قانون املالية لدى مكتب  ،املتعلق بقوانني املالية 80-96ضوي رقم من القانون الع 99ىل املادة إفاستنادا      
جلنة امليزانية  إىلسبتمرب من السنة اليت تسبق السنة املعنية، ليحال بعدها 18اجمللس الشعيب الوطين يف أقصى اتريخ هو 

  1. عليهمث عرضه للمناقشة أمام النواب والتصويت  ،واملالية للمجلس الشعيب الوطين لدراسته

 الثاين  الفرع

 املناقشة احملدودة لقانون املالية من طرف الربملان

رغم األمهية البالغة اليت يكتسبها قانون املالية يف نشاط الدولة، إال أن دور الربملان يف مناقشة هذا القانون يبقى       
ضعيفا وحمدودا، إذ أن مناقشته ودراسته تتمان حتت الرعاية السامية للحكومة اليت تتواجد يف مجيع اإلجراءات املتخذة 

والذي بدوره حييله  ،إبيداع مشروع قانون املالية لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين على مستوى غرفيت الربملان، بداية
على جلنة املالية وامليزانية اليت تعقد جلسات خاصة لدراسته، واليت غالبا ما تكون حبضور احلكومة املمثلة يف وزير 

  2.املالية

يوما من اتريخ إيداعه طبقا  91جال أقصاها آاملالية يف إضافة إىل ذلك فالربملان ملزم ابملصادقة على مشروع قانون      
أما يف حالة عدم املصادقة على مشروع قانون املالية من طرف الربملان خالل  .3669من دستور  89فقرة  388لنص املادة 

 3.ن رئيس اجلمهورية يتوىل إصداره مبوجب أمر له نفس قوة قانون املاليةإهذه املدة القانونية، ف

إن ما يؤكد هيمنة السلطة التنفيذية على اجلانب املايل هو امتداده إىل السيطرة على قوانني املالية التكميلية، اليت     
من  398كما أن احلكومة ملزمة مبوجب املادة ،  عادة ما تصدر بواسطة أوامر ال جيوز إطالقا للنواب مناقشتها أو تعديلها

هلا لالعتمادات املالية اليت أقرها الربملان، حيث جيب أن ختتتم كل سنة مالية الدستور بتقدمي عرض حال عن استعما
لكن تبقى هذه السلطة اجلوهرية غري ممارسة من طرف الربملان اجلزائري  .بتصويت الربملان على قانون تسوية امليزانية

عقبة أما تطور الدميقراطية  بسبب امتناع السلطة التنفيذية عن تطبيق أحكام هذه املادة، وهذا ما سيشكل حتما
 .الربملانية وحق النائب يف إبداء مالحظاته والتعبري عن رأيه بكل حرية واستقاللية دون أي قيود تفرض عليه

 

                                                             
 .3668املتضمن قانون املالية لسنة  80-96الصادر ابلقانون العضوي رقم . 3668أنظر قانون املالية لسنة  1
 . 333مزايين محيد، املرجع السابق، ص  - 2
 .من الدستور 388أنظر املادة  - 3
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 املطلب الثالث

 التعديالت على املبادرة ابلتشريع 

 واإلمكانيات والصالحيات ابحلقوق واحلرايت الربملان أعضاء متتهع مبدى تقاس الربملانية الدميقراطية اعتبار من انطالقا     

 إىل متريرها على والعمل طموحاهتا عن التعبري أجل من معها األغلبية، أو التعامل مواجهة يف األقلية متتهع مبدى وكذا، القانونية

ـــالسيم ،1التطبيق ــاألست وصفه كما التعديالت حبقه  هلا االعرتاف عن طريق اــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ لبه  أنهه  jean pierre Cambay: اذـ
 ميكن كما القوانني، على مشاريع تعديالت تقدمي للربملان ميكن إذ فيه احلكومة والربملان، تتقابل والذي ابلقانون املبادرة

 .2القوانني  اقرتاحات على تعديالت تقدمي للحكومة

 األول الفرع

 تساوي كل من الربملان واحلكومة يف حق التعديل 

اللجان  كله  إىل تقدمي التعديالت إمكانية متنح منه 89/83املادة  أنه  جند 66/88رقم  العضوي القانون إىل ابلرجوع    
 كثراأل القضااي من تعده  ابلتشريع املبادرة على التعديالت مسألة ألن ونظرا .الوطين واحلكومة الشعيب اجمللس ونواب املختصة

 بعض الضوابط حترتم أن يقتضي ،التشريعي االختصاص هلذا الوطين الشعيب اجمللس أعضاء حيث ممارسة من حساسية

 .3الوطين الشعيب للمجلس الداخلي النظام يف حمددة تكون اليت والشروط

 النظام نفس من 93/3يقابلها  ما 3669سنة  الوطين الشعيب للمجلس الداخلي النظام من 99/3املادة  توجب فبداية     

 واضح هو كما قاسي شرط وهو القانوين النصاب أي وجوب نواب، عشرة طرف من التعديل يقدم أن 8888سنة  املعدل

 حبيث املدة، حيث من النواب على تضييقال ته  وقد أمامهم، املقدمة القانونية تعديل املبادرات يف النواب دور ابلتأكيد يعيق

ة يف التعديالت اقرتاح أن تودع جيب  خاصة ،التعديل للنص حمله  العامة املناقشة يف الشروع من إبتداءا 4نسبيا قصرية زمنية مده

ــوره عموما تشمل ومهـــام كثرية انشغاالت لديه الدورة انعقاد خالل الربملان يف النائب أن علمنا إذا ــ ـــة،  للجلسات حضـــ ــ العامـ
 اليت الدائرة يف املواطنني انشغاالت لسماع والسعي ،إحداها يف كان عضوا إذا الدائمة اللجان اجتماعات يف واملشاركة 
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اليت  الكتلة الربملانية مع مهامه وتنسيق الرمسية واألنشطة الربتوكولية األنشطة لباقي إضافة ،على األقل عضوا فيها انتخب
 .حمله التعديل املبادرة مبوضوع املتعلقة القانونية املعطيات إىل بداية يفتقر النائب فإنه  ذلك كله ،  إليها ينتمي

 الثاين الفرع

 الصعوابت اليت تعيق ممارسة النائب حلق التعديل

م، ما ضوء على      من وشاقة، صعبة ممارسته جتعل من بطريقة نظهم التعديالت جمال يف للنائب املمنوح احلق أبنه  يظهر تقده

 بل قيود، أو شروط أي التعديالت تقدمي يف حقهها بشأن يرد ال اليت هذه األخرية ،حلكومةاو  النواب بني الواضح التباين خالل

 فهو لتقدمي التعديالت الواجب الزمين اإلطار حيث من هذا ويظهر .التشريعية املؤسسة على حامسا جتعل تفوهقها امتيازات هلا

ا ذلك مقيهد، غري   1.وقت أي يف تعديالت تقدمي تستطيع أهنه

 من املقدمة التعديالت قبولية وتقدير لدراسته قانوان املخول هو الوطين الشعيب اجمللس مكتب فإنه  اإلطار هذا ويف     

 الشعيب اجمللس نواب على وتوزيعها احلكومة إىل كذلك تبليغها، ضرورة مع املختصة، اللجان على إحالتها ته  اليت النواب

 مندوب يتدخل ،مادة ةماد تتهم اليت املناقشة للمجلس خالل العامة اجللسة قبل من احلاالت يف الفصل ويتمه  .الوطين

 على التصويت طريقة أنه  على احلكومة وممثل املختصة، اللجنة يتدخل مكتب االقتضاء عند تعديل، كل أصحاب

 القانون من 11املادة  وأشارت والنواب املختصة، اللجنة على احلكومة تعديالت تكشف أسبقية املقدمة التعديالت

  2:للتصويت يعرض أنهه إىل السياق هذا يف 66/88العضوي رقم 

 القانون اقرتاح أصحاب مندوب تعديل أو احلكومة تعديل. 
 ـــون أصحاب مندوب أو احلكومة تعديل انعدام حالة يف املختصة، اللجنة تعديل ــ ـــراح القانــ ــ  .رفضها حالة يف أو اقت
 يف أو اللجنة تعديل انعدام يف حالة الوطين، الشعيب اجمللس رئيس حيددهه الذي الرتتيب حسب النواب تعديالت 

 . رفضه حالة
 ــايل حالة يف أو النواب تعديالت انعدام حالة يف القانون اقرتاح أو مشروع مادة ـــ ــ  .رفضها املتتـ
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 لكافة لفكرة عامة أخذها خالل من التشريعي العمل قلب يف الفعلي ابلتهموقع للحكومة هذا التسلسل يسمح     

 وترجيح للتدخهل املناسب اختيار الوقت مثهة ومن التعديالت، فيه تسري الذي العام لالجتاه ومراقبتها املقدمة، التعديالت

  أخرى لتعديالت تقدميها طريق عن كفهتها

م من القانون اقرتاح تعديل أو طرفها، من املقدم املشروع نص على احملافظة إبمكاهنا كما        خيدم مبا النواب طرف املقده

 اخلالف، حمله  األحكام حول الغرفتني بني حدوث خالف حالة يف األعضاء املتساوية اللجنة من العامة وسياستها نظرهتا

 1.مبوافقة احلكومة إال عليه تعديل أيه  إدخال ميكن ال حيث

 الثاين املبحث

 دور احلكومة أثناء ممارسة الربملان الختصاص التشريع 

 أو الداخل يف سواء احلاصل ضوء التطور ويف الدولة، يف ونشاطا حركية العالقات أكثر والربملان احلكومة بني العالقة متثل    

ــــع أداء يف والكفاءة السرعة يتطلب والذي اخلارج يف  هاتني بني العالقات تكثهف أن الضروري من كان وظائفها، الدولة جلمي

 . الواقع يف فعاليتها تثبت أن من والتنفيذية التشريعية لألعمال يسمح حىته  متوازن تعاوين يف إطار عملهما ويندرج ،السلطتني

 األخري هذا حدهد فقد ،بني السلطتني العالقة تنظيم يف احملوري القانون هو 66/88رقم  العضوي القانون أنه  واعتبارا       

 اللجان ألشغال الفعهال األعمال وحضورها جدولعلى  احلكومة وحقوق سلطات لغرفيت الربملان الداخليني والنظامني

كل هذا كأدوار تلعبها احلكومة أثناء   .الربملان غرفيت بني اخلالف تسوية يف والتحكهم ،الربملان لغرفيت العامة واجللسات
 .2وتعد كعوامل تدخل إلضعاف دور الربملان ،ممارسة الربملان الختصاص التشريع
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 األول املطلب

  أتثري احلكومة يف إعداد  جدول األعمال  

إن مسألة حتديد جدول األعمال الربملاين، حىت وإن كانت تبدو إجراءا شكليا فقط، إال أنه إجراء مهم ورئيسي      
فهو يعد إما ترمجة حقيقية  ، Philippe Ardantلذلك وحسب تعبري األستاذ لكونه يعد مفتاح النشاط الربملاين،

ـــذي ( فرع أول ) ان يف تنظيم سري أعماله لتحكم الربمل ــ  (فرع اثين ) و إما خضوعه للجهاز التنفيـ

 األول الفرع

 الربملان سيد جدول أعماله كأصل عام 

 أنه  هو ،حاليا كثري من الربملاانت يف مطبهقا يزال وال الدول من العديد يف سائدا كان الذي التقليدي األسلوب كان إذا     

ــا  عرفية لقاعدة استنادا أعماله جدول حتديد الربملان يتوىله   قاعات يف رددهت طاملا عبارة 1(أعماله جدول الربملان سيد)مؤداهــ

 كأساس إلجناز التشريعي بنشاطه يتعلهق فيما داخله العمل سري وإدارة تنظيم الربملان على هيمنة عن للتعبري التشريعية اجملالس

 .للنقاش املطروحة املواضيع

 أن دون به املنوطة ينجز األعمال أن ميكنه ال أصبح  ،التشريعي اجمللس على املعروضة القوانني مشروعات لزايدة ونظرا     

 يف واملتمثلة الربملان داخل التشريعي ابلعمل احمليطة خمتلف العوامل فيه يراعي برانمج إبعداد وذلك ،دقيقا تنظيما وقته ينظهم
. 2اخلصوص وجه على الربملان داخل والعمل ،العموم وجه على التشريعي العمل يف اليت تتحكهم والسياسية الفنية االعتبارات

 هبا املسلهم القاعدة مع ما يتعارض هذا مبناقشتها، اإلسراع إاله  للحكومة سبيل وال مستمرهة بقيت املشاريع أتخهر ظاهرة أنه  إاله 

احلكومة يف إعداد جدول األعمال وذلك من أجل تسريع عملية إعداد العمل وأدى حتميا إىل تدخل  القدم منذ
 .التشريعي ملا هلذا األخري من دور يف سري أعمال احلكومة وبرانجمها
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 الثاين الفرع

 تدخل احلكومة يف إعداد جدول األعمال

 ،ادا إىل الواقع العلمينإذا كان وضع جدول األعمال من اختصاص الربملان بنفسه هو القاعدة العامة، فإنه وإست     
وتفسري ذلك أن جدول األعمال جيرى حتديده من قبل اجمللس الشعيب  .فقد خوهل للحكومة املشاركة الفعلية يف إعداده
اع مكتب أي من الغرفتني ومع ممثل عن احلكومة، وذلك لكي تضبط  الوطين واحلكومة يف مقر الغرفة األوىل يف اجتم

املسائل وترتب املواضيع وفق األولوية اليت تراها احلكومة، األمر الذي جيعل الربملان يف موقف ضعف ويف حالة شبه 
  .خضوع اتم للحكومة اليت ميكنها إدراج أي مشروع قانون ترغب فيه

سواء إبدخال مواضيع جديدة ابإلحلاح على استعجاهلا  ،حق تعديل جدول األعمال زايدة على ذلك فاحلكومة هلا    
الغرفتني الربملانيتني على تسجيل مشروع  و إدراجها يف جدول أعمال الدورة اجلارية  أو بناءا على طلبها و مبوافقة مكتيب

 1.صة تقريرها يف أجل شهرينأو اقرتاح القانون يف جدول أعمال اجللسات الذي مل تعد بشأنه  اللجنة املخت

لكن دائما ابستشارة  ى،أما ما يتعلق جبدول أعمال اجللسات فيتم ضبطه من طرف مكتب كل غرفة على حد    
 2.احلكومة

وما ميكن قوله يف أولوية احلكومة يف ترتيب املواضيع، أهنا تنجم عنها انعكاسات سلبية على عمل الربملان وازدايد    
 .خر إلضعاف الدور األصيل للربملان املتمثل يف إعداد القواننيآو هذا عامل . احلكومةاهلوة بينه وبني 

 املطلب الثاين  

 حضور أعضاء من احلكومة جللسات الربملان 

متتد مسامهة احلكومة يف العمل التشريعي إىل مراحل متقدمة منه، إذ أهنا تتواجد يف مرحلة دراسة النص القانوين       
 .(فرع اثين ) ، كما تتعدى إىل مرحلة املناقشة اليت تنتهي ابلتصويت ( فرع أول ) للجنة الدائمة املختصة على مستوى ا
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 األول الفرع

 مسامهة احلكومة يف دراسة املبادرة ابلقوانني على مستوى اللجان الدائمة

 بصورة القانوين دراسة النص يف مشاركتها طريق عن اللجان أشغال حضور هي للحكومة متاحة إمكانية أوله  إن     

 مبناقشة ليتبع احلكومة ممثهل عرض إىل النص ابالستماع لدراسة الدائمة اللجنة تشرع ،قانون مبشروع األمر تعلهق فإذا .واضحة

 وجه على مدافعا له املوجهة التساؤالت كل على اإلجابة حياول الذي األخري هذا ،احلكومة وممثل اللجنة أعضاء بني تدور

 الدائمة جلسات اللجان حضور من احلكومة مينع ما يوجد فال ،قانون ابقرتاح األمر تعلهق وإن حىته  املوضوع، عن اخلصوص

 اللجان أشغال حضور إمكانية ألعضاء احلكومة خولهت اليت 66/88رقم  العضوي القانون من 89/8املادة  أساس على

 .القانوين النص دراسة هبا جتري اليت للجنة التابعة الغرفة إىل رئيس احلكومة توجهه طلب على بناء إليهم ابالستماع الدائمة
 يتوىل تشريعي إداري طاقم ويساعدها مهامها، أداء يف هبم لالستعانة خربة ذوي أشخاصا خمتصني تدعوا أن ميكنها كما

 ضرورة تبقى الدائمة ابللجان احلكومة تربط اليت العالقة فإنه  ،يكن ،  ومهما1للعملية الضرورية والواثئق امللفات عملية حتضري

ــا ضبط من متكهن احلكومة حىت ــ  أعضاء تساؤالت على كله  الرده  يف أساسا وتظهر ،2الربملانيني أعمال على وسيطرهتا رقابتهــ

 وميسه  مشاريعها مع يتماشى ال اللجنة أنه رأي رأت إذا مشاريعها على تعديالت بتقدمي تبادر أن أو الدائمة، اللجنة

  . تطبيقها احلكومة تريد اليت التنفيذية ابلسياسية

 الثاين  الفرع

 مسامهة احلكومة أثناء عملية املناقشة والتصويت 

تبدأ املناقشة على مستوى اجمللس الشعيب الوطين ابالستماع إىل ممثل احلكومة يف حالة  مشروع قانون أو إىل       
ويتم الشروع يف املناقشة العامة حول النص كله مث مواده، وذلك  ،اقرتاح قانون مندوب أصحاب اقرتاح القانون يف حالة

يف شكل مالحظات واقرتاحات حبضور ممثل احلكومة دائما والذي ميكنه أن يرد عليها بناءا على طلبه عقب اختتام 
بعد ذلك . ن تناول الكلمةكما ميكن كذلك لرئيس و مقرر اللجنة  املختصة و مندوب أصحاب اقرتاح القانو    .املناقشة

حيال النص من جديد على اللجنة املختصة إلثرائه على ضوء التدخالت املقدمة، وعلى إثر ذلك يتم التصويت عليه يف 
 .جلسة علنية
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سواء ابألغلبية املطلقة يف القوانني العضوية أو أبغلبية  ،بعد موافقة اجمللس الشعيب الوطين على النص القانوين      
من القانون العضوي  16يباشر جملس األمة مناقشة هذا النص طبقا لنص املادة  ،اء احلاضرين يف القوانني العاديةاألعض

ابالستماع إىل ممثل احلكومة مث مقرر اللجنة مث املتدخلني مع حق ممثل احلكومة أو مقرر اللجنة أبخذ الكلمة  66/88رقم 
عند طلبها، غري أنه ميكن اخلروج عن هذه القاعدة بتقرير التصويت مع املناقشة احملدودة بناء على طلب من ممثل 

 1.ناحلكومة أو مقرر اللجنة أو مندوب أصحاب اقرتاح القانو 

 الثالث  املطلب

 دور احلكومة يف حالة اخلالف

 اختالف فإنه  الصيغة، لذلك بنفس نص على التصويت إشكالية تطرح فإنهه الغرفتني، نظام بصدد نكون عندما       

 برملانية اخلالف تسوية عملية أنه  املفروض من .تسوية اخلالف كيفية يف اإلشكال يطرح و وارد الغرفتني بني النظر وجهات

 من اتفاق إىل التهوصل معا ناالغرفت حتاول أن البديهي فمن للربملان، اختصاص أصلي هو القوانني سنه  أن اعتبار على حبتة

 .التشريعي النص على احلفاظ لغرض وجهات النظر تقريب خالل

 ذلك ويربهر احلكومة، يف التنفيذية املمثلة للسلطة مينحه بل للغرفتني احلق هذا مينح ال اجلزائري الدستوري املؤسس لكن       

 القانون صدور على حرصا األكثر من الدستور فهي 91/8املادة  حسب العامة الشؤون بتسيري املكلفة هي احلكومة أنه  دائما

ـــدور ما يعطل حدث فإذا ،2أخرى هيئة أي من  فإن الغرفتني بني النظر وجهات يف الختالف املناسب الوقت يف القانون صــ

 حدوث حالة ويف»تنص   اليت الدستور من الرابعة الفقرة 388املادة  أحكام إطار يف هذا ويندرج ،اآللية احلق بتحريك هلا

ـــوزير من بطلب جتتمع، الغرفتني، بني خالف ــ ــ ــاء من األعضاء تتكون متساوية جلنة األول، الـ ـــ  3«......الغرفتني  كلتا أعضــ

 

 

 

 
                                                             

 .69،ص 8881،  احلقوق كلية ، اجلزائر جامعة ماجستري، شهادة لنيل مذكرة العمل التشريعي، على أثره و اجمللسني نظام ، علي شفار  أ  - 1
 .3669من دستور  91أنظر املادة  - 2
 .3669من دستور  388نظر املادة ا - 3
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 الفرع األول

   تشكيل و استدعاء  اللجنة متساوية األعضاء

رقم  العضوي القانون من 99للمادة  اخلالف، فطبقا حله  إجراءات لتبدأ األول الوزير طرف من اللجنة استدعاء يتمه       
بعشرة  حتدهد واليت ابلتساوي الربملان غرفيت أعضاء من خمتلطة تتكون جلنة ابعتبارها األعضاء املتساوية اللجنة فإنه  66/88
 مكتب يقوم حيث ،الوطين الشعيب للمجلس الداخلي النظام من 91للمادة  ابلرجوع أنهه غرفة، إاله  كله  عن أعضاء( 38)

 من املختصة من اللجنة األقل على أعضاء( 81)مخسة  بينهم من ويكون األعضاء املتساوية اللجنة يف ممثليه اجمللس بتعيني

  .1حالة الغياب يف لالستخالف احتياطيني أعضاء( 81)مخسة  ويعنيه  رئيسها بينهم

 بدراسة املكلهفة اللجنة أعضاء هو أنه  األعضاء املتساوية اللجنة يف السفلى الغرفة ممثلي تعيني طريقة أنه  يالحظ ما ولعله      

 جمللس الداخلي النظام فإنه  وابملقابل الوطين، الشعيب نظر اجمللس بوجهات إقناعا األكثر ابلتايل و ،اطالعا األكثر هم النص

 . بذلك يقوم الذي هو األمة جملس رئيس أنه  يعين ممها ،ءاألعضا املتساوية اللجنة يف تعيني ممثليها طريقة إىل يتطرق مل األمة

