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إن قيام هيئة تتوىل مهمة إصدار التشريعات باسم الشعب وتقـف يف مواجهـة    
سلطة اهليئة التنفيذية، مل يكن صدفة، كما مل يكن باألمر السهل، فليس من السـهولة أن  

  .تقبل السلطة التنفيذية بسلطة أخرى تراقبها وتضعها أمام مسؤولياهتا عندما ختطئ
ملانات، تعود إىل أسلوب احلكـم املمـارس يف   ولعل األسباب األوىل لنشوء الرب

يستأثر جبميع السلطات مع وجود " غيوم"بريطانيا يف القرن احلادي عشر، فقد كان امللك 
اجمللس األكرب الذي ال يتعدى دوره الدور االستشاري، هذا اجمللس كان يتشـكل مـن   

رار احلكم، كمـا  البارونات الذين بدأ نفوذهم يتسع شيئا فشيئا بسبب إطالعهم على أس
م، دورا كبريا يف بروز هؤالء البارونات الذين ثاروا على 13كان لضعف امللك يف القرن 

 م 1215ىل منح امليثـاق األعظـم عـام    مما اضطر هذا األخري إ" جاك سان تار"امللك 
ومبوجبه يلتزم امللك بعدم حتصيل الضرائب دون رضى اجمللس األكرب، ومنه فقـد اتسـع   

لس حىت أصبح يقترح للملك تدابري يف ميدان التشريع، وعليـه اكتسـب   نشاط هذا اجمل
أوجد امللك وسيلة للتقليـل مـن    13صالحية املبادرة بالتشريع، وابتداء من هناية القرن 

سلطة البارونات، وذلك عن طريق استدعاء ممثلني عن سكان املدن واألرياف الـذين مل  
نتمائهم لطبقة النبالء، لذلك فقد شكلوا جملسا يكن حيق هلم حضور اجمللس األعلى لعدم ا

  .خاصا هبم وهو اجمللس العام، ليصبح فيما بعد مبثابة الغرفة السفلى يف الربملان الربيطاين
صار العرف يف بريطانيا أن حيضى النص التشريعي مبوافقة اجمللـس   15ويف القرن 

  .)1(واننيوامللك، وصار لكل هيئة حق املبادرة وحق االعتراض على الق
إن نشوء الربملانات كان نتيجة منطقية لتلك الثورات اليت متيزت هبا بدايات 
الدميقراطية احلديثة، فإشراك املاليني من السكان يف السياسة أمر جيد عوائق تقنية كان 

وعليه أصبح إجياد  الختاذ القرار السليم، جيب حلها من أجل الوصول إىل الفعالية الالزمة
                                                 

الدآتور بوآرا إدريس، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الثاني  - 1
 .174، ص 2002- 2001لوم اإلدارية ببن عكنون، جامعة الجزائر، سنة آلية الحقوق والع
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بتمثيل الناخبني والنظر يف مطالبهم املتناقضة، هذه املؤسسة مل تكن إال جملسا  مؤسسة تقوم
يصلح للمناقشة والبحث عن أحسن السياسات املؤدية يف األخري إىل وضع قوانني تراعي 

الذي كان يف بداياته  الربملانن إ. كل املصاحل املتناقضة املميزة ألي جمتمع حديث
حلديثة سلطة قائمة بذاهتا إىل جانب احلكومة والقضاء تلعب استشاريا، أصبح يف األنظمة ا

دورا مهما يف إقامة التوازن الضروري للنظام السياسي القائم على مبدأ الفصل بني 
  :السلطات، فالسلطة التشريعية هلا ثالث وظائف أساسية هي

ءها التمثيل والرقابة والتشريع، فالوظيفة التمثيلية اكتسبتها من اعتبار أن أعضا
، والوظيفة الرقابية تتمثل يف مراقبة )اإلرادة الشعبية(منتخبون مباشرة من طرف الشعب
مناقشة السياسة العامة للحكومة، وطرح مسألة : احلكومة بواسطة عدة آليات منها

  .اخل....الثقة
أما التشريع فهو الوظيفة األساسية لنشاط السلطة التشريعية، وهو إعداد النصوص    

ويقصد باإلعداد تلك اجملموعة من اإلجراءات املتبعة من أجل أن يكون النص  القانونية
األشخاص واألشياء، ولعل أمهية هذه الدراسة بالنسبة للسلطة التشريعية  ملزما القانوين 

تظهر من خالل حقيقة تارخيية هي أن تطور الربملانات ووقوفها يف وجه ديكتاتورية 
احلق يف التصويت على القوانني وكذا احلق يف املوافقة السلطة التنفيذية كان عن طريق 

  ، كذلك فإن معرفة عمل الربملان والتصويت على امليزانية
تعطينا صورة واضحة عن املكانة اليت حيتلها يف اجلزائري فيما خيص اإلجراءات التشريعية 

لتوازن هو النظام السياسي، ومن مث توضيح درجة التوازن بني السلطات يف الدولة، هذا ا
ضروري لتحسني سري مؤسسات الدولة، ولتحقيق دولة القانون اليت حتترم فيها حقوق 

  .وحريات األفراد 
     

ورغم أمهية املوضوع فإن الفقهاء والباحثني مل يتناولوه إال يف إطار دراسة األنظمة 
القانون السياسية والدساتري، والسلطات الثالث يف الدولة، كما أن الباحثني يف موضوع 

الدستوري والنظام السياسي اجلزائري مل يتناولوا موضوع إعداد القوانني إال كجزء من 
دراسة تطور السلطة التشريعية عرب خمتلف الدساتري اليت عرفها النظام السياسي اجلزائري، 
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من خالل عمل السلطة التشريعية اجلزائرية  القانوينلذلك فإن دراستنا تتركز على اجلانب 
ال إعداد القوانني، وكذا على النصوص الدستورية والتشريعية اليت تبني اإلجراءات يف جم

  . املتبعة حىت يصبح النص القانوين كامال وقابال للتطبيق
اليت تنص   1996من دستور 98وعلى هذا فإن إشكالية املوضوع تبدأ من املادة 

ومها اجمللس الشعيب الوطين ميارس السلطة التشريعية برملان يتكون من غرفتني "على أنه 
، وانطالقا من هذه املادة تربز يف إعداد القانون والتصويت عليه وجملس األمة، وله السيادة

هل ميارس الربملان اجلزائري بغرفتيه اإلختصاص التقليدي املنوط : املوضوع وهي إشكالية
 ال اجلهاز التنفيذي؟ للربملانات يف اجملال التشريعي سلطته خالصة ، أم ينافسه يف هذا اجمل

الفصل األول :  تتكون من فصلني على هذه اإلشكالية نقترح اخلطة التالية واليتلإلجابة و
يتناول تفوق السلطة التنفيذية يف اجملال التشريعي ، أما الفصل الثاين فيتناول تقهقر دور 

   .الربملان اجلزائري يف جمال إعداد القوانني 
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  اجملال التشريعييف السلطة التنفيذية تفّوق : ل األولالفص
 

تلك املراحل اليت مير هبا النص التشريعي حىت يكون ملزما يقصد باإلعداد 
لألشخاص،وتبدأ هذه املراحل بأول خطوة تتمثل يف املبادرة اليت يكون مصدرها إما 

ي صّوت عليه الربملان، احلكومة أو الربملان، وتنتهي بعد إصدار رئيس اجلمهورية للنص الذ
قد أعطى للربملان   1996مث النشر يف اجلريدة الرمسية، وإذا كان الدستور اجلزائري لسنة 

السيادة يف إعداد القوانني والتصويت عليها، فإن للحكومة دورا بارزا جند أثره ظاهرا عرب 
راحل كل مراحل اإلجراءات التشريعية، لكن قبل إبراز تدخل احلكومة يف خمتلف م

التشريع، جيب أن نبّين مظاهر تفّوق املؤسسة التنفيذية من خالل حماضرة مركز التشريع يف 
  .الدستور، ومن خالل اختصاصات اهليئة التنفيذية أيضا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 5

  حماصرة اجملال التشريعي يف الدستور : املبحث األول
ان احلديثة، نظرا ملا تنطوي عليه من إن الدستور هو الوثيقة القانونية األمسى يف البلد       

 ونظام احلقوق واحلريات األساسية أحكام ختص تنظيم السلطة والعالقات بني املؤسسات
لذلك فإن مجيع السلطات تلتزم بأحكام الدستور أثناء ممارسة مهامها فالسلطة التشريعية 

رج هذه خت حىت ال جمربة بالتزام احلدود اليت يرمسها الدستور بالنسبة لتشريع القوانني
القوانني عن نطاق ما هو حمدد للتشريع ولضمان عدم تعدي السلطة التشريعية 

  .الختصاصاهتا الدستورية وجدت آلية الرقابة على دستورية القوانني
 

  حتديد جمال القانون حصرا يف الدستور اجلزائري: املطلب األول
جنده يف خمتلف األنظمة يعترب التشريع اختصاصا أصليا للربملان، فهذا ما   

السياسية، ومما ال شك فيه أن هذا االختصاص افتكّه الربملان بعد صراع طويل ضد امللكية 
املطلقة ومع تطور األنظمة والنظريات السياسية والقانونية، عرف جمال التشريع توسعا 

 استثناءا كبريا مث ما فتئ ينحصر تدرجييا حىت صار يف أغلب األنظمة السياسية ال ميثل إال
، فالدارس ملوضوع العالقة بني السلطتني التشريعية )2(بالقياس إىل اجملال التنظيمي

والتنفيذية يف النظام الفرنسي، يالحظ تغيريا كبريا يف صالحيات الربملان، متّ مبوجب دستور 
ان ، لقد كان النظام السياسي الفرنسي يعتمد نظرية سيادة األمة اليت جتعل من  الربمل1958

املعرب الوحيد عن هذه السيادة، وعليه فقد كان ميلك صالحيات مطلقة لفعل أي شيء 
دون خوفه من اعتراض احلكومة، بل إن هذه األخرية ختضع لإلرادة املطلقة للربملان، وما 
تقوم به ال خيرج عن إطار التطبيق احلريف إلرادة ممثلي األمة الفرنسية، وقد نتج عن هذا 

، فكان لزاما وضع (3)تاتورية من نوع خاص وهي ديكتاتورية الربملانالوضع ظهور ديك

                                                 
1- André HOURIOU: droit constitutionnel et institutions politiques , 
Montchréstiens, 1970.p892.  

بعدم اإلستقرار الحكومي  1958إلى  1946لقد تميزت الجمهورية الفرنسية الرابعة من  - 3
 :ن على الحياة السياسية، ينظربسبب هيمنة البرلما

Charles Zorgbibe, Histoire politique et constitutionnelle de la France 
Ellipse Edition marketing paris,2002 P 373-381 
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ب أحكام حد هلذه الديكتاتورية، ومل يكن ذلك إال بتحديد دقيق جملال التشريع مبوج
 اقد يعطي للحكومة احلق يف طلب إلغاء التشريعات إذ الدستور، وهو حتديد حصري

لك بواسطة آلية الرقابة على تناولت موضوعا غري منصوص عليه يف هذه املواد، وذ
  .دستورية القوانني

ويف اجلزائر فإن تناول هذه النقطة يتضح بدراسة تفصيلية الختصاصات اهليئة    
، ووقوفا عند التعديل الدستوري لسنة 1963التشريعية يف خمتلف الدساتري، ابتداء بدستور 

1996   .  
 

  1963 اتساع نطاق القانون يف دستور :الفرع األول 
إن السلطة التشريعية يف هذا الدستور حتتل مكانة هامة يف النظام السياسي  

 لكها يف مواجهة السلطة التنفيذيةاجلزائري، ذلك بالنظر إىل جمموعة من اآلليات اليت مي
أمهها مسؤولية رئيس اجلمهورية أمام اجمللس الوطين، فيحق هلذا األخري اقتراح ملتمس 

يتوجب على رئيس اجلمهورية  ه املسألةلنصاب املطلوب يف هذويف حالة اكتمال ا)4(رقابة
تقدمي استقالته، ومقابل ذلك ينحل اجمللس تلقائيا، ويعاد إجراء انتخابات لتشكيل اجمللس 
من جديد، أما عن جمال التشريع فإن املؤسس الدستوري ترك اجملال مفتوحا أمام اجمللس 

دة، ولو أن بعض املواد حتدد بعض ، ومل حيصر اختصاصاته مبواد حمد )5(الوطين
االختصاصات إال أن هذا كان على سبيل املثال ال احلصر، كما أنه ال توجد مادة تنص 
على أن ما خيرج عن اختصاص الربملان فهو من اختصاص السلطة التنفيذية، لذلك فإن 

  .عمل اجمللس الوطين هو األصل وعمل احلكومة هو تابع ومكمل
جيعل من اهليئة التشريعية جمرد  1963اسي الذي وضعه دستور غري أن النظام السي

أداة يف يد احلزب الوحيد، الذي له دون غريه صالحية حتديد سياسة األمة وتوجيه عمل 

                                                 
يدين المجلس الوطني مسؤولية رئيس : " تنص على  1963من دستور   55إن المادة - 4

يتعين توقيعها من طرف ثلث النواب الذين يتكون منهم  الجمهورية بإيداع الئحة سحب الثقة،
 "المجلس

يعبر المجلس الوطني عن اإلرادة الشعبية : " تنص على  1963من دستور  28المادة  إن -5
 .ويتولى التصويت على القانون، ومراقبة النشاط الحكومي 
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كما أن الترشح للمجلس يتم من قبل  )1(الدولة، ومراقبة عمل اجمللس الوطين واحلكومة
لنيابة عن النائب، وإذا كانت احلكومة هي قيادة احلزب، اليت يعود هلا اقتراح إسقاط صفة ا

عن طريق رئيس اجلمهورية، فإن اهليئة التشريعية جتد نفسها  )2(املسيطرة على قيادة احلزب
مضطرة للتعاون مع السلطة التنفيذية من موقف ضعيف خالل ممارستها للمهام التشريعية 

  .والرقابية
  

 1976 جمال القانون يف دستور: الفرع الثاين
إن احلديث عن اختصاص السلطة التشريعية يف ضل الدستور الثاين للبالد يقود           

إىل احلديث عن تبين املؤسس الدستوري اجلزائري االجتاه العام الذي تسري فيه خمتلف 
األنظمة السياسية، والذي مبقتضاه يصبح االختصاص التشريعي للربملان حمصورا وليس 

لسياسي اجلزائري تقييدات أخرى على اهليئة التشريعية يف مطلقا،  كما يعرف النظام ا
حتدد جماالت التشريع للمجلس الشعيب  1976نوفمرب  22من دستور  151اجلزائر، فاملادة 

الوطين، لكن هذه املادة ليست احلقل الوحيد لتدخل السلطة التشريعية، بل هناك جماالت 
   املذكورة أعاله بعبارة 151أت املادة أخرى جندها يف مواد متفرقة من الدستور، فقد بد

      ..."و تدخل كذلك يف جمال القانون... يشرع يف اجملاالت اليت خوهلا هلا الدستور" 
هذا يعين أن السلطة التشريعية عليها أن تلتزم باجملاالت احملددة مبواد الدستور، أما جمال و

من الدستور نصت على أنه كل ما  152تدخل السلطة التنفيذية فهو مطلق، إذ أن املادة 
ليس من اختصاص اجمللس الشعيب الوطين يدخل يف اجملال التنظيمي، وإضافة إىل ذلك فإن 
طبيعة النظام السياسي اجلزائري القائم آنذاك جتعل السلطة التشريعية مقيدة سياسيا، فنظرا 

 هلذا احلزب اء السلطة التشريعيةلقيام النظام على احلزب الواحد وانتماء كل أعض
    )3(وخضوعهم له جيعل اختصاصاته التشريعية و الرقابية مقيدة بإرادة احلزب 

  
                                                 

 .1963من دستور  74المادة  ينظر- 1
لشعري، النظام السياسي سعيد بو ا/د: راجع هبذا الشأن. ه رئيس اجلمهوريةإن األمني العام للحزب هو نفس - 2

 .53ص  ،1993بعة الثانية سنةطال، عني مليلة اجلزائر دار اهلدى اجلزائري،
 . 68 -67، المرجع السابق ، ص ,سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري/ د - 3
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  :1996 و 1989 جمال القانون يف دستوري:    الفرع الثالث    
عن القاعدة املتبعة يف حتديد جمال القانون مبوجب دستور  1989مل خيرج دستور 

غريا جذريا، نتج عنه التخلي عن األحادية ، إال أن النظام السياسي اجلزائري عرف ت1976
  .احلزبية، مما أدى إىل حترر أعضاء اهليئة التشريعية من الناحية السياسية

مطابقة   1989من دستور 115ريعي فبقي حمصورا، فجاءت املادة أما اجملال التش
ما عدا تلك األحكام اليت كانت متبناة من  1976من دستور  151يف أحكامها للمادة 

  .رف النظام السياسي واليت تؤدي إىل تدخل الدولة بطابعها االشتراكيط
فإن حتديد جمال القانون جاء مبوجب  1996و بالنسبة للتعديل الدستوري لسنة  

، إضافة إىل وضوح الرؤية أكثر فيما 1989من دستور  115منه لتعوض املادة  122املادة 
 )6(ظهرت ألول مرة فكرة القوانني العضويةخيص تبين فكرة تدرج القواعد القانونية، فقد 

 وهي رقابة مسبقة  )7(اليت تتميز بصرامة أكثر من حيث الرقابة الدستورية اليت ختضع هلا
وهذا نظرا للمواضيع اليت تتناوهلا، وهو األمر الذي جيعل سلطة الربملان تنحصر أكثر عندما 

  .يتعلق األمر بالتشريع يف جمال القانون العضوي
هرة تقييد االختصاص التشريعي للربملان هي ظاهرة عامة يف األنظمة احلديثة إن ظا