 الفرع الثاين

 طريقة عمل اللجنة  و أتثري السلطة التنفيذية فيها

األمة، و  جملس مبقره  أو الشعيب الوطين اجمللس مقره  يف إمها ابلتناوب قانوين نص كله  على األعضاء املتساوية اللجنة جتتمع    
 رئيس، من ويتكون أعضاءها بني من هلا مكتب وتقوم ابنتخاب ،سنها أعضاءها أكرب من بدعوة للجنة األول االجتماع يعقد

 انئب يكون أن على اللجنة مبقرها جتتمع اليت الغرفة أعضاء ضمن من اللجنة يكون رئيس و .اثنني مقرهرين رئيس، و وانئب

 اليت حمهل اخلالف األحكام دراسة األعضاء املتساوية اللجنة وتتوىل .غرفة لكل مقرهر وينتخب ،الثانية الرئيس من الغرفة

 مثه  تقرير وإعداد مناقشة و دراسة النص حيث من الدائمة اللجان املتبعة يف اإلجراءات بنفس تكون عليها، و أحيلت
 2.اللجنة  مبقرهها جتتمع اليت الغرفة الساري على الداخلي النظام يف عليه و هذا حسب ما هو منصوص عليه التصويت

 عضو لكل تستمع وأن ،اللجنة أشغال احلكومة من حضور أعضاء ميكن الوطين الشعيب اجمللس مبقر اللجنة اجتماع إن    

 االستماع طلب اللجنة رئيس يرسل أن جيب لكن ،ألشغاهلا مفيد إليه االستماع أن ترى شخص أي الربملان، أو أعضاء من

 يف تشارك أن من احلكومة ميكهن أن املشرع أراد بذلك كأنه  .املعين إليها العضو ينتمي اليت الغرفة رئيس إىل لعضو الربملان
                                                             

 .8888من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين لسنة  91انظر املادة  - 1
 .3666، سنة 90العدد  الرمسية، اجلريدة األمة، جمللس الداخلي النظام أنظر - 2
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 نص حول اقرتاح يف اللجنة مهمهة وتتمثل 1اللجنة، إرادة على أتثري له الوزاري احلضور هذا وزير، أبكثر من اللجنة عمل

 مصانة "ومالحظات توصيات "األمة  جملس مستوى على املختصة اللجنة تقدهم اليت األحكام وهي اخلالف ، حمله  األحكام

 تتبناه قد الذي االقرتاح نواة يشكل الذي األمة جملس متثهل رأي اليت اخلالف حمله  األحكام أو حبكم واملتعلقة مواد شكل يف

 .2األعضاء املتساوية اللجنة

 انعقدت اليت الغرفة إىل رئيس بتسليمه اللجنة رئيس يقوم ،تقريرها إعداد من األعضاء املتساوية اللجنة انتهاء وبعد     

 اللجنة نصه  عرض يف احلكومة رغبة الغرفتني يبلغ لرئيسي األخري هذا الوزير األول، إىل بدوره يسلمه والذي مبقرهها اللجنة

ته الذي النص تعرض أن عليها احلكومة فإنه  احلالة هذه عليه، ويف األعضاء للمصادقة املتساوية  املتساوية اللجنة أعده

 القانون من 61/83للمادة  قراءتنا خالل نستنتجه من ما هذا األمة جملس إىل حيال مثه  الوطين الشعيب اجمللس األعضاء على

 من الثانية والفقرة الدستور من 388املادة  اخلامسة  من الفقرة هلا تطرقهت هامة مسألة أثريت أنهه إاله  ،66/88رقم  العضوي

 تعرض»أنهه  على 388املادة  من اخلامسة الفقرة تنص حيث التعديالت مسألة هي 66/88رقم  العضوي القانون من 61املادة 

املادة  وتضيف« احلكومة مبوافقة إاله  عليه تعديل أيه  إدخال ميكن وال عليه، الغرفتني للمصادقة على هذا النص احلكومة
 كال أنه  املادتني نص من يفهم 3«النص بكامله على املصادقة قبل املقرتحة التعديالت يف غرفة كله  تبثه »أنه  على 61/88

 وعليه .التعديالت تلك على احلكومة موافقة بشرط النص، اقرتاح هذا على تعديالت إدخال يف احلق كامل هلما الغرفتني من

 اللجنة أعدته النص الذي اقرتاح على تعديالت إدخال ترفض أو توافق اليت فهي بيد احلكومة يعود املطاف هناية يف فاألمر

 .4الغرفتني إىل املتساوية األعضاء

 

 

 

 

                                                             
اجلزائر،  هومة ، ، دار التنفيذية اهليئة و الربملان بني الوظيفية العالقة " مقارنة دراسة " السياسي النظام يف السلطة ممارسة أساليب ، بوقفة هللا عبد /د - 1

 . 390، ص8886
 .16 ص ، السابق املرجع ، الدستور من 388 املادة ضوء على األمة جمللس التشريعي الدور ، لزهاري بوزيد/ د - 2
 .السابق ذكرمها 88-66من القانون رقم  61من الدستور و ، واملادة  388أنظر املادة  - 3
 .99، املرجع السابق، ص  لزهاري بوزيد/ د - - 4
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 املبحث الثالث 

 الثقافة السياسية و االجتماعية للنائب عوامل إلضعاف الدور التشريعي للربملان

تعين احلياة النيابية يف مفهومها الغالب، االندماج اليومي يف احلياة العامة واالستجابة لتطلعات املواطنني      
و للتمثيل النيايب مسات فارقة جتعل الوكالة . 1وطموحاهتم، والعمل على بناء دولة حديثة قادرة يعم فيها العدل للجميع

و املهام اليت يضطلع هبا . وىل هي وكالة عن األمة و ليست عن أشخاص معيننيالنيابية متميزة عن الوكالة املدنية، فاأل
حيث تنبثق املهمة األوىل و الثانية من املبدأ الدستوري  ؛النائب قد تكون صعبة أو متشابكة و ميكن حصرها يف ثالث

و مها مهمتان  ، و مراقبة احلكومةالقائل أبن النائب ميثل األمة مجعاء ، فيناط به على املستوى الوطين اخرتاع القوانني
أما املهمة الثالثة فتكمن يف التمثيل املكاين احملدد، ويتصف دور النائب من حالله ابلطابع التنموي  دستوريتان مشوليتان،

 .2يف إطار الدائرة اليت انتخب فيها

ــا أوال و مقدار ه املهام مرتبطة مبدى استعداده و رغبته الشخصذتبقى فعالية أداء النائب هل      ية يف القيام هبـــ
أثناء أتديته لوظيفته النيابية ، واليت تؤثر بشكل أو آبخر يف " سواء أكانت قانونية أو قيمية "الضماانت اليت يتمتع هبا 

 .نوعية و جودة املخرجات الربملانية

 املطلب األول

 أتثري الثقافة السياسية على العمل الربملاين

تعترب جزءا من الثقافة العامة وهذا ما جيعل كال من  political cultureن الثقافة السياسية أ ما من شك،      
ا ذه كما أن الرتاث العلمي يعكس الكثري من التعريفات اليت ارتبطت ابلثقافة ككل،  ،املفهومني متداخلني إىل حد كبري

يشريا إىل "  KROBER" كروبر"  KLUKHOHN" كلوكهني "ما جعل بعض علماء االجتماع من أمثال 
 .3ا خبالف األعداد الكبرية من املفاهيم اليت ترتبط ابلثقافة بصورة عامةذه تعريفا متباينا للثقافة، 390أكثر من 

 

                                                             
، ص 8886، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، اجلزائر، 8889-3669طارق عاشور، تطور العالقة بني احلكومة و الربملان يف النظام السياسي اجلزائري  - 1

98. 
 .93طارق عاشور، املرجع السابق، ص - - 2
 .010، ص 8883ياسي، النشأة و التطور واالجتاهات احلديثة و املعاصرة، دار النهضة ، بريوت د عبد هللا دمحم عبد الرمحان، علم االجتماع الس - 3



~ 28 ~ 
 

 الفرع األول

 تعريف الثقافة السياسية 

الكلية املعقدة الشاملة " يشري مفهوم الثقافة إىل تلك  3693سنة " إدوارد اتيلور"تبعا للتعريف الشهري الذي قدمه     
للمعارف و املعتقدات و الفنون والقوانني واألخالق والعادات، وكل قدرة أخرى أو عادة اكتسبها اإلنسان بصفته عضوا 

االجتماع بني الثقافــة واحلضارة ،شأنه شأن ابقي علماء " TAYLOR"ويف هذا التعريف ال يفرق اتيلور. "يف اجملتمع
احلضارة " عن "الثقافة " والنفس و الليرباليني واليساريني، فلم جيد املاركسيون، وال احملللون النفسيون أي مربر لفصل 

وهبذا تصبح الثقافة السياسية جزءا من " إنين أزدري التمييز بني الثقافة واحلضارة " فكتب فرويد يف هذا الشأن ".
 1.احلضارة

ا املفهوم يتداخل مع كثري من ذيف تعريفه للثقافة السياسية أن ه" يضيف فيليب برو " اق ،ويف نفس السي       
لك تداخله مع مفهوم اإليديولوجيات، فهذه األخرية، تعين حبسب ذاملفاهيم واملصطلحات العلمية األخرى، مثال على 

جمتمع ما ويف فرتة زمنية معينة، واليت حتدد درجة منظومة املعايري واملعتقدات واملشاعر السياسية السائدة يف " اهلرماسي " 
وكذلك  ،اإلحساس وتنوعه وتنظيم املواقف وحتدد طرق االلتزام الفردي وأساليبه وحتديد أمناط املشاركة واالتصال

ام فكل منهما يتفقان على موضوع مشرتك بينهما تقريبا، أال وهو املعتقدات املتعلقة ابلنظ" واجبات من ميثلون الدولة 
ه املعتقدات املرتبطة ابلنظام ذالسياسي، ولكن ابلطبع إن الفرق بني املفهومني يتجسد يف نظرة كل منهما إىل ه

 2.السياسي

بصفة عامة، فإن الثقافة السياسية تشري إىل جمموعة املعتقدات السياسية واألحاسيس والرموز والقيم السائدة يف      
وعموما، تتشكل الثقافة السياسية من جمموعة . ا األساس فإهنا تشمل الكثريذاجملتمع يف فرتة زمنية معينة، وعلى ه

 )احملكومني(أو الثقافة الرمسية ، وتلك السائدة لدى أفراد اجملتمع  )احلكام ثقافة( مكوانت سواء تلك اليت تتبناها الدولة 
 .واليت تسمى الثقافة غري الرمسية

 

 

                                                             
 .96طارق عاشور، املرجع السابق، ص  - 1
 .019د عبد هللا دمحم عبد الرمحان، املرجع السابق، ص  - 2
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 الفرع الثاين

 مكوانت الثقافة السياسية 

و للنائب بصفة خاصة من جمموعة من املكوانت تكون هي  ،تتشكل الثقافة السياسية للسياسي بصفة عامة     
 :1األساس يف تشكيل ثقافته و هي املرجع يف مدى أتثريه يف العمل السياسي وهي

 :أـ املرجعية  

تعين اإلطار الفكري الفلسفي املتكامل، أو املرجع األساسي للعمل السياسي، فهو يفسر التاريخ وحيدد األهداف      
وغالبا ما يتحقق االستقرار إبمجاع أعضاء اجملتمع على  ،املواقف واملمارسات ويكسب النظام الشرعية والرؤى، ويربر

ووجود قناعات أبمهيتها وتعبريها عن أهدافهم وقيمهم، وعندما حيدث االختالف بني عناصر  الرضا عن مرجعية الدولة،
د شرعية النظام وبقاءه واستقراره، ومن أمثلتها النظام حول املرجعية حتدث االنقسامات وتبدأ األزمات اليت هتد

اخل، وأغلب الظن أنه ال يوجد أثر حمسوس لالختالف بني ...االشرتاكية والرأمسالية والعلمانية و املرجعيات الدميقراطية،
االجتماعي  عناصر اجملتمع يف الدميقراطية الغربية، إذ أن هناك اتفاقا عاما على الصيغ املناسبة لشكل النظام السياسي

واالقتصادي، أما يف الدول النامية فاملسائل املتعلقة بشكل نظام احلكم وطبيعة النظام االقتصادي والعالقة بني الدين 
 2.والدولة مل حتسم بعد وما تزال مثار خالف وصراع

 : ب ـ التوجه حنو العمل العام

ن الفرد وتغليب مصلحته الشخصية، وبني التوجه العام هناك فرق بني التوجه الفردي الذي مييل إىل اإلعالء من شأ     
اجلماعي الذي يعين اإلميان أبمهية العمل التعاوين املشرتك يف اجملالني االجتماعي والسياسي والتوجه حنو العمل العام 

الشعور  لك أن هذاذواإلحساس ابملسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع، و قضاايه من أهم مكوانت الثقافة السياسية، 
ابملسؤولية يدفع املواطن إىل االجيابية يف التعامل مع القضااي واملوضوعات يف ظل ثقافة متشاهبة مؤداها اإلحساس ابلوالء 

 .للجماعة

 

                                                             
 .89، ص 8883السيد عليو ومىن دمحم، املشاركة السياسية ،القاهرة / د  - 1
 .91اشور، املرجع السابق، ص طارق ع - 2
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 :ج ـ التوجه حنو النظام السياسي

نة وما ترتبه من االجتاه حنو النظام السياسي واإلميان بضرورة الوالء له والتعلق به من ضرورات اإلحساس ابملواط    
حقوق والتزامات، فكل ثقافة سياسية عليها أن حتدد النطاق العام املعقول للعمل السياسي، واحلدود املشروعة بني 

ويتضمن هذا النطاق حتديد األفراد املسموح هلم ابملشاركة يف العملية السياسية ووظائف . احلياة العامة واحلياة اخلاصة
تفرض الثقافة السياسية معرفة حدود املشاركة يف هذا النظام مثل السن واجلنس  املؤسسات ككل على حدة، كما

واملكانة االجتماعية والوضع العائلي، ابإلضافة إىل أن بعض الثقافات السياسية حترص على حتديد األبنية والوظائف 
فالثقافة السياسية هي اليت تدعم . السياسية يف الدولة، وكذلك األجهزة املنوطة بتحقيق األهداف اليت حتددها الدولة

 .النظام وحتدد أطره، و تغذيه ابملعلومات املستمدة من واقع البيئة وخصوصيتها، وحتافظ عليه وتضمن بقاءه

 :د ـ اإلحساس ابهلوية

 يعترب البعض أن اإلحساس ابالنتماء من أهم املعتقدات السياسية، ذلك أن شعور األفراد ابلوالء للنظام السياسي    
يساعد على إضفاء الشرعية عليه، كما يساعد على بقاء النظام وختطيه األزمات واملصاعب اليت تواجهه، فضال على أن 

كما ميكن من   ،اإلحساس ابلوالء واالنتماء للوطن يساعد على بلورة وتنمية الشعور ابلواجب الوطين وتقبل االلتزامات
سياسية من خالل التعاون مع اجلهاز احلكومي واملؤسسات السياسية، فهم احلقوق واملشاركة الفاعلة يف العمليات ال

 .وتقبل السلطة السياسية و اإلميان ابلدور الفاعل هلا يف كافة جماالت احلياة

ضمن هذا اإلطار، ينبغي اإلشارة إىل أن هذه املكوانت تتحد من خالل نوعية التنشئة السياسية، اليت يتعرض هلا     
ن أتعليم السياسي الرمسي وغري الرمسي، املخطط وغري املخطط، يف كل مرحلة من مراحل حياته و الفرد عن طريق ال

انطالقا من هذا، فإن حتليل الربامج البيداغوجية للتعليم  .الثقافة السياسية للفرد هي نتاج لعملية التنشئة السياسية
وس يف األطوار الثالثة ال تركز إال على السلطة التنفيذية املتوسط يف مادة الرتبية املدنية يف اجلزائر، أوضح أن جممل الدر 

مع إمهاهلا للسلطات األخرى، كما تكرس مفهوم السيطرة، سيطرة الدولة على اجملتمع، إضافة إىل الغموض واخللط 
 .1ن قبلاملعتمد يف استعمال السلطة والدولة، إىل السلطة، هذا إذا اعتربان أن الوالء للدولة تشكل أساسا م  الواضح

ومن هدا اجلانب أصبح ينظر للنيابة السياسية يف اجلزائر على أهنا وسيلة للوصول إىل مركز  النفوذ وإعادة توزيع الريع    
بغرض احلفاظ على مصاحل العرش ومكتسباته خلدمة املنتميني له بدال من خدمة املواطن بغض النظر النتماءاته، ما يزيد 
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ملؤسسة التمثيلية اليت من املفرتض أهنا تعمل على تكريس مفهوم املواطنة كقيمة من خالل ما يف توسيع اهلوة بينه وبني ا
 . 1ال خلدمة مصاحل ضيقة )النيابة وكالة عن األمة  (تضطلع به من مهام موجهة أساسا خلدمة األمة 

 املطلب الثاين

 ضعف املعارضة وانعكاساهتا على العمل النيايب

تضطلع املعارضة السياسية كفاعل غري رمسي وأساسي يف نفس الوقت يف العملية السياسية أبدوار فعالة وحيوية     
داخل النظام السياسي السيما فيما يتعلق ابجلوانب االنتخابية والربملانية ومن خالل طرح البدائل املتعددة واملتنوعةـ 

 .فة أوجه الثغرات والنقائص يف أداء العمل احلكومي داخل الدولةـ وكشف كا( على مستوى التشريع أو السياسات )

وتبقى املعارضة مفهوم معقد و غري واضح خاصة إذا ارتبطت مبفهوم الصراع السياسي الذي ابلرغم من القدر اهلائل     
يف كتابه التحليل  "روبرت دال"من التأمل والتنظري والبحث فإن فهمنا هلذا األخري مازال حمدودا وهو ما يذهب إليه 

 POLITICAL ANALYSIS MODERN "2"السياسي احلديث 

 الفرع األول

 تعريف املعارضة السياسية 

فعل إظهار العدوان " فيعرفها على أهنا " عبد الالي واد " جرت حماوالت إلعطاء تعاريف للمعارضة منها حماولة      
تشمل إمكانية إبطال نفس القرار، أو رفض تطبيقه، لكنها تقر ه القدرة ذإزاء قرار صادر عن مؤسسة دون أن تكون ه

 .إمكانية الطعن إبجراءات البطالن

و إذا ما ختصصنا يف جمال الرقابة الربملانية أو ابألحرى اجتهنا إىل العملية الربملانية، فإن مفهوم املعارضة يعين       
رسومة اقتضتها احلياة الربملانية، وهلذا النقد قواعد تضمن وجتري طبقا حلدود مفهومة وم" عملية نقد أعمال احلكومة "

"                                   اخلط الدقيق الفاصل بني مشروعية النقد، وبني ما ميكن تسميته ابلتشبث ابلرأي 
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OBSTRUCTION  " إىل أن هدف كل معارضة سياسية يف كل مكان و " عبد اإلله بلقزيز " ويذهب األستاذ
 1.وهو بذلك يزاوج بني املعارضة و احلزب السياسي( سلطة الدولة ) مان هو الوصول إىل السلطة ز 

يتضح من هذا، أن الرقابة الربملانية هي رقابة األحزاب املعارضة، فهي رقابة األقلية ألن احلزب أو األحزاب املعارضة     
أمام الناخبني، فاألحزاب السياسية هي الشكل  عادة ال حتكم، لذلك تسعى إىل نقد احلكومة حىت يضعف مركزها

ويتجلى هدا النوع من املعارضة بوضوح يف النظام  .سارتورياألكثر حداثة للمنظمات االجتماعية حبسب تعبري األستاذ 
ألن النظام السياسي يف حاجة داخل الربملان إىل حزب " معارضة صاحبة اجلاللة " الربيطاين وهو ما يطلق عليه 

متاما كحاجته حلزب أكثرية لتشكيل احلكومة، ويتألف فريق املعارضة من عناصر متشاهبة يقوده زعيم احلزب معارض 
الذي يشغل يف جملس العموم منصب زعيم املعارضة، ويتلقى راتبا من التاج وللمعارضة حكومتها، أو ما يطلق عليه 

يستعد يف حالة استقالة احلكومة ليتوىل احلكم، فهي فاملعارضة  هبذا الشكل، هي حزب األقلية الذي . )حكومة الظل)
منظمة، و لكل عضو منها معلومات متخصصة كونه مارس يف أغلب األحيان مسؤوليات رمسية يف إدارة انتقاد السياسة 

دد هلذا  تلعب البيئة السياسية اليت تشتغل فيها املعارضة مؤشرا أساسيا حي. احلكومية داخل احلزب حبثا عن دعم األمة
مدى فعالية هذه املعارضة أو ضعفها، مث ما يف احلقوق اليت تستند إليها يف عملها، وما هي أكرب املشكالت اليت 

 2.تعرتضها؟

 الفرع الثاين

 املعارضة السياسية يف اجلزائر

يف جمال من أكرب مشكالت املعارضة السياسية يف اجلزائر بشكل خاص، ويف الوطن العريب بشكل عام، أهنا تعمل      
سياسي انبذ أو انتبادي، نعين يف جمال سياسي ال يقدم هلا إمكانية حقيقة لالشتغال الطبيعي، بل هو ألداء دور حمدد 
مسبقا من طرف النخب احلاكمة، فالغالب على البىن السياسية العربية ككل، غياب هذا اجملال الوسيط بني الدولة و 

كفضاء عمومي ( مبعناه احلديث ) أو احلقـل السياسي، إذ هو مل يتكون بعد  اجملتمع ابملعىن احلقيقي ملفهوم اجملال
ـــة و الصراع الدميقراطي على كسب الرأي العام، من زاوية أخرى، فإن املعارضة تعترب  ملمارسة املنافسة السياسية السليمــ

بوصفها جتليا من جتليات ) عاتنا العربية أحد الدواليب اإلجبارية مليكانزمات الدميقراطية، فاملعارضة السياسية يف جمتم
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هي أكثر من يتلقى نتائج االنسداد الذي تنتهي إليه الدينامكية احملجوزة للسياسة ( التعبري عن املمارسة السياسية 
 1. بسبب غياب جمال اشتغاهلا الطبيعي

ى ذلك يف ممارسات السلطة، أو حىت وعليه، نالحظ أن الدميقراطية يف اجلزائر هي دميقراطية انتقائية، سواء جتل     
األحزاب السياسية فهده األخرية غريت خطاهبا الدميقراطي مستعيضة منه خبطاب يبجل الفكرة اجلمهورية و فرضية 
اجملتمع املدين على دميقراطية أتيت ابلتيار اإلسالمي إىل السلطة، لذلك ما كان مستغراب اصطفاف األحزاب اليسارية و 

 )وحتديدا حركة جمتمع السلم ـ محاس ـ(و األحزاب العرقية، واألحزاب اإلسالمية املوالية للجيش  2،)نكوفونيةالفر (اليمينية 
وراء سلطة الضباط العسكريني االنقالبيني حتت عنوان محاية اجلمهورية و اجملتمع املدين من اخلطر األصويل ممثال يف 

ربع على النظام العسكري بتأييد ال مشروط لسياسته االستئصالية اليت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، وإن كان مستغراب أن تت
إضافة إىل هذا، عانت األحزاب اجلزائرية على غرار األحزاب السياسية يف املنطقة . انتهجها ضد املعارضة اإلسالمية

ا يشبه قانوان حاكما أو العربية ـ من قصور دميقراطي داخلي وهو ما يعرب عن انسداد تنظيمي يف حياهتا الداخلية إىل م
انظما، فالقيادات احلزبية تبقى يف سدة القرار إىل أن ترتهل فيخرجها املرض أو املوت من املشهد احلزيب،  فرؤساء 

ـــوخ مرجــــعيون  أو زعماء اترخييون أو قادة مؤسسون يشبه مسارهم مسار من يصل إىل السلطة يف العامل  األحزاب إما شي
فال تكاد جتد أمينا عاما ...ها إال ابستقالة جربية، أو انقالب عنيف، أو اغتيال غادر أو موت طبيعي الثالث فال يغادر 

تقاعد ألحد نشطاء حزبه، و ال " جبهة القوى االشرتاكية " تنحى جانبا طواعية، وال زعيم " جبهة التحرير الوطين " ل
وال شيوخ األحزاب اإلسالمية احرتموا  منافسة داخلية،حتمل وجود " التجمع من أجل الثقافة و الدميقراطية " رئيس 

ومل تعمل جبدية على إشراك قواعدها  جمالس شوراهم ، فجل األحزاب مل يتم التداول على قيادهتا مند أن كانت سرية،
اسية و اخليارات السي ( 3663يف اختاذ القرارات احلامسة املرتبطة مثال مبخلفات األزمة النامجة عن إلغاء انتخاابت 

 3.، مما جعل السلطة غالبا ما تتعامل مع شخصيات سياسية وليس أحزااب)...االقتصادية 
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 املطلب الثالث

 ضعف اجملتمع املدين كمحدد لضعف الربملان

استقرت فلسفة السلطة السياسية يف جزائر حديثة العهد ابالستقالل، على فكرة إقامة دولة قويــة و مستقرة،       
لذلك قامت على أساس إدارة سلطوية ونظام مركزي للتخطيط، هذه القناعة أمدت السلطات اإلدارية بصالحيات 

إىل تعطيل الدميقراطية اليت تعترب أساسا " فيظ أوسكني عبد احل" تقديرية واسعة و مبهمة، مما أدى كما يرى األستاذ 
للحرية و احلق يف اإلعالم، وأدت طبيعة النظام السياسي واالقتصادي املنتهج يف اجلزائر، والذي كان يقوم على التسيري 

 1.االنفرادي و املركزي، إىل انسحاب اجملتمع املدين و انتكاس احلركة اجلمعوية طيلة هده الفرتة

 رع األولالف

 اجملتمع املدين اجلزائري 

إن سبب تراجع دور اجملتمع املدين و انتكاسته هو إخضاع احلركة اجلمعوية إىل مستويني من الرقابة أوهلا تتمثل يف      
الرقابة السياسية يف إطار اجملالس املنتخبة على األنشطة شبه املدنية واثنيها على مستوى متثيل املصاحل االجتماعية 

القتصادية املشروعة يف إطار احتادات مهنية واجتماعية، واليت كان خيضع أتطريها حلزب جبهة التحرير الوطين، و وا
جتسد هدا االحتواء السياسي ملختلف فعاليات اجملتمع املدين يف االحتاد العام للعمال اجلزائريني، و االحتاد الوطين 

ة اجلزائرية، و االحتاد العام للنساء اجلزائرايت، واالحتاد الوطين للطلبة للفالحني اجلزائريني ، واالحتاد الوطين للشبيب
اخل، ومل يتوقف األمر عند هده الوصاية بل أصبحت هده التنظيمات متثل قاعدة نضالية للحزب، هدا ...اجلزائريني

االت احلياة ومنع أي الوضع أدى إىل إضفاء صفة مؤسسات الدولة على اجملتمع املدين ، و مراقبته عن قرب يف كل جم
 .مبادرة و جتنيد خارج اإلطار الرمسي للدولة و حزهبا

بعض املميزات ملنظمات اجملتمع املدين، كما خفف من بعض اإلجراءات  3668حقق قانون اجلمعيات لسنة       
إلقصاء أو جتميد أية مجعية إذا كانت أهدافها ختالف  )مفتوحة  (اخلاصة ابلتأسيس، إال أنه أعطى اإلدارة إمكانية 

الساري املفعول حيث أكد على عدم   38/89النظام التأسيسي، أو اآلداب العامة، وهذا ما أكده أيضا القانون 
التداخل ما بني اجلمعيات و األحزاب السياسية و أن ختلوا النظم الداخلية للجمعيات من أي أهداف سياسية أو دينية 
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ع التأكيد على استقاللية أعضاء هاته األخرية، إال أنه و رغم كل هاته احملاوالت بقي اجملتمع املدين يف اجلزائر يعاين من م
 1.مجلة من العراقيل ابتت حتيل بينه و بني لعبه لدوره األساسي

 الفرع الثاين 

 عراقيل بناء جمتمع مدين فعال  

 : 2من العراقيل و املعوقات حالت دون الوصول إىل جمتمع مدين فعال يعين اجملتمع املدين اجلزائري من جمموعة

 :أ ـ عراقيل سياسية

و تتمثل أساسا يف طبيعة العالقة بني الدولة و اجملتمع املدين، اليت تتميز بسيطرة الدولة على جمال اجملتمع املدين، أو      
دة منها العراقيل اإلدارية البريوقراطية التضييق و ما يعرف بعسكرة النظام السياسي، و هذا النمط يتخذ صورا عدي

اخل، ينبع كل هدا من قاعدة عدم الثقة بني الطرفني، فتتحول الدولة إىل مراقبة اجملتمع بدل أن يراقبها، و ...التهميش 
سي، و املؤسسة عليه فإن مل خيضع نظام التأثري إىل تراتبية  بني املؤسسات الثالث و هي النظام احلزيب، التمثيل السيا

العسكرية حبيث يكون النظام احلزيب يف أعلى مرتبة و املؤسسة العسكرية يف املرتبة الثالثة فإنه من املنطقي االستنتاج أبن 
 ".رالف غولد مان " الدولة مل تفلح يف اجتياز مرحلة التحول احلرج حنو املدنية 

ـــــوع وأيضا ضمن املعوقات السياسية، يالحظ غياب السلوك       ــــاسي، وشي الدميقراطي احلقيقي، وسيادة العنف السيـ
 .ثقافة اإلقصاء و النفي بني مؤسسات اجملتمع املدين ذاهتا 

 :ب ـ عراقيل اقتصادية

إن استقاللية مؤسسات اجملتمع املدين ووجودها بصفة فعالة يتوقف على مدى قوة األساس االقتصادي للمجتمع،      
الذي يفرتض وجود جمال اقتصادي قادر على حتقيق املطالب االجتماعية من انحية، و تقليص التبعية املفروضة على 

ملساومات النامجة عن مشكلة املديونية، يصعب تدارك األعباء اجملتمع و الدولة من انحية أخرى، ويف اجلزائر يف ظل ا
من أفراد اجملتمع البطالني،  %81 االقتصادية و أاثرها االجتماعية اليت ال تسمح بوجود جمتمع مدين قادر على إدماج

                                                             
 . املتضمن قانون اجلمعيات 8838جانفي  38املؤرخ يف   38/89انظر القانون  - 1
 .18زايين صاحل، معوقات قيام جمتمع مدين صاحل، جملة احلقيقة ، املرجع السابق، ص  - 2
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الدعم املايل وهنا تظهر أمهية وجود قطاع خاص حر و مستقبل يعمل على تدعيم و بناء مؤسسات اجملتمع املدين بتقدمي 
 1.و املادي له، و هدا األمر مازال القطاع اخلاص املوجود يف اجلزائر بعيدا عنه و ال يقوم هبذا الدور ابلفاعلية املطلوبة

 : ج ـ عراقيل اجتماعية

هنا تعاين فبالرغم من تطور البنية االجتماعية للمجتمع اجلزائري ابنتشار التعليم، و اإلعالم، الثقافة و غريها، إال أ     
غياب الرتشيد يف جمال املشاركة االجتماعية، ونقصد بعملية الرتشيد السعي حنو عقلنة السلوك و املشاركة االجتماعية، 

حيث يكون العمل به حمكوم بقوانني عقالنية بعيدة عن منطق اخلصوصية القبلية و ...سواء كان مجعية أو نقابة 
 2.اجلهوية

اجلمعية أو أي مؤسسة مدنية، استمرار هذا املنطق الذي يعمل على تعزيز الوالء األسري إن ما يعوق العمل داخل      
القبلي، و يعيد إنتاج فكرة الزبونية و خيلق ما يسمى مبنطق اجلماعات، بدل جتمع اإلرادات من أجل حتقيق أهداف 

 .مشرتكة ختدم اجلمعية أو النقابة و املنخرطني فيها

عية ال تشمل فقط ما سبق ذكره وإمنا هناك عوامل أخرى منها، انتشار ظاهرة التلبد السياسي إن املعوقات االجتما     
و االجتماعي اليت تدفع إىل االنعزال، و عدم االكرتاث ابآلخرين، و كدا عدم الرغبة يف املشاركة االجتماعية و السياسية 

 .صية وشيوع روح عدم االنتماءو العمل اجلمعوي بصورة خاصة، وتركيز االهتمام على املصاحل الشخ

 :  د ـ املعوقات الثقافية

وهو جوهر العراقيل السابقة ،فاإلشكال الذي يطرحه األساس الثقايف ينبع من التفكري يف كيفية إعادة بناء مضامني      
لعمل حيتاج إىل ثقافة سياسية حديثة قادرة على تكريس شيم املشاركة و االنتماء إىل تنظيمات اجملتمع املدين، وهدا ا

 . مدة زمنية للقضاء على مظاهر وسلوكيات ثقافة التعبئة اليت كرستها الفرتة اليت سبقت التحول الدميقراطي يف اجلزائر

إن هده الثقافة، جتعل دور الفرد يتسم بنوع من السلبية اليت ال تدفع به إىل املسامهة يف احلياة العامة، فهو يتقبل كل      
ة، ويعتمد عليها يف تلبية حاجاته و خيشى معارضتها و نقد سياستها، هده الثقافة كرسها اإلرث ما تقدمه السلط

االستعماري و دعمها فيما بعد احلزب الواحد فتغلغلت هده الثقافة إىل األسرة، فأصبح النظام األسري األبوي التسلطي 
 املعلم و التلميذ، و هكذا تكرست ثقافة العنف جيسد النظام على مستوى العائلة و نفس الشيء ينطبق يف املدرسة بني

                                                             
 .10املرجع نفسه ،ص  - 1
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بدل احلوار و الروح النقدية املبنية على التسامح، و هي غائبة يف عملية بناء اجملتمع املدين وفاعلية احلركة اجلمعوية، فهذه 
 1 .ديثةاألخرية ابلرغم من التطور العددي إال أهنا ما تزال تفتقر بني أعضائها إىل ثقافة سياسية و مدنية ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خامتة الفصل االول 
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من خالل ما تطرقنا له يف هذا الفصل تبني أن أسباب ضعف الربملان يف اختصاص التشريع، واحنصار دوره      
الرقايب على السلطة التنفيذية، يرجع إىل عديد األسباب والعراقيل ويف مقدمتها النصوص الدستورية اليت وسعت 

التنفيذية يف هذا االختصاص، بل سهلت من عملية التشريع للسلطة التنفيذية مقارنة ابلسلطة  وأشركت السلطة
التشريعية من حيث االجراءات هذا من جهة و من جهة أخرى أشركت السلطة التنفيذية حىت يف عملية التشريع 

يف حالة اخلالف، انهيك اليت هي من االختصاصات األصلية للربملان كالتدخل يف إعداد جدول األعمال و كذا 
عن االسباب االخرى املتعلقة ابلنائب و بيئته اليت ميارس فيها نشاطه السياسي كضعف االحزاب السياسية وماله 
من أتثري على ثقافة املنخرطني فيها و كذا اجملتمع املدين الذي يتأثر به النائب و يؤثر فيه و كلها عوامل تشرتك يف 

 .ة التنفيذية والسلطة التشريعية واحنصار هاته االخرية واضمحالل دورها االساسيتوسعة اهلوة ما بني السلط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 39 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين

ل  ص                  الف
 الثاني



~ 40 ~ 
 

 آفاق تطوير الربملان  هيمنة رئيس اجلمهورية على العمل التشريعي، و

 التشريع طريق عن بشكل مباشر االختصاص التشريعي ممارسة حقه  اجلمهورية لرئيس الدستوري املؤسس مكهن       

ا للربملان احلياة التشريعية على اخلطورة من كبري قدر على تنطوي ابألوامر، وهي  رئيس قوية النفراد قانونية قاعدة تؤسس ألهنه

 من له خمصصا جماال تشريعيا جيد أن اجلمهورية رئيسل ميكن استعماهلا كما من حتده  حقيقية لغياب ضوابط ابلقانون اجلمهورية

 رئيس يعد حبيث ال يكفي احلكومي وهذا عن التشريع للتعبري كأداة املستقلة املراسيم الرائسية طريق عن يشرع خالله

لذا سنربز يف هذا الفصل آلليات ممارسة رئيس اجلمهورية . الدستور بتعديل املبادرة يف حتريك األساسي احملور اجلمهورية
لالختصاص التشريعي سوآءا يف الظروف العادية أو يف الظروف االستثنائية هذا من جهة و حناول تبيان آفاق و سبل 

شريع القوانني من تطوير الربملان اجلزائري لكي يصبح جهازا فعاال ال سيما يف ممارسة اختصاصه األصيل و املتمثل يف ت
 . جهة أخرى
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 االختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية يف الظروف العادية 

وفقا ملبدأ الفصل بني السلطات السائد يف معظم أنظمة العامل والذي أخذت به اجلزائر فان عملية التشريع هي      
فقد ت تعزيز املركز التشريعي لرئيس اجلمهورية من  3669اجلزائري لسنة للدستور   عمل أصيل للربملان إال انه ووفقا 

مل مينحها له تكريسا ملبدأ الفصل  3696أن دستور   خالل منحه صالحية التشريع املادي عن طريق األوامر مع العلم 
 .بني السلطات والرغبة التخلي عن الوحدوية يف احلكم اليت كانت سائدة يف الدساتري السابقة

لرئيس اجلمهورية بصالحية التشريع يف ظروف عادية إبصدار األوامر و هذا ما  3669فقد أقر التعديل اجلديد      
االختصاصات على  هاتهسندرسه يف هذا املبحث مركزين أيضا عن صالحية رئيس اجلمهورية يف تعديل الدستور و آاثر 

 .العمل التشريعي للربملان

 املطلب األول

 ريق األوامر صورة ملنافسة الربملان يف صلب اختصاصه التشريعي التشريع عن ط

 بصفة السلطة متارس هذه جيعل مل حيث العادية، الظروف يف أبوامر التشريع سلطة الدستوري املؤسس نظم لقد 

 يف أبوامر التشريع سلطة :أوامر ومها مبوجب اجلمهورية رئيس فيهما يشرع احلصر، سبيل على واردتني حالتني حدد بل مطلقة،
 1.الدستور من 124 للمادة طبقا أبوامر التشريع وسلطة املايل، اجملال

 الفرع األول

 شروط ممارسة التشريع عن طريق األوامر 

 ورد والشروط القيود من اجلمهورية جبملة لرئيس املخول األوامر استعمال حق إحاطة إىل الدستوري املؤسس جلأ لقد      

 "متليه  ملا وفقا ضمنية بطريقة استيفائه ته  فقد اآلخر أمها البعض الدستور، من 380املادة  فحوى ضمن صراحة منها البعض

  ." 2األساسي النص جوهر و روح

 /الشروط الصرحية : أوال

                                                             
 . 3669من الدستور لسنة  380أنظر املادة  - 1
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 اجلمهورية لرئيس خالله الزمين املسموح ابإلطار يتعلهق ابألوامر، فاألمر للتشريع شروط ثالثة 98/1 املادة حدهدت     

 الربملان على السابق الزمين اإلطار يف املتخذة األوامر بوجوب عرض يتعلق الثاين والشرط( أ)األوامر  طريق عن ابلتشريع

 1(ج) الوزراء جملس يف اختاذها بضرورة يتعلق والشرط الثالث( ب)عليها  للموافقة

  : ابلزمن املتعلق الشرط - أ
 رئيس يتمكن فلكي وحصرته يف حالتني، صرحية، بطريقة الشرط هذا اجلزائري الدستور من 380املادة  حددت لقد     

 بني يتم أن أو شاغرا، الوطين الشعيب اجمللس يكون أن البده من التشريعية املخصص للسلطة اجملال يف التدخل من اجلمهورية

 يف الفقهي والقضائي للخالف تفاداي أنهه يف تتمثل الشرط هذا على إبداءها ميكن الربملان، فاملالحظة اليت انعقاد دوريت
 اجلمهورية فيها لرئيس جيوز اليت احلاالت حتديد واضحا يف يكون أن املشرع على كان إن الدستور، من 380املادة  تفسري

 اجمللس شغور حبالة يتعلق فيما إشكال تثري أيه  ال املادة هذه كانت التشريعية فإذا للسلطة املخصص اجملال يف يتدخل أن

ة فهل "الربملان انعقاد دوريت بني "يتعلق بعبارة  فيما إشكاال تثري املادة الوطين فإنه  الشعيب  حالة يعترب الربملان انعقاد أتجيل مده

 .2 الربملان؟ بني دوريت حاالت من

 جيوز ال ته  ومن االنعقاد أدوار بني واقعة تعده  ال الربملان انعقاد أتجيل فرتة أنه  اعتبار إىل يذهب الفقه، يف الراجح الرأي إنه    

 الربملان، انعقاد دور تقطع الفرتة هذه أنه  ذلك وتفسري للسلطة التشريعية، املخصص اجملال يف يتدخهل أن اجلمهورية لرئيس

 بل جديد انعقاد حالة يف يعترب وال قطعت اليت نفسها الدورة سيستكمل فإنه  جديد االنعقاد من إىل الربملان يعود وحينما

ة مساوية دورته مدة يطيل  3.التأجيل ملده

 تقييد و لتحديد دائمة غري املوضوعي، لكنهها احملتوى حيث من كامل استثنائية تشريعات متثل األوامر أبنه  يظهر وهبذا     

 غيبة تثبت اليت احلالة بتحقق أو ، التشريعي التفويض احملددة مبقتضى للفرتة تبعا ومؤقتة ظرفية نعتربها هلذا الزمين، امتدادها

 ثبوت حضور مع األوامر مبقتضى للربملان املخولة اجملاالت يف يشرع أن اجلمهورية لرئيس ميكن ، ال املخالفة ومبفهوم الربملان

 فإذا التشريعية السلطة سيادة فضيح على واعتداء السلطات بني الفصل ملبدأ الصارخ اخلرق سبيل من ذلك ألنه  الربملان،

                                                             
 . 3669من الدستور لسنة  98أنظر املادة  - 1
 –بسكرة  8889عبد اجلليل مفتاح ، آليات الرقابة املتبادلة ما بني السلطات و انعكاساهتا يف ظل التعددية السياسية يف اجلزائر ، رسالة دكتوراه / أ - 2

 .399اجلزائر،ص
 .31، ص 8888جملة اإلدارة،  ، -لألوامر القانوين من الدستور النظام 380املادة  مبقتضى اجلمهورية لرئيس التشريعي االختصاص ، بدران مراد /أ - 3



~ 43 ~ 
 

 ابألجل الزمين يتعلق جوهري موضوعي شرط ملخالفتها إلبطاهلا وإلغاءها التدخل الدستوري اجمللس على يتعني ذلك حصل

 1.هذا االختصاص ملمارسة احملدد

 : له  دورة أول يف الربملان على األوامر بعرض املتعلق الشرط -ب 

 للسلطتني االختصاصني املتوازيني بني التوفيق إحداث حاول قد اجلزائري املؤسس أبنه  نالحظ السياق، هذا يف     

 يراه ما سن يف واسعة تقديرية سلطة ميلك غيبة الربملان أثناء و اجلمهورية رئيس أبنه  نالحظ جهة، فمن التنفيذية، و التشريعية

 لكن االختصاص هذا ممارسة عرقلة شأهنا من اليت املوضوعية القيود أدىن يف غياب األوامر مبقتضى التشريعات من مالئما

 للربملان بشكل املخول التشريعي االختصاص على لالعتداء الرئيس أمام اجملال فتح على يدله  قد على إطالقه القول هذا

 . الدستور أحكام مع يتناقض ما ذلك و مستقل

 سيادة بكامل ميارس االختصاصات فهو مستمرة، بصفة التشريعية اختصاصاته على يسيطر الربملان أبنه  نستشف هكذا    

 على مسيطرا و حمتفظا يبقى فإنهه الفرتات هذه وحىت خارج التنفيذية السلطة من مشاركة أيهة دون السنوية دوراته انعقاد أثناء

 متعلهق جوهراي إجراءا ميلك فإنهه النصوص هذه إعداد يف يشارك مل إن ، فهو الشكلية الناحية من األقل على االختصاص

  2.عليها ابملوافقة

 : الوزراء جملس يف األوامر اختاذ بضرورة املتعلق الشرط -ج

اذ أدرج شرط قد اجلزائري املؤسس أنه  نالحظ الدستور، من 380املادة  فحوى إىل ابلرجوع        مستوى على األوامر اخته