وهي ناجتة أساسا عن تغري املعيار الذي يعرف على أساسه القانون من املعيار الشكلي 
الذي يعطي جماال أوسع إذ مبوجبه يعترب التشريع كل اجملاالت اليت خّولت اهليئة التشريعية 

االجتاه كان نتيجة لتأثر املؤسس الدستوري اجلزائري ابتداء من ، هذا  (8)مبوجب الدستور
، الذي كانت أسباب تبنيه نابعة من صلب 1958بالدستور الفرنسي لسنة  1976دستور 

التجربة الفرنسية اليت أثبتت ضعف النظام الربملاين القائم على سيطرة اهليئة التشريعية يف 
  .احلياة السياسية

                                                 
إضافة إلى المجاالت المخصصة : " على تنص  1996من دستور  1/  123المادة  إن -6 

 ...."للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين عضوية في المجاالت التالية 
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة : " على  تنص 1996من دستور  3 /123المادة  إن  - 7

 . "النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره 
3- Michel Henry Fabres , Principes Republiquaines de droit 
constitutionnel 2eme Edition, librairie generale de droit et de la 
jurisprudence Paris 1970 P 406 . 
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  الرقابة على دستورية القوانني وأثره على اجملال التشريعينظام :املطلب الثاين

إن الرقابة على دستورية القوانني جتد أصوهلا النظرية من مبدأ مسو الدستور، فإذا 
كان الدستور ميثل القانون األساسي للدولة فال بد للقوانني العادية أن تكون متوافقة مع 

  .)1(نصه وروحه
ثل التعبري عن اإلرادة العامة صار القانون نفسه فبعد أن كان القانون وحده مي

وعليه فإن الربملان باعتباره اهليأة املسنة  وهي القواعد الدستورية، خيضع لقواعد أمسى منه،
  .للتشريعات جمرب على احترام القاعدة الدستورية حىت ال يتعرض هذا التشريع لإللغاء

هذه اآللية من خالل ) 1963دستور (ويف اجلزائر فقد تبىن الدستور األول للبالد    
منه اليت تعطي للمجلس الدستوري صالحية الفصل يف دستورية القوانني  64املادة 

واألوامر التشريعية على أن يكون هذا بطلب من رئيس اجمللس الوطين، غري أن اجمللس 
 الدستوري مل خيرج إىل الوجود بسبب جتميد العمل بالدستور، وجلوء رئيس اجلمهورية

من الدستور اليت ختول لرئيس اجلمهورية اختاذ إجراءات استثنائية يف  59آنذاك إىل املادة 
  . حالة اخلطر الوشيك الوقوع

ليعود  ،فلم ينص على آلية الرقابة على دستورية القوانني 1976أما دستور   
ويتبىن  1996، والتعديل الدستوري لسنة 1989املؤسس الدستوري من خالل دستور

آللية عن طريق اجمللس الدستوري، ونتناول يف هذا املطلب إخطار اجمللس الدستوري هذه ا
  وأثره على

األهداف املنتظرة من الرقابة على دستورية القوانني، واليت تتمثل  اوكذ النصوص التشريعية،
  .أساسا يف تأمني احلريات واحلقوق األساسية وتدعيم مبدأ الفصل بني السلطات

  
  

                                                 
إن الرقابة السياسية على دستورية القوانين، وإن أدت في بعض األحيان إلى تغليب الحسابات  - 1

مبدأ الشرعية، فإن لها جانب إيجابي حين يتعلق األمر برعاية النص قبل صدوره،  السياسية على
مما يؤدي إلى نتيجة هامة، وهي تجنب بعض اإلشكاالت التي قد يطرحها تطبيق نص غير 

محمود حلمي نظام الحكم اإلسالمي مقارنا بالنظم /د: في هذا الشأنينظر . دستوري ونفاذه
 .وما يليها 136ص  1980سنة  5المعاصرة، مطبعة األمل ط
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اإلخطار والدراسة على مستوى اجمللس الدستوري و أثره : ول الفرع األ   

  على التشريع
يعقد صالحية إخطار اجمللس الدستوري لكل  1996إن الدستور اجلزائري لسنة    

من رئيس اجلمهورية، ورئيسي غرفيت الربملان، ونالحظ يف هذا الصدد أن الدستور 
عضوا من أعضاء ) 60(، أو لستني الفرنسي يعطي كذلك صالحية اإلخطار للوزير األول

  .إحدى غرفيت الربملان
كذلك فإن الدستور اجلزائري يعطي رئيس اجلمهورية وحده صالحية اإلخطار 

  :حول املواضيع التالية
اليت يتم عرضها على اجمللس الدستوري  اتفاقيات اهلدنة ومعاهدات السلم – 1

  )9(ها على غرفيت الربملان قصد إبداء الرأي يف مدى مطابقتها للدستور قبل عرض
إن هذه القواعد القانونية نظرا للمواضيع احلساسة اليت : القوانني العضوية – 2

، فإهنا تفرض ضرورة رقابة مطابقتها لف أوضاعا قانونية ونزاعات خاصةتتناوهلا و اليت خت
  )10(مع الدستور وجوبا قبل إصدارها 

ي تتضمن إجراءات عمل السلطة وه: األنظمة الداخلية لغرفيت الربملان  – 3
التشريعية وتعرب عن استقالليتها، ألهنا تعد ويصوت عليها يف الربملان، وليس من املنطق أن 
تقوم السلطة التشريعية باإلخطار حول هذه النصوص، فالدستور أعطى رئيس اجلمهورية 

ن تأخرها بعد قوة حتريك هذه الرقابة باعتباره حامي الدستور، كما جعلها رقابة مسبقة أل
  .)11(أن يصبح النص التشريعي نافذا قد يعرض عمل السلطة التشريعية إىل عدم االستقرار

                                                 
يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات : "على  1996من دستور  97تنص المادة  - 9

ويتلقى رأي المجلس الدستوري في اإلتفاقيات المتعلقة بهما ويعرضها فورا على آل غرفة . السلم 
  . "من البرلمان لتوافق عليها صراحة 

 
يبدي المجلس الدستوري، بعد أن يخطره : " على  1996من دستور   165/2تنص المادة  - 10

 . "رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان 
، 1996في ضل دستور  الجزائري األستاذة مسراتي سليمة ، إخطار المجلس الدستوري - 11

 . 14، ص  2001حقوق ببن عكنون، الجزائر ، سنة مذآرة لنيل شهادة الماجستير، آلية ال
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 ة اإلخطار لرئيسي غرفيت الربملان إن الدستور اجلزائري يعطي كذلك صالحي  

هو حكر  لكن هذه الصالحية لن تكون إال اختيارية، فنستنتج أن اإلخطار الو جويب
ده، أما اإلخطار االختياري فيتقامسه رئيس اجلمهورية مع رئيسي لرئيس اجلمهورية وح

  .السلطة التشريعية
إن معرفة األطراف املخول هلا دستوريا حق إخطار اجمللس الدستوري حول          

دستورية القوانني واملعاهدات والتنظيمات تساهم يف توضيح نقطتني أساسيتني، األوىل 
على العمل التشريعي، والثانية تتعلق بطبيعة الرقابة الدستورية  تتعلق بتأثري صالحية اإلخطار

يف حد ذاهتا، فباستبعاد أعضاء الربملان من ممارسة هذا احلق يضعف ال حمالة من سلطات 
اهليئة التشريعية أكثر يف اجملال التشريعي، فبعد أن وضع الدستور قيودا إجرائية وشكلية 

انية يقصر حق الفصل يف دستورية القوانيـن علـى على االقتراحات التشريعية ها هو ث
، وإذا أخذنا )ممثلي الشعب(رئيـسي غرفيت الربملان دون أن تتعداها إىل األعضاء اآلخرين 

يف االعتبار التجربة السياسية يف اجلزائر، حبيث يكون دائما أمام انسجام سياسي، مبوجبه 
ي لرئيس اجلمهورية، فإن حتريك الرقابة تكون األغلبية الربملانية من نفس التوجه السياس

الدستورية االختيارية لن يتم إال نادرا، وهذا بسبب حرمان املعارضة داخل الربملان من 
  .)1(إبداء معارضتها لنص تشريعي قد ترى أنه غري دستوري

  
أما فيما خيص طبيعة الرقابة، فإن اقتصار اإلخطار فيها على األطراف الثالثة 

 دور اجمللس الدستوري سياسيا حمضالها رقابة ذات طبيعة سياسية وجتعل املذكورة، جيع
  .)2(ألنه يلعب دور احلكم بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

 
 
 

                                                 
مسراتي سليمة، إخطار المجلس الدستوري الجزائري في ظل دستور األستاذة  – 1

 .وما يليها 21المرجع السابق ص .1996
األستاذ آحلولة محمد، المراقبة الدستورية في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري،  -  2

 .661ص  1990سنة  3القانونية، االقتصادية والسياسية، العدد  المجلة الجزائرية للعلوم
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  الثاين أهداف الرقابة على دستورية القوانني وأثرها على التشريع: الفرع 
يف  األول ،قيق أمرين أساسينيإن الرقابة على دستورية القوانني هتدف إىل حت  

يف فائدة املؤسسات  الثاينفائدة املواطنني لتأمني احلريات العامة اليت يضمنها الدستور، و
  .)1(العمومية لتدعيم مبدأ الفصل بني السلطات

  
  تأمني احلريات واحلقوق األساسية-1
بالنسبة ملسألة احلريات العامة، فإن اجمللس الدستوري يتحقق من خالل رقابته من  
شريعات اليت يصدرها الربملان ال تتضمن أحكاما متس باحلقوق واحلريات األساسية أن الت

املنصوص عليها دستوريا، إضافة إىل ذلك، فإن آلية الرقابة على دستورية القوانني تعترب 
ضمانة أساسية لتحقيق مبدأ املساواة أمام القانون، وهناك مثال على ذلك من خالل رأي 

حني اعترب أن التعويض الشهري  13/06/1998املؤرخ يف  04اجمللس الدستوري رقم 
لعضو الربملان قد حدد بطريقة متس مببدأ املساواة بني املواطنني، فالتشريع اعتمد حساب 
 تعويض صاف بعد كل االقتطاعات الضريبية، ومبقتضى هذا احلساب فإن أي زيادة يف

لربملان، وهذا األمر خيالف االقتطاعات الضريبية سوف لن تؤثر على مرتبات أعضاء ا
 من الدستور اليت تنص على أن املواطنني متساوون يف أداء 64صراحة أحكام املادة 

الضريبة، وأنه على كل مواطن املشاركة يف متويل التكاليف العمومية حسب قدرته 
  .الضريبية

 06املؤرخ يف  01كذلك فإن اجمللس الدستوري من خالل رأيه رقم         
املتضمن القانون  07-97والذي يراقب فيه مدى مطابقة األمر رقم  1997مارس 

العضوي املتعلق باألحزاب السياسية للدستور، قد أصدر أحكاما بإلغاء كل الشروط غري 
عليها دستوريا فيما خيص إنشاء أحزاب سياسية، و حجته يف ذلك، بأن تدخل  املنصوص

دية واجلماعية جيب أن يهدف إىل ضمان املشرع خاصة يف جمال احلقوق واحلريات الفر

                                                 
1- Maurice Duverger , La 5eme republique , Press universitaire de France 
 P 211   
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ممارسة فعلية للحق أو احلرية املعترف هبما مبوجب الدستور، وليس إضافة قيود جديدة 
   .)1(على هذه املمارسات

  
  تدعيم مبدأ الفصل بني السلطات- 2

إن مبدأ الفصل بني السلطات كقاعدة دستورية ارتبطت بالفيلسوف الفرنسي 
أن جيعل من هذا املبدأ الضامن للحريات وذلك انطالقا من قناعة  الذي أراد" مونتيسكيو"

توصل إليها، وهي أن كل إنسان يتمتع بسلطة، يسيء استعماهلا حني يتمادى يف 
ممارستها، فيؤدي ذلك إىل التعسف واالستبداد والفصل بني السلطات عن طريق إجياد 

 خل النظام السياسي ب داسلطات منفصلة عن بعضها البعض يضمن التوازن املطلو
ويؤدي إىل وجود رقابة متبادلة بني هذه السلطات،على أساس أن السلطة توقف 

فالفصل بني السلطات كما جاء به " Le pouvoir arrête le pouvoir" .)2(السلطة
يهدف إىل منع االستبداد، ولتحقيق ذلك ال بد من إعطاء األسبقية لوظيفة " مونتيسكيو"

إقامة نظام سياسي قائم على مبدأ الشرعية يسود فيه القانون على  التشريع، ألنه جيب
  .ومت تطبيقها بعد الثورة الفرنسية" مونتيسكيو"اجلميع، وقد أخذ الفقه الفرنسي بنظرية 

كانت النتيجة أن قسمت وظائف الدولة بالنظر إىل عالقتها مع التشريع، فكانت و 
ووظيفة تطبيق القانون، وإذا كان الربملان  وظيفة وضع القانون، ووظيفة تنفيذ القانون،

يتكفل بوضع القانون، فما على احلكومة إال تنفيذه،وما على القضاء إال تطبيقه، مما يؤدي 
إىل نتيجة هامة تتمثل يف مسو السلطة التشريعية ألهنا متثل وحدها سيادة األمة اليت ال تتجزأ  

صدره احلكومة، إن هذا الفصل اجلامد مما جعل التشريع الربملاين يسمو على كل عمل ت
بني السلطات قد خلق ديكتاتورية من نوع خاص، خولت للربملان التحكم يف مجيع 
السلطات يف الدولة، هذا األمر أدى باملؤسس الدستوري الفرنسي إىل إعادة النظر يف 

فتبىن  1958طبيعة العالقة بني السلطات من خالل دستور اجلمهورية اخلامسة لسنة 
                                                 

األستاذ بن مالك بشير، مساهمة المجلس الدستوري في حماية مبدأ المساواة أمام القانون في  - 1
 .76إلى  65ص من  2001سنة  1الجزائر، مجلة اإلدارة العدد

2- Michel Henry Fabre , Principes républicains de droit 
constitutionnelLibrairie générale de droit et de la jurisprudence , Année 
1970, P 34 
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جمموعة من اآلليات من أجل عقلنة النظام الربملاين، ولعل أبرز هذه اآلليات الرقابة على 
ل التشريع دستورية القوانني اليت أدت فيما بعد إىل وضع قيود على الربملان فيما خيص جما

   .أو اإلجراءات التشريعية
 

بني مل تعترف بالفصل 1989ويف اجلزائر فإن الدساتري اليت سبقت دستور     
دمج السلطات يف يد رئيس اجلمهورية الذي يقود  1976السلطات، فقد كّرس دستور

الوظيفة التنفيذية واحلزب الواحد،ويتدخل يف اجملال التشريعي للمجلس الشعيب 
الوطين،إضافة إىل أنه ال يعترف مببدأ تدرج القواعد القانونية، وال بنظام الرقابة على 

 .)1(دستورية القوانني
وهو دستور احلريات،فقد تبىن نظام الفصل بني السلطات متأثرا يف ذلك  1989تورأما دس

بدستور اجلمهورية الفرنسية اخلامسة، ولعل هذا األمر يعود إىل اعتبار الدستور اجلديد 
لذلك فإن  طار مبدأ تدرج القواعد القانونيةدستورا قانونيا يكرس الشرعية الدستورية، يف إ

 ام الرقابة على دستورية القواننيتبنيا نظ 1996الدستوري لسنة  والتعديل 1989دستور 
الدستوري من  الذي يعد آلية فعالة حلماية مبدأ الفصل بني السلطات، فنجد أن اجمللس

مبناسبة رقابة القانون األساسي  1989أوت  30الصادر بتاريخ  02خالل قراره رقم
هنما تعطيان للنائب صالحيات تدخل أل 33و 17للنائب، قد قرر عدم دستورية املادتني 

من القانون األساسي للنائب ختّول  17أصال ضمن اختصاصات السلطة التنفيذية، فاملادة 
لعضو اجمللس الشعيب الوطين صالحية متابعة احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

من نفس القانون  33والثقافية وخاصة املسائل املتعلقة بتطبيق القوانني، كما أن املادة 
تعطي للنائب إمكانية سهره على تطبيق القوانني واألنظمة عند نفاذ جدول أعمال اجمللس، 

القوانني تعود لسلطات اهليئة  وعلى هذا األساس فإن اجمللس الدستوري اعترب مسألة تطبيق
ي حيتم أن التنفيذية، وعليه فإن املادتني املذكورتني قد مستا مببدأ الفصل بني السلطات الذ

                                                 
 عدم االعتراف بالحريات الفردية 1976نتج عن عدم تبني الفصل بين السلطات في دستور  -  1

األولوية للمساواة االقتصادية في إطار المبادئ االشتراآية، ورغم ذلك فإن دستور  وإعطاء
يتسم بصفة الجمود و يشترط إجراءات لتعديله تختلف عن إجراءات تعديل القوانين  1976

العادية، لكن المؤسس الدستوري جعل الدستور وسيلة لتحقيق أهداف الحزب والثورة االشتراآية، 
 .جفهو دستور برنام
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متارس كل سلطة صالحياهتا يف امليدان الذي أوكله إياها الدستور،فكان جيب إذن على 
املشرع أن خيّول للنائب الصالحيات املوكلة له بصفته عضو يف السلطة التشريعية اليت 
تضطلع مبهمة رقابية سياسية، وتترك تطبيق القانون للسلطة التنفيذية، وكذلك فإن اجمللس 