 أبنه  يوحي ال ذلك نلك 3االستثنائية، احلالة خالل هذه التدابري اختاذ إمكانية التنصيص على بعد مباشرة الوزراء جملس

 سنه  إىل الرئيس فيها يلجأ مرهة كل احرتامه يف يتعنيه  جوهري شرط هو بل ، ابحلالة األخرية فقط مقرتن الشرط احرتام هذا

 مستقل جاءت بشكل قد الشرط هذا أدرجت اليت 380املادة  من األخرية الفقرة أنه  ذلك، على والدليل هذه التشريعات

 أنواع لسائر ابلنسبة مشرتكا يشكهل عنصرا تبنهته الذي الشهرط للقول أبنه  يدعو ممها االستثنائية، ابحلالة املرتبطة الفقرة عن

  .األوامر

                                                             
،  اجلزائر ، اجلامعية املطبوعات ديوان ، األوىل ، الطبعة الثالث اجلزء ، - الثالث السلطات - الدستوري القانون شرح يف الوايف ، فوزي أوصديق .د- 1
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 يشكهل الوزراء جملس األوامر يف اختاذ أبنه  يدله  بشكل عام جاء الفقرة هذه ضمن الوارد التعبري فإنه  أخرى، جهة ومن    

 ، أبنه  يظهر وهكذا ، شكلها كان مهما التدابري هذه على اختاذ فيها يلجأ مرة كل احرتامه يف الرئيس على يتعنيه  عاما شرطا

 إطاره يتعدهى ميكنه أن ال الوارد التنصيص لكن الرئيس، على دستوراي قيدا ميثل جملس الوزراء مستوى على األوامر عرض

 الدستورية من الناحية مقيهد غري الوزراء، ولكنه جملس مستوى على التدابري هذه ابختاذ ملزم الرئيس أنه  الشكلي، مبعىن

  .املسألة هذه إىل إشارة أيهة حتمل ال 380املادة  أنه  ، طاملا النصوص هذه صياغة يف احلكومة ممثلي إبشراك

 تقدير يف واسعة حرية األخري ميلك هذا وبذلك شيء، يف الرئيس يلزم شكلي إجراء جمرد يعد ال القيد هذا فإنه  مثه، ومن    

 .املعايري هذه مضمون حتضري و يف إعداد املطابقة السلطة وكذا األوامر استعمال إىل اللجوء حاالت

 الشروط الضمنية : اثنيا

 رئيس جلوء يف وهي تتمثل ضمنا، عنها عربه  بل الدستور، من 380املادة  صراحة عنها تعرب مل الشروط هذه إنه        

معينة  حدود يف هذا التشريعي اختصاصه يكون وأن )أ(الضرورة  حالة األوامر يف إصدار يف سلطته استعمال إىل اجلمهورية
 )ب(

 : الضرورة حبالة املتعلق الشرط - أ
 يعده  فذلك األوامر للسلطة التشريعية بواسطة املخصهص اجملال يف اجلمهورية رئيس تدخهل كان إذا أنهه الشرط هذا مفاد      

 أمراض كانتشار امللحة احلاجة أي الضرورة تفرضه فكرة أن جيب التدخل هذا أنه  ذلك فمعىنعامة،  قاعدة وليس استثناء

 وغري الطبيعية غري األوضاع ملواجهة الضرورية التدابري الختاذ أبوامر سرعة التدخل تستدعي 1إخل.... طائفية  فتنة أو خطرية

  .املتوقعة

 تشريعية نصوص حتصيل طريق عن تقتضي التعجيل اليت امللحهة احلاجة ضمن تربيرها جتد الضرورة فكرة أبنه  يظهر وهكذا    

 هذه التشريعات مثل إلصدار غيبته من الربملان عودة انتظار فإن ابملوازاة هذا التأخري، و حتتمل ال طارئة ظروف ملواجهة معينة

 . القانونية املعاجلة وسائل أتخهر بسبب احلاجة إىل انتفاء يؤدي قد

                                                             
 .88مراد بدران املرجع السابق ، ص/ د - 1
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 كافية الربملان قبل املسنونة من العادية التشريعات كانت إذا النصوص هذه سن الرئيس ميكن ال املخالفة، ومبفهوم     

 انتظار عودة حتتمل التشريعات هذه إصدار اليت اقتضت املوضوعية الظروف كانت إذا أو الظروف، هذه على للسيطرة

 .1واالستعجال اخلطورة حبجهة ليست عادية أي بقوانني ومعاجلتها غيبته من الربملان

 :األوامر نطاق حبدود املتعلق الشرط-ب

 احملجوزة اجملاالت لذات اعتبارا لتعرضها أي -املوضوع  أو احملتوى حيث من كاملة تشريعات متثل األوامر أنه  إىل نظرا       

 جديدة مراكز خيلق أن أو بذاهتا قائمة تشريعات يلغي أو يعدهل األوامر أن طريق عن اجلمهورية رئيس أنه  يعين هذا -للربملان 

 . 2العادية القوانني مصاف إىل القانونية قوههتا ارتقاء حبكم وذلك املواضيع التشريعية األصلية، يف

ا العموم بصيغة جاءت 380املادة  صياغة أبنه  نالحظ         اجملاالت أن تتحدد دون «ابألوامر  يشرع »ذكرت  ألهنه

 من 380املادة  حكم من تستثىن مل أنه القوانني العضوية اعتبارا اإلطالق يفيد التعميم فإنه  وبذلك فيها، ابلتدخل املسموح

ــا اجلمهورية التشريع رئيس إبمكان أنهه يدله  فذلك الدستور، ــ ـــ  حبكم أنه  -الربملان غيبة فرتة خالل األوامر مبقتضى - أيضا فيهـ

 على موافقة حيازهتا ، وكذلكةالدستوري للرقابة خبضوعها إلزاميتها حيث من العادية القوانني تتميز عن العضوية القوانني

 . املطلوبة ابألغلبية الربملان

 يقع فال مقيهد، وغري األوامر غري مشروط ابختاذ اجلمهورية لرئيس خيوهل الذي الدستوري التأهيل أنه  سلف، ممها يتضح      

 سلفا املذكورة الشروط تتوفهر أن جيب بل الرخصة، هذه الربملان وتربير من طلب رخصة التزام اجلمهورية رئيس عاتق على

 .الربملان مواجهة يف اجلمهورية رئيس لصاحل امليزان كفة يرجع ما وهو سلطة األوامر استخدام لضمان دستورية

 

 

 

 

                                                             
 .331مزايين محيد، املرجع السابق ،ص  - - 1
 جامعة ، العلوم اإلدارية و احلقوق كلية القانون، يف دكتورا درجة لنيل أطروحة اجلزائري، القانوين النظام يف نيةالقانو  املعايري تدرج مبدأ ، أحسن، راحبي  /د - 2

 .191، ص  8889اجلزائر 
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 الفرع الثاين 

 حاالت التشريع أبوامر يف الظروف العادية

 بصفة السلطة متارس هذه جيعل مل حيث العادية، الظروف يف أبوامر التشريع سلطة الدستوري املؤسس نظم لقد       

 يف أبوامر التشريع أوامر ومها سلطة مبوجب اجلمهورية رئيس فيهما يشرع احلصر، سبيل على واردتني حالتني حدد بل مطلقة،
 1.الدستور من 124 للمادة طبقا أبوامر التشريع وسلطة املايل، اجملال

 :سلطة التشريع أبوامر يف اجملال املايل/ أوال 

 وقع الذي نتيجة للصراع أنه غري امللوك، اختصاص من مضى فيما املايل التشريع وابلتايل املالية السلطة كانت لقد      

التشريع  يف االختصاص الربملاانت وأصبحت صاحبة إىل السلطة هذه انتقلت بريطانيا يف خاصة الشعب ممثلي وبني بينهم
 الدستوري املؤسس أخذ وقد  2عليها الدولة واملصادقة مبيزانية املتعلقة القوانني مشاريع دراسة طريق عن وذلك ، املايل

 منه يف 388املادة  نصت حيث 3669و أكده دستور  3696و دستور   3699دستوري  يف التطور اجلزائري هذا

 إيداعه طبقا اتريخ من 91يوما  وسبعون مخسة أقصاها مدة يف قانون املالية على الربملان يصادق »أنه  على 89فقرهتا 

الفقرة  نصت حيث الربملان فيها يشرع اليت للمجاالت احملددة 388املادة  كذلك نصت عليه ما وهذا «السابقة للفقرات
  3 "الدولة ميزانية على التصويت  " :ما يلي على منها 38

 هو ،الفارطة أحكام الدساتري يف مقررا يكن ومل منه، 388املادة  خالل من 3669دستور  تضمنه الذي التطور أن إال    

 وبناء  4يصادق عليه الربملان يف اآلجال القانونية مل إذا وذلك أمر، مبوجب املالية قانون إصدار سلطة اجلمهورية رئيس منح

 .املايل اجلانب يف املتخذة األوامر التشريعية خلصائص اجملال املايل، واثنيا يف أبوامر التشريع سبب أوال سنتعرض ذلك، على

 : املال اجملال يف أبوامر التشريع سبب - أ
 املايل، اجملال أبوامر يف رئيس اجلمهورية يشرع أن بواسطته ميكن وحيد، بسبب اجلزائري الدستوري املؤسس أتى لقد       

 388املادة  من 89الفقرة  ما تضمنته يوما وهذا 91مدة  يف املالية قانون على الربملان مصادقة عدم يف يتمثل السبب وهذا

                                                             

 .من الدستور 380أنظر املادة  - 1
 .881ص  3661اجلزائر، اهلدى، دار الثانية، الطبعة اجلزائري، السياسي النظام بوالشعري، سعيد/ د - 2
 .من الدستور 388-388واد أنظر امل - 3
 .396ص  8888اجلزائر، هومه، دار اجلزائري، السياسي النظام يف السلطة ممارسة أساليب بوقفة، هللا عبد/ د - 4
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 اجلمهورية رئيس يصدر سابقا، احملدد األجل عليه يف املصادقة عدم حالة ويف " :يلي  ما على نصت حيث الدستور من

 ."أبمر احلكومة مشروع

 ملصادقة ت حتديدها يوما اليت 91مهلة  السابقة، هي املادة يف الواردة "سابقا احملدد األجل يف" بعبارة فاملقصود        

 مشروع يصدر أن اجلمهورية رئيس إبمكان وابلتايل 388.1من املادة  89الفقرة  تضمنتها واليت املالية، قانون على الربملان

 حتسب يوما 75 أقصاها مدة يف القانون مشروع على الربملان يصادق مل إذا املالية، وذلك قانون قوة له أمر مبوجب املالية قانون

 مجيع عليها متر اليت األوىل الغرفة ابعتباره الوطين، الشعيب اجمللس مكتب لدى املالية قانون إيداع مشروع اتريخ من ابتدءا

 .احلكومة طرف من املقدمة مشاريع القوانني

 ملواجهة املؤسس الدستوري جزاء أقره يعترب أمر، مبوجب املالية قانون مشروع إصدار سلطة اجلمهورية رئيس وإعطاء      

 اليت الكبرية لألمهية يرجع وهذا 2.سابقا احملدد األجل يف القانون على مصادقته عدم إثر على الربملان يسجله الذي العجز

 . ريبة يف الدولة تصبح ذلك ودون اجلديد، العام بداية قبيل للدولة مالية موازنة توافر من فال بد  .الدولة يف امليزانية تكتسيها

 الدولة االقتصادية مؤسسات تسيري على املشرفة وذلك ابعتبارها ابلغة، أمهية التنفيذية السلطة لدى امليزانية كما تشكل

 بضمان إال ذلك يتأتى التجهيز والتسيري، ولن كنفقات العادي السري بوسائل تزويدها على حترص فهي العمومية، واإلدارات

 .لذلك املالئم األجل يف التنفيذ حيز املالية قانون دخول

 الشعيب لتنظيم اجمللس احملدد و 3666مارس  89يف  املؤرخ 88-66العضوي  القانون من 00املادة  نصت وقد    

 الربملان من غرفة كل فيها اليت تصادق املدة على وبني احلكومة، بينهما الوظيفية العالقة وكذا وعملهما األمة وجملس الوطين

 إيداع اتريخ من ابتداء يوما  حتسب 91عليه هي  الوطين الشعيب اجمللس املخصصة ملصادقة فاملدة املالية، قانون على

 3.اجمللس مكتب املالية قانون مشروع

 كل يف وذلك الوطين مكتب اجمللس الشعيب إبيداعه تقوم املالية، قانون مشروع احلكومة تعد أن فبعد     

 االعتمادات وزير عن كل يقدمه الذي العرض إىل ابالستماع اجمللس  يف ابملالية املكلفة اللجنة تقوم مث للربملان، خريفية دورة

 مشروع عن تقرير اللجنة هذه تعد مث عليه، يشرف الذي للقطاع املخصصة املالية

                                                             
 .من الدستور 388/89انظر املادة  - 1
 سيدي جياليل اليابس، جامعة ماجستري، رسالة 3669نوفمرب 89دستور ضوء على اجلزائر يف التنفيذية للسلطة التنظيمي االختصاص مالك، بن بشري/ أ - 2

 . 83،ص  3666بلعباس، 
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 جلسة ويف وزير املالية يقوم ذلك بعد مث .عليه يطلعوا لكي اجمللس أعضاء على يعرضه لكي لرئيس اجمللس وتقدمه امليزانية

 1 .الوطين اجمللس الشعيب أعضاء على املالية قانون مشروع بعرض ابجمللس علنية

 91 مدة ال تتجاوز أن جيب اإلجراءات هذه فكل .القانون على التصويت فمرحلة املناقشة مرحلة أتيت ذلك بعد و      

 .املالية قانون مشروع على مل يصوت الوطين الشعيب أن اجمللس اعترب املهلة، هذه من أكثر اإلجراءات استغرقت فإن يوما،

من هناية مهلة   حتسب ابتداء يوما 88فهي  املالية قانون مشروع على األمة جملس ملصادقة املخصصة للمهلة ابلنسبة أما* 
 سالف العضوي القانون من 00املادة كانت  القانون، وإن مشروع على تصوت لكي األوىل للغرفة املخصصة يوما 91

 جيوز للمجلس فهل .املقررة املهلة يف املايل املشروع من  مناقشة الوطين اجمللس الشعيب ينتهي مل إذا حالة يف حبل أتت مل الذكر

 نفسها فهي األمة، جملس يف املالية قانون مشروع هبا مير اليت اإلجراءات قانوان أما احملددة املدة انقضاء مبجرد يناقشه أن األمة

 2 .الوطين الشعيب اجمللس يف املتبعة

 : املايل اجملال يف املتخذة التشريعية األوامر خصائص -ب      

 يتخذها اليت من األوامر غريها عن اخلصائص، متيزها من مبجموعة املايل اجلانب يف املتخذة التشريعية األوامر تتميز      

  :كالتايل هي اخلصائص وهذه اجلمهورية، رئيس

 ـــايل، هي يف اجملال أبوامر التشريع يف اجلمهورية رئيس سلطة أن ــــال و مقيدة سلطة املـ ــ ــ  .3وأداة موضوعا شكـ
 لنص اجلمهورية تطبيقا رئيس ميارسها إمنا الربملان، عن صادر تشريعي تفويض مبقتضى السلطة هذه متارس ال 

 إذا هذه سلطته من ممارسة اجلمهورية رئيس منع سلطة ألية ليس ت ومن منه، 388املادة  نص وهو صريح دستوري

  .اختاذها سبب حتقق
 اختصاصه يفقد فالربملان .الربملانية املوافقة على املالية بقوانني املتعلقة احلكومية املشاريع املتضمنة األوامر تعرض ال 

 4.قانون املالية على للمصادقة الدستور هلا مينحها اليت يوما 91مبرور  املوضوع، يف التشريعي

                                                             
 .361عبد هللا بوقفة، املرجع السابق ، ص /د - 1
ص ،ص . 8889بركات أمحد، االختصاصات التشريعية لرئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة ماجستري، تلمسان ، اجلزائر   - 2
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 نقصان أي دون املالية كامال قانون مشروع يصدر أن اجلمهورية رئيس على جيب القانون أنه شراح بعض يرى كما 

 بقي إن تعديالت، من الوطين اجمللس الشعيب أدخله مبا أيخذ وال تعديالت عليه، إدخال يستطيع فال زايدة، أو

 .الثانية الغرفة لدى مكانه مراوح النص
 شغور حالة يف رائسة الدولة، مهام من يتوىل ميارسها أن ميكن أمر، مبوجب املالية قانون مشروع إصدار سلطة إن 

 رئيس منصب شغور حالة يف الدولة، 68املادة  قراءة خالل من تستشف اخلاصية وهذه .اجلمهورية  رئيس منصب

 حلالة املنظمة املواد إحدى تعترب اليت من الدستور 68املادة  قراءة خالل من تستشف اخلاصية وهذه .اجلمهورية

 اخلمسة فرتيت يف ميكن ال>>  :أنه على املادة من هذه 81الفقرة  تنص اجلمهورية حيث رئيس منصب شغور

 يف عليها املنصوص األحكام تطبيق 96و  99املادتني  عليها يف املنصوص يوما 98والستني  يوما 01واألربعني 
من  399/399/ 390و  319و  319و  386و  380و  99واملواد  99من املادة   9و  9الفقرتني 
 .                                                                                                                          الدستور

 الربملان عليه مل يصادق إذا وذلك أمر، مبوجب املالية قانون شروعم إصدار يف تقديرية سلطة اجلمهورية لرئيس ليس 

 قانون تواجد عدم عن اليت تنجم اآلاثر خلطورة يرجع وهذا .عليه يقع دستوري والتزام واجب هو إمنا يوما، 75 يف

 مل الدستوري املؤسس كان وإن ، الكلي للدولة الشلل ابألحرى أو الفوضى إىل ابلضرورة يؤدي ذلك لكون املالية،
 ضمن عليه الربملان مصادقة عدم بعد قانون املالية ملشروع اجلمهورية رئيس إصدار عدم حالة يف احلل على ينص

 احلكومة مشروع إصدار اجلمهورية رئيس على جيب فيه الذي األجل على حىت ينص مل بل قانوان، املقررة اآلجال

   1.املايل  قانون املتضمن
 املطلب الثاين

 سلطة التشريع عن طريق التنظيم  

لئن كانت اهليئة اليت تعد القوانني هي اجلهة صاحبة السلطة األعلى ابعتبارها املؤهلة ملمارسة أمسى وظائف        
الدولة املتمثلة يف التعبري عن اإلرادة العامة للشعب بواسطة التشريع ، فإن الدساتري اجلزائرية خولت رئيس اجلمهورية 

من طرف الشعب مباشر و حامي الدستور و جمسد وحدة األمة ممارسة السلطة السامية و اللجوء إىل  املنتخب
الشعب مباشرة ، إىل جانب إطالق سلطته التنظيمية الواسعة على حساب اختصاص الربملان املقيد دستوراي و  

القوانني مبا يضمن للرئيس االستحواذ على سلطة التنظيم من جهة و  اقرتاحاخلاضع لقيود يف جمال املبادرة و 

                                                             
 .368السابق ، ص عبد هللا بوقفة، املرجع / د - 1
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مث ( فرع أول ) املشاركة يف التشريع من جهة اثنية   لذا سأبرز يف هذا املطلب أسباب تراجع التشريع لصاحل التنظيم 
 (فرع اثين ) جماالت التنظيم وأشكاله 

 

 الفرع الثاين 

 تراجع التشريع لصاحل التنظيم 

ن املعلوم أن سلطة التنظيم خترج عن اجملال الذي خيرج عن اختصاص املشرع و يعود لرئيس اجلمهورية و كذا م     
 1. و للوزير األول بعد ذلك  8889جمال تنفيذ القوانني الذي يعود لرئيس احلكومة قبل التعديل الدستوري لسنة 

التنظيم املستقل و تنفيذ ) مبفهومها الواسع قد أسند السلطة التنظيمية كاملة  3699فإذا كان دستور       
يضطلع ابلسلطة التنظيمية ويسهر  »على أن  33و  333/38إىل رئيس اجلمهورية حيث جاء يف املادة ( القوانني

أسندا سلطة التنظيم إىل كل من رئيس اجلمهورية  3669و  3696فإن دستور  «على تنفيذ القوانني و التنظيمات
ميارس رئيس  »على التوايل  381و  339الوزير األول بعد التعديل فقد نصتا املادتني و رئيس احلكومة مث 

يندرج تطبيق القوانني يف اجملال التنظيمي الذي يعود  .اجلمهورية السلطة التنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون
 2«لرئيس احلكومة

ملعاصرة نتيجة تراجع الربملان و احتالل السلطة التنفيذية والثابت أن سلطة التنظيم حديثة العهد يف األنظمة ا     
الصدارة بسبب عجز الربملان عن مواجهة األزمات اليت تعرض هلا العامل السيما أسباب و نتائج احلربني العلميتني و 

ن منازع يسن فقد كان الربملان بعد أن أطيح ابحلكم املطلق ، هو املعرب عن إرادة الشعب لوحده دو . األزمة الثالثية
القوانني وما على السلطة التنفيذية ، ابعتبارها كذلك، إال أن تتوىل تنفيذها وهي خاضعة و اتبعة للسلطة التشريعية 
اليت ال قيد حيد من سلطتها ، حبيث ال جند جماال حمظورا عنها تتدخل يف خمتلف النشاطات و تنظمها مبا تسنه من 

  .قوانني

ملان من عجز يف مواجهة املشاكل السياسية و االقتصادية و االجتماعية اخلطرية اليت ن ما أصاب الرب أغري      
عرفتها الشعوب األوربية و عدم قدرهتا على مسايرة التطور السريع و كثرة املطالب أدى إىل تراجعه لصاحل السلطة 
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لسياسي، مما يتطلب االعرتاف بضرورة يف النظام ا –و لو عمليا  –التنفيذية و التسليم يف األخري ابحتالهلا الصادرة 
متلك وسائل خاصة للتدخل من أجل مواجهة متطلبات و مقتضيات العصر، و ابلتايل االستيالء على معظم 
الوسائل  اليت كانت تتمتع هبا السلطة التشريعية أو تسخريها هلا، واستعملت سلطتها ليس من أجل استقرار النظام 

هتدف إىل عرقلة تدخلها إلجناز براجمها وحتقيق أهدافها املتعددة، وجتمعت  فحسب، ولكن إليقاف كل حماولة
، والسلطة اليت متكنها من ل املشاكل اليت يعاين منها الشعببذلك يف يدها التقنية اليت فرضت نفسها كنظام حل

 1.اختاذ القرار السريع ملواجهة الوضع

إن الدساتري احلديثة ، و لألسباب سالفة الذكر ، قلصت من إطالق سلطة الربملان يف بعض جماالت احلياة      
حبيث أوكلت هلا و ضع القواعد أو املبادئ أو األسس العامة املتعلقة هبا دون التطرق للتفاصيل اليت عهدت هبا إىل 

تعد مهمتها تقتصر على التنفيذ احملض مبفهومه التقليدي السلطة التنفيذية، و هو ما ضاعف من اختصاصاهتا، فلم 
الصيغة العامة بتبيان إجراءات  الذي يعين السهر على تنفيذ ا سنه املشروع، بل امتدت تكملة النصوص ذات

وبذلك تعاظم دور السلطة التنفيذية وتقلص دور السلطة التشريعية و . كيفيات تنفيذها مع السهر على تنفيذهاو 
وىل ذات اختصاص غري مقيد إال مبا حدد دستوراي، تتوىل مهمة التنظيم مبفهومه العام املتمثل يف تنفيذ أصبحت األ

مبفهومه املادي مبوجب التنظيم املستقل يف اجملاالت غري املخصصة للربملان، مما ترتب عنه   التشريع القوانني و
ملان وتقييدها هو االستثناء، و حلت حملها قاعدة انقالب القاعدة القائلة أبن األصل العام هو إطالق سلطة الرب 

 2.عكسية مفادها أن تقييد سلطة الربملان هو القاعدة و إطالقها هو االستثناء
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 الفرع الثاين 

 ممارسة سلطة التنظيم 

 املستقل النشاط التنظيمي بقي الدستور من 381/3للمادة  واستنادا اجلزائري الدستوري النظام إىل ابلرجوع       

 هذه أمهية مدى إبراز إىل كانت هتدف املشرع الدستوري نية أنه  ذلك من والغرض 1اجلمهورية، رئيس على حكرا

 ما وفق العامة واملرافق وتنظيم إدارة يف فعاليتها التشريع وكذا جمال حساب جماهلا على اتساع حيث من سواء السلطة

ا إدارهتا مسؤولية اإلطارهذا   يف وتتهحمل العامة تقتضيه املصلحة  الدولة ، يف اإلدارية الوظيفة اختصاص صميم من ألهنه

ا اإلدارة حرهية مطلق إىل التنظيم هذا أن يرتك وجب ولذا  العامة تلك املرافق مقتضيات على إدراك غريها من األقدر ألهنه

 رئيس يوقع »  99/9تنص املادة  حيث رائسية شكل مراسيم أتخذ اليت العامة التنظيمية اللوائح تتهخذه  وهبذا ،

 «الرائسية املراسيم اجلمهورية

 مبثابة تعد اليت إصدار اللوائح التنظيمية حق االعتبار بعني أوىل الدستوري املؤسس أنه  املادة هذه خالل من ويبدوا     

 أو التفويض والدليلللتنازل  قابلة غري سلطة ذاتية منها جعل ما وهذا اجلمهورية ، رئيس بشخص لصيق اختصاص

 مهما الرائسية املراسيم توقيع يف سلطته تفويض من اجلمهورية منعت رئيس قد الدستور من 99/8املادة  أنه  ذلك على

 .األحوال كانت

من الدستور و إن جاءت لتبيان صاحب السلطة التنظيمية إال أن النظام القانوين اجلزائري  381إن نص املادة     
كرة مدى تقسيم السلطة التنفيذية ما بني رئيس اجلمهورية و رئيس احلكومة أو الوزير األول يبقى غامض حول ف

 .بعد التعديل

 املستقلة التنظيمية واملتعلقة ابلسلطة الدستور من 381/3املادة  يذكر مل الدستوري املؤسس أنه  لالنتباه، املثري لكن    

 الرائسية املراسيم تفويض منع عندما مباشرة بطريقة غري أحاطها التفويض، ولكن حبظر املشمولة املواد قائمة ضمن

  .الدستور من 99املادة  ضمن املدرجة

 االختصاص الرتكيز على بغية ذلك و املستقل التنظيم سلطة ممارسة من األول الوزير حرمان التوجه إىل فكله       

 و ألمهيتها نظرا الوظيفة هلذه ممارسة يف أيهة منافسة منع يف ابملقابل يقتضي ما وهذا اجلمهورية، لرئيس املخول التشريعي
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 جمرهد تشكل ال الرائسية املراسيم أنه  اعتبارا . التشريعي ابلنشاط الدستورية املعنية املؤسسات مواجهة يف خطورهتا

 1.نفوذه وتوسع اجلمهورية رئيس مركز لتدعيم أدوات كذلك تعد بل الربملاين للتشريع تشريعي  موازي اختصاص

 املطلب الثالث

 اختصاص رئيس اجلمهورية بتحريك املبادرة بتعديل الدستور

 ملشاكل املقبولة احللول يف إجياد احلكام يواجهها اليت الصعوابت حجم عن للدستور املتكررة التعديالت تكشف ما عادة    

 بتعديل املبادرة لتحريك واحدا مصدرا عرفت الدساتري اجلزائرية السابقة وكل الدولة، يف النظام استقرار عدم و احلكم،

 األخري الذي هذا الدستور، مسو ملبدأ واعرتافا واألقوى األمسى القانون الدستور و ابعتبار اجلمهورية، رئيس وهو الدستور

 عالقات وضبط الدولة، وسلطة تنظيم اجملتمع وأسس مبادئ بتحديد املتعلقة الدستورية العامة القواعد جمموعة من يتكون''

 2املختلفة،  الدستورية وآلياته احلكم نظام والسلطة، وطبيعة واحلقوق احلرايت بني والتوافق التوازن

دساتري  يف جتسدت وجوهرية رئيسية دستورية وعمليات حركات خالل من الظاهرة الدستورية اجلزائرية الدولة عرفت وقد    
 وأوضاع ، لعوامل وأمنية ملحة استجابة العمليات هذه من عملية كل جاءت أين  3669،  3696،  3699،   1963

 من تضمنه فيما اخلاصة وأبعادها بطبيعتها ودواعيها دستور كل دمغت وجديدة جوهرية واقتصادية واجتماعية سياسية

 ....وأحكام  وأسس مبادئ

 بنظام 1954 نوفمرب أول ثورة فلسفةمن  املنبثق اجلديد النظام أتسيس وأبعاد ودواعي لعوامل 1963 دستور صدر وهكذا    

 الذي 1976 دستور على االستفتاء آلية بواسطة املباشرة الشعبية ومتت املصادقة والشعبية، الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية

 اقتصادية عوامل وأوضاع بفعل 1989 دستور صدر بينما الشعيب، الدميقراطي االشرتاكي الوطين مالمح النظام رسخ

 التعددية، مبدأ على يقوم جديد ليربايل لنظام الدستور يؤسس هلذا ملحة جعلت جديدة وخارجية داخلية سياسية واجتماعية

مبوجب  2002 سنة عدل األخري ، هذا1996 املعروفة دستور اخلطرية السلبية الوطنية وأتثرياهتا األزمة ظروف ظل يف وانبثق
 3. 36-89القانون  مبوجب 2008 وسنة 81-88القانون 
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 الفرع األول

 طرق تعديل الدستور    

 ثالث على اعتمد حيث ،178 إىل 174 التعديل الدستوري أبحكام تضمنتها املواد من 3669لقد خص دستور        

 :يلي كما وهي فيها يد ولرئيس اجلمهورية الدستور لتعديل طرق

 األوىل الطريقة : 
 نفسها اإلجراءات حسب التعديل مشروع على الربملان يصوت أن وبعد رئيس اجلمهورية، من ابلتعديل املبادرة أتيت    

 يكون األمة، جملس مث الشعيب الوطين اجمللس من التوايل على مير املشروع أن يعين تشريعي، نص على التصويت املتبعة أثناء

 التعديل مشروع يطرح األمة، اجمللس يف أرابع وبثالثة اجمللس األول، يف بسيطة تكون أن ميكن ابألغلبية، عليه التصويت

 ويف حيز التطبيق، ويدخل اجلمهورية رئيس فيصدره حمققا التعديل اعترب الشعب مصادقة على حصل املشروع إذا لالستفتاء،

 .اجلارية التشريعية أثناء الفرتة جديد من يعرض أن ميكن وال يلغى عليه الشعب مصادقة عدم حالة

 الثانية الطريقة: 
 على ويعرضه التعديل مبشروع اجلمهورية مببادرة رئيس وتتم االستفتاء، على االستغناء خالل من الطريق ابختصار تتميز    

 وال العمومية، للسلطات األساسية ابلتوازانت متس ال املقرتحة التعديالت األخري أن هذا ارأتى إذا الدستوري، اجمللس

 اجمللس اعترب أخرى إذا بعبارات املواطن؛ وحقوق العامة ابحلرايت وال والدولة، اجملتمع حتكم اليت ابملبادئ األساسية

 يعرضه أن اجلمهورية لرئيس ميكن احلالة هذه يف وأتسيسية كبرية، سياسية آاثر عليه ترتتب لن التعديل مشروع أن الدستوري

 .معا اجملتمعتني الربملان غرفيت أعضاء أصوات من أرابع ثالثة على التعديل حيصل مشروع أن شريطة االستفتاء على

 الطريقة الثالثة: 
 .الشعب ومنه إىل اجلمهورية رئيس إىل وتذهب الربملان من العملية تنطلق احلالة هذه يف   

 الدستور لكن 1976 دستور منذ رئيس اجلمهورية على مقتصرا دستوراي حقا كان الدستور بتعديل املبادرة أن إىل اإلشارة جتدر

 على الدستور تعديل ابقرتاح يبادروا أن معا اجملتمعتني الربملان أعضاء أرابع ميكن ثالثة " أنه على 177 مادته يف نص احلايل

 اخلطوة أن إال اجملال، هذا الربملان يف لسلطات توسيع هناك إذن ،"الشعيب االستفتاء على عرضه ميكنه الذي رئيس اجلمهورية

 القيام عن امتناعه عدم حالة يف جزاء ولوجود الشعب على بطرح املبادرة اجلمهورية رئيس يلزم مل الدستور كون ابحتشام متت
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 أو دون مبادرته من يتم أن ميكن ال تعديل .الدستور تعديل يف والفصل القول صاحب اجلمهورية يظل رئيس وابلتايل بذلك،

 1.املوضوع يف برملانية مبادرة على موافقته

 

 الفرع الثاين 

 ضماانت تعديل الدستور     

؟ و  ال أو السلطة هذه على قيود هناك كان إن عما الدستور نتساءل تعديل يف اجلمهورية لرئيس املطلقة السلطة أمام       
 هذا االختصاصلإلجابة عن هذا التساؤل حناول أن نربز جمموع القيود اليت تقيد حق أو صالحية رئيس اجلمهورية يف 

 .أما الضعف الواضح للربملان بغرفتيه

 :الدستور لتعديل الزمين احلظر *   

 الغالب يف هذا وحيدث معينة، زمنية مدة يف تعديله منع إىل تلجأ الدساتري ما غالبا واستقراره، الدستور سراين لضمان     

 دستور الوالايت احلالة هذه على واملثال املعارضة ، حدة من للتخفيف أو املواطنون، يقبله سياسي حىت نظام إقامة عند

 قواعده تعديل منع الذي ، 1791 لعام والدستور الفرنسي  1808 قبل قواعده تعديل منع الذي 1787 لعام األمريكية املتحدة

 عشر مضي قبل تعديله جواز عدم على نص الذي 1930 لعام املصري وكذا الدستور وضعه، من سنوات أربع مضي قبل

 الفرتتني يف الدولة ابلنيابة رائسة تويل عند الدستور تعديل  1996احلايل الدستور حيظر اجلزائر ويف وضعه،من  سنوات

 .89 و 88 املادتني يف عليهما املنصوص

 :الدستور لتعديل املوضوعي احلظر *   

 احلدود نطاق يف العملية هذه تتم'' وأن التعديل الدستوري، لعملية الدستورية الضماانت على ينطوي هذا احلظر الذي   

 اليقظة الرقابة ظل ويف الدستور، تعديل لعملية املقررة الدستورية للطرق واإلجراءات وطبقا التعديل، لعملية الدستورية

 .هذه الدستور تعديل عملية على الدستوري والصارمة للمجلس

 األحكام هذه أن إىل إضافة دقة ووضوح، بكل الدستور تعديل عملية وقيود حدود 399املادة  أحكام حددت أين     

 اقرتاح لنص الدستوري اجمللس رقابة لعملية احلصر، سبيل على واجملال احملدد الرقايب املعيار هي 399املادة  يف املقررة
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 احملددة للطرق واإلجراءات مطابقتها خالل من وشرعية سليمة بصورة الدستور تعديل عملية تتم أن إىل ذلك إضافة.التعديل

 طبقا اليقظة و الوجوبية الدستوري اجمللس حتت رقابة دائما منه 399/  390 99/9املواد  ألحكام املطابقة الدستور يف

 1.وأحكامه االنتخاابت بنظام املتعلق القانون من 393/  399الدستور،  من 399/ 390املواد  ألحكام

 املبحث الثاين

 االستثنائيةدور رئيس اجلمهورية يف الظروف 

للسلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس اجلمهورية سلطات واسعة و  –كقاعدة عامة   –أسند املؤسس الدستوري      
ذلك هبدف  ضمان السري احلسن ملؤسسات الدولة و استمراريتها يف إطار احرتام املبادئ واألسس اليت يقوم عليها 

األخرى ومحاية حقوق وحرايت األفراد وضماانت ممارستها، غري أن اجملتمع والنظام، واحرتام اختصاصات املؤسسات 
املؤسس الدستوري إىل جانب ذلك وضع قواعد دستورية أخرى ضرورية ملواجهة الظروف غري العادية تلجأ إليها السلطة 

املقصود هبا هنا التنفيذية عند الضرورة و شريطة مراعاة اإلجراءات احملددة مسبقا  كفالة حلقوق وحرايت املواطنني و 
واحلالة االستثنائية ( املطلب األول)األخرية اليت تتمثل يف حالة الطوارئ واحلصار  هاته. احلالة أو الظروف غري العادية

 (.املطلب الثالث)وحالة احلرب ( املطلب الثاين)

 املطلب األول

 حالتا الطوارئ و احلصار

 أو حالة الطوارئ امللحة الضرورة دعت إذا ، اجلمهورية رئيس قرهري»اليت تنص   3669من دستور  63نظمت املادة      

ة احلصار،  والوزير األمة، جملس ورئيس الوطين اجمللس الشعيب رئيس واستشارة األعلى لألمن اجمللس اجتماع بعد معينة ملده

 بعد احلصار، إاله  أو الطوارئ حالة متديد ميكن وال الوضع الستتباب الالزم التدابري ويتخذ ، الدستوري اجمللس األول، ورئيس

هاتني احلالتني و املالحظ من القراءة القانونية للمادة أن سلطة إعالن 2 «معا  اجملتمعتني بغرفتيه املنعقد موافقة الربملان
حالة الطوارئ و احلصر تعود لسلطة رئيس اجلمهورية  وحده، مع تنظيمها ابستشارة بعض رؤساء اهليئات الوطنية  

                                                             
مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري بسكرة ، اجلزائر  3669منرية بلورغي، املركز القانوين لرئيس اجلمهورية يف اجلزائر بعد التعديل الدستوري لسنة  - - 1

 .811ص  8830
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و يربز دور الربملان يف حالة التمديد فقط لذا سنتطرق يف هذا املطلب ..... س الدستوري ورئيس جملس األمة كاجملل
 .لتعريف حاليت احلصار و الطوارئ مث نبني الشروط الشكلية و املوضوعية إلعالهنما

 الفرع األول 

ــوارئ  ــ  حالــــة الطـ

أكد املؤسس الدستوري ممارسة جند مصدرها يف فرنسا، أقرت أثناء احلرب التحريرية اجلزائرية ، وكان الغرض منها     
مواجهة األوضاع السائدة يف اجلزائر عن طريق توسيع سلطات الشرطة يف جمال األمن ، و ابلتايل تقييد احلرايت 

  1.عام و الغرض هنا هو ضمان األمن العموميالعمومية، وذلك يف حالة وقوع مساس خطري ابلنظام ال

 على و ما من شك يف  أن الدستور اجلزائري مل يعتمد على نفس األسباب و الدوافع، واقر هذه احلالة للمحافظة    

 البضائع و األشخاص تنقل كتنظيم حمددة جماالت يف العامة تقييد احلرايت الطوارئ حالة إعمال على ويرتتب العام، األمن

، وإن كانت السلطات املخولة للوالة يف هذا اجملال إسنادا للقانون الوالية كافية ملواجهة هته األوضاع، حبيث يقتصر 2
الرئيس على توجيه تعليمات يف هذا الشأن لتوسيع سلطات الشرطة دون حاجة إلعالن تلك احلالة، إال إذا كان املبتغى 

دستورية، ألن االقتصار على تنظيمها بواسطة قانون الوالية ميكن أن يرتك هو كفالة احرتامها و أتكيدها بواسطة أحكام 
جماال لتدخل اجمللس الشعيب الوطين بواسطة مبادرة ابقرتاح قانون  للتقليص من سلطة املؤسسة التنفيذية عن طريق فرض 

ال سيما و أن الدستور ينص  3قيود متكن اجلهة القضائية من إلغاء كل تصرفاهتا املشوبة ابلتعسف يف استعمال السلطة
ــــون عضوي »علة أنه  68يف مادته  ــ ـــ  4«حتدد حالة الطوارئ وحالة احلصار مبوجب قانـ

 :أسباب إعالن حالة الطوارئ* 

 أهمه  يتضمهن األخري هذا 68/00رقم  رائسي مرسوم مبوجب الطوارئ حالة إعالن ته  3668فرباير  86بتاريخ      

  : وهي الطوارئ حالة إعالن ىلإ أدهت اليت األسباب

 الرتاب الوطين نقاط من العديد يف املسجل العام للنظام واملستمر اخلطري للمساس اعتبار .  

                                                             
 .189املرجع السابق ،ص ..... السعيد بوشعري ، النظام السياسي اجلزائري، دراسة حتليلية لطبيعة/ د - 1
 .99، ص  3666،  اجلزائر ، الرحيانة دار ، اإلداري القانون يف الوجيز ، عمار . بوضياف - 2
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 املواطنني أبمن وسالمة واملتكرر اخلطري واملساس املؤسسات، استقرار تستهدف اليت التهديدات اعتبار.  
 :الطوارئ حالة إعالن أهداف ومن   

 العام النظام استتباب. 
 املمتلكات و األشخاص ألمن أفضل ضمان. 
 1.العمومية للمصاحل احلسن السري أتمني 

 الفرع الثاين

ــــار ـــــالة احلصــــ  حــــ

من الدستور و  63إن حالة احلصار جتد مصدرها أيضا يف فرنسا، و تعتمد كذلك مثل حالة الطوارئ على املادة      
هي ضرورية ابعتبارها املرحلة اليت حالة الطوارئ من حيث اخلطورة و تسبق احلالة االستثنائية، فرغم اعتمادها على 

ها تفسريا أوسع ابعتبارها ختول الرئيس التدخل الختاذ كل التدابري عنصر الضرورة امللحة الغامضة، إال انه ميكن إعطاء
الالزمة الستتباب الوضع و لتفادي ، إن أمكن اللجوء إىل احلالة االستثنائية، رغم ما يف ذلك من احتمال املساس 

 .اخلطري حبقوق و حرايت املواطنني

احلالة  خطورة من أقل حالة وهي التمرد و كالعصيان لحةاملس أو التخريبية حيث تتصل قيام حالة احلصار ابألعمال     
 إىل اللجوء أمكن ولتفادي إن الوضع الستتباب الالزمة التدابري كله  الختاذ التدخل من الرئيس متكهن حيث االستثنائية ،

 احلصار حالة يف السلطة انتقال فيتمه  املواطنني، حرايت حبقوق و اخلطري إمكانية املساس من ذلك يف ما رغم االستثنائية احلالة

 2.اجليش إىل

 اإلعالن أهداف ومن الرتاب ابلوطين كامل عرب احلصار حالة تقرير عن اإلعالن ته  ابجلزائر  3663جويلية  80بتاريخ    

  :احلصار حالة عن

 اجلمهورية و الدميقراطية الدولة مؤسسات استقرار على احلفاظ.  
 التنظيمية و القانونية الوسائل بكله  العمومية للمرافق العادي السري و العام النظام استعادة . 
 األشخاص و األمالك أمن . 
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ة تقوم أن طريق احلكومة عن الشرطة صالحيات املخولة العسكرية السلطات منحت األهداف هذه لتحقيق     تدابري بعده

  :بينها من

 خيضع أو يعتقل أن للمرافق العمومية العادي السري أو العام النظام على خطريا نشاطه أنه  يتبهني راشد شخص كل 

  .اجلربية لإلقامة
 املرافق متكني هبدف تسخري املوظفني و اإلضراابت ومنع اإلقامة من املنع و التجمعات و األشخاص مرور متنع 

 ( من املرسوم  9املادة ) خدماهتا  تقدمي من العامة
 النداءات و املنشورات واالجتماعات إصدار منع و هنارا و ليال اخلاصة و العامة احملالت و املساكن تفتيش 

  . العام ابألمن متسه  اليت العمومية
 1( من املرسوم  9املادة ) إيداعها  قصد الذخائر و األسلحة بتسليم األمر 

 الفرع الثالث
 الشروط الشكلية و املوضوعية إلعالن حاليت الطوارئ و احلصار

أنه إلعالن حاليت الطوارئ و احلصار البد من توافر جمموعة من الشروط،   3669من دستور  63جاء يف املادة     
 2.ابإلضافة إىل ضرورة أتباع إجراءات قانونية حمددة