من القانون األساسي للنائب ألهنا متس مببدأ   21قرر عدم دستورية املادة الدستوري
الفصل بني السلطات، حني أعطت للنائب حق طلب مساع اهليئة التنفيذية للوالية اليت 
انتخب فيها حول كل مسألة تتعلق بسري املصاحل العمومية التابعة لدائرته االنتخابية، وتربير 

هو اعتبار هذا اإلجراء مبثابة أمر موجه من السلطة التشريعية  ذلك عند اجمللس الدستوري
  )12(هليئات تنفيذية حملية تابعة للسلطة التنفيذية

إن تبين آلية الرقابة على دستورية القوانني يف الدستور اجلزائري أمر يؤدي ال حمالة 
ك من خالل إىل التأثري على عمل السلطة التشريعية، خصوصا يف جمال إعداد القانون، وذل

تكريس مبدأ الفصل بني السلطات، وهو املبدأ الضامن لعدم خروج الربملان عن اجملاالت 
احملددة حصرا يف الدستور، كما أن آلية الرقابة على دستورية القوانني تؤدي إىل نتيجة 

  .هامة تساهم بدورها يف تقييد العمل التشريعي، وهي تدرج القواعد القانونية
 
   د القانونية وأثره على العمل التشريعيتدرج القواع- 3

إذا كانت الرقابة على دستورية القوانني هتدف إىل عدم تعارض النصوص التشريعية 
مع نص الدستور وروحه، فإن االنطباع األول الذي نصل إليه هو مسو القواعد الدستورية 

ستور باعتباره حيدد على بقية القواعد القانونية األخرى، فكل السلطات عليها أن حتترم الد
النظام السياسي يف الدولة، ويوزع السلطات وحدودها بني اهليئات، كما أنه الضامن 
  األساسي للحقوق واحلريات الفردية، فسمو الدستور يتصل اتصاال وثيقا مببدأي الشرعية

     
 

  
  

                                                 
، الجريدة الرسمية رقم  1989أوت  20 صادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 02قرار رقم - 12

 .1989أوت  30بتاريخ   36
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 العامةوتعين الشرعية سيادة القانون على اجلميع، فحىت السلطات )1(واملشروعية
وينتج عن ذلك أن السلطة التشريعية نفسها واليت تعترب مصدر التشريعات  ختضع للقانون

ومن هنا جاء التمييز بني التشريع  ، )2( يف تأديتها لعملها عليها أن ختضع لقواعد القانون
العادي والتشريع العضوي  مبوجب الدستور، فهناك جماالت خصصها املؤسس الدستوري 

ال جيوز للربملان التشريع إال هبا، ولعل هذا األمر يرجع أساسا إىل كون للقوانني العضوية 
هذه اجملاالت تشكل تأثريا مباشرا على احلقوق واحلريات، ولذلك فهي ختضع للرقابة على 

  .طرف اجمللس الدستوري قبل إصدارهادستوريتها  من 
ر جديد أتى به رأينا أن آلية الرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر هي أم  
، وإن كان دستور 1996وكّرسه التعديل الدستوري لسنة  23/02/1989دستور 
قد تبىن هذه اآللية إال أنه مل يتم تطبيقها نتيجة إللغاء العمل بالدستور بعد فترة  1963
  .وجيزة

ورأينا كيف أن هذه اآللية قد شكلت حاجزا إضافيا للحد من سلطات الربملان 
ه التشريعية، لكن السؤال الذي يطرح هنا، ملاذا يلجأ دائما املؤسس فيما خيص صالحيات

الدستوري إىل وضع القيود تلو األخرى يف وجه السلطة التشريعية ؟ رغم أن جتربة هذه 
السلطة يف اجلزائر تبّين أهنا مل تكن يوما تلك السلطة القوية اليت بإمكاهنا فرض التشريعات 

جتماعية واالقتصادية، بل بالعكس متاما فإن اهليئة التشريعية اليت تراها مالئمة لألوضاع اال
اجلزائرية ضلت تابعة للجهاز التنفيذي ورئيس اجلمهورية، ومل هتدد يف يوم من األيام أية 

        )3(حكومة من احلكومات املتعاقبة 
 
 

                                                 
إن الشرعية هي خضوع الحكام والمحكومين على السواء للقانون، لذلك فهو مصطلح مرادف  - 1

افق مع إرادة الشعب و لدولة القانون، أما المشروعية فهي أن تقوم السلطة بمهامها على نحو يتو
قد تستند السلطة في أعمالها بالمشروعية الثورية أو التاريخية أو الدينية أو غيرها من المبادئ 

محمود عصفور، سيادة القانون، عالم /د: التي ترى أن الشعب يتمسك بها ، ينظر في هذا الشأن
 .وما يليها 82ص  1967الكتب سنة 

القاهرة      ، دار النهضة العربية -النظرية العامة –لدستوري إبراهيم درويش، القانون ا/د - 2
 .136ص   1996 سنة

ورأيا المجلس الدستوري المتعلقان األستاذ ع جبار ، الرقابة الدستورية للقوانين العضوية  – 3
 .  و ما يليها 50ص  2002سنة  2بقانوني األحزاب السياسية واإلنتخابات،مجلة إدارة العدد 
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املؤسس الدستوري اجلزائري آللية الرقابة على دستورية  بينفنستنتج إذن بأن ت
وإمنا جاء تأثرا  -إن صّح التعبري -القوانني مل يكن نتيجة تطور تارخيي منطقي لألحداث 

بتطور الفقه الدستوري العاملي من جهة، ومن جهة أخرى، متاشيا مع تطور احلياة 
السياسية داخل البالد، وأخذا للحيطة من أية مشاكل قد حتصل مستقبال يف العالقة بني 

  .عيةاحلكومة واهليئة التشري
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  تفوق السلطة التنفيذية يف عملية إعداد القوانني : املبحث الثاين 

إن تفوق املؤسسة التنفيذية على نظريهتا التشريعية بالنسبة لعملية إعداد القوانني 
تربز جليا عرب خمتلف مراحل اإلجراءات التشريعية، وعليه فإن احلكومة تشارك الربملان يف 

  .هو أصل وجوده، بل قد تتفوق عليه يف بعض اإلجراءات اختصاص
وسيتناول هذا املبحث خمتلف اإلجراءات اليت مير هبا النص التشريعي بدءا باملبادرة 
التشريعية اليت تكاد تستأثر هبا احلكومة، عن طريق مشاريع القوانني اليت تدرس أوال يف 

ية، ويف هذه املرحلة تترك احلكومة جملس الوزراء، مث مرور النص على املؤسسة التشريع
اخلاص بالعالقة  02- 99بصماهتا واضحة من خالل تدخلها مبوجب القانون العضوي رقم 

بني الربملان بغرفتيه واحلكومة، ووصوال عند حق اإلصدار الذي يعترب حكرا على رئيس 
  . اجلمهورية 

 
  لتشريعيةتفوق السلطة التنفيذية فيما خيص اإلجراءات ا :املطلب األول

إن االعتماد على املعيار املادي يف تعريف القانون كان له أثر كبري يف حصر جمال 
التشريع يف الدستور، كما أن تبين آلية الرقابة على دستورية القوانني، شكّل حاجزا إضافيا 
يف وجه الربملان لتقييد سلطاته التشريعية يف تلك اجملاالت اليت حددت له مبوجب الدستور 

" ا األمر ال يتوقف عند ذلك، بل إن قوة املؤسسة التنفيذية تربز واضحة من خالل ورمب
  ".سيادة الربملان يف إعداد القانون والتصويت عليه
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  )1( أولوية احلكومة يف املبادرة بالتشريع: الفرع األول 
مل تتفق أغلب الدساتري يف األنظمة السياسية احلديثة بأن املبادرة التشريعية ع

تشترك فيه السلطتني التشريعية والتنفيذية على السواء، مع إعطاء األسبقية للسلطة التنفيذية 
بسبب ظروف واقعية مفروضة، وختتلف التسمية فيما إذا صدرت من احلكومة أو من 
الربملان عضو التشريع األصيل، فاملبادرة ذات األصل احلكومي تسمى مشاريع القوانني، أما 

  .ملانية فتسمى اقتراحات قواننياملبادرة الرب
 

  املبادرة مبشاريع القوانني  -  1
اعتبارا بأن املبادرة التشريعية هي اإلجراء األول لكي يكون التشريع نافذا فإنه يعترب 

، غري أن اعتبارات واقعية وعملية )الربملان(اختصاصا تشريعيا لسلطة التشريع األصلية 
ء مع الربملان، بل قد تفوقت عليه باعتبار أن السلطة جعلت احلكومة تتقاسم هذا اإلجرا

التنفيذية متلك من اإلمكانات التقنية والبشرية ما جيعلها تقدم مشاريع قوانني يف املستوى 
املطلوب، وحسب املتطلبات اليت يستلزمها تغري وتطور احلياة اليومية للمواطنني، واجلدير 

ف إجراءاهتا من نظام سياسي إىل آخر  ففي النظام بالذكر أن املبادرة مبشاريع قوانني ختتل
الربملاين الربيطاين فإن للملك حق اقتراح القوانني وهو حق دستوري، واحلكومة تقوم 
بتنفيذ إرادة امللك، هذا نظريا أما واقعيا فإن احلكومة هتيمن على هذا احلق، ألهنا مرتبطة 

 ن يؤيد احلكومة ألهنا منبثقة منهأن الربملا ارتباطا وثيقا بالربملان، وهي مسؤولة أمامه، كما
فأصبح  الوزير األول صاحب االختصاص يف طرح مشاريع القوانني على الربملان، لكنه 
يبقى ملزما قبل ذلك بعرضها على امللك قصد اإلطالع عليها فقط وتوقيعها، ويتضح من 

 تنفيذية والتشريعية  السلطتني الخالل النظام الربملاين مظهرا من مظاهر التعاون بني
خصوصا يف تقدم عضو من احلكومة مبشروع قانون ويؤيده بعض زمالئه الوزراء 

                                                 
 proposer la Loisر البعض أن المبادرة التشريعية إجراء خطير، ويصفونه بأنه الحكم يعتب -  1

est régner    فيما يرى فريق آخر أن هذا اإلجراء ليس إال عمال تحضيريا للتشريع ال يعطيه
الصفة اإللزامية وأن مبادرة الحكومة ليست إال عمال إداريا محضا، ومما ال شك فيه أن المبادرة 

  .يعية تعتبر خطوة من خطوات إعداد التشريعات إلى جانب المناقشة والتصويت واإلصدارالتشر
مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري في الجمهورية العربية /د: ينظر  في هذا الشأن-

 .477ص  1966المتحدة، اإلسكندرية 
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باعتبارهم نوابا يف الربملان، لكن ما جتدر اإلشارة إليه أن سيطرة احلكومة على جمال املبادرة 
بالتشريع أضحت واضحة، حىت أن دور الربملان اإلجنليزي أصبح يقتصر فقط يف كثري من 

حيان على التصويت، وال يرجع ذلك فقط إىل حسن اإلعداد والصياغة، وعمق الدراسة األ
من جانب احلكومة، وإمنا يرجع أيضا إىل التنسيق الكامل بني احلكومة وزعماء اخلاليا يف 
احلزب، وجلان اجمللس اليت تشرف على إعداد جدول األعمال، فقبل أن تعرض 

متر على جلنة الشؤون الداخلية اليت رأسها اللورد رئيس  املشروعات احلكومية على الربملان،
 اجمللس، وهو يعمل بتعاون وثيق مع زعيم اخلاليا، وهو أحد الوزراء املكلفني بتنظيم اخلاليا
املؤيدة للحزب، وتعمل جلنة الشؤون الداخلية على احلصول على موافقة مجاعية من 

يف خطبة العرش، ويقيد يف جدول أعمال  الوزراء على املشروع املقدم، مث يدرج املشروع
عليه  أحد اجمللسني، ويعرض يف فترات متفاوتة، ويقوم بعرضه زعيم العموم الذي يسهل

إعطاؤه األولوية، وخاصة أنه ال يوجد ضمن لوائح الربملان اإلجنليزي ما يستلزم حتديد حد 
  .)1(أدىن من اجللسات ملناقشة املشروعات ذات األصل الربملاين

ا النظام الرئاسي، وهنا اإلشارة إىل النظام املتبع يف الواليات املتحدة األمريكية أم
فإن السلطة التنفيذية ليس هلا احلق يف تقدمي مشاريع القوانني، ولعل هذا املوقف جاء نتيجة 

  .بني السلطات الذي يقوم على مبدأ الرقابة املتبادلة دون التعاون التاملتطبيق الفصل 
مليدانية، يبّين قدرة رئيس اجلمهورية على ا اقع العملي من خالل املمارسةغري أن الو

املبادرة مبشاريع قانونية بواسطة عدة وسائل منها التوصية التشريعية، حيث خيول الدستور 
األمريكي لرئيس اجلمهورية أن يبعث برسالة إىل الكونغرس يطلعه فيها بأحوال االحتاد 

ت، وقد يقدم الرئيس يف رسالته هذه مشروع قانون متكامل ويوصي باختاذ بعض اإلجراءا
 على بيان املوضوع الذي يشغل بالهوقد يقتصر يف رسالته ،)2(مبواده وفصوله وأبوابه

  .ويكتفي بتحديد االجتاه العام للقانون الذي يريد اقتراحه

                                                 
ن الرئاسي والبرلماني الوظيـفة التشريعـية لرئيـس الدولة فـي النظامي: عمر حلمي فهمي/د - 1
 .46ص  1980دار الفكر العربي /الطبعة األولى ) دراسة مقارنة(
تجدر اإلشارة إلى أن الدستور األمريكي لم يحدد شكل الرسالة الواجب إتباعه، بل ترك ذلك  - 2

 .الختيار رئيس الجمهورية 
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، فإن فرغم أن الدستور األمريكي مل يعط للسلطة التنفيذية حق املبادرة التشريعية  
طبيعة النظام الرئاسي الذي يعطي لرئيس اجلمهورية صدارة النظام السياسي،قد جعل من 
الكونغرس تابعا إلدارة رئيس اجلمهورية  ومنفذا لتطلعاته ومن مث كانت معظم التشريعات 

  .يف الواليات املتحدة األمريكية من اقتراح رئيس اهليئة التنفيذية
  budget and accountingتع مبقتضى قانونكذلك فإن الرئيس األمريكي يتم

عداد وعرض ميزانية الدولة السنوية، وإنشاء مكتب للميزانية إحبق  1921الصادر سنة 
  .)1(ملساعدته

فإن املادة  1958أما يف النظام الفرنسي ويف ظل دستور اجلمهورية اخلامسة لسنة 
ى السواء، فاحلكومة تبادر منه تعطي حق املبادرة بالقوانني للحكومة والربملان عل 39

الوزراء الذي جيرب قبل عرض املشروع لدى جملس  الوزير األولمبشاريع قوانني عن طريق 
على عرضه أمام جملس الدولة، ويصدر هذا األخري رأيا استشاريا غري إلزامي بالنسبة 

  .للحكومة
تجاوز أن دراسة مشروع القانون أمام جملس الدولة هي حمددة ال ت وجدير بالذكر

إعطاء أراء حول مدى دخول القانون يف اجملال التشريعي والتأكد من أنه ال يدخل يف 
  .اجملال التنظيمي، فرأي جملس الدولة إذن ال يتعدى اجملال التقين

تنص على إمكانية األخذ برأي اجمللس  1958من دستور  69كذلك فإن املادة 
ي للحكومة أن تلجأ أو أن ال تلجأ االقتصادي واالجتماعي، وهو رأي استشاري اختيار

ه وتكليفه حبضور جلسات غرفيت الربملان ئـإليه، ويستطيع اجمللس تعيني عضو من أعضا
أثناء مناقشة مشروع أو اقتراح القانون بقصد إطالع اجلهات املعنية برأي اجمللس 

  .االقتصادي واالجتماعي
لمناقشة على مستوى وبعد استكمال كل هذه اإلجراءات يطرح مشروع القانون ل

الذي يقرر إيداع مشروع القانون لدى الربملان، حبيث يأخذ قرار جملس جملس الوزراء 
  .)2(شكل مرسوم يوقع من طرف الوزير األول الوزراء 

                                                 
 .74المرجع السابق، ص : عمر حلمي فهمي/ د - 1

2- Ardant Philipp: Institutions politiques  et droit constitutionnel OP cit   
P 561/   Voir l`art 9 de la constitution francaise de 1958   
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وفيما عدا هذه اإلجراءات، فليست هناك شروط أخرى أو قيود حتد من صالحية 
ث نالحظ تفوقا واضحا للمبادرة احلكومية حبيالسلطة التنفيذية أن تبادر مبشاريع قوانني، 

  .  )1(خصوصا يف ظل دستور اجلمهورية الفرنسية اخلامسة
بعد معرفة املبادرة احلكومية يف النظامني الربملاين والرئاسي، وكذا يف النظام شبه 

  ورـري، فأول دستـة املوضوع يف النظام السياسي اجلزائـالرئاسي، ال بد من معاجل
لرئيس :" على أنه 36/1ينص يف مادته  1963زائرية املستقلة وهو دستور للجمهورية اجل

قد أعطى احلق يف  1963فدستور " اجلمهورية وللنواب حق املبادرة باقتراح القانون 
املبادرة التشريعية بالتساوي بني رئيس السلطة التنفيذية ونواب الشعب، ومل خيرج دستور 

  )2( 48/1عن هذه القاعدة يف مادته  1976
تصنف أهنا من دساتري برنامج فإن السلطة  1976و 1963وباعتبار دستوري 

املنصوص عليه يف  بالتوجهاملبادرة بالقانون، سواء كانت الربملان أو احلكومة، تبقى مقيدة 
الدستور، واملتمثل يف اخليار االشتراكي، وجيسد هذا االختيار رئيس اجلمهورية الذي يف 

ويكون بناء على ذلك نواب الشعب خاضعني  ،ا للحزب الوحيدنفس الوقت يعترب رئيس
  .مباشرة لألمني العام للحزب

يشتركان يف كوهنما جاءا يف مرحلة التحول حنو  1996و  1989أما دستوري    
النظام الليربايل، ولذلك فالنظام السياسي مل يعد حباجة إىل دستور حيدد الربنامج السياسي 

بل حيتاج إىل دستور يقتصر دوره على تنظيم السلطات يف  واالقتصادي واالجتماعي،
الدولة وحتديد العالقة بني املواطنني ودولتهم، دون التطرق إىل اجلوانب االقتصادية 

 من الدساتري القانونية 1996 وكذا دستور  1989واالجتماعية، لذلك كان دستور 
من  113فاملادة ، 1976ور عد التقيد بالتوجه االقتصادي الذي تناوله دستبوعليه است

واجمللس ) رئيس احلكومة(حلكومة لكل من اتعطي احلق باملبادرة التشريعية  1989دستور 
الشعيب الوطين، وتتم دراسة مشاريع القوانني على مستوى جملس الوزراء الذي يرأسه 

                                                 
11 - George Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques 

Année 1969 , P 559                                                                                      
               

المبادرة بالقوانين حق لرئيس الجمهورية، :" تنص على  1976من دستور  1/ 48إن المادة  - 2
 "آما أنها حق ألعضاء المجلس الشعبي الوطني 
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، غري أن 1996من التعديل الدستوري لسنة  119رئيس اجلمهورية، وتقابل هذه املادة 
جلديد فيه هو أن مشاريع القوانني قبل أن تدرس على مستوى جملس الوزراء، جيب األخذ ا

يف املادة  برأي جملس الدولة، هذه اهليئة اليت مل تنشأ إال مبوجب هذا التعديل الدستوري
ما هي الطبيعة القانونية : منه، لكن السؤال الذي ميكن أن يتبادر إىل الذهن هو 152/2

ة ؟ جيب أن نعلم أن رأي جملس الدولة بالنسبة ملشاريع القوانني يدخل لرأي جملس الدول
 )1(1-98من القانون العضوي رقم  12ضمن اختصاصاته االستشارية، وهذا وفقا للمادة 

من املرسوم التنفيذي رقم  02له، واملادة باختصاصات جملس الدولة وتنظيم عماملتعلق 
كيفياهتا يف اجملال االستشاري أمام جملس الذي حيدد أشكال اإلجراءات و )2(98-261

الدولة، توجب على احلكومة إخطار جملس الدولة مبشاريع القوانني بعد مصادقة جملس 
احلكومة، وقبل عرضها على جملس الوزراء، فنستنتج أن إجراء استشارة جملس الدولة 

ل ماذا إجباري، أما الرأي فهو غري ملزم للحكومة، لكن يبقى اإلشكال مطروحا حو
تنصب دراسة جملس الدولة ملشاريع القوانني، فهل يقتصر دوره على األمور التقنية فيكتفي 

 إن كما يف النظام الفرنسي ؟ بالتأكد من أن مواد املشروع تدخل فعال يف جمال التشريع،
ومن جهة  من جهة  النصوص القانونية مل حتدد موضوع الرأي االستشاري جمللس الدولة

  .ذا األخري ليست له التجربة الكافية اليت متكنه من خلق تقاليد يف هذا الشأنأخرى فإن ه
  
  املبادرة باقتراحات القوانني-2

 ملان عن طريق عدد معني من نوابهيكون مصدرها الربإن االقتراحات القانونية 
فعل ن كومية يف خمتلف األنظمة السياسيةحيدده الدستور، وكما سبق وأن تناولنا املبادرة احل

كذلك مع املبادرة الربملانية، وهذا حىت نعطي صورة واضحة عن حق املبادرة، ويتبني لنا 
مة من خطوات اإلجراءات هذا اإلجراء الذي يعترب اخلطوة األوىل واهلا تقييمتبعا لذلك 
  .التشريعية

                                                 
أيه يبدي مجلس الدولة ر:"تنص على ما يلي  01 -98من القانون العضوي رقم  12إن  المادة – 1

أعاله، ويقترح  4في المشاريع التي يتم إخطاره بها حسب األحكام المنصوص عليها في المادة 
 . 1998/ 01/06بتاريخ  37، منشور بالجريدة الرسمية رقم "التعديالت التي يراها ضرورية 

يتم وجوبا إخطار مجلس " تنص على  98/261من المرسوم التنفيذي  رقم  02إن المادة  – 2
 "بمشاريع القوانين من قبل األمين العام للحكومة وذلك بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها الدولة
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هنري " يف بريطانيا مل يعترف لنواب الشعب حبقهم يف اقتراح القوانني إال يف عهد 
، فصار للربملان حق صياغة مقترحاته، وقبل ذلك كان الربملان ميارس حق "دسالسا

عندما كلف بالنظر يف  )1(االقتراح بطريقة أخرى، فكان ميلك حق لفت نظر امللك
العرائض املقدمة من طرف املواطنني وفحصها قبل أن يعرضها على امللك الذي يلتزم مبا 

هنري " عات اليت يصدرها،أما يف عهد امللك جاء يف هذه العرائض وجيسدها يف التشري
النواب يعدون القانون مل يعد النواب يطالبون امللك بسن القانون، بل أصبح  "السادس

عرضه على امللك قصد التصديق وإعطائه القوة اإللزامية، لكن ما ويصيغونه صياغة كاملة ل
ة حكرا على الربملان، بل إن جيب ذكره هو أن النظام الربيطاين مل يترك املبادرة التشريعي

طبيعة النظام الربملاين جعلت احلكومة تكاد تنفرد باملبادرة مبشاريع القوانني لكون أعضاء 
  .احلكومة غالبا ما يكونون أعضاء يف الربملان يف نفس الوقت

بني  التامأما النظام الرئاسي األمريكي فرغم أن الدستور بتبنيه ملبدأ الفصل 
نه نص يف مادته الثانية على أن الكونغرس ميلك وحده حق التشريع يف السلطات، ورغم أ

مجيع مراحله، فإن واقع املمارسة العملية حيد كثريا من سلطة الكونغرس يف املبادرة 
  .بواسطة اإلجراءات اليت كنا قد تناولناها يف الفرع األول من هذا املطلب )2(التشريعية

ظل اجلمهورية اخلامسة جند أن اقتراح  ويف النظام شبه الرئاسي الفرنسي يف
  :القوانني حق للربملان بغرفتيه على السواء، وتبقى هذه املبادرة مشروطة بشرطني أساسيني

جيب أن يكون اقتراح القانون داخال يف اجملال التشريعي، وإال فإن للحكومة  -1
  .احلق يف االعتراض عليه، وعندها يلتزم الربملان بسحب النص املعين

ال ميكن قبول اقتراحات القوانني "تنص على أنه  1958من دستور  40املادة   -2
ولعل هذا الشرط  "اليت تؤدي إىل ختفيض املوارد العمومية أو إىل زيادة النفقات العمومية

                                                 
الربملان فيما (لقد كان امللك اإلجنليزي يستأثر جبميع السلطات مبا فيها السلطة التشريعية، وقد كان اجمللس الكبري - 1
 .اهليئة االستشارية اليت يلجأ إليها امللك فقط عندما يشاء) بعد

اعتبارا لكون املبادرة التشريعية املرحلة األوىل يف اإلجراءات التشريعية فهي خطوة تدخل يف اجملال التشريعي  - 2
للكونغرس، لذلك وفقا ملبدأ الفصل بني السلطات القائم على التوازن والرقابة ال جيب أن تعتدي احلكومة على حق 

 .االقتراح باعتباره اختصاصا برملانيا
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ة جاء أساسا لتفادي تغليب نواب الربملان للخطب الدمياغوجية والوعود السياسية الكاذب
   .)1(لواقع االقتصادي واملايلوجتاهل اعلى حساب مصاحل الدولة 

ويف حالة حدوث خالف بني احلكومة والربملان حول اقتراح قانوين معني، فإن 
 60اللجوء إىل اجمللس الدستوري يصبح املخرج الوحيد، وعليه ميكن للحكومة أو لستني 

، والذي عضوا يف الغرفة األوىل أو الثانية للربملان إخطار اجمللس الدستوري باملوضوع
  ) 1958من الدستور الفرنسي لسنة  61املادة (وحده يف هذه احلالة يفصل يف الرتاع 

 قد اقتدى بالدستور الفرنسي يف 1963أما عن النظام اجلزائري، فما عدا دستور  
ومة، غري أنه كما متلكه احلك الربملانكل الدساتري اليت عرفها، فحق املبادرة التشريعية ميلكه 

  .اليت يأيت هبا الربملان واننياقتراحات القعلى وضع قيودا 
فلم يعرف هذه القيود، لكن هذا ال مينع من وجود قيود أخرى  1963أما دستور 

غري منصوص عليها يف الدستور، لكنها جاءت نتيجة للنظام السياسي القائم على وحدة 
يعي وبني احلزب احلزب والقيادة، فنستنتج من خالل االرتباط الوثيق بني اجمللس التشر

الوحيد ورئيس اجلمهورية، أن نواب الشعب ال ميكن أن يبادروا مبقترحات قانونية ختالف 
  .مهورية الذي ينتمي إىل نفس احلزبتوجهات احلزب ورئيس اجل

  
عن اخليار االشتراكي  1996والتعديل الدستوري لسنة  1989تخلى دستور وب

إال من بعض  ن حتررت يف جمال اقتراح القواننيوعن نظام احلزب الواحد، فإن سلطة الربملا
من التعديل  119، وتقابلها املادة 1989من دستور  113القيود القانونية البحتة، فاملادة 

غري أن  لكل من احلكومة والربملانتعطي حق املبادرة التشريعية  1996الدستوري لسنة 
نائبا حىت يكون قابال  20عشرون الفقرة الثانية تشترط يف االقتراح الربملاين أن يقدمه 

للمناقشة، كذلك فإن الدستور نص على قيد يف غاية األمهية، حبيث ال ميكن قبول أي 
اقتراح قانون تكون نتيجته ختفيض املوارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية ما مل يكن 

ية يف فصل آخر من مرفوقا بتدابري تستهدف الزيادة يف إيرادات الدولة أو توفري مبالغ مال

                                                 
1-  Ardant Philippe:institution politiques, et droit constitutionnel  op.cit 
p562     
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، هذا الشرط يعين أن )13(النفقات العمومية تساوي على األقل املبالغ املقترح إنفاقها
 20اقتراح القانون جيب أن يعرض أوال على احلكومة للموافقة عليه، فحىت عدد العشرون 

نائبا مل يشفع القتراح القانون أن يكون صحيحا بل جيب كذلك أن تعطي احلكومة رأيها 
قيد له أسبابه السياسية قبول أو الرفض، ولعل جلوء املؤسس الدستوري لوضع هذا البال

خمتصني يف جمال املالية فمن املعروف أن نواب الشعب يف أغلب األحيان ليسوا  والتقنية
وحىت وإن كان هناك من النواب من له دراية باملسائل املالية واالقتصادية، فإن  العمومية

با ما يرجح على مبدأ العقالنية يف التسيري، ألن النائب باعتباره منتخبا ميوهلم الشعبوي غال
من فئة معينة من الشعب يلجأ إىل الوسائل اليت متكنه من احملافظة على ثقة هذه الفئة حىت 
تنتخبه لعهدة نيابة أخرى، ولو كان ذلك على حساب برنامج احلكومة، ففشل سياسة 

اية إال على احلكومة فسلطة احلكومة إذن يف قبول أو رفض البالد ال تقع مسؤوليته يف النه
  .اقتراحات القوانني تصبح شيئا عقالنيا جدا 

والقيود القانونية املذكورة تضاف إليها قيود تنظيمية أخرى، فاقتراح القانون ال 
يقبل إذا كان مضمونه يتناول نفس املسائل اليت تناوهلا اقتراح سابق رفضه الربملان خالل 

كما جند كذلك قيود على اقتراحات القوانني من ناحية  ،)2(سنة اليت سبقت إيداعهال
إجراءات الدراسة اليت تلي وضعه أمام مكتب اجمللس ختص التسجيل يف جدول األعمال 
واملدة احملددة للقبول، والتعديالت اليت قد تطرأ على االقتراح، وهو ما سنتناوله بالتفصيل 

  . راءات التشريعيةيف املبحث اخلاص باإلج
بنظام املبادرة املشتركة بني احلكومة  تعمل أغلب النظم السياسية احلالية إن

والربملان، غري أن واقع هذه األنظمة يغلب جانب املبادرة احلكومية،ولعل الوقوف على 
سلبيات وإجيابيات كل من املبادرتني لكفيل بإعطائنا مربرات تقنية وسياسية لغلبة اجلانب 

، فنواب الشعب وإن كانوا أوىل من احلكومة بتمثيل األمة بالتشريعفيذي حلق املبادرة التن
ميلكون أسبقية من حيث احتكاكهم بالطبقات الشعبية البسيطة واإلصغاء إىل متطلباهتا و

وأماهلا، فإهنم ال ميلكون الوسائل اليت متلكها احلكومة من إمكانات بشرية ومادية تسهل 
                                                 

من دستور  121، ثم في المادة 1989من دستور  114هذا الشرط منصوص عليه في المادة  - 13
1996 . 

 .374المرجع السابق ص : النظام السياسي الجزائري: السعيد بوالشعير/د - 2
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املعلومات الالزمة والتبصر حبقائق األمور،واإلطالع على النقائص اليت  عليها الوصول إىل
تشوب النظام التشريعي فتسرع إىل وضع اإلصـالحات الالزمـة مقيدة يف ذلك حبدود 

 لدمياغوجية والشعبوية يف احلسباناملالية للدولة، دون أن تدخل االعتبارات ا تاإلمكانيا
جؤون إىل االقتراحات الدعائية اليت متكنهم من حتقيق وذلك عكس أعضاء الربملان الذين يل

الشهرة والدعاية للعهدة االنتخابية القادمة، أضف إىل ذلك الصعوبة الكبرية اليت تعرفها 
صياغة القانون، فاألمر ال يتعلق بوضع مواد قانونية وتبويبها يف أبواب وفصول، بقدر ما 

ية وتقنية، فصياغة القانون ليس من املسائل يتعلق بضرورة التقيد مبعطيات واقعية وقانون
بل إن صياغة القانون لن تكون إال نتيجة  )1(السهلة اليت ميكن حلها بالنوايا احلسنة

لدراسات معمقة للموضوع الذي يدور حوله القانون،هذه الدراسات تشمل كل املشاكل 
ملتناقضات، وبعد إجياد والنقائص واملتناقضات ونتائجها احملتملة، وبعد التوفيق بني هذه ا

احللول الفعالة هلذه املشاكل تأيت صياغة القانون اليت جيب أن تتوافق مع احللول، بل جيب 
أن تتضمن احللول وإبعاد كل التناقضات وذلك تكون احلكومة وفرت إحدى أهم 

أن تعرض الوسائل اليت تنفذ هبا برناجمها، وإضافة إىل هذه املزايا فإن املبادرة احلكومية وقبل 
على الربملان فإهنا تعرض أمام هيئات تقنية استشارية تبدي رأيها، مثال جملس الدولة يف 
اجلزائر، ويف فرنسا ميكن أن يستشار اجمللس االقتصادي واالجتماعي كل هذه اهليئات 

  .مة وفعالية لتحقيق برناجمهاءمتكن أن تساعد احلكومة على إعداد قانون أكثر مال
أكثر يف جمال املبادرة التشريعية يف اجلزائر نضع جدوال يوضح  ولتوضيح الرؤية

 1997تفوق املؤسسة التنفيذية على الربملان، وذلك خالل العهدة النيابة املمتدة من سنة 
  . 2002إىل غاية هناية العهدة أي سنة 

      
  
  
  

                                                 
 .  وما يليها  12رجع السابق ص الم: عمر حلمي فهمي/ د - 1
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الوطين  جدول أعمال اجمللس الشعيب جدول يبّين مشاريع واقتراحات القوانني املسجلة يف
  ).1( 2002إىل  1997خالل العهدة االنتخابية من 

  
مشاريع الدورات

  القوانني
اقتراحات  النسبة

  القوانني
  النسبة

دورة اخلريف 
1997 

11 78.57 03  21.43 

دورة الربيع   
1998 

23 88.46 03  11.54 

دورة اخلريف 
1998 

24 92.30 02  7.70  

دورة الربيع    
1999  

10 90.90 01  9.10  

دورة اخلريف 
1999 

04 100 00  0  

دورة الربيع   
2000 

04 100 00  0  

دورة اخلريف 
2000 

14 8235 03  17.65 

 
  تدخل احلكومة يف اإلجراءات التشريعية: الفرع الثاين 

إن اإلجراءات املتبعة تكاد تكون نفسها سواء بالنسبة ملشاريع أو اقتراحات 
الت متيل لصاحل مشاريع القوانني اليت تبادر هبا القوانني مع وجود أفضلية يف بعض احلا

                                                 
  
  
  
  
،  2002حصائل دورات المجلس الشعبي الوطني من الجلسات التأسيسية إلى دورة الربيع  - 1

 . 2002األمانة المساعدة المكلفة بشؤون التشريع و الطبع و النشر ، سنة 
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احلكومة وعلى أمهية هذه اإلجراءات بالنسبة إلعداد التشريعات، فإهنا منظمة مبوجب عدة 
نصوص قانونية بدءا بالدستور والقانون العضوي املتعلق بسري غرفيت الربملان إىل النظام 

لس األمة واإلجراءات التشريعية الداخلي للمجلس الشعيب الوطين، والنظام الداخلي جمل
تتضمن عدة خطوات تبدأ بوضع املشروع أو االقتراح أمام املكتب وتنتهي عند تصديق 