 :الشروط املوضوعية :  أوال

 .ميكن حصر الشروط املوضوعية يف الضرورة وحتديد املدة    

هو الشرط الذي يعين أنه ال حيق دستوراي لرئيس اجلمهورية تقرير إحدى احلالتني، إال إذا  و: شرط الضرورة امللحة/ 3
استعدت الضرورة امللحة ، ذلك مما يفيد أبن رئيس اجلمهورية مطالب مبعاجلة الوضع وفق قواعد الدستور العادية يف 

ـــ ــ ـــ ــم و ممارستهم هلا إال إذا مل يعد أمامه أي خيار ملواجهة إطار السري العادي للمؤسسات و متتع األفراد حبقوقهم وحرايهتــ
األوضاع املرتدية، عندها فقط يستطيع أن يقرر حالة الطوارئ أو احلصار، لذلك جند رئيس اجلمهورية يف إصدار مرسومه 

حلصار حدد يستند إىل مربرات موضوعية لتقرير إحدى احلالتني، حيث جند أنه يف املرسوم الرائسي املتعلق حبالة ا
أهداف احلصار يف املادة الثانية، بعد أن حدد املدة أبربعة أشهر مع إمكانية رفعها قبل ذلك لدى استتباب الوضع ، يف 
                                                             

،  3660اجلزائر  ، املطبوعات اجلامعية ديوان الرمسية النصوص و الواثئق خالل من االستقالل منذ اجلزائر يف الدستورية املؤسسات تطور ، إدريس بوكرا /د  -1
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، أما يف املرسوم الرائسي املتعلق حبالة الطوارئ فإنه  «.......هدف حالة احلصار احلفاظ على مؤسسات الدولة  »أن 
أستند على مالحظة املساس اخلطري و املستمر للنظام العمومي والتهديدات اليت تستهدف استقرار املؤسسات و 

 .....املساس اخلطري و املتكرر أبمن املواطنني

 لرئيس اجلمهورية حيق فال الزمين، ابلعامل هنا دةمقي احلصار و الطوارئ حاليت إعمال سلطة إن: شرط حتديد املدة / 8

 ترفع انتهائها احلالة ومبجرد هذه لسراين مدة معينة إعالن يتضهمن أن بدون الدستور من 63 املادة تطبيق يعلن أن دستوراي

 تلك متديد على الربملان موافقة طلب إىل اللجوء اجلمهورية رئيس يلزم متدهورة هنا األوضاع استمرت إذا إاله  املقررة، احلالة

 . املدة

 على حيتهم للتمديد رفض الربملان أنه  ذلك احلالتني، إحدى إعالن يف اجلمهورية لرئيس هاما قيدا يعده  الشرط هذا إنه      

 هذا فعالية من ينقص ما املدة هلذه األقصى احلده  النص على عدم أنه  هنا نسجل لكن املقررة، احلالة رفع اجلمهورية رئيس

 ومن ، املقررة للحالة األول اإلعالن يتجاوزها أن جيب ال اليت القصوى على املدة املادة نصهت لو وحبذا ، ما نوعا الشرط

 أو جتاوز يكبح أيه  شأنه من اإلعالن قرار يف الربملان اشرتاك ألنه  واحلرايت للحقوق أكثر محاية يوفر هذا التحديد أنه  املؤكد

 1.األمر هذا يف مبالغة

 : الشروط الشكلية: اثنيا

 حسب االستشارات هذه وإن كانت الدستورية، املؤسسات بعض أمام االستشارات من مجلة فرض يف القيود هذه تتمثل    

 .وواقعيا سياسيا ما يربرها هلا أنه  إاله  اجلمهورية لرئيس دستوراي ملزمة غري املادة نص

 :اجتماع اجمللس األعلى لألمن / 3     

 كيفيات يتوىله  و األخري يرتأسه هذا وأنه  خاصة نتيجة أبيهة اجلمهورية رئيس يفيد ال ، شكلي يعترب االجتماع هذا إنه      

يضمه  الذي اجمللس هذا اجتماع بعد إاله  احلصار، الطوارئ أو حالة تقرير ميكنه ال اجلمهورية رئيس أنه  إاله  ، وعمله تنظيمه
 2. «والعسكري املدين السلك يف قياديني»
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  :الربملاناستشارة رئيسي غرفيت / 8     

 اجلمهورية رئيس على 63املادة  أوجبت هلذا ، ورقابة تشريع من الداخلي الصعيد على الربملان يلعبه الذي للدور نظرا       

 إبعالن ألنه  قانونية أبعاد من ذلك يف ملا الطوارئ، حالة قبل  إعالن األمة جملس ورئيس الوطين الشعيب اجمللس رئيس استشارة

جرائم  كتقرير بقانون إاله  فرضها - القاعدة حيث من - يصحه  ال أحكاما تتضمن وقرارات إصدار مراسيم جيوز احلالتني إحدى
 قد وما احلقيقية التعددية احلزبية ظله  يف خاصة ، سياسية أبعاد أيضا االستشارة هلذه كما عليها، عقوابت وفرض اجلناايت

 اجلمهورية رئيس على جيب احلالة هذه ويف األغلبية الرائسية، مع تتعارض برملانية أغلبية من التشريعية االنتخاابت عنها تسفر

 . نتائج قراره وتقدير الظروف حتديد حيسن أن

 : استشارة الوزير األول/ 1     

 املكلف هو ألنهه احلالتني تقرير إحدى لدى ضرورية لألمن األعلى اجمللس يف هو عضوا الذي األول الوزير استشارة إنه       

 واإلجراءات االحتياطات اختاذ من لتمكينه وذلك طلب استشارته إمهال ميكن فال والتنظيمات القوانني تنفيذ على ابلسهر

 . الالزمة التنسيقية

 : استشارة اجمللس الدستوري/ 0     

إن استشارة اجمللس الدستوري من طرف رئيس اجلمهورية حول إعالن حاليت احلصار و الطوارئ اهلدف منها        
إضفاء املشروعية على تصرفاته، و جتدر اإلشارة هنا إىل أن االستشارة تكون موجهة اىل اجمللس الدستوري و ليس إىل 

 1.ينص يف أحكامه على ذلك  8888أوت  89رئيسه كون أن النظام الداخلي للمجلس الدستوري الصادر يف 

 املطلب الثاين

 احلالة االستثنائية

 أو الدستورية مؤسساهتا أن يصيب يوشك داهم خبطر مهددة البالد إذا كانت االستثنائية احلالة اجلمهورية رئيس يقرر»     

 جملس األمة ورئيس الوطين الشعيب اجمللس رئيس استشارة بعد إال اإلجراء هذا مثل يتخذ سالمة تراهبا وال أو استقالهلا

من دستور  61بقراءة يف أسطر املادة  2 «....الوزراء وجملس لألمن األعلى اجمللس إىل واالستماع الدستوري، واجمللس
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يتضح جليا أن احلالة االستثنائية ختتلف عن حاليت الطوارئ و احلصار لطبيعتها اخلاصة املرتبطة ابخلطر الداهم  3669
لذا أعطى املؤسس الدستور السلطة . ي يوشك أن يصيب مؤسسات الدولة الدستورية، أو استقالهلا أو سالمة تراهباالذ

 على تستوجبها احملافظة اليت االستثنائية اإلجراءات الواسعة لرئيس اجلمهورية إلعالن احلالة االستثنائية و بذلك اختاذ

هذا من جهة و من جهة أخرى قيده مبجموعة من القيود الشكلية و  .اجلمهورية يف الدستورية واملؤسسات األمة استقالل
 1.املوضوعية اليت جيب أن يتبعها قبل أن يقوم هبذا األجراء

 الفرع األول 

 الشروط املوضوعية إلعالن احلالة االستثنائية

 اخلطر وجود يف الة االستثنائية وتتمثلإلقرار احل املوضوعية الشروط الدستور من 61 املادة من األوىل الفقرة حددهت    

 الدولة وحدة على اعتداءا تشكهل الدستورية للدولة املؤسسات على انعكاسات له الداهم اخلطر يكون وأن ، الداهم

 . إقليمها سالمة و واستقالهلا

 :للبالد مهدد خطر هناك يكون أن: أوال

 2أو االنقراض، فيهددهها ابلزوال الدولة يصيب بضرر تنذر واقعية حالة كل إىل ينصرف القانوين معناه يف اخلطر     
 :مها شيئني فيه يتوفر أن البده  اخلطر، شرط بتوفر القول وإلمكانية

 . الوقت نفس وخارجيا يف داخليا أو داخليا، أو خارجيا اخلطر يكون أن ويستوي حاال يكون ، وأنجسيما يكون أن    

 يف يتجاوز الذي أن اخلطر عامة بصفة القول ميكن فإنهه اخلطر، جسامة بدقة املقصود حتديد االعرتاف بصعوبة ومع    
 أمها .مستقبل أنه أو بعد، ينته ومل فعال بدأ قد يكون اخلطر الذي به فيقصد احلال اخلطر أمها .املألوفة و املعتادة املخاطر شدته

 و وقع الذي اخلطر على ينطبق احلكم ونفس 61املادة  إبعمال تسمح اليت قبل األخطار من يعترب فال احملتمل، اخلطر
 حتقق إذا و . القضاء و الربملان حتت رقابة -املفروض من – ميارسها اجلمهورية لرئيس اخلطر جسامة تقدير و يرتك .انتهى

 احلصر سبيل على 61املادة  حدهتا اليت املوضوعات أحد اخلطر على ذلك يقع أن فالبده  سابقا، احملددة ابلشروط اخلطر

 3.تراهبا سالمة أو استقالهلا أو الدستورية للبالد، املؤسسات وهي
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 استقالهلا و الدولة على وحدة ويشكل اعتداءا للدولة الدستورية املؤسسات على انعكاسات الداهم للخطر يكون أن: اثنيا

 :إقليمها  سالمة و

 يف ال يؤثهر خارجيا أو اعتباره داخليا فإنه  وعليه مصدره، حيث من اخلطر هذا حيدده  مل الدستوري املؤسس أبنه  نالحظ     
ها معتربا اخلطر هذا حلول عن واآلاثر الناجتة النتائج حتديد توخهى املقابل يف لكنهه للوضع العام التهكييف  من عالية بدرجة إايه

ـــالدول وحدة على اعتداءا أو الدولة ملؤسسات السري العادي على ابلتأثري تسمح اجلسامة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ  سالمة و واستقالهلا ةــ

 .إقليمها

ة تثري اليت " يصيب أن يوشك " عبارة اجلزائري املشرع استعمل      تتوقهف أن العبارة يقصد بتلك فهل تساؤالت عده

 1 .؟ أعماهلا عن كلية تتوقهف أم املنتظم السري عن الدستورية املؤسسات

 الدستورية يصيب املؤسسات اخلطر الذي أن عملي، واقع إىل ترمجته نستطيع ما وبقدر التفكري من املستوى هذا على    

 للمؤسسات العادي السري يف صعوبة وجدت كلما أنه حيث واسع هلا، مدلول على يدل هلا العادي السري تعطيل إىل يودي

 ميارس سلطاته أن وسعه ليس ستار حتت الدستور من 61املادة  لتفعيل مربرا اجلمهورية ذلك  رئيس يف جيد الدستورية،

 ما إذن الشديد، وإجيازها  61غموض املادة  مدى نلمس النظري العقل إىل العملي العقل من وابالنتقال عادية، بصورة

 ال والذي لدستوري؟ا اجمللس أو احلكومة أو الربملان؟ بذلك يعين هل الدستور "الدستورية العامة السلطات" بعبارة املقصود
 املطلقة احلرية'' لرئيس اجلمهورية أن أي .تقديرية رائسية سلطة مرده االستثنائية احلالة إىل اللجوء أن البال يغيب  عن أن حيب

 وابلتايل اخلطر، حدوث عن تنجر اليت األضرار حجم سلطة تقدير له وختول الوقوع، الوشيك اخلطر نوعية تقدير حيث من

لرئيس  مينح الدستور أن القول يفوتنا وال املضمار، هذا يف واسعة تقديرية بسلطة مبقتضى الدستور يتمتع الدولة رئيس فإن
 2.قبله من املعلنة االستثنائية احلالة وإهناء تقرير حيث من تقديرية سلطة اجلمهورية
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 الفرع الثاين 

 الشروط الشكلية إلعالن احلالة االستثنائية

 ''هبا األخذ حيث من واالختيارية إجرائها، حيث مبدأ من الالزمة االستشارات من مجلة يف الشروط هذه وتتمثل 

 قاطعة'' السابقة الدساتري يف ومثيالهتا 93 املادة أن يؤكد وما غري، ال االستشارة تتوقف عند شكلية إال هي ما الشروط وهذه

 .احلالة االستثنائية وتقرير اخلطر تقدير سلطة وحده اجلمهورية لرئيس تعقد ألهنا الصدد، يف هذا

 :استشارة رئيسي غرفيت الربملان: أوال  

فيما يتعلق برئيس اجمللس الشعب الوطين، وهي استشارة  3696وهو الشرط الذي مل يكن معتمدا يف دستور          
لكن ذلك ال ينبغي أن يفهم قد تكون ذات أثر نسيب يف اجملال السياسي خاصة إذا كانت األغلبية معارضة للرئيس، 

 1.على أهنا توقف قرار الرئيس ، صاحب السلطة التقديرية يف تقرير أو عدم تقرير احلالة االستثنائية

 :استشارة اجمللس الدستوري :اثنيا  

ستور، اشرتط الدستور قبل تقرير احلالة االستثنائية استشارة اجمللس الدستوري، املكلف ابلسهر على احرتام الد        
ومل تقتصر االستشارة على رئيسه فحسب و السبب يف ذلك يعود إىل أمهية ذلك القرار و خطورته على حقوق و 
حرايت األفراد، كما أن طالب االستشارة تلك يعد ضمانة و تدعيما ملوقف رئيس اجلمهورية ، من الناحية الدستورية 

ابلسهر على احرتام  391توري مكلف مبوجب املادة أما املؤسسات األخرى و األفراد و ذلك أن اجمللس الدس
 2.الدستور

 :االستماع للمجلس األعلى لألمن :اثلثا  

 وال واحلصار، الطوارئ حباليت املتعلقة 91 املادة يف جاء االجتماع الذي مصطلح بدل االستماع مصطلح ورد هنا        

 اجمللس مساع رأي من احلكمة وتكمن االجتماع، طريق عن إال يكون ال االستماع كون بني املصطلحني التمييز ألمهية وجود

 3.املقاومة سبل وحتديد مواطنه وأسبابه بتحليل أمنيا تشخيصا الوشيك اخلطر حالة تشخيص يف لألمن األعلى
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 :االستماع للمجلس األعلى لألمن :رابعا 

 الطاقم منهم يتألف اللذين الوزراء جمموع من ويتشكل  4/77للمادة  طبقا اجلمهورية رئيس يرتأسها دستورية هيئة هو       

 يف وضعية الرئيس وجيعل االستشارة، دائرة توسع صور من صورة ميثل اهليئة هذه على عرض األمر أن شك وال احلكومي،

 يناسب الوضعية الذي القرار يتخذ أن قبل اآلراء من جبملة فيها حياط

 :الشعيب الوطيناالجتماع الوجويب للمجلس  :خامسا 

 البالد تكون أن يعقل ال االستثنائية إذ احلالة عن اإلعالن لدى حتمية ضرورة يعده  وجواب بغرفتيه الربملان اجتماع إنه     

. ابستمرار األوضاع ومراقبة متابعة من النواب االجتماع ميكهن هذا أنه  كما عطلة، يف النواب و الوقوع وشيك خبطر مهددة
 هو كما ، برأيه األخذ أو الربملان الرئيس ابستشارة والتزام الرأي إبداء يتطلب ال فهو شيئا، األمر يف يغريه  ال اإلجراء هذا رغم

 ممثلي وإحاطة إعالم هو اإلجراء هذا من األساسي الغرض أنه  لكن اعتبارا األخرى الدستورية للمؤسسات ابلنسبة احلال

 .اجلمهورية رئيس قبل من مستقبال اختاذها املزمع غري العادية ابإلجراءات الشعب

 املطلب الثالث 

ــــرب ــــــة احلــــ  حالــــ

 الرتتيبات عليه نصت حسبما  يقع أن يوشك أو البالد على فعلي عدوان وقع إذا»  الدستور من 61املادة  تنص    

لألمن،  األعلى اجمللس إىل واالستماع الوزراء جملساجتماع  بعد احلرب، اجلمهورية رئيس ، يعلن املتحدة األمم مليثاق املالئمة
 لألمة خطااب اجلمهورية رئيس ويوجهه . وجواب الربملان جيتمع و . األمة جملس رئيس الوطين و الشعيب اجمللس رئيس واستشارة

 1«بذلك  يعلمها

 اجلزائر سياسية ألنه  أخرى على دولة اهلجومية احلرب إبعالن القيام استبعد اجلزائري املشرع أنه  املادة، هذه من يظهر    

 لألمم اخلاص امليثاق تضمهنها اليت وأهداف مبادئ للدولة وعلى الداخلية الشؤون يف التدخله  عدم مبدأ على تقوم اخلارجية

 وقوع مها الشرطني أحد توافر بوجوب الدفاعية احلرب إعالن يف اجلمهورية سلطة رئيس قيهدت 61املادة  املتحدة،  إنه 

  .البالد على كاالعتداء املادية، املالبسات من تبيانه ميكن الذي الوقوع وشك على كونه العدوان، أو
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 و مشروع، غري و معيبا القرار وإاله عده  اإلجراءات بعض إتباع بضرورة مقيهدة احلرب إعالن يف اجلمهورية رئيس حق إنه      
 خاصهة إجراءات ويستلزم( فرع اثين)احلرب  إلعالن الحق اآلخر( فرع أول)احلرب  إلعالن سابق اإلجراءات هذه بعض

 .(فرع اثلث)اهلدنة  على واملوافقة احلرب إلهناء

 الفرع األول 

 اإلجراءات الواجب اختاذها قبل إعالن احلرب 

 احلرب، عن اإلعالن قبل اجلمهورية إتباعها رئيس على وجب اإلجراءات من مجلة على الدستور من 61املادة  نصهت      

 الداخلي العام الرأي لدى مصداقية أكثر احلرب إعالن قرار وإمنا استشارهتا اهليئات بعض من املوافقة طلب ليس هنا فالغاية

  . اخلارجي و

  :الوزراء جملس اجتماع - أ

 مصطلح أنه  نالحظ «.. .الوزراءجملس  اجتماع بعد احلرب، اجلمهورية رئيس يعلن »:الدستور من 61املادة  تنص     

 مثه  ومن يقرهر، أو يستشري أو يستمع أن يف االجتماع هذا داخل احلرهية .اجلمهورية لرئيس ترك مبوجبه املفهوم واسع " اجتماع"
يرتأس  ألنهه اجلمهورية، رئيس يد يف يبقى " اجتماع " ملصطلح وفقا الوزراء جملس داخل من عدمه احلكومة فعالية أتكيد فإنه 

 االكتفاء أو االعتبار، ورأيها بعني مشورهتا أبخذ وذلك احلرب، إعالن تقرير يف معه احلكومة إشراك فله ، الوزراء جملس

 1.احلرب إعالن بقرار إبعالمها

  : لألمن األعلى اجمللس إىل االستماع - ب

 391للمادة  وفقا اختصاصهحبكم  ، ابلذات احلالة هذه مثل يف مهم جده  دور له اجمللس هلذا االستماع أنه  املؤكد من     
 املسلحة، للقوات األعلى القائد اجلمهورية لرئيس العسكرية واحلربية االستشارة بتقدمي غريه دون املؤهل فهو الدستور من

 والفنية والعسكرية االسرتاتيجية منها خاصة نظرهم وجهة وبيان اجمللس االستماع ألعضاء بعد النهائي القرار يبقى الذي

 .ذلك أتجيل أو احلرب إعالن سالمة ومدى

 :الربملان غرفيت رئيسي استشارة - ج

  .؟ االستشارة هذه ملاذا املطروح الربملان، والسؤال غرفيت رؤساء استشارة طريق عن اإلعالن قرار اختاذ يف الربملان إشراك إنه     
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 اإلجراءات جانب العسكرية إىل اجلوانب عجبمي واإلملام ، الوزراء مبجلس اجلمهورية رئيس اجتماع أبنه  من املالحظ     

مه الذي التقرير بواسطة األمن على للحفاظ الالزمة  الشعيب اجمللس رئيس استشارة فإن مثه  ومن ، األعلى لألمن اجمللس يقده

 أجل من فائقة سرعة إىل حيتاج الدفاعية احلرب إعالن قرار اختاذ ألنه  الرأي إبداء الغرض منها ليس األمة جملس ورئيس الوطين

 ، احلركة حرية الدولة رئيس مقدور يف يتوجهب ما. الواقع أرض على الرباغماتية الطريقة به تقتضي ما حسب مواجهة الوضع
 يف املستخدمة األسلحة ذلك على ومثال .املستحدث املوقف مستعجلة ومواجهة إجراءات من يتالءم ما يتخذ لكي

،  احلرب حالة إعالن بقرار الربملان إبالغ هو ، االستشارة هذه من الغرض فإنه  مثه  ومن. اهلائلة الطاقة التدمريية ذات احلروب
 1.العمل ابلدستور وتوقيف القانون، بقوة الربملان اجتماع يف املتمثلة القرار هذا عن املرتتبة واآلاثر

  الثاينالفرع 

 اإلجراءات الالحقة إلعالن احلرب

 :وجواب الربملان اجتماع - أ

 احلرب حالة يف جمتمعا يبقى الربملان املادة هذه خالل ، من«وجواب  الربملان جيتمع »:الدستور من 61/88املادة  تنص    

 هذا من ابهلدف يتعلق هنا إاثرته ميكن الذي أخرى والتساؤل جهة أيه  من لذلك دعوته إىل حاجة دون و القانون، بقوة

 مبا عادية بصفة الصالحيات هذه ميارس وهل .؟ لصالحياته ممارسة إمكانية يعيندستوراي  اجتماعه تقرير فهل ؟ االجتماع

 إىل ترتاجع أبعد واحلرايت احلقوق أنه  خاصة التنفيذية، السلطة مواجهة يف دستوراي ميتلكها اليت الرقابية فيها الصالحيات

 مواجهة يف للمواطنني املخولة الضماانت كله  ختتفي معه وضع عن تسفر احلرب حالة أنه  طاملا متاما تنعدم وقد بل ، مدى