  . رئيس اجلمهورية
    

  
  :أمام مكتب اجمللس اإليداع-1

أوال تشكيله  نتناولقبل أن نتناول إجراء وضع املشاريع واالقتراحات أمام املكتب، 
من القانون العضوي املتعلق بتنظيم الربملان وعالقته  13 واختصاصاته، فحسب املادة

من النظام  11باحلكومة، يتشكل مكتب الغرفتني من الرئيس ونواب له، وحتدد املادة 
نواب للرئيس ورئيس ) 09(الداخلي للمجلس الشعيب الوطين، تشكيل املكتب من تسعة 

أعضاء مكتبهم ملدة سنة واحدة ويقوم أعضاء الربملان بانتخاب  ،اجمللس هو رئيس املكتب
  .)1(قابلة للتجديد

فإن  1996من التعديل الدستوري لسنة  119وحسب الفقرة الثالثة من املادة 
رئيس احلكومة يودع مشاريع القوانني أمام مكتب اجمللس الشعيب الوطين، ونفهم من هذا 

لقوانني، على عكس أن الغرفة األوىل حتضى باألسبقية دائما يف دراسة ومناقشة مشاريع ا
 تضع املشروع أمام إحدى الغرفتني النظام الفرنسي، الذي يعطي للحكومة االختيار يف أن

لكن باستثناء قانون املالية الذي جيعل وضعه أوال أمام اجلمعية الوطنية، ويالحظ أن 
 ،فالنظام اجلزائري)2(النصوص املتعلقة باجلماعات احمللية توضع أوال أمام جملس الشيوخ

إذن يستلزم أن متر اإلجراءات التشريعية عرب غرفة النواب، مث تنتهي عند جملس األمة وبعد 
                                                 

بتاريخ  46قم النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المنشور بالجريدة الرسمية ر: ينظر  – 1
 08، و يحدد النظام الداخلي لمجلس األمة المنشور بالجريدة الرسمية رقم  2000جويلية  30

  ، عدد أعضاء مكتبه برئيس المكتب و أربعة نواب 14من خالل المادة  1998فيفري  18بتاريخ 
2 2- Ardant philppe: po.cit p 563    

من مشاريع القوانين تتم  4/10معية الوطنية فإن و يالحظ الكاتب أنه بسبب آثرة األشغال بالج
  . دراستها أوال في مجلس الشيوخ 
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اإليداع لدى املكتب يقوم هذا األخري بدراسة مشروع أو اقتراح القانون من الناحية 
 ومن إرفاق عرض األسباب، وبالنسبةالشكلية، فيتأكد من أنه حمرر يف شكل مواد، 

ايل عدم تسجيلها يف جدول للحكومة أن تسحبها قبل املناقشة، وبالت لقوانني ميكنا يعملشار
  .األعمال

أما االقتراحات فإن اجمللس، وبعد أن يتأكد من صحتها شكليا يبلغها فورا إىل 
وبعد انقضاء هذا األجل حيال االقتراح على ) 02(احلكومة إلبداء الرأي يف مهلة شهرين 
افق احلكومة على اقتراح قانون إذا توفرت الشروط اللجنة املختصة، لكن ميكن أن ال تو

   .)1(من الدستور 121املنصوص عليها يف املادة 
 21/3املادة (أما إحالة النص على مكتب جملس األمة، فليست إال لإلطالع عليها 

وبعد الدراسة أمام املكتب، يقوم رئيس اجمللس الشعيب ) 99/02من القانون العضوي رقم 
  .مشروع أو اقتراح القانون إىل اللجنة املختصةالوطين بإرسال 

  
  :اإلحالة على اللجنة املختصة-2

ميكن القول أن إجراءات مناقشة النص التشريعي تبدأ بصفة فعلية على مستوى 
اللجان املختصة، فرئيس اجمللس الشعيب الوطين يرسل اقتراح أو مشروع القانون إىل اللجنة 

  .اليت ختتص باملوضوع
مستوى كل غرفة من غرفيت الربملان جلانا متعددة، يوكل لكل واحدة فنجد على 

  .منها جماالت معينة، حبيث يشكل كل جملس جلانه الدائمة من بني األعضاء
وقد حدد النظام الداخلي طريقة تعيني أعضاء اللجان، حبيث يتم توزيع املقاعد 

أما  )2(تتناسب مع عدد أعضائها داخل اللجان الدائمة فيما بني اجملموعات الربملانية بكيفية

                                                 
ويمكن أن يسحب مندوبو االقتراح اقتراحاتهم قبل التصويت عليها، ويعلم مجلسي البرلمان  - 1

  المتعلق بالبرلمان وعالقته بالحكومة 02-99من القانون العضوي رقم 22/2المادة  :، ينظربذلك
 . 1999مارس  09بتاريخ  15جريدة الرسمية رقممنشور بال

عدد أعضاء اللجان  2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  34تحدد المادة  – 2
عضوا على األآثر باستثناء لجنة المالية والميزانية التي تتشكل من عدد يتراوح  30إلى  20من 
 .عضو على األآثر 50إلى  30بين 
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النواب غري التابعني ألية جمموعة برملانية فيعينهم مكتب اجمللس يف جلان دائمة حسب 
  .طلبهم، وهكذا فإنه لكل نائب احلق يف أن يكون عضوا يف جلنة واحدة على األكثر

وعمل اللجان هو عمل مستمر على طول السنة، فأثناء الدورة الربملانية، يتم   
تدعاء اللجان الدائمة من طرف رؤسائها لدراسة مشاريع أو اقتراحات القوانني، وفيما اس

بني الدورتني، يقوم رئيس اجمللس الشعيب الوطين بالنسبة للجانه ورئيس جملس األمة بالنسبة 
للجانه، باستدعائها وفقا جلدول أعماهلا، لكن مينع اجتماع اللجان الدائمة أثناء انعقاد 

من النظام الداخلي  39/3املادة (ملان إال عند الضرورة ومبوافقة املكتب جلسات الرب
  ).للمجلس الشعيب الوطين

كذلك ويف إطار التعاون بني اللجان، تستطيع جلنة دائمة ما أن تطلع جلنة أخرى 
  .حول نص تشريعي، إذا كان ملوضوعه عالقة باختصاص هذه اللجنة

أو اقتراحات القوانني مث إعداد تقرير متهيدي وتقوم اللجنة الدائمة بدراسة مشاريع 
  . يتضمن مالحظاهتا واقتراحاهتا

وللّجنة صالحية إدخال تعديالت على النص املعروض عليها، وهو األمر الذي     
ومما ال شك فيه فإن  ،)1(يعترب مبثابة استرجاع اهليئة التشريعية حلقها يف املبادرة التشريعية

نواب أو  10اللجان املختصة وحدها، بل كذلك يستطيع  التعديل ليس حكرا على حق
من النظام الداخلي  61املادة  و هذا حسب ما نصت عليهاحلكومة تقدمي التعديالت،
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أعضاء جملس األمة ال ميلكون  ، للمجلس الشعيب الوطين

رر اللجنة بإعداد تقرير وبعد املناقشة يقوم مق ،)2(صالحية تعديل النص موضوع املناقشة

                                                 
م الفرنسي هناك فرق بين اقتراح تعديل مشروع قانون، واقتراح تعديل اقتراح في النظا – 1

قانون، ففي األول ينبغي المحافظة على النص األصلي مع تقديم اقتراحات التعديل أثناءالمناقشة 
  . في جلسة عامة ، أما بالنسبة لإلقتراحات فيمكن للجنة تعديلها قبل المناقشة 

  :ينظر  - 
-Ardant Philippe, Op- cit , P 565  
- J- Claude Colliard , Les régimes parlementaires contemporains, 
Fondation nationale des sciences politiques, Paris 1978 , P 248 

 
 المذآور سابقا تعطي حق تقديم اقتراحات  02/ 99من القانون العضوي رقم  28إن المادة  - 2

صة ، ونواب المجلس الشعبي الوطني و الحكومة، وتستثني أعضاء مجلس التعديالت للجنة المخت
 .األمة 
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متهيدي،يقدمه إىل اجمللس الشعيب الوطين قصد املناقشة يف جلسات عامة،لكن جيب أن 
نذكر بإجراء يف غاية األمهية، يلي تقرير اللجنة املختصة ويسبق املناقشة العامة،وهو إجراء 

  .جدول األعمال ضروري يتمثل يف التسجيل يف
  

  :التسجيل يف جدول األعمال-3
  
خالل تناولنا هلذا اإلجراء نتبني مدى تأثري السلطة التنفيذية يف السري العادي  من

ألشغال السلطة التشريعية، كما تظهر جليا األولوية املعطاة ملشاريع القوانني على حساب 
االقتراحات النابعة من أعضاء الربملان، وملعرفة هذا التأثري ال بد من تناول كيفية إعداد 

  . وما هي األطراف املشاركة يف ذلك جدول األعمال،
إن جدول األعمال هو ذلك العمل الربملاين احلكومي الذي حيدد برنامج النواب يف 

 ، فمن خالل هذا التعريف يستنتج أن جدول األعمال عمل)1(دورة تشريعية واحدة
 مشترك ما بني احلكومة والربملان، فمن حق احلكومة بطبيعة احلال أن تشارك يف برجمة
مشاريع القوانني ألهنا من صنعها، فمنذ القدمي كان الربملان يتمتع بالسيادة الكاملة باعتباره 
يعرب عن اإلرادة العامة واحلكومة مل تكن إال جهازا تابعا للربملان، غري أن ظروف فنية 
وأخرى سياسية طرأت، حتمت ضرورة مشاركة احلكومة يف حتديد جدول أعمال 

كذلك فإن احلكومة هي أدرى بالتشريعات اليت حتتاجها لتنفيذ الربنامج  الدورات الربملانية،
  .الذي وافق عليه الربملان

  
إن أول قانون حيدد النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين اجلزائري يعطي 

 من القانون رقم 99للحكومة صالحيات واسعة يف جمال حتديد جدول األعمال، فاملادة 
ن الداخلي للمجلس الشعيب الوطين تعطي للحكومة احلق يف ترتيب املتضمن القانو 77/01

األولويات اليت يتقيد هبا مكتب اجمللس الشعيب الوطين،األمر الذي مينح احلكومة سلطة يف 

                                                 
الدآتور سعيد بوالشعير، عالقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية في النظام القانوني  – 1

 . 257، ص 1985الجزائري، رسالة دآتوراه دولة، آلية الحقوق ببن عكنون، سنة 
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 مواجهة الربملان، وهبا تتدخل يف اجملال التشريعي، واألبعد من هذا أن احلكومة حتتفظ حبق
مما خيوهلا صالحية سحب مشروع  ،)1(ت ذلكتعديل جدول األعمال مىت أراد طلب

 وتستطيع أن جتعله يف آخر الترتيبقانون إذا علمت مسبقا أنه ال حيضى مبوافقة األغلبية، 
جتنبا للدراسة واملناقشة املعمقة من طرف النواب اليت قد تفضي إىل إدخال اقتراحات 

لنتيجة يف هذه احلالة تعديل جوهرية تغري من اهلدف الذي اقترح من أجله القانون، وا
تكون سلبية بالنسبة ألعضاء السلطة التشريعية، ألهنا حتوهلم إىل جمرد موظفني لدى 

  .احلكومة ال يقومون إال بوظيفة شكلية تتمثل يف املوافقة على إرادة احلكومة
ولعل نواب اجمللس الشعيب الوطين مبوافقتهم على القانون الذي حيدد النظام    

  .التفوق للسلطة التنفيذية وقيدوا بأنفسهم سلطتهم التشريعية  الداخلي، أعطوا
فقد استعادت السلطة التشريعية سلطتها  1989غري أن الوضع قد تغري مع دستور    

يف جمال حتديد جدول األعمال، ومل يعد مكتب اجمللس الشعيب الوطين جمربا على االتفاق 
 89/16من القانون  36ومة، بل إن املادة مع احلكومة، وال ترتيب املواضيع كما تراه احلك

  الذي يتضمن تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وسريه ال تنص إال على تشاور املكتب
مع رؤساء اللجان واحلكومة يف حتديد جدول األعمال، فاملكتب جمرب على التشاور مع 

  .)2(احلكومة دون أن يكون جمربا على التقييد برأيها قانونا
 1996الذي جاء بعد التعديل الدستوري لسنة  )3(قانون العضوي األخريلكن ال        

، وبالتايل يتعني على الربملان احترام 01-77 قد عاد إىل القاعدة اليت كانت يف قانون
ترتيب األولوية الذي حتدده احلكومة يف جدول األعمال، أما النظام الداخلي األخري 

جدول األعمال، وال اجلهة  دإعدا حيدد كيفية، فلم 2000للمجلس الشعيب الوطين لسنة 
                                                 

المتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر  01-77ون من القان 122إن المادة  -  1
في حالة إذا طلبت الحكومة : " تنص على  1977 سبتمبر 04بتاريخ  66سمية رقم بالجريدة الر

األولوية لمناقشة مشاريع قوانين أو اقتراحات قوانين، يستجيب المجلس الشعبي الوطني لهذا 
 "الطلب 

ديسمبر  11بتاريخ  52الصادر بالجريدة الرسمية رقم  16/ 89من قانون  36المادة : ينظر – 2
1989 .  

المتعلق بتنظيم البرلمان وعالقته بالحكومة تنص  02- 99من القانون العضوي رقم  16المادة  -  3
يضبط مكتب الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجلس الشعبي الوطني :" على

  ".ي بداية آل دورة برلمانية تبعا لترتيب األولوية الذي تحدده الحكومة جدول أعمال الدورة ف
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منه، حبيث ووفقا  55املكلفة بذلك، ما عدا النص على مضمون جدول األعمال يف املادة 
هلذه املادة يتضمن جدول األعمال مشاريع القوانني اليت أعدت تقارير بشأهنا باألسبقية، مث 

 ، كاألسئلة الشفوية وغريهااألخرىتأيت بعد ذلك اقتراحات القوانني وتليها املسائل 
وتستثىن من هذه اإلجراءات قوانني املالية اليت ختضع إلجراءات خاصة، وبالتايل فإن أهم 
اإلجراءات اليت يتقيد هبا الربملان يف تسيري أشغاله مل تنظم مبوجب النظام الداخلي لكل 

عمل غرفيت الربملان غرفة من غرفيت السلطة التشريعية، بل نظمها القانون العضوي املتعلق ب
  .وعالقتهما مع احلكومة

وإذا كان التعاون بني الربملان واحلكومة شيء ضروري يف إطار الفصل املرن بني 
كان نتيجة منطقية  تفوق السلطة التنفيذية بالنسبة إلعداد جدول األعمالالسلطات، فإن 

 تعقد العالقات بني لظروف فنية وسياسية، فتطور احلياة االقتصادية واالجتماعية أدى إىل
أفراد اجملتمع، مما فرض تنظيم هذه العالقات اجلديدة بقوانني أكثر فعالية، وعليه مل تعد 
السلطة التشريعية قادرة على القيام هبذه املهمة لوحدها بسبب كثرة عدد أعضائها، ورمبا 

انني عامل نتيجة لتعدد احلساسيات السياسية بداخلها ، االنشغاالت الواجب تنظيمها بقو
فين جيعل احلكومة باعتبارها األكثر إطالعا بالواقع واألكثر قدرة على حتديد األولويات 

فإن الدور الفين للحكومة يف إعداد جدول  الواجب تنظيمها مبوجب تشريعات، وعليه
  .أعمال السلطة التشريعية ضروري لضمان فعالية العمل التشريعي

 يةوالتنفيذ يةالتشريع سلطتنيالالتعاون بني  أما بالنسبة للظروف السياسية، فإن
يقتضي ضرورة التفاهم بينهما من أجل جتسيد الربنامج السياسي الذي اقترحته احلكومة 

لكن ليس بدرجة حتول احلكومة هبذه املشاركة إىل حمدد جلدول "ووافق عليه الربملان 
يق مكتيب غرفتيه إلعداد ، فكان من األحسن لو ترك اجملال للربملان عن طر"أعمال اجمللس

من القانون  36و  30جدول األعمال مع استشارة احلكومة، كما نصت عليه املادتني 
املتضمن تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وسريه، لكن حقيقة األمر أن املشرع  16-89 رقم

مينح للحكومة الصالحية  02-99 قد تراجع تاركا اجملال للحكومة، فالقانون العضوي رقم
" ضبط"مبصطلح " إعداد"فعلية يف إعداد جدول أعمال الربملان، فقد استبدل مصطلح ال

كما ألزم املكتب بضبط جدول األعمال يف االجتماع الذي جيمعه مبمثلي احلكومة، وتبعا 
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لترتيب األولوية الذي حتدده احلكومة وهو رجوع إىل ما كان عليه الوضع يف ظل دستور 
  .املتعلق بالقانون الداخلي للمجلس الشعيب الوطين 01-77، ومبوجب قانون 1976

  :املناقشة يف جلسة عامة-4
إن املناقشة العامة للنصوص التشريعية تكون يف خالل دورة انعقاد الربملان، ووفقا جلدول 
األعمال احملدد مسبقا، ولعل ما جيدر ذكره هو أن املناقشة ال تتم فقط خالل الدورات 

املناقشة املعمقة على مستوى اللجان املتخصصة، أما على مستوى الربملانية، وإمنا تتم 
جلسات الربملان فعادة ما تقتصر املناقشات على اقتراحات التعديالت بغرض عرضها على 
كل النواب، مث التصويت عليها كإجراء أخري، وعادة ما تكون هذه اجللسات مفتوحة 

  .للعامة
ة مبوجب الدستور، وهناك بعض األنظمة إن الدورة التشريعية للربملان تكون حمدد

السياسية حتدد دورة واحدة يف السنة، وهناك أنظمة أخرى تعتمد نظام الدورتني، كما هو 
غري عادية مببادرة من رئيس  ، كما ميكن عقد جلسات)14(احلال يف النظام اجلزائري

يب أعضاء اجمللس الشع)  2/3(اجلمهورية أو بطلب من رئيس احلكومة، أو ثلثي 
ويف احلقيقة فإن الدورة التشريعية ال تستمر على طول أيام السنة، بل هي ،  )15(الوطين

جتعل مدة كل دورة من الدورتني ال تقل   1996من دستور 118حمدودة وقصرية، فاملادة 
أشهر، وهي مدة طويلة إذا قورنت مبا كان معموال به قبل التعديل ) 04(عن أربعة 

يف مادته اخلامسة الفقرة  99-02دد القانون العضوي رقم ، وحي1996الدستوري لسنة 
مما يعين أن فترة الدورتني متتد إىل عشر  أشهر على األكثر، 05الرابعة مدة الدورة خبمسة 

أشهر يف السنة ال يعين أن النواب طيلة هذه املدة يف  10تحديد مدة ف ،أشهر كاملة 10
عمال الذي حيتوي إضافة إىل النصوص عمل مستمر ويومي، بل إهنم مقيدون جبدول األ

التشريعية على مسائل أخرى منها أسئلة النواب وأجوبة أعضاء احلكومة، أضف إىل ذلك 
ة عندما تكون أعمال اجمللس األيام اليت يعطي فيها اجمللس فرصة للنواب قصد الراحة، خاص

سواء  جملال للحكومةللربملان تاركا ا وبذلك تتقلص املدة املخصصة للعمل التشريعي مكثفة

                                                 
 . 1996من دستور  118/1المادة : ينظر  - 14
 .  1996من دستور  118/2المادة : ينظر  - 15
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الربملان، أو بتحكمها يف حتديد األولويات يف  انعقاد بواسطة األوامر التشريعية بني دوريت
  .جدول األعمال

اجلزائري يعطي األولوية يف دراسة ومناقشة النصوص القانونية  رإن الدستو
جيب " :من الدستور اليت تنص على120للمجلس الشعيب الوطين ، وهذا من خالل املادة 

أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف اجمللس الشعيب الوطين 
  ..." وجملس األمة على التوايل حىت تتم املصادقة عليه

فاملناقشة على مستوى اجمللس تبدأ باالستماع إىل أصحاب املبادرة احلكومية 
القتراح القانون، مث  أصحاب االقتراح بالنسبة لنسبة للمشروع القانون، ومندويببا

االستماع إىل ممثل احلكومة، مث يأيت تدخل مقرر اللجنة املختصة، ويف األخري يفتح النقاش 
، وهي عادة ما )1(لبقية النواب الذين مت تسجيلهم بالترتيب، وحسب مدة زمنية حمددة

تكون قصرية ال يستطيع النائب خالهلا إعطاء رأيه بوضوح، بل يقتصر على التدخل 
كتفيا بعموميات املوضوع، ولعل هذا األمر يرجع لظروف فنية ناجتة عن ارتفاع عدد م

النواب إىل احلد الذي جيعل من املستحيل التعبري بصفة دقيقة عن آرائهم يف املشاريع 
القانونية خصوصا مع الوقت احملدد للجلسات الربملانية، لكن هذا النقص ميكن تعويضه عن 

فمن املفروض أن لكل عضو احلق يف االنضمام إىل جلنة  طريق اللجان املتخصصة،
لنائب حىت يربز كل لمتخصصة واحدة، فتكون دراسة النص على مستوى اللجنة فرصة 

آرائه على اعتبار أن الدراسة يف اللجنة تأخذ الوقت الكايف وهي تتميز بالدقة والتخصص 
      .  بسبب مشاركة خمتصني وفنيني من خارج اهليئة التشريعية

وهنا يتبني أن املناقشة احلقيقية تتم على مستوى اللجان املتخصصة، أما اجللسات 
 طالع على النص التشريعي املعروضالربملانية فما هي إال فرصة متكن مجيع النواب من اإل

  .كما متثل إجراء شكليا للتصويت

                                                 
إن رئيس المجلس الشعبي الوطني هو الذي يرأس الجلسات، وله صالحية إدارة المناقشات  - 1

لمة للنواب أو سحبها منهم، إذا رأى أن تدخال تهم خارحة عن موضوع وهو الذي يقوم بإعطاء الك
من النظام الداخلي للمجلس  60، 59المادتين : ، ينظرالمناقشة، أو عند انتهاء الوقت المحدد

 .  2000الشعبي الوطني لسنة 
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ىل مكتب إن ضيق الوقت يستلزم القيام بتنظيمه بفعالية، وهو األمر املسند إ   
فيتوىل رئيس اجمللس افتتاح اجللسات ويدير املناقشات، وهو الذي ) الرئيس ونوابه(اجمللس 

يسهر على فرض احترام الوقت من طرف نوابه، وله يف كل وقت أن يوقف اجللسة أو 
  .يرفعها

ومناقشة النص التشريعي قد تكون عامة، ويف هذه احلالة يقوم كل نواب اجمللس    
م عن طريق التدخل يف مدة حمددة، أو قد تكون حمدودة ويقررها مكتب بإبداء آرائه

اجمللس، بناء على طلب ممثل احلكومة أو اللجنة املختصة أو مندوب أصحاب اقتراح 
ويف هذه احلالة يقتصر تناول الكلمة أثناء املناقشة مادة مبادة، على ممثل احلكومة  )1(القانون

يس اللجنة املختصة أو مقررها ومندوب أصحاب ومندوب أصحاب اقتراح القانون ورئ
  .التعديالت

 املعروض على النواب بطريقة علنيةوبعد إمتام املناقشة يتم التصويت على النص 
حيث يتم بطريقة رفع اليد، فيوجه الرئيس طلب إىل مصوتني بنعم فريفعوا أيديهم، مث 

ذا تساوت األصوات تعاد يطلب املصوتني بأن يرفعوا أيديهم، فيتم حساب األصوات، وإ
مناقشته والتصويت عليه يف جلسة ثانية، وقبل هذا جيب أن يتأكد الرئيس من توفر 

فإذا مل يتوفر النصاب تؤجل اجللسة، ويف  )2()حضور أغلبية النواب(النصاب القانوين 
اجللسة الثانية يصبح التصويت مهما كان عدد النواب احلاضرين، كما يستطيع النائب 

ت نيابة عن زميله بواسطة الوكالة على أن يكون التوكيل يف حدود وكالة واحدة التصوي
  ).من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين 63املادة (

إن اشتراط توفر أغلبية لصحة التصويت وإن كان ميثل قيدا على املؤسسة -
بالوعي باملسؤوليات  التشريعية، فإنه يف املقابل مقيدا جدا للنواب،خاصة إذا كانوا يتمتعون

  ).متثيل األمة(امللقاة على عاتقهم 
فيحرص النائب على حضور اجللسات قصد إمساع صوت الشرحية االجتماعية اليت 
ميثلها، وعليه تكتسب املؤسسة التشريعية، مصداقية لدى الشعب، والعكس حيدث فيما لو 

                                                 
الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان  02- 99من القانون العضوي رقم  37المادة : ينظر – 1

 .لهما والعالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةوعم
   .  2000من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  58المادة : ينظر - 2
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ي إىل بطء العمل التشريعي كان النواب يتغيبون عن اجللسات فيلجأ إىل تأجيلها، مما يؤد
  .ويقلل من أمهيته

كما أن طريقة التصويت املتبعة واليت تكون علنية، غالبا ما حترج النواب خصوصا  
املنتمني منهم إىل تشكيالت حزبية، ويكون احلرج أكثر إذا كان النائب ينتمي إىل حزب 

  .األغلبية يف الربملان أو إىل حزب ينتمي إىل االئتالف احلكومي
إن إجراءات املناقشة والتصويت على مستوى اجمللس الشعيب الوطين تعمل كلها يف 
اجتاه تكريس غلبة اجلانب احلكومي على أقدم وأهم اختصاص للسلطة التشريعية، فإعطاء 
األولوية للحكومة يعطي للنواب شعورا وانطباعا على أهنم جمرد موظفون خيضعون إلرادة 

  .م جمرد غرفة تسجيل للنصوص التشريعيةالسلطة التنفيذية وأن جملسه
  

  اإلجراءات التشريعية اخلاصة: الفرع الثالث 
يقصد باإلجراءات التشريعية اخلاصة، تلك املتبعة بالنسبة إىل فئة معينة من القوانني 
ذات أمهية تفوق أمهية القوانني العادية، وهي منصوص عليها يف الدستور، وختص بالدرجة 

، والقوانني العضوية وكذا قوانني املالية، )التعديل الدستوري(لدستورية األوىل القوانني ا
هذه القوانني تتميز بأهنا تشترط إتباع إجراءات خاصة إلعدادها، وسوف نرى خالل هذا 

يف يد السلطة التنفيذية يف  ىخرأ وسيلة املطلب كيف أن هذه اإلجراءات اخلاصة متثل
  .مواجهة السلطة التشريعية

  
  :د القوانني الدستوريةإعدا -1

إن القانون الدستوري هو قانون يعدل أو يلغي أو يكمل أحكام الدستور، وهذا 
النوع من القوانني يستلزم وجود سلطة تأسيسية مشتقة أو مؤسسة، مبعىن أهنا منصوص 

خيص هذا اإلجراء التعديل الدستوري وليس إنشاء دستور ، و (16)عليها يف الدستور
نكون أمام سلطة تأسيسية أصلية ال تلتزم بإجراءات  األخرية هذه احلالةجديد، ألننا يف 

                                                 
1- André Hauriou , Droit constitutionnel et institutions politiques , 
Editions Montchrestien , Année 1970 , P908  
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معينة، بل إن ما حيكمها هو األوضاع االقتصادية واالجتماعية والسياسية السائدة يف 
  .اجملتمع يف تلك الفترة بدون حاجتها إىل التقيد بشروط قانونية أو دستورية

املراد تعديله فيما إذا كان دستورا والتعديل الدستوري خيضع إىل طبيعة الدستور 
جامد أو مرنا، فالدستور املرن يتم تعديله وفقا لإلجراءات نفسها املتبعة يف القوانني 

ه، وهي يلالعادية، أما الدستور اجلامد، واحلال يف اجلزائر فيتطلب إجراءات خاصة لتعد
تعطي حق  1963من دستور  71إجراءات منصوص عليها يف الدستور نفسه، فاملادة 

لرئيس اجلمهورية ولألغلبية املطلقة لنواب اجمللس الوطين، ويالحظ  بتنقيح الدستوراملبادرة 
" تنقيح"، بل استخدم مصطلح "تعديل"أن املؤسس الدستوري هنا مل يستعمل مصطلح 

" التعديل"بدهلا، فهذا املصطلح ال يستدعي بالضرورة إعادة صياغة املادة، وهذا عكس 
، ويقوم اجمللس الوطين مبناقشة )1(ي بإعادة البناء اللغوي للمواد حمل التعديلالذي قد يوح

مشروع التنقيح الدستوري ويصوت عليه باألغلبية املطلقة ألعضائه وكل هذا يتم 
حىت تكون موافقة اجمللس الوطين على التعديل الدستوري صحيحة وبعد ذلك  )2(مرتني

ى االستفتاء الشعيب قصد املصادقة عليه، وهذا ينبغي عرض مشروع التعديل الدستوري عل
اإلجراء مشروط مهما كانت طبيعة التعديل، والدستور مل يتناول املدة الزمنية الواجب 
احترامها لعرض املشروع على الشعب، لكنه حدد املدة اليت جيب أن يصدر خالهلا رئيس 

تلزم بأن يصدر رئيس  74اجلمهورية مشروع التعديل إذا موافق عليه الشعب، فاملادة 
 أيام املوالية لتاريخ االستفتاء اجلمهورية مشروع القانون الدستوري خالل مدة الثمانية

  . أيام املنصوص عليها يف حالة القوانني العادية) 10(وهي مدة أقصر من العشرة 
فيقصر املبادرة بالتعديل الدستوري على رئيس اجلمهورية دون  1976أما دستور 

 يئة التشريعية يف الدستور السابق، وهو ما يعترب تراجع عما اكتسبته اهل)3(شريعيةاهليئة الت
ويكرس دمج السلطات أكثر فأكثر، ويقتصر دور اجمللس الشعيب الوطين على مناقشة 

                                                 
–الطبعة األولى ) الجزء الثاني(الوافي في شرح القانون الدستوري  :األستاذ فوزي أوصديق - 1

 . 312ص 1997الجزائر-ديوان المطبوعات الجامعية
 .1963من دستور  72المادة : ينظر  – 2
التي جاءت في إطار الباب السادس تحت عنوان  1976من دستور  191المادة : ينظر  – 3

 .الوظيفة التأسيسية
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، لكن هذه األغلبية تعترب كبرية بيد )1(أعضائه 2/3 يمشروع التعديل وإقراره بأغلبية ثلث
إىل تركيبة النظام السياسي اجلزائري آنذاك، واليت تقوم على  أهنا سهلة احلصول بالنظر

وحدة احلزب والقيادة، فكل من رئيس اجلمهورية واجمللس الشعيب الوطين ينتمون إىل 
تشكيلة سياسية وحيدة إضافة إىل ذلك فإن رئيس اجلمهورية هو األمني العام للحزب 

احلزب، وبالتايل تصعب خمالفة  وأعضاء اجمللس الشعيب الوطين مرشحون من طرف قيادة
قد يؤدي إىل إقصاء النائب عن الترشح للعهدة اليت  اإلرادة السياسية لتوجهات احلزب و

  .النيابية التالية
وميلك رئيس اجلمهورية وسيلة أخرى متكنه من القفز على رأس الربملان، إذا التجأ 

تاء الشعب يف كل قضية ذات اليت تعطيه حق اللجوء مباشرة إىل استف 111/14إىل املادة 
أمهية وطنية، وفعال فقد التجا رئيس اجلمهورية إىل االستفتاء الشعيب يف التعديل الدستوري 

، ويذهب الدستور إىل أبعد من هذه اإلجراءات مبينا مجوده عن 1988نوفمرب  03بتاريخ 
ري، فاملادة طريق حتديد بعض املبادئ واألحكام اليت ال ميكن أن ميسها التعديل الدستو

  :تعدد هذه املبادئ فيما يلي 195
 
  .الصفة اجلمهورية للحكم -
 .دين الدولة -
 .االختيار االشتراكي -
 .سية لإلنسان واملواطنسااحلريات األ -
 .مبدأ التصويت عن طريق االقتراع العام املباشر والسري -
 .سالمة التراب الوطين -
 

بالتعديل الدستوري فإن تدخل ضمن األحكام املتعلقة  195املادة  و إذا كانت
من إجراءات  )195( تستثين هذه املادة 1976 من دستور 193الفقرة الثانية من املادة 

  . التعديل، إال بدستور جديد وإلغاء هذا الدستور كلية
                                                 

فتشترط إقرار التعديل الدستوري  193، أما المادة  1976من دستور  192المادة : ينظر  – 1
بأغلبية ثالثة أرباع أعضاء المجلس الشعبي الوطني إذا تعلق األمر بتعديل األحكام الخاصة 

 . بالتعديل الدستوري 
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) رئيس اجلمهورية(فقد أبقى على تفوق السلطة التنفيذية  1989أما دستور 
أحد  اخليار بني وميلك رئيس اجلمهورية ،)1(بانفرادها باملبادرة بتعديل الدستور

اإلجراءين، إما أن يعرض النص على االستفتاء الشعيب مباشرة دون املرور على اهليئة 
أو أن يعرض املشروع على اجمللس  74/9التشريعية، مستندا يف ذلك إىل نص املادة 

لالستفتاء  الشعيب الوطين حسب نفس اإلجراءات املطبقة على النص التشريعي، مث يعرضه
الشعيب للموافقة عليه، وهذا خالل مدة مخسة وأربعني يوما املوالية إلقرار اجمللس، ونالحظ 

     1963خالفا لدستوري  1989أن شرط املدة هذا هو حكم جديد أقره دستور
مكانية إصدار القانون املتضمن تعطي لرئيس اجلمهورية إ 164غري أن املادة ، 1976

باشرة دون عرضه على االستفتاء، لكن شرط أن يصدر اجمللس التعديل الدستوري م
الدستوري رأيه حول التعديل الدستوري وعلل رأيه بأن هذا التعديل ال ميس املبادئ العامة 
اليت حتكم اجملتمع اجلزائري وحقوق اإلنسان واملواطن وحرياهتما وال ميس بالتوازنات 

د أن حيوز على أغلبية ثالثة أرباع أصوات السياسية للسلطات واملؤسسات الدستورية، وبع
أعضاء اجمللس الشعيب الوطين وهي أغلبية يصعب حتقيقها خصوصا يف ظل الظروف 
السياسية اجلديدة اليت تعرف التعددية احلزبية، وتفتح املؤسسة التشريعية على توجهات 

  .سياسية متناقضة
االعتبار أثره بالنظر إىل مكانة لكن هذا من الناحية النظرية أما واقعيا فقد يفقد هذا 

رئيس اجلمهورية واألدوات اليت ميلكها للضغط على املؤسسة التشريعية، خصوصا املادة 
وهو دستور احلريات أنه قد خفف  1989سالفة الذكر،وما يالحظ على دستور 74/9

 كثريا من اإلجراءات اليت كانت متبعة يف التعديل الدستوري،فقد استبعد األحكام اليت
واليت بينت اجملاالت اليت ال ميكن  1976من دستور  194نصت عليها املادة 

اليت تناول كيفية تعديل األحكام املتعلقة بتعديل  193عديلها،كذلك استبعد أحكام املادة ت
  .الدستور

 كذلك فقد أعطى حق املبادرة بالتعديل الدستوري 1996أما بالنسبة لدستور 
الدستور تنص على  من 174را على رئيس اجلمهورية،فاملادة للربملان، بعد أن كان مقتص

                                                 
 .1989من دستور  163نظر املادة ي – 1
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حق رئيس اجلمهورية يف املبادرة بالتعديل الدستوري، مث يعرض النص على غرفيت الربملان 
للتصويت عليه بنفس إجراءات التصويت على التشريعات العادية،ويعرضه على استفتاء 

) 45(ذا خالفا ملدة اخلمسة وأربعني يوما املوالية إلقراره، وه) 50(الشعب خالل مخسني 
فتنص على حق الربملان  1996من دستور  177، أما املادة 1989يوما املقررة يف دستور 

أعضاء غرفيت  ¾تشترط توفر نصاب ثالثة أرباع  يف املبادرة بالتعديل الدستوري، و
له اخليار يف أن  على رئيس اجلمهورية الذي اقتراح التعديل الربملان اجملتمعني معا مث يعرض

  )17(.يعرض هذا االقتراح على االستفتاء الشعيب
أنه عاد، ونص على جماالت ال ميكن أن ميسها  1996ونالحظ على دستور 

، وتبقى صالحية إصدار القانون املتضمن التعديل الدستوري من )2(التعديل الدستوري
  معينة كأجل لإلصدار اختصاصات رئيس اجلمهورية الذي ال يقيده الدستور مبدة زمنية 

من خالل تعرضنا ملختلف اإلجراءات اليت جاءت هبا الدساتري اجلزائرية فيما خيص 
كان األكثر حفظا للتوازن  1963عملية تعديل القواعد الدستورية، نالحظ أن دستور 

بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، فقد أعطى حق املبادرة بالتعديل الدستوري لكل من 
ين على السواء، وقد قيد اجمللس الوطين بضرورة إجراء تالوتني وتصويتني يفصل اجلهاز

بينهما أجل شهرين وهو أمر ميكن أعضاء السلطة التشريعية من التمعن يف خلفيات التعديل 
، ودستور )رئيس اجلمهورية(الدستوري خصوصا إذا كانت املبادرة من اجلهاز التنفيذي 

لة إصدار نص التعديل الدستوري، حيث حتدد املادة هو الوحيد الذي حدد مه 1963
   1976منه املدة بثمانية أيام املوالية لتاريخ االستفتاء، وهذا مل جنده يف دستوري  74
 1963، وإضافة إىل ذلك فإن دستور 1996وال يف التعديل الدستوري لسنة  1989و

                                                 
ائر بين الثبات و التغيير، مجلة إدارة الدآتور بوآرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجز - 17

 .وما يليها  21، ص  1998، سنة  1، عدد  8المجلد 
 .1996من التعديل الدستوري لسنة  178نظر املادة ي - 2
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اليت ال ميكن أن ميسها على خالف الدساتري األخرى مل ينص على اجملاالت أو املبادئ 
  .)1(التعديل الدستوري

  
  : إعداد القوانني العضوية-2

إن القوانني العضوية هي تلك القواعد القانونية اليت تنظم جماالت منصوص عليها 
صراحة يف أحكام الدستور، وحتدد تنظيم وسري السلطات العمومية، فهي من القواعد 

ذكره هو أن النظام السياسي اجلزائري مل يعرف  وما جيب ،)2(املكملة للقواعد الدستورية
وقد مت ذكر اجملاالت  ،1996هذه القواعد القانونية إال يف التعديل الدستوري األخري لسنة 

  .)3(مرة يف الدستور) 11(اليت تتناوهلا القوانني العضوية يف إحدى عشر 
اشتراط وال ختتلف إجراءات وضع القوانني العضوية عن العادية إال من حيث 

أعضاء جملس األمة  ¾أغلبية خاصة متثل األغلبية املطلقة للنواب، وأغلبية ثالثة أرباع 
، كما أن القانون العضوي خيضع للرقابة الدستورية من )من الدستور 123/2املادة (

طرف اجمللس الدستوري قبل صدوره، فهي رقابة قبلية ويعترب رأي جملس الدستوري يف 
يبدي اجمللس الدستوري بعد أن خيطره : تنص على أنه 165/2فاملادة هذه احلالة وجوبا، 

"  رئيس اجلمهورية، رأيه وجوبا يف دستورية القوانني العضوية بعد أن يصادق عليها الربملان
األخري يف  هاميلك وسيلةاإلخطار يف هذه النقطة يعود لرئيس اجلمهورية وحده، وهو ف

  .القواعد القانونية املكملة للقوانني الدستوريةمواجهة الربملان يف جمال يعترب من 
وفيما عدا الصالحيات اليت خوهلا الدستور لرئيس اجلمهورية يف جمال إعداد 
القوانني، فإن اجملاالت اليت تدخل ضمن القوانني العضوية ال ميكن لرئيس اجلمهورية أن 

                                                 
 ميكن أن ميسها التعديل الدستوري  مل ينص هو اآلخر يف أحكامه على اجملاالت اليت ال 1989إن دستور  - 1

 195ال تترك جماال لتعديل أحكام املادة  193/2أن املادة  إذتشددا يف هذه النقطة  األكثر 1976ويعترب دستور 
 .اليت توضح النقاط غري القابلة للتعديل

2- André Hauriou, OP- cit , P910 
من الدستور تبني اجملاالت اليت يشرع فيها الربملان مبوجب قوانني عضوية وهي ليست  123غري أن املادة  - 3

 .وجب هذه املادة، بل هناك جماالت أخرى منصوص عليها يف مواد متفرقة من الدستورحمصورة مب
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من التعديل  179يف املادة يشرع فيها بأوامر، باستثناء املرحلة االنتقالية املنصوص عليها 
   .)1(1996الدستوري لسنة 

  
  : إعداد قوانني املالية-3

يعترب هذا اجملال من أقدم اجملاالت بل أنه األصل يف نشأة الربملانات، ونظرا لطابعه 
تقديرات عن إيرادات  هوالتقين املعقد، فإن املبادرة فيه تقتصر على احلكومة، فقانون املالية 

خالل سنة كاملة، لذلك تقوم وزارة املالية مبا هلا من إمكانيات بإعداد  ونفقات الدولة
ملراقبة الربملان ميزانية الدولة السنوية، وما ال شك فيه أن قانون املالية ميثل أهم وسيلة يف يد 
أشهر يف  06العمل احلكومي بصفة دورية كل سنة بالنسبة لقانون املالية السنوي، أو كل 

  ).2(مالية تكميلي حالة وجود قانون
إن السرعة اليت تتطلبها تنفيذ التقديرات اليت يأيت هبا قانون املالية تتطلب إجراءات 
خاصة للتصويت على هذا القانون، وهي إجراءات تتمثل أساسا يف اآلجال الواجب 

ألزمت الربملان  1996من التعديل الدستوري لسنة  120/4احترامها للتصويت، فاملادة 
يوما من تاريخ ) 75(دقة على قانون املالية يف مدة ال تتجاوز مخسة وسبعون على املصا

هذا األجل، فتعطي اجمللس  02-99من القانون العضوي رقم  44إيداعه، تفصل املادة 
 20يوما للتصويت على قانون املالية، أما جملس األمة فتعطيه مهلة  47الشعيب الوطين مهلة 

الغرفتني يتوجب على اللجنة متساوية األعضاء أن تبث  يوما، ويف حالة وجد خالف بني
يف اخلالف يف أجل مثانية أيام ليقوم بعد ذلك رئيس اجلمهورية بإصدار املشروع يف شكل 

يوما دون احلسم يف ) 75(قانون املالية السنوي، لكن إذا بلغت أجال اخلمسة والسبعون 
حبه كما يف اإلجراءات التشريعية اخلالف بني غرفيت الربملان، فإن املشروع ال يتم س

                                                 
تتولى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا :"على 1996من دستور 179تنص المادة  -  1

الدستور وإلى غاية انتهاء مهمتها وآذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمة وإلى غاية 
الشعبي الوطني مهمة التشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت انتخاب المجلس 

 .تدخل ضمن القوانين العضوية
2- Ardant Philippe, OP- cit , P 572- 573  
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العادية، بل يقوم رئيس اجلمهورية بإصدار مشروع قانون املالية الذي قدمته احلكومة يف 
  .   )1(شكل أمر له قوة قانون املالية

 
  حول النص التشريعي  اخلالف بني غرفيت الربملان: املطلب الثاين

طى كامل السيادة للربملـان  قد أع 98إذا كان الدستور اجلزائري من خالل مادته 
جاءت صرحية حني جعلت حق  119يف جمال إعداد القوانني والتصويت عليها، فإن املادة 

 املبادرة بالقوانني مقتصرة على نواب الغرفة األوىل دون نظرائهم يف جملس األمة، وعليـه 
كم خـاص  جاءت حب 119، فإن املادة )اخلاص يقيد العام(فعمال باملبدأ القانوين املعروف 

، وفيما عـدا حـق   )2( 1996من  دستور 98يقيد األحكام العامة اليت جاءت هبا املادة 
املبادرة باقتراح القوانني ميلك جملس األمة نفس الصالحيات مع الغرفـة األوىل بالنسـبة   
لإلجراءات التشريعية، لكن دراسة النص القانوين تتم أوال يف الغرفة األوىل، وال ينـاقش  

، وهذا عكس ما هو )3(ة إال النصوص اليت صوت عليها اجمللس الشعيب الوطينجملس األم
الذي يترك للحكومة اختيار إيداع مشـاريع   1958معمول به يف الدستور الفرنسي لسنة 

  .القوانني إلحدى غرفيت الربملان على قدم املساواة
ألمة، لكن أعضاء جملس ا 3/4أما التصويت فإنه جيب أن يتم بأغلبية ثالثة أرباع 

املشكل املطروح هنا، هل يستطيع جملس األمة أن يبادر باقتراح تعديالت علـى الـنص   
  املطروح عليه ؟

إن اجمللس الدستوري قد أعطى إجابة واضحة على هذا املشكل مبناسـبة إجرائـه   
لرقابة مطابقة النظام الداخلي جمللس األمة، ويبّين من خالل الرأي الصادر باجلريدة الرمسية 

، أن جملس األمة ليس من صالحياته إدخال تعـديالت علـى   1998فيفري  18بتاريخ 
النصوص املعروضة عليه، وقد استند اجمللس الدستوري يف رأيه هذا على تفسريه للمادتني 

                                                 
المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وعملها  99/02من القانون العضوي رقم  44/5نظر المادة ي - 1

 .كومةوالعالقات الوظيفية بينهما وبين الح
محاضرة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حول موضوع إشكالية : الدآتور بوزيد لزهاري – 2

 .، المرجع السابق1996من دستور  120المادة 
أسبقية للمجلس الشعبي الوطني فيما يخص مناقشة مشاريع واقتراحات  1996يعطي دستور -3

من القانون العضوي  39الثة، وآذلك المادة في فقرتيها األولى والث 120القوانين من خالل المادة 
 .المتعلق بالعالقة بين البرلمان والحكومة 02-99رقم 
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تعطي حق املبادرة بالتشريع للحكومة ولنـواب الربملـان دون    119فاملادة  ،120و119
لس الدستوري أن التعديل إمنا هو شكل مـن أشـكال   أعضاء جملس األمة، وقد اعترب اجمل

  .)18(املبادرة بالقوانني
فتبّين بوضوح أسبقية اجمللس الشعيب الوطين يف جمال دراسة ومناقشة  120أما املادة 

النصوص، حيث أن تدخل جملس األمة يقتصر على النصوص اليت يكون قد صّوت عليها 
حني تشري إىل احتمال  120رة الرابعة من املادة اجمللس الشعيب من قبل،كما أن تفسري الفق

حدوث خالف من وجهة نظر اجمللس الدستوري ال تعين إعطـاء جملـس األمـة حـق     
  ).2(التعديل،بل جمرد إبداء مالحظات
ن بني أحد أمرين،إما التصويت على النص وإما رفضه كلية، وفأعضاء جملس األمة إذن خمّير

من الدستور ويلجـأ إىل اللجنـة    120من املادة ) 4(ة وهنا تتدخل أحكام الفقرة الرابع
  .متساوية األعضاء حلل اخلالف

  
  استدعاء اللجنة متساوية األعضاء:الفرع األول 

إن اللجنة متساوية األعضاء هي جلنة خمتلطة تتكـون مـن أعضـاء غـرفيت الربملـان      
عـن  ) 10( عددهم بعشرة 99-02من القانون العضوي رقم  88 بالتساوي،وحتدد املادة

فيحدد كيفية تعـيني ممثليـه يف    )3(كل غرفة،أما النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين
ويكـون   حبيث يقوم مكتب اجمللس بتعيينهم، 65اللجنة متساوية األعضاء من خالل املادة

أعضاء على األقل من اللجنة املختصة من بينـهم رئيسـها،ويعني   ) 05(من بينهم مخسة 
احتياطيني لالستخالف يف حالة الغياب،ولعل ما يالحظ على طريقة  أعضاء) 05(مخسة 

تعيني ممثلي الغرفة السفلى يف اللجنة متساوية األعضاء هو نية اجمللس الشـعيب الـوطين يف   
                                                 

ابقة طيتعلق برقابة م 1998فيفري  10في مؤرخ  98/ د. م /د.ن.ر/04رأي رقم : ينظر  - 18
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الدفاع عن مشروع النص موضوع اخلالف،فال شك يف أن أعضاء اللجنة املكلفة بدراسة 
 إقناعا بوجهات نظر اجمللـس الشـعيب الـوطين   النص هم األكثر إطالعا،وبالتايل األكثر 

وباملقابل فإن النظام الداخلي جمللس األمة مل يتطرق إىل طريقة تعيني ممثليهـا يف اللجنـة   
  .متساوية األعضاء،مما قد يعين أن رئيس جملس األمة هو الذي يقوم بذلك

، وحتـدد  من الدستور 4/120من رئيس احلكومة وفقا لنص املادة  بوجتتمع اللجنة بطل
أجل االجتماع بعشـرة أيـام    99-02من القانون العضوي رقم  87من املادة  2الفقرة 

املوالية لتاريخ تبليغ الطلب، ويتم اجتماع اللجنة يف غرفيت الربملان بالتنـاوب، فتنتخـب   
اللجنة متساوية األعضاء مكتبها الذي يكون رئيسه من ضمن أعضاء الغرفة اليت ينعقد فيها 

فتكون تبعا لذلك الرئاسة بالتناوب بني اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة، أما  االجتماع،
نائب الرئيس فيكون من الغرفة األخرى غري اليت ينتمي إليها الرئيس، وتعني كـل غرفـة   

  . مقررا من بني أعضائها
إن ما يالحظ بالنسبة النعقاد اللجنة متساوية األعضاء هو عدم تـدخل احلكومـة يف     
اءاهتا، مما يعطي استقاللية نسبية للربملان عن اهليئة التنفيذية يف هذه املرحلة من مراحل إجر

اإلجراءات التشريعية، لكن السؤال املطروح هنا، ما مدى بعد هذه اللجنـة عـن تـأثري    
  احلكومة بالنسبة الختاذ القرار املناسب فيما خيص املواد موضوع اخلالف ؟ 

  
   ة اللجنة عند تشكيلهااستقاللي: الفرع الثاين 

 يتكون من رئيس ونائب لـه ومقـررين   بعد أن يتم انتخاب مكتب اللجنة الذي
يشرع يف دراسة األحكام موضوع اخلالف بني غرفيت الربملان، وعليه فإن اللجنة متساوية 

 ات اليت أبداها أعضاء جملـس األمـة  األعضاء تقتصر دراستها حول املالحظات والتحفظ
 بية ومل يبق أي إشكال بالنسبة له الوطين كان قد صادق على النص باألغلفاجمللس الشعيب

 والدراسة يف اللجنة متساوية األعضاء تتم وفقا لإلجراءات العادية املنصـوص عليهـا يف  
،ولعل هذا املوقف الـذي اختـذه   )1(النظام الداخلي للغرفة اليت يكون االجتماع مبقرها

                                                 
يحدد تنظيم  1999مارس8المؤرخ في  02-99من القانون العضوي رقم  91ينظر المادة  - 1
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هدف إىل جتنب أي نزاع قد حيدث بني غرفيت الربملان إمنا ي 02-99القانون العضوي رقم 
  .فيما خيص اإلجراءات الشكلية، مما جينب أي تعطل أو بطء يف عمل اهليئة التشريعية

أما عن سري أشغال اللجنة متساوية األعضاء، فاملبدأ هو اقتصارها على ممثلي غرفيت 
طت للحكومة خيار احلضور أع 02-99من القانون العضوي رقم  92الربملان، لكن املادة 

فقط دون التدخل، كما تستطيع اللجنة طلب االستماع إىل أي عضو من أعضاء الربملـان  
  .إذا رأت أن رأيه يفيد موضوع اخلالف بني الغرفتني

إن ما يستنتج من خالل إجراءات عمل اللجنة متساوية األعضاء، أن عملها ينصّب 
أبداها حول مشروع أو اقتراح القانون، وهنـا   على املالحظات اليت يكون جملس األمة قد

يثور التساؤل حول جدوى رأي اجمللس الدستوري الذي سبق ذكره، فيما خيـص حـق   
 68إىل  63جملس األمة يف التعديل، فاجمللس الدستوري قد حكم بعدم مطابقة املواد مـن  
الت، لكنـه  من النظام الداخلي جمللس األمة للدستور ألهنا تتحدث عن حق إدخال تعدي