 تساؤال هناك أنه  كما ؟ فقط احلرب ظروف مع تتناسب اليت صالحياته جمتمعا ميارس يبقى الربملان أنه  أم السلطة، تعسف

 هو ما مثه  . ابلدستور؟ العمل توقيف هو احلرب إعالن على يرتتب أثر أخطر أنه  طاملا االجتماع يف نفسه إبحلاح يطرح آخر

 بني غريبا تناقضا ذلك يتضمنه  أاله . ؟ جممهد الدستور أنه  طاملا احلرب مدهة طيلة جمتمعا ابلبقاء للربملان يسمح الذي النص

 .الدستور؟ أحكام
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 اليت صالحياته ميارس و يبقى  جمتمعا، أنهه يعين احلرب حالة يف الربملان اجتماع تقرير أنه   "الشعري  بو سعيد الدكتور يرى     

 ابلدستور العمل إيقاف املقصود كان لو وأنهه الدستور يتناىف ونص ذلك بغري القول أنه  و.....احلرب ظروف و تتناسب

 1"معلهق الدستور أنه  طاملا االجتماع هذا يتمه  أساس أيه  على و اجتماع الربملان معىن فما الشامل مبفهومه

 :لألمهة خطاب توجيه - ب

 املادة هذه خالل من «بذلك  لألمةه يعلمها خطااب اجلمهورية رئيس ويوجهه»الدستور  من 61/81املادة  تنص     

 املواطنني كله  مشاركة وبوجوب احلرب، مبرحلة متره  البالد يعلمها أبنه  لألمة خطااب يوجه أن اجلمهورية رئيس على تستدعي

بعض  وحتويل احلرب لصاحل واملنقوالت العقارات مصادرة يتمه  فقد .والعتاد ابألموال العسكري لألفراد ابلتجنيد وذلك فيها،
 . العامة التعبئة إطار وممتلكاهتم يف األفراد على توضع اليت القيود من ذلك وغري ، احلربية االختصاصات إىل الصناعات

 املبحث الثالث

 آفاق تطوير العمل الربملاين يف اجلزائر 

إن عملية التفعيل و التطوير عملية متكاملة و شاملة تتطلب حتديد مدخالت و خمرجات ووسائط العملية       
ــــة املتبعة، كما تشمل التغري يف أمناط  ـــ والتطبيق، وهي تطال األنظمة و القوانني و العالقات املؤسسية و اإلجراءات العملي

ـــة القيم  ــ ـــ ــة، و طبيعة األدوار اليت تؤديها املؤسسات الرمسية املختلفة الوعي و التفكري ومنظومـ ـــ ــ وأشكال املمارسة السياسي
كما ميكن التطرق إىل آليات    .ةاألنثروبولوجيو املرتبطة مبدى التطور احلاصل يف بنية اجملتمع الثقافية و االجتماعية و 

 .ينتعزيز القدرات لدى الربملانيني و بذلك تقوية العمل الربملا

 املطلب األول

 تفعيل األداء الربملاين 

إن اهلدف من تفعيل األداء الربملاين هو الوصول إىل سلطة تشريعية متكاملة، يتم من خالهلا لعب الدور األساسي       
لتفعيل للربملان و متثيل املواطن و األمة، و بذلك خلق نوع من التوازن بني السلطتني التشريعية و التنفيذية و يتم هذا ا

ــــي  ــ ـــي املؤسســـ ــ ــ مث إبراز العوامل و السبل اليت تؤدي إىل إنشاء ( الفرع األول ) من خالل إعادة النظر يف اجلانب القانونــ
 (  الفرع الثاين ) برملان انجح و فعال  
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 الفرع األول

 مدخل قانوين مؤسسي يف تفعيل الدور النيايب

بداية ، يعترب القانون الداخلي امتدادا لإلطار الدستوري والقواعد احلاكمة لعمل النظام السياسي ككل، لكن قد     
أثر أبلغ من أثر الدستور يف تسيري األعمال العامة، و لذلك جند يف معظم الدساتري ( يف أغلب األحيان ) يكون له 

يف هدا الصدد . اليت حتول دون جماوزة أي من مقتضيات الدستور نصوصا هي يف طبيعتها من صلب األحكام التنظيمية
النظام الداخلي ، جمللس النواب هو أداة مؤثرة يف يد األحزاب ألنه غالبا ما يكون أعظم و : " أبن » أوجني بيار « يقول

يال بعد اجمللس الذي أقره، و املميزة اليت يتوفر عليها القانون الداخلي، هو أنه يعيش طو . أكثر فعالية من الدستور نفسه
إنه يعيش ما دامت األسس الدستورية ابقي على حاهلا، و لكن جتدر اإلشارة إىل أن اجملالس النيابية يف العامل بصفة 
عامة كانت وال تزال تتناول هدا النظام ابلتعديل، و أن القانون الداخلي ال يعمل يف فراغ، و إمنا يتأثر ابلبيئات 

فهو خالصة التفاعل بني متطلبات . ماعية و االقتصادية و الدستورية و القانونية اليت ينشأ يف إطارها السياسية و االجت
التطوير و ضرورات االستقرار يف أعمال الربملان ألنه ذو طبيعة متحركة يتفاعل مع املتغريات السياسية و الدستورية مما 

 1.جيعله مران قابال للتغيري و التعديل

من هذا املنطلق، يصبح تطوير القانون الداخلي للربملان اجلزائري يف االجتاه الذي يؤدي إىل دعم و تعزيز قدرات      
 :و هنا ميكن اإلشارة إىل ما يلي . الربملانيني و من مث الربملان ككل من أهم و أولوايت أجندة اإلصالح الربملاين 

  األنظمة الداخلية للمجالس التشريعية الواقع و حتدايت "اإلقليمية حول يشري التقرير اخلتامي للندوة الربملانية
إىل أن قضية غموض القوانني الداخلية و عدم وضوح أحكامها أو حمدودية مقتضياهتا و ضعف حبكة " اإلصالح 

، لعل أبرزها و صياغتها، اليت يفرتض فيها الدقة و البساطة يف دالالت اللغة و معانيها، قد تؤدي إىل إشكاليات كثرية
أخطرها على سري العمل الربملاين و جودته، إشكالية تفسري و أتويل مقتضيات القانون الداخلي عند التطبيق و 

 .املمارسة، واليت قد ينجم عنها إضرار حبقوق وواجبات أعضاء الربملان و طريقة أدائهم
 لتعبري عن الرأي و الفكر لكافة األعضاء أو إن القانون الداخلي للمناقشات جيب أن ال يتعارض مطلقا مع حرية ا

مع تنوع االجتاهات أو االنتماءات السياسية أو احلزبية داخل الربملان؛ يف هذا الشأن فإن االختالفات احلزبية أو 
االنتماءات السياسية ال تنتقص من احلق الطبيعي يف أن يكون للجميع و على قدر املساواة حق املشاركة يف اللجان 
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و هنا تثار إشكالية املعارضة و األقلية . ية و اخلاصة داخل اجمللس ، و حق االشرتاك يف قيادة الربملان و جلانه النوع
السياسية يف منت نصوص القانون الداخلي للربملان، و مدى أتثري دلك سلبا أو إجيااب على العمل الربملاين ككل، فليس 

من عدمها هو املوقع املخول للمعارضة يف احلياة الداخلية للربملاانت و مثة شك أن مقاييس احلكم على وجود دميقراطية 
ثقافة ممارسيها، و احلال أن استحضار النقاش هنا عن مكانة املعارضة يف أحكام القانون الداخلي للربملان اجلزائري، 

ملبتغى إاثرة إشكالية التمثيلية و ليس اهلدف منه التنبه إىل جوانب القصور يف القوانني على أمهية هده العالقة، بل كان ا
مدى توازهنا و مشوليتها، و قدرهتا على جعل الربملان فضاءا مفتوحا على االختالفات، و إطارا لتعميق احلوار الوطين بني  

 .كل مكوانت اجملتمع
اإلطار امللزم للكافة فيما  أي إن النظرة اجلامدة للقانون الداخلي ابعتباره املرجعية األساسية يف تنظيم عمل الربملان،      

ال جيب أن حتول دون مناقشة تطويرها  يتعلق بنظام العمل ابلربملان و ممارسته الختصاصاته التشريعية و الرقابية و املالية،
يف هدا الشأن يصبح من الضروري مناقشة إمكانية أن يشكل الربملان جلنة خاصة منتخبة و ليست . على حنو مستمر
 1(القانون الداخلي ) ختتص مبسائل تطوير و تعديل الالئحة " جلنة املسائل الالئحية " ها معينة يطلق علي

 الفرع الثاين

 شروط العمل الربملاين الفعال

 :شروط يعتمد عليها العمل الربملاين  )9(ويف هدا اجلانب، ميكن رصد ستة 

 :استقاللية الربملان  - أ

، أي إمكانية التعبري حبرية مطلقة عن اآلراء الفردية "حرية التعبري " تعترب أساسية و تستند إىل ركيزتني جوهريتني مها     
يف حرم الربملان، و ختصيص موازنة للربملان ختول الربملانيني التمتع ابستقاللية مالية كافية كي ال يعتمد الربملان دوما على 

 .السلطة التنفيذية
 :معلومات كاملة -ب 

يستند العمل الربملاين إىل شفافية املعلومات و البياانت اخلاصة ابملوازنة، حيث جيب أن تتوخى واثئق املوازنة اليت      
ترفعها احلكومة الشمولية والتفصيل والدقة، و جيب أن تنبثق بياانت االقتصاد الكلي اليت ترافقها عن مصادر حكومية و 

 .السلطة التنفيذية، مبعىن التنويع يف مصادر املعلومات حىت يعزز الربملان من استقالليته اجتاه احلكومة دولية مستقلة عن 
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 :وجود موظفني برملانيني كفنيني و فعالينيـ  ج
تشكل الوظيفة العامة الربملانية عنصرا أساسيا من عناصر توطيد فعالية الربملاانت، و جيب أن تتسم هده الوظيفة     

 .تقرار و ابملستوى الرفيع، فال ترتبط ابلسلطة التنفيذية، و توفر للربملانيني مساعدة تقنية و خاصة جلهة املوازنةابالس
 :)ديوان احملاسبة  (مساعدة جملس احملاسبةد ـ 
ــان      ـــ ــ ــة وثيقة مع الربمل ــ ــ ـــوازنة، جيب أن يتمتع جملس احملاسبة بعالقــ ـــ وإن كان يعتمد عليه غالب  (فيما خيتص مبراقبة امل

 .فيحيطه علما بشرعية وفعالية إيرادات السلطة التنفيذية التشريعية ونفقاهتا )األحيان 
  :صالحية تعديل املوازنةه ـ 
لربملان كامل مهامه جلهة املوازنة، تعني عليه ممارسة احلق يف تغيريها عن طريق تعديلها بشرط إنشاء آلية مىت توىل ا     

 . مصاحلة بني الربملان و احلكومة يف حال تعارض االثنني على أن يكون للربملان الكلمة الفصل
 :اإلعالم عن عمل الربملانو ـ 
ـــل األمثل، و تؤدي يشكل اإلعالم الذي يرافق عمل الربملان      ــ خري ضمانة لتولية و وظيفته جلهة املوازنة ابلشكـــ

الصحافة دورا أساسيا يف ترجيح صدى نقاش املوازنة و تعميمه و شرحه و حتويله إىل نقاش سياسي جوهري مبتناول 
 1.العدد األكرب من األشخاص

تعين " السلطة"الربملان من سلطة اجتاه احلكومة، وأن كلمة  خالصة القول، إن الرقابة الربملانية تعتمد على ما يتمتع به   
اليت يعرب عنها هدا األخري، كما  2القدرة على التأثري يف خيارات احلكومة و أعماهلا و دلك بناءا على إرادة الشعب

مليات اخلاصة يشمل دلك أيضا القدرة على ممارسة الرقابة على عملية تنفيذ السياسات و التشريعات و القرارات و الع
 3.ابملوازنة بعد موافقة الربملان عليها

 املطلب الثاين

 حماولة حنو اإلصالح  -البيئة الربملانية

بداية ال تقتصر أدوات التفعيل الربملاين على املداخل الدستورية و القانونية فقط، وإمنا تتعداه لتشمل أبعادا قيمية    
ثقافية البد على بيئة احلكم اليت يعمل يف إطارها الربملان أن حتتضنها، مما ينعكس على فعالية القدرة التشريعية و الرقابية 
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هو عدم توازهنا يف اجتاه يعزز و  فإن ما يالحظ و لألسف على بيئة احلكم يف اجلزائر، من هدا الباب،. هلذا األخري
و عموما، تتميز هده البيئة مبجموعة من . يقوي من سلطة احلكومة و يضعف السلطة التشريعية بل و يهمشها

 .مباشرة اخلصائص ميكن تلخيصها ما بني خصائص هلا عالقة مباشرة ابلربملان وخصائص ذات عالقة غري

 الفرع األول

 اخلصائص ذات العالقة ابلربملان 

  الربملان مهمش و حيتاج للعديد من الوسائل منها املعلومات، املوظفني، والفنيني حىت يستطيع أو يسمح له بتأدية
احمللية دور مؤثر و فعال يف احلكم بدل أن متتطي احلكومة و املعارضة معارك منمقة داخله، ويؤدي أعضاء اجملالس 

 حمدودة السلطة و اليت ينفق فيها العضو وقته يف البحث عن فوائد و مصاحل شخصية
  قمة و قاعدة األحزاب السياسية، فهناك العديد من الدالئل اليت توضح تفرد القيادة ابلسيطرة على األحزاب

أما االنتخاابت و . ليات اخلاصة هباالسياسية و اليت تعمل على حتطيم معايري املسائلة و الشفافية و املشاركة يف العم
جماالت التنافس السياسي بني األحزاب داخل الربملان فهي عادة ما تكون مركزة يف اجتاه الفوز أو احلصول على 

فتظهر االنتخاابت يف كثري من األحيان . املناصب و الوظائف عكس الكفاح و التنافس املفتوح على األجندة السياسية
 ".GOLDعملة "أو " GUNSأسلحة "أو "  GOODSسلع "على أهنا 

  ضعف اجملتمع املدين و اإلعالم، فالضعف يف مؤسسات الدولة مركب من ضعف اجملتمع املدين و املعارضة
السياسية، فبدل تقوية و توسيع جماالت التأثري القادرة على التمسك مبحاسبة احلكومة فإن منظمات اجملتمع املدين يف  

تكون اتبعة أو حليفا دائم هلا ـ للحكومة ـ كما يبدو اإلعالم هو اآلخر، يف كثري من األحيان اتبعا كثري من األحيان 
 .للسلطة التنفيذية حىت و إن مل يكن حتت الرقابة املباشرة هلا

 الفرع الثاين

 اخلصائص البيئة الربملانية اخلارجية  

 ولة تبدو أكرب وأقوى يف عالقتها مع اجملتمع املدين و تسيطر فيها السلطة التنفيذية، و مؤسسات الد: دولة مركزية
املعارضة السياسية، فهما ـ املعارضة السياسية و اجملتمع املدين ـ مهمشان، و أصغر حجما داخل الدولة فالسلطة 
التنفيذية تسيطر على كل من السلطة التشريعية و القضائية، و تسيطر املؤسسات املركزية على كل من املؤسسات 

 .قليمية و احمللية للحكماإل
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  حوكمة مغلقة و حمصورة، تعرف خبطوط ضبابية قامتة و مبهمة بني الدولة، اجملتمع املدين و املعارضة السياسية، هدا
النموذج غري املتوازن يتصف ابنغالقه و هو غري شفاف و غري تشاركي، املعلومات فيه مراقبة ـ حممية ـ واملشاركة غري 

ا، أما ابلنسبة للسلطة التنفيذية فهي اليت تعلم و تنفد بصورة واسعة إذا ما قورنت ابملؤسسات مشجعة وغري مرحب هب
 .األخرى و املواطنني

  االفتقار الستقاللية القضاء، فالعديد من الربملانيني ينظرون للسلطة القضائية على أهنا من بني نقاط الضعف الكثرية
ل الدولة فبدال من استقاللية القضاء هناك تبعية يف الوظيفة القانونية اليت حتدث خلال أو شرخا لنظام احلكم داخ

القضائية جلهة السلطة التنفيذية، فجل احملاكم تقع حتت الوصاية املباشرة للسلطة التنفيذية و هي يف كثري من األحيان 
خيلق جماال من الفوضى و عدم عرضة لالرتشاء؛ األمر الذي ينعكس على جانب الثقة ـ ثقة املواطن يف هده احملاكم ـ و 

 .حكم القانون و يوسع من ظاهرة الفساد، أكثر من دلك، فهي تؤثر ابلسلب على االستقرار االجتماعي ككل
  مركزية احلكم، حبيث تسيطر السلطة التنفيذية على جمال التعبري عن نفسها من خالل طريقتني األوىل يف عالقتها مع

ع السلطة التشريعية و القضائية؛ و الثانية يف عالقتها مع احلكومة املركزية و الفروع األخرى للحكم وابخلصوص م
املستوايت األخرى للحكم و خاصة يف املستوى احمللي، فالعديد من الربملانيني يرون أنه من األمهية مبكان حتويل أو نقل 

ا تعمل على تفشي و ازدايد الفساد على السلطة و املوارد حنو اخلارج ـ خارج املركزـ  وإىل أسفل، مع أهنم يقرون أهن
 1.املدى القصري يف ظل وجود ضعف يف أنظمة املساءلة احمللية

 املطلب الثالث

 تعزيز قدرات الربملانيني كمدخل لتعزيز و تقوية عمل السلطة التشريعية 

إن عملية تطوير أداء املؤسسة التشريعية ينصرف يف أحد جوانبه إىل تعزيز كفاءة أعضائها من منتخبني و موظفني على 
تعمل على زايدة القدرات املؤسسية للربملان مبا تعنيه من أمور فنية و  اسرتاتيجيةالسواء و تتجلى هده العملية يف 

فع مستوى مهارة العاملني يف اجلهاز الفين املعاون لألعضاء، وحتديث إجرائية، مثل حتديث أنظمة العمل اإلداري، و ر 
كما تتجه هده . أنظمة املعلومات لدعم العملية التشريعية و الرقابية و تطوير القدرات البحثية الالزمة لعمل األعضاء

 .ملاين و دعمهاالسرتاتيجيات إىل دعم شفافية األعمال الربملانية من خالل االهتمام أكثر ابإلعالم الرب 
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 الفرع األول

 دور الدعم الفين يف تعزيز عمل النواب
إن تعزيز القدرات الشخصية للنائب من النواحي العلمية والثقافية وكذا السياسية تعد من أهم العوامل اليت قد تعمل 

ومن خالل . على تعزيز وتقوية املؤسسة التشريعية وذلك ملا هذا األخري من دور فعال يف رسم السياسة التشريعية للدولة
حيث هتتم . قة عن امللتقيات و األايم الدراسة اليت عاجلت مثل هذا املوضوعالدراسة سأحاول إبراز أهم التوصيات املنبث

 من خالل االهتمام أكثر مبجال الدعم الفين للربملان و الربملانيني، )النواب(هذه الدراسات مبحاولة زايدة كفاءة األعضاء 
لفائدة الربملان، إن كان خارجيا  الذي يركز على عملية التدريب و أمهية املعلومات و من يعمل على توفريها  و

" كاملؤسسات و املعاهد البحثية اليت يتم التعاقد معها خاصة يف مسائل و قضااي صنع السياسات العامة و تسمى 
أو داخليا بدعم املكتبة الربملانية و خدمات البحوث اليت تعترب هي األخرى جماال حيواي ومهما " ببيوت اخلربة الربملانية 

لقدرات التشريعية و الرقابية لدى األعضاء، مبا توفره من حبوث و معلومات سواء أكان ذلك بوسائل تقليدية يف تقوية ا
 1.)املتخصصني ( و الفين من انحية أخرى )النواب ( أم حديثة تؤسس لعالقة تكاملية بني السياسي من انحية

ربملانية، إال أن املتتبع للعمل الربملاين يف اجلزائر جيد أهنا انطالقا من هذا، فانه و على الرغم من أمهية بيوت اخلربة ال     
منعدمة، و ال شك أن غياب هذه اآللية للتعرف على احتياجات األعضاء من اخلربات املتخصصة واخلدمات التقنية 

ؤسسة الربملانية جيعلنا أمام أمرين كالمها ليس يف صاحل جودة العمل الربملاين، األول هو احلفاظ على الوضع الراهن للم
ابلرغم من أن تطويرها أصبح مطلبا مهما و اسرتاتيجيا؛ و الثاين هو فقدان التناغم بني ما حيدث و ما جيب أن حيدث 

 2.يف جمال اخلدمات الفنية لألعضاء 

بصنع إن بيوت اخلربة ختتلف عن املؤسسات البحثية األخرى يف أهنا تركز يف أحباثها على املسائل اليت ترتبط      
السياسات، و تتلخص أعماهلا يف حبث السياسات العامة، فهي تقوم أبحباث و تقدم حتليالت و بدائل لألفكار ذات 
الصلة ابهليئات احلكومية و أولئك الدين يضعون هده السياسات، و عادة ما تعمل هده البيوت يف اجملاالت السياسية 

 . عية و الفنيةو االقتصادية و القانونية و العسكرية و االجتما
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و لكي تقوم هده املنظمات بوظائفها بكل كفاءة و حيادية البد أن تعمل يف إطار من االستقاللية حىت تستطيع     
حتقيق أهدافها و تساهم بشكل جدي و فعال يف ترقية و حتسني عمل الربملان و الربملانيني على السواء، عموما، ميكن 

 :إمجال أهداف بيوت اخلربة يف اآليت

أ ـ وضع السياسات و تقدمي البدائل و احللول و اخليارات أمام صانع القرار، و ذلك عن طريق إاتحة توافر املعلومات 
 .الدقيقة و الالزمة لعملية اختاذ القرار

ب ـ تنمية التنافس الذي يعد أمرا حيواي للنظام الدميقراطي، فهي تقدم للربملان بدائل عن السياسات اليت ترمسها 
 .كومة، أو تعمل كجهات مساعدة تقدم استشارات ألعضاء الربملاناحل

ج ـ تقوية نزعة املمارسات املدنية، فهي مبثابة حمرك لتوسيع مشاركة املواطنني يف العملية السياسية األمر الذي يؤدي إىل 
 .تعميق التطور الدميقراطي و أتكيد و تدعيم املمارسات الدميقراطية