وخصوصا الفقرة الرابعة الـيت   02-99من القانون العضوي رقم  39سكت وأقر املادة 
 دقة على النص بكاملـه ايقرر مكتب جملس األمة على إثر املناقشات، إما املص:"تنص على

  ".، وإما الشروع يف املناقشة مادة مادة توصياتأو  مالحظاتإذا مل يكن حمل 
وري مل يعترب أن استخدام عباريت مالحظات وتوصـيات  والواقع أن اجمللس الدست

لس مبثابة إقرار حلق جملس األمة يف التعديل، بل هو إقرار له باالختالف عما يراه أعضاء اجمل
  ).1(الشعيب الوطين

املالحظـات  (رأي جملـس األمـة   "لكن املتبصر حبقائق األمـور، يالحـظ أن   
للجنة متساوية األعضاء وبالتـايل ميكـن   له حظوظ كبرية يف إقناع أعضاء ا) والتوصيات

قـدم  ي أن القول أن اللجنة متساوية األعضاء هي باب يستطيع من خالله جملـس األمـة  
تمكن يقتراحاته بتعديل بعض أحكام النص التشريعي املعروض عليه، وبالتايل هي وسيلة ا

لدستور صراحة من املبادرة التشريعية، اليت حرمه منها ا ممارسةمن  جملس األمة من خالهلا
  . منه 119خالل املادة 
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إن اجتماع اللجنة متساوية األعضاء يتوج بتقرير يتضمن نصا حـول احلكـم أو   
األحكام موضوع اخلالف، ويقوم رئيس الغرفة اليت عقدت هبا اللجنة اجتماعها بتبليغ هذا 

ـ  )1(التقرير إىل رئيس احلكومة اوية ، وبعد ذلك تقوم احلكومة بعرض نص اللجنـة متس
األعضاء على الغرفتني قصد املصادقة عليه، فيتم عرضه أوال على اجمللس الشعيب الوطين مث 

من القانون العضوي رقم  95على جملس األمة، وهذا ما نستنتجه من خالل قراءتنا للمادة 
اليت تنص على أن مصادقة الربملان على النص املقترح من طرف اللجنة متساوية  99-02

من الدستور، هذه املادة من خالل فقرهتا األوىل تنص على  120م وفقا للمادة األعضاء، تت
جيب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف اجمللس الشـعيب  "

  ".الوطين وجملس األمة على التوايل، حىت تتم املصادقة عليه
تنتـهي بإحـدى   إن مناقشة النص املقترح من اللجنة على مستوى اجمللس الشعيب 

  :االحتماالت
إما أن يصادق اجمللس على النص، وهنا ال يطرح أي إشكال وحيال النص مـرة   -

أخرى على جملس األمة لدراسته واملصادقة عليه، وهنا ينتهي اخلالف بني اجمللسني، وهذا 
  .األمر الذي حيدث عمليا من خالل التجربة القصرية لنظام الغرفتني يف اجلزائر

تمال الثاين، فهو عدم تصويت جملس األمة لصاحل النص، بعد أن صوت أما االح-
عليه اجمللس الشعيب الوطين، وهذا يعترب استمرارا للخالف يلزم احلكومة باختـاذ اإلجـراء   

  .من الدستور فتسحب النص 120من املادة  6املنصوص عليه يف الفقرة 
النص املقتـرح إال بإدخـال   واالحتمال الثالث هو أن ال يوافق اجمللس الشعيب على -

وإذا ما وافقـت احلكومـة    ،)2(تعديالت عليه، وهنا جيب احلصول على موافقة احلكومة
على التعديل جيب كذلك عرض النص املعدل على جملس األمة، فإذا وافق عليـه يكـون   
اخلالف قد انتهى، أما إذا مل يوافق عليه، واقترح تعديالت جديدة تستلزم أيضا موافقـة  

ومة، فهنا تثور إشكالية، فيما جيب القيام به من طرف احلكومة، فهل تعترب ذلك مبثابة احلك

                                                 
 .المتعلق بالعالقة بين البرلمان والحكومة  02-99من القانون العضوي رقم  94المادة : ينظر – 1
 . 1996من دستور  120/5المادة : ينظر  - 2



 50

خالف جديد حيتم استدعاء جلنة متساوية األعضاء ومرة أخرى أو تقوم احلكومة بسحب 
  النص ؟ 

اللجنـة متسـاوية   إن عدم موافقة احلكومة على التعديالت املقترحة من طـرف  
ف مستمرة وعليه يسحب النص، أمـا إذا وافقـت علـى    يعين أن حالة اخلال األعضاء

  .التعديالت املقترحة سواء من طرف اجمللس الشعيب الوطين أو جملس األمة
من الدستور تعطينا انطباعا عن إمكانية موافقـة   120من املادة  5إن قراءة الفقرة 

فـإن عـدم   احلكومة على إجراء التعديل من طرف الغرفتني على قدم املساواة، وبالتايل 
املوافقة يعين إقرار احلكومة باستمرار حالة اخلالف فتسحب النص، أمـا املوافقـة علـى    
التعديل فهي مبثابة التأكيد على االستمرار يف اإلجراءات التشريعية، فيعترب ذلك كأنه حالة 
خالف جديدة بني غرفيت الربملان، فتستوجب استدعاء اللجنة متساوية األعضاء للبـث يف  

املختلف فيها، والواقع أن التجربة القصرية لثنائية اهليئة التشريعية يف اجلزائر تـبني   النقاط
 ات التشريعية يف مراحلـها األخـرية  مدى حرص غرفيت الربملان على عدم تعقيد اإلجراء

  .)19(لذلك فإن أول اجتماع للجنة متساوية األعضاء ميكن أن حيل اخلالف
فتذهب مذهبا آخر حني تـنص   02-99رقم  من القانون العضوي 96أما املادة  

إذا مل تتوصل الغرفتان على أساس نتائج اللجنة املتساوية األعضـاء، إىل املصـادقة   : "على
وهنا ال ميكن إعطاء فرصة " على نص واحد، وإذا استمر اخلالف، تسحب احلكومة النص

 الربملان، بل إن أخرى النعقاد جلنة متساوية األعضاء على ضوء اخلالف اجلديد بني غرفيت
إدخال أي تعديل على نص اللجنة يعترب استمرارا حلالة اخلالف، يستلزم سحب النص من 

 laطرف احلكومة، وهنا نستنتج أن هذه املادة ال تعترف بنظـام الـذهاب واإليـاب    

navette      بني الغرفتني، وبالتايل فإن اللجنة متساوية األعضاء هـي اإلطـار الوحيـد
  .ل أي خالف حمتملواملسموح به حل

يـه آليـة   الدستوري اجلزائري، فيما خيص تبن إن االجتاه الذي سار حنوه املؤسس 
اللجنة متساوية األعضاء جيد تربيرا عمليا، يتمثل يف جتنب تعطيل العمل التشريعي، فيما لو 
تبىن طريقة الذهاب واإلياب، ألن هذه األخرية قد تؤدي إىل حتريف النص األصلي عـن  

                                                 
، المرجع السابق  من الدستور 120الدآتور بوزيد لزهاري، محاضرة حول إشكالية المادة  - 19
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ه بسبب كثرة ما يلحقه من تعديالت خالل ذهاب النص ورجوعه من وإىل غـرفيت  أهداف
الربملان، كما أن اجتاه املؤسس الدستوري مييل ناحية السلطة التنفيذية، خصوصـا حـني   
يشترط موافقة احلكومة على التعديالت املقترحة من كال الغـرفتني، ذلـك أن أغلبيـة    

حكومي، ينبغي احلفاظ على جوهرهـا   النـصـوص هي مشـاريع قـوانني ذات أصل
وليس من مصلحة احلكومة أبدا إدخال تعديالت عليها، كما ليس من مصلحتها الوصول 

النص، لكن من جهة أخرى ليس لدى أعضاء الربملان  بإىل باب مسدود يؤدي إىل سح
، أي خيار إال املصادقة على النص، وهذا من أجل الربهنة على فعالية اهليئـة التشـريعية  

وتفادي وصفها باملعرقل لسري املؤسسـات العموميـة أو العـاجز عـن أداء سـلطاته      
  ).1(التشريعية

فنستنتج إذن أن احلكومة وإن مل تتدخل إجرائيا يف عمل اللجنة متساوية األعضاء، 
إال أهنا تتحكم جيدا يف النتائج اليت تتوصل إليها هذه اللجنة، وذلك من خالل اشـتراط  

  . ت اليت قد ترد على النص باقتراح من إحدى الغرفتنيقبوهلا التعديال
وبالرجوع إىل التجربة القصرية لنظام الغرفتني يف اجلزائر، وهنا نقصـد الفتـرتني   
التشريعيتني الرابعة واخلامسة، فإن نشاط اللجان متساوية األعضاء وتدخالهتا تعد علـى  

الرابعة، جلنتني متساوييت األعضاء،  أصابع اليد الواحدة، إذ انعقدت خالل الفترة التشريعية
 41وخصت الفصل يف اخلالف حول نص املادة  1999جوان  12األوىل كانت بتاريخ 

من القانون املتعلق بالتحكم يف الطاقة، وانعقدت اللجنة يف مقر جملس األمة، وانتـهت إىل  
عديل بتاريخ اليت عرضت على اجمللس الشعيب الوطين الذي صادق على الت 41تعديل املادة 

  .)2(جويلية 20جوان، مث جملس األمة بتاريخ  22
واجتمعت اللجنة متساوية األعضاء كذلك مبناسبة التصـويت علـى القـانون    

مبقر اجمللـس الشـعيب    2000أوت  20األساسي لعضو الربملان، وكان االجتماع بتاريخ 
 38- 33 -  32 – 31-25-24 -16 – 4: الوطين، وانصبت دراسة اللجنة على املواد

اجتماعات ملناقشة هذه املواد، وانتهت إىل إعـادة  ) 4(، وخّصت اللجنة أربع 43 -42
                                                 

- Ardant Philippe , Op- cit P 569.1 
، نشرية 2002و  1997حصيلة المجلس الشعبي الوطني في الفترة التشريعية الرابعة بين  – 2
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وكانت إعادة الصياغة باتفاق مع احلكومة، وبناء على هـذه   31-33-42صياغة املواد 
 12على النصوص املعدلـة بتـاريخ   التعـديالت صـادق اجملـلس الشـعيب الوطـين 

وانتهى اإلشكال بـني غـرفيت    2000نوفمرب  20مة بتاريخ ، مث جملس األ2000نوفمرب 
  .الربملان

 نعقاد ثالث جلان متساوية األعضاءوكذلك فإن الفترة التشريعية اخلامسة عرفت ا
يف القـانون العضـوي   ) مـواد  5(فاألوىل كانت مبناسبة النظر يف األحكام حمل اخلالف 
  .لى النص من طرف الغرفتنياملتضمن القانون األساسي للقضاء، ومتت املصادقة ع

أما اللجنة الثانية، فانعقدت للنظر يف مخس مواد من القانون العضـوي املتضـمن   
  .التنظيم القضائي، ومتت كذلك املصادقة على نتائج اللجنة من طرف الغرفتني

  
ـ  وأدى إىل  2002 ر دورة اخلريـف اوإذا كان اجتماع هاتني اللجنتني مت يف إط

شهدت انعقاد  2002اقتراح التعديل من اللجنتني، فإن دورة الربيع مصادقة الربملان على 
يف مقر جملس األمة للنظر يف األحكـام   2003أفريل  28اللجنة متساوية األعضاء بتاريخ 

 كلفني يف جمال الضمان االجتماعيمن النص املتعلق بالتزامات امل) 30 املادة(حمل اخلالف 
  . )2(قة غرفيت الربملانغري أن نص اللجنة مل يعرض على مصاد

يستنتج من جتربة اللجان متساوية األعضاء يف اجلزائر أن هذه اآللية وإن اقتصـر  
 كبرية تطبيقها على مخس مرات خالل فترتني تشريعيتني كاملتني، قد أدت دورها بفعالية

 بدليل انتهاء حالة اخلالف من املرة األوىل، حبيث ينتهي األمر دائما إىل مصـادقة غـرفيت  
الـنص طريقـة    خذالربملان على النص الذي تقترحه اللجنة متساوية األعضاء، دون أن يت

وهذا األمر يؤدي إىل ربح الوقت واحليلولة دون عرقلـة   la navetteالذهاب واإلياب 
  .النشاط التشريعي للربملان

  
  

                                                 
ادرة عن المجلس ، نشرية ص2002-2004حصيلة مختصرة ألشغال المجلس الوطني بين  -  2

 .2004الشعبي الوطني، سنة 
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  إصدار القانون من طرف رئيس اجلمهورية: املطلب الثالث
ى النص التشريعي، يتم إرساله إىل رئيس اجلمهورية قصـد  بعد موافقة الربملان عل

يوما التالية لتسلمه إياه، ولعل التسـاؤل  ) 30(التصديق عليه وإصداره يف غضون ثالثون 
هنا يثور حول القيمة القانونية لإلصدار، فهل هو إجراء جوهري، ومن مث يدخل ضـمن  

اإلعالن عن ميالد قواعد قانونيـة  اإلجراءات التشريعية، أو هو جمرد إجراء شكلي مبوجبه 
جديدة ؟، ال شك أن هذا التساؤل قد أعطاه الفقهاء إجابات خمتلفة ومتباينة، فال بد إذن 

  .من الوقوف عند خمتلف أراء الفقهاء من أجل الوصول إىل الرأي األكثر صحة ومنطقية
  
  القيمة القانونية لإلصدار: الفرع األول  
  
  ر عمل تشريعياإلصدا: االجتاه األول -1
لقد نشأ وازدهر هذا االجتاه يف الفقه األملاين، ألنه كان يهدف إىل إعالء دور امللك    

  .والتقليل من دور اجلهاز التشريعي يف جمال التشريع
اإلصدار يعترب شرطا لوجود إرادة املشرع ألن اإلرادة قانونيـا   " أن" الباند"فريى 

 ارج بصورة ملموسـة وبوثيقـة حمسوسـة   إىل اخلال يكون هلا وجود إال مبقدار ظهورها 
" جيلينك"ويرى ) 1("فاإلصدار هو هذه الصورة امللموسة اليت ختلع على القانون الوجود

اإلصدار عمل تشريعي، ألن إصدار النص يعين اعتراف امللك بأن القانون قـد مت وفـق   
فقد تبنيا النظرية  "هوريو"و " دوغي"اإلجراءات املنصوص عليها دستورياوأما األستاذين 

أن اإلصدار عمل بدونه ال يلتزم املواطنـون   "دوغي"األملانية، وأضافا إليها الكثري، فريى 
، وإن فعلت فـإن  القانون قبل إصداره بالقانون، كما أن احملاكم عليها أن متتنع عن تطبيق

ـ   را أحكامها تصبح عرضة لإللغاء بواسطة احملكمة العليا، فاإلصدار يشكل شـرطا مباش
لألفراد الذين سوف يطبق عليهم القانون، ألن هذا اإلجراء سوف ينشئ يف مواجهة هؤالء 
األفراد مركزا قانونيا معينا، حتدده أحكام هذا القانون، ورئـيس اجلمهوريـة، بقيامـه    

                                                 
عبد العزيز السيد الجوهري، القانون والقرار اإلداري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر /د - 1

 .24ص  1991
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أنه مـن اخلطـأ    "دوغي"باإلصدار، فإنـه يف الوقـت نفسه يأمر بتنفيذ القانون، ويرى 
ألن هذه النظريـة ميكـن   " الباند"نسا على الشكل الذي صاغها به تطبيق النظرية يف فر

لدولة هو الذي مينحها الطبيعـة  تطبيقها فقط يف األنظمة اليت يسند فيها الدستور لرئيس ا
  .مرة بالتصديقاآل
  
   اإلصدار عمل تنفيذي: االجتاه الثاين -2

ر كاشف وليس هذا الفقيه الفرنسي،أن اإلصدار يعترب عمال ذو أث" أيسمان" يرى
للقوة التنفيذية،لذلك فاإلصدار ليس عمال تشريعيا،فالقانون يكتمل عند التصويت  ئمنش

إىل اعتبار اإلصدار مبثابة أمر يصـدره   "أيسمان"النهائي عليه من طرف الربملان،ويذهب 
رئيس اجلمهورية إىل موظفي السلطة العامة مبراقبة تنفيذ القانون،واستخدام القوة إن لـزم  

بـني السـلطات،فواجب    الفصل مر،فاإلصدار إذن ليس إال نتيجة منطقية لتطبيق مبدأاأل
  ).1(التنفيذيةاحترام التنفيذ يعود الختصاصات السلطة 

  
  اإلصدار عمل من نوع خاص: االجتاه الثالث -3

، حبيث يبدأ نظريته بانتقاد  "كاري دي مالبريغ"يتزعم هذا االجتاه الفقيه الفرنسي 
لسابقة، فهي نظريات مبهمة وغامضة، وقد حصرت نفسها يف نطاق الفكـر  النظريات ا

نظريته بالقول بأن القـوة اآلمـرة    "مالبريغ"األملاين الضيق، ودارت حيث يدور، ويبدأ 
للقانون ترجع إىل موافقة السلطة التشريعية على القانون، ألن قرار اجمللس باملوافقة عليـه  

  .لعناصر اجلوهرية يف عمل القانونيعترب جزءا متكامال وعنصرا من ا
ويف القانون العام الفرنسي فإن الفعل اإلرادي بالنسبة لنشوء القانون يعترب واضحا 
بالنسبة للمجلسني، لكنه ال يوجد بالنسبة لرئيس اجلمهورية، فرئيس اجلمهورية ليس حرا 

دة القانونيـة  يف إصدار أو