 .ة لعملية صنع القرار، و ذلك بتوفري و تقدمي و حتليل السياسات املختلفةد ـ كسر احتكار احلكوم

ه ـ توفري كوادر ذات قدرة عالية على االستجابة ملهمة حتليل املعلومات داخل نطاق اهليئة التشريعية، و يشمل ذلك 
 .زايدة قدراهتم التحليلية و البحثية الالزمة لرسم السياسات العامة

و تعريفهم ابلدور اهلام الذي ميكن  ج و الدورات التدريبية ألعضاء اجملالس التشريعية و العاملني فيها،ك ـ توفري الربانم
 .لتكنولوجيا املعلومات احلديثة أن تؤديه لالرتقاء مبستوى أدائهم بصفة خاصة

ايهتم العامة، ويتأكد دلك وـ ترتيبا على ما سبق فإنه ميكن لبيوت اخلربة أن متثل ضماان مهما حلماية حقوق األفراد و حر 
الدور املهم حينما تكون هده البيوت مكاان اللتقاء األفراد و أعضاء اجملالس التشريعية، فيتحدثون ويتناقشون و 
يسمعون أصواهتم لصناع القرار، فبيوت اخلربة هنا تكون مبثابة حمرك ديناميكي لتوسيع مشاركة املواطنني يف العملية 

 1.السياسية

وى الثاين، و هو املستوى الداخلي، فيتعلق أساسا بتطوير و تدعيم املكتبة الربملانية و اخلدمات البحثية اليت أما املست
 :فقسم املكتبة واخلدمات البحثية يوجد من أجل. يضطلع هبا طاقم من املوظفني و الفنيني يتبعون الربملان بشكل دائم

 .الل توفري املعلومة و املعرفة للربملان ـ ترقية العملية التشريعية و الدميقراطية من خ 3
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 .ـ ترقية املعرفة يف التشريعات و العملية التشريعية ابلنسبة للمواطنني من أجل شفافية أكثر و تقوية املشاركة الدميقراطية8

 .ـ خدمة تبادل اخلربات، و املعرفة و قضااي مواجهة املشاكل و تشابكها خاصة يف البيئة السياسية1

 .أحسن املمارسات يف التزويد ابملعلومة و املعرفة الربملانية ـ ترقية0

إن تفعيل العمل الربملاين يف اجلزائر لن يتأكد ما مل تتوفر له شروط تعد ضرورية ابلنسبة للربملاانت املعاصرة، كما لن     
يتحقق ذلك التوازن يف العالقة بني احلكومة و الربملان يف ظل احتكار السلطة التنفيذية ملصادر املعلومات و النتيجة هي 

ر معلوماتية تساعده على االضطالع مبهامه التشريعية و الرقابية سيكون من املنطلق أن الربملان دون هياكل و مصاد
 .برملاان اتبعا للحكومة

 الفرع الثاين

 اإلعالم الربملاين كمدخل لتعزيز و تقوية عمل الربملانيني

يعد اإلعالم الربملاين مبثابة البنية التحتية لتنمية املؤسسة الربملانية يف اجلزائر و إنعاش املناخ الدميقراطي فيها و هو     
إعالم متخصص يعرض و يناقش و حيلل كل ما يدور من مناقشات و آراء و مقرتحات و قرارات و تكتالت نيابية من 

 . فة املشاركة و الشفافيةمؤيد أو معارض و ذلك من أجل تعزيز ثقا

من هذا اجلانب يضطلع اإلعالم بدور كبري اليوم يف جعل املعلومة يف متناول اجلمهور كما انتقل من دوره       
التقليدي القاصر على املساعدة يف النقد و مناقشة املشاكل إىل مصدر للمعلومة و فاعل أساسي يف طرح بدائل 

وملة األمر الذي يتطلب تعديال يف سياق عالقة الربملان ابجملتمع السياسي فليست وخيارات السياسة خاصة يف ظل الع
هده العالقة قاصرة على مرحلة االنتخاابت مث تنقطع لتعود لفرتة مؤقتة و هكذا، و إمنا األمر يتطلب توفري إطار يضمن 

 . استمرارية هده العالقة

نه خدمة وإبراز العملية الربملانية وذلك عن طريق نقل كل ما يتصل واإلعالم الربملاين هو إعالم موجه، العرض م       
أبعمال الربملانيني والربملان للمواطنني هبدف تدعيم التواصل واالتصال بينهم وبني أفراد اجلمهور ومؤسسات اجملتمع 
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على أن تكون التغطية اليت املدين، وتوسيع املشاركة الشعبية يف صناعة القرار، وتكريس مبدأ الشفافية ونشر املعلومات، 
 1.يضطلع هبا هدا النوع من اإلعالم تشمل اجلانب اإلخباري والتحليلي

 :ويهدف اإلعالم الربملاين بشكل عام، وخاصة من خالل اجلانب املرئي املسموع منه إىل حتقيق اآليت       

 ية اليت يعيشوهنارفع درجة الوعي الثقايف والسياسي لدى اجلماهري، وكسر حالة العزلة السياس. 
  حتقيق نوع من الرقابة على النواب من قبل اجلماهري اليت اختارهتم، فالعالقة ال جيب أن تنتهي بني املواطن

وانئبه عقب ظهور النتائج االنتخابية، بل من الضروري أن يصبح لدى املواطن القدرة على متابعة نشاط 
 .كم على أهلية دلك النائبالنائب من خالل التلفاز وتقييم، دلك النشاط للح

  توسيع دائرة املشاركة الشعبية يف صنع القرار السياسي مما حيقق املزيد من ترشيد القرارات من انحية، وتقبل
 2.املواطنني ملزيد من القرارات الصعبة من انحية أخرى
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 :الثاينخامتة الفصل 

بعد تطرقنا يف الفصل االول اىل العوامل اليت تشاركت و أدت إىل ضعف الربملان يف اختصاص       
التشريع حاولت أن أبرز يف الفصل الثاين عواقب هذا الفراغ السياسي و ما نتج عنه، ومن أهم النتائج 

يف الظروف العادية أو  املتوصل هلا هو اهليمنة املطلقة لرئيس اجلمهورية على االختصاص التشريعي سوآءا
الظروف االستثنائية وذلك ابهليمنة الدستورية على االختصاص التشريعي حيث يستمد رئيس اجلمهورية 

وكذا حاولت . هذا االختصاص من خالل مركزه القوي الذي يستمد قوته من انتخاب و تزكية الشعب له
ا من دعوته لالنعقاد، إىل غاية اعرتاضه على ابراز التدخل املباشر لرئيس اجلمهورية يف عمل الربملان بدء

القوانني، مع االشارة إىل الدور اهلام الذي يلعبه يف التوقيع على القوانني وإصداره، معرجا يف األخري على 
 .آفاق والسبل املقرتحة لتطوير الربملان
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ـــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   :خامتــــ
لقد تبني من خالل حمطات البحث املنجز، علو مكانة السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وبذلك هيمنتها      

زاد  8889ل سنة إىل غاية الدستور احلايل، ولعل أخر تعدي 3691على تسيري النظام السياسي اجلزائري منذ دستور 
من هذه اهليمنة و ذلك من خالل تبين النظام الرائسي، لكن يف جانب هيمنة رئيس اجلمهورية على زمام األمور دون 

 .اإلعمال مببدأ الفصل ما بني السلطات

أو حني تبىن  -3669قبل دستور  –إن تراجع مكانة السلطة التشريعية سواء يف مرحلة العمل بنظام الغرفة الواحدة     
كان نتاجا لتظافر جمموعة من األسباب قانونية كانت أو   -3669بعد تعديل  –املؤسس الدستوري نظام االزدواجية 

قننت بعد ذلك ، ابإلضافة إىل عوامل اترخيية و بيئوية كلها عملت على الوصول إىل برملان أقل ما يقال عنه أنه 
ديكور النظام السياسي، فاذا كانت دسرتة اختصاص التشريع لصاحل رئيس اجلمهورية  مؤسسة وضعت من أجل إكمال

يف الظروف العادية و االستثنائية، وحتكم هذا االخري يف زمام اللعبة التشريعية، وتدخله يف أهم صالحيات السلطة 
من أهم األسباب ..... عليها و نشرها التشريعية من خالل دعوة الربملان لالنعقاد و عدم سراين القوانني إال بعد توقيعه

القانونية اليت أدت إىل ضعف اهليئة التشريعية فإن ضعف االحزاب السياسية بشقيها معارضة كانت أو من أحزاب 
 . املواالة، و تراجع النشاط االعالمي ونشاط اجملتمع املدين هي عوامل أخرة كانت سببا يف تراجع هاته السلطة

إذا كانت قد بينت األسباب اليت أدت اىل احنصار دور الربملان وضعفه يف اجملال التشريعي، قد إن هذه الدراسة     
 : بينت ما نتج ن هذا الضعف و من أهم ما ميكن استنتاجه هو الوصول إىل

 على انئبا عشرين على حمصور القوانني اقرتاح و ضيق جمال يف القانون على التصويت يتعدى ال الربملان دور 
 رئيس مببادرة إال اخلارجية السياسة منافسة يستطيع ال األخري التعديل رغم يستطيع ال الربملان أن كما ،األقل

   .الغرفتني إحدى رئيس مببادرة أو اجلمهورية
 اجمللس لنواب القوانني املبادرة جمال يرتك ال حيث األعمال جدول ضبط و إعداد يف كبري دور للحكومة 

  .الشعبية لإلرادة املمثل الوطين الشعيب
 التنفيذية السلطة ختصيص يف ذلك و الربملان يف املتمثلة الشعبية اإلرادة على التنفيذية السلطة إرادة تكريس 

  .الكلي شبه الختصاصها بقوانني املبادرة احتكار و األوامر طريق عن التشريع و التنظيم يف واسعة بصالحيات
 اجملال يرتك وال القوانني على التصويت توجيه يف األحزاب حتالف يكرس التنفيذية السلطة يف احلزيب االئتالف 

 أغلبية أن كماة  الرقاب ملتمس طريق عن هلا املتوفرة الدستورية ابلوسائل إرادهتا عن التعبري يف وجدت إن للمعارضة
 يف التنفيذية السلطة الستمرارية ضماان جتاوزه يصعب حاجزا يصبح الرقابة ملتمس على للتصويت املطلوبة 8/1
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 يف اجلمهورية رئيس طرف من املعني الثلث دور احلسبان يف أخذان إذا هذا ، الربملان على سيطرهتا و مهامها أداء
 يف امتناع كأداة فإذا تشريعي عمل لكل املعرقل الثلث وهو . التنفيذية السلطة خطى على يسري الذي األمة جملس

 أوال مير القانون أرادت فإذا التنفيذية  السلطة إرادة حسب وهذا القانون على للمصادقة¾  يتحقق ال التصويت
 التنفيذية السلطة تستعمله منبع حصن مبثابة هو الواحد للحزب املنتمني األعضاء مع املعينني فاألعضاء ، مير

 السلطة هليمنة معني بل الشعب إرادة لتمثيل فاعلية دون األمة جملس دور أصبح املنظور هبذا مآرهبا لتحقيق
 .التنفيذية

هذه الوضعية طاملا كانت حماور لقاءات و ندوات، على مستوى اهليئات املختصة وذلك هبدف الرقي و تطوير     
 :الربملان اجلزائري و من أهم االقرتاحات املقدمة جند

 تطوير املؤسسة التشريعيةالرفع من املستوى الثقايف و السياسي للنائب الربملاين ملا هلذا االخري من دور يف . 
 العمل على تطوير االحزاب السياسية و براجمها من اجل تطبيقها على املستوى الواقعي. 
 تطوير االعالم الربملاين من أجل عالم املواطن ابلدور احلقيقي للنائب. 

ابهليئة التشريعية للتوازن  انهيك عن السبل و الطرق االخرى اليت تكون سببا يف ترقية العملية السياسية و النهوض    
 .بينها و بني اهليئة التنفيذية
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 :الكتب

مصر  ،(كتاب منزل من موقع األهرام للرتمجة و النشر )  التحليل السياسي احلديث، عال،أبو زيد  .3
3661. 

 .8881اجلزائر  ،اجلزائر بني سباق الرائسة ومستقبل االنفتاح السياسي احلليم،أمرية دمحم عبد  .8
 ، الطبعة الثالث اجلزء ، - الثالث السلطات - الدستوري القانون شرح يف الوايف ، فوزي أوصديق .1

 .3660،  اجلزائر ، اجلامعية املطبوعات ديوان ، األوىل
كتاب منزل من موقع مركز دراسات الوحدة )  العريباملعارضة و السلطة يف الوطن بلقزيز عبد اإلله ،  .0

 .8883بريوت ( العربية 
 .8833، القاهرة، مصر تفعيل دور الربملان وحاجته إىل بيوت اخلربةالبنداري جالل ، .1
، دراسة حتليلية لطبيعة نظام احلكم يف ضوء دستور النظام السياسي اجلزائريشعري السعيد ، البو  .9

 .1 السلطة التنفيذية ج،3669
 .3661اجلزائر، اهلدى، دار الثانية، الطبعة اجلزائري، السياسي النظام ، بوالشعري سعيد .9
 .3666،  اجلزائر ، الرحيانة دار ، اإلداري القانون يف الوجيز ، عمار بوضياف .9
 .8889جسور للنشر و التوزيع،  88، الطبعة الوجيز يف القانون اإلداريبوضياف عمار ، .6

 بني الوظيفية العالقة " مقارنة دراسة " السياسي النظام يف السلطة ممارسة أساليب ، هللا عبد بوقفة .38
  .8886،  اجلزائر هومة ، ، دار التنفيذية اهليئة و الربملان

 .8888اجلزائر، هومه، دار ،اجلزائري السياسي النظام يف السلطة ممارسة أساليب ،هللا بوقفة عبد .33
 والنصوص الواثئق خالل من االستقالل منذ اجلزائر يف الدستورية املؤسسات تطور ، إدريس بوكرا .38

 .88، ج  3660اجلزائر  ، املطبوعات اجلامعية ديوان ،الرمسية
 ..8889 اجلزائر ، اخللدونية دار ، الربملان و احلكومة بني الوظيفية العالقة ، خرابشي عقيلة .31
، دار النشأة و التطور واالجتاهات احلديثة واملعاصرةعلم االجتماع السياسي، عبد هللا دمحم عبد الرمحان،  .30

 .8883بريوت  النهضة،
 .331 ص، 8881اجلزائر  ،السياسيةمباحث يف القانون الدستوري و النظم مولود، ديدان  .31
 .8883القاهرة بدون دار نشر،  ، املشاركة السياسيةالسيد عليو ومىن دمحم،  .39
 .3669اجلزائر  اجلزائر، يف الدستوري التطور خصائص ،األمنيشريط  .39
 .8883،(بريوت ) حقوق النائب وواجباته يف اجملالس التمثيلية العربيةحمسن عدانن ،  .39
 اجلزائرية ، املؤسسة6999دستور  يف السياسي والنظام للدولة العامة النظرية إدريس، بوكرا و وايف أمحد .36

 .3668للطباعة، 



~ 84 ~ 
 

 .3698 اإلسكندرية، ، املعارف منشأة ، اجلمهورية لرئيس االستثنائية السلطات ، غربايل اثبت وجدي .88
 :الرسائل و االطروحات

مذكرة لنيل شهادة  االختصاصات التشريعية لرئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري،بركات أمحد،  .3
 8889ماجستري، تلمسان، اجلزائر 

مذكرة  6991التعديل الدستوري لسنة املركز القانوين لرئيس اجلمهورية يف اجلزائر بعد بلورغي منرية ،  .8
 .8830خترج لنيل شهادة ماجستري بسكرة ، اجلزائر 

نوفمرب  09 دستور ضوء على اجلزائر يف التنفيذية للسلطة التنظيمي االختصاص ، مالك بشري بن .1
 .3666بلعباس،  سيدي جياليل اليابس، جامعة ماجستري، رسالة ،6991

 ،اهدكتور  رسالة ،اجلزائري القانوين النظام يف التنفيذية ابملؤسسة التشريعية املؤسسة عالقة ، سعيد بوالشعري .0
 .3690، احلقوق  اجلزائر جامعة

 يف هدكتورا درجة لنيل أطروحة ،اجلزائري القانوين النظام يف القانونية املعايري تدرج مبدأ أحسن،راحبي  .1
 .8889اجلزائر  جامعة ،اإلداريةالعلوم  و احلقوق كلية القانون،

 ، اجلزائر جامعة ماجستري، شهادة لنيل مذكرة ،العمل التشريعي على أثره و اجمللسني نظام ، علي شفار .9
 .8881،  احلقوق كلية

مذكرة  ،0111-6991تطور العالقة بني احلكومة و الربملان يف النظام السياسي اجلزائري  طارق،عاشور  .9
 .8886لنيل شهادة املاجستري، اجلزائر، 

جماالت العالقة الوظيفية بني الربملان و السلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري الغريب إميان ،  .9
 .8833مذكرة لنيل شهادة ماجستري يف القانون العام ، جامعة اجلزائر  ،0119اجلديد لسنة 

مذكرة لنيل  جلزائري،عن واقع االزدواجية التشريعية والعمل التشريعي يف النظام الدستوري امزايين محيد،  .6
 .8833شهادة خترج يف القانون العام، اجلزائر 

آليات الرقابة املتبادلة ما بني السلطات و انعكاساهتا يف ظل التعددية السياسية يف  اجلليل،مفتاح عبد .38
 .اجلزائر –بسكرة  8889رسالة دكتوراه  اجلزائر،
 

 
 :اجملالت و الدورايت

 القانوين من الدستور النظام 601املادة  مبقتضى اجلمهورية لرئيس التشريعي االختصاص ،مراد بدران .3
 .8888جملة اإلدارة،  ،-لألوامر

 .8889،  89 ، جملة احلقيقةمعوقات قيام جمتمع مدين صاحلزايين صاحل،  .8
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أكتوبر  الرابع، العدد الربملاين، الفكر جملة التعددية، ظل يف اجلزائرية الربملانية التجربة ،األمنيشريط  .1
8881. 

 السنة  الكويت جامعة احلقوق، جملة ، "مقارنة دراسة" الربملان أعمال جدول ، عادل الطبطبائي .0
 .، العدد الثالث 3699العاشرة 

 الفكر جملة ، اجلزائري الربملان يف إقراره و التشريعي النص إعداد مراحل و إجراءات، عاشوري العيد  .1
 .8881 ، جوان1العدد  ، الربملاين

، جملة الفكر الربملاين ، جملة النظرية العلمية والقانونية لعملية تعديل الدستور يف اجلزائروزاين وسيلة ،  .9
ت تنزيلها من موقع جملس األمة بتاريخ )  63ص  8889ماي  39تصدر عن جملس األمة ، عدد 

36/81/8831 ) 
 .8889سنة  ،89، جملة احلقيقة اجلزائر، تطور النظام القانوين لتأسيس اجلمعيات يف وانس حيي .9

 :النصوص القانونية 
 .3669 نوفمرب 89 دستور الشعبية، طيةراالدميق ئريةااجلز  اجلمهورية .3
 .املتضمن قانون اجلمعيات 8838يناير  83:الصادر بتاريخ  89-38القانون رقم  .8
 والعالقة الوظيفية الغرفتني بني تنظيم املتضمن 3666مارس  89 يف املؤرخ 88-66 رقم العضوي القانون .3

 . 3666 يف الصادرة 31 العدد ر، ج احلكومة، وبني بينهما
 .8888، 09 العدد ر ج يف الصادر الوطين الشعيب للمجلس الداخلي النظام .0
 .8888،  99 العدد ر ج يف الصادر األمة جمللس الداخلي النظام .1
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 12 مقدمــــة
 10 عوامل ضعف الربملان يف االختصاص التشريعي :الفصل األول

 01 إشراك السلطة التنفيذية يف العمل التشريعي كعامل إلضعاف الربملان :املبحث األول

 00  حق املبادرة واقرتاح القوانني :األولاملطلب 

 01 التشريع املايل حق إنفرادي للسلطة التنفيذية :املطلب الثاين

 00 التعديالت على املبادرة ابلتشريع :املطلب الثالث

 41 دور احلكومة أثناء ممارسة الربملان الختصاص التشريع :املبحث الثاين

 40  .دور احلكومة يف حالة خالف الربملان:املطلب األول

 44 جللسات الربملان( الوزراء ) أعضاء من احلكومة حضور :املطلب الثاين 

 42 أتثري احلكومة يف إعداد جول األعمال :املطلب الثالث

 42 الثقافة السياسية و االجتماعية للنائب كعوامل إلضعاف الدور   التشريعي للربملان : املبحث الثالث

 42 أتثري الثقافة السياسة على عمل الربملاين: املطلب األول

 10 ضعف املعارضة و إنعكاستها على العمل النيايب  : املطلب الثاين

 12 ضعف اجملتمع املدين كمحدد لضعف الربملان: املطلب الثالث

 10 خالصة 

 13 هيمنة رئيس اجلمهورية على العمل التشريعي، و آفاق تطوير   الربملـان: الفصل الثاين

 20  .اجلمهورية يف الظروف العادية االختصاص التشريعي لرئيس: املبحث األول

 20 التشريع عن طريق األوامر صورة ملنافسة الربملان يف صلب اختصاصه التشريعي : األولاملطلب 

 23 التشريع املوازي عن طريق السلطة التنظيمية املستقلة :املطلب الثاين 

 21 اختصاص رئيس اجلمهورية بتحريك املبادرة بتعديل الدستور  :املطلب الثالث

 21 .دور رئيس اجلمهورية يف الظروف االستثنائية: املبحث الثاين 

 21 إعالن حالة الطوارئ أو احلصار : املطلب األول 

 10  إعالن احلالة االستثنائية: املطلب الثاين 

 12  .إعالن احلرب :الثالثاملطلب 

 10 آفاق تطوير العمل الربملاين يف اجلزائر :الثالثاملبحث 
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 13 تفعيل األداء الربملاين : املطلب األول 

 24 حماولة حنو اإلصالح : البيئة الربملانية :الثايناملطلب 

 22 تعزيز قدرات الربملانيني كمدخل لتعزيز وتقوية عمل الربملانيني  :الثالثاملطلب 

 23  خالصة
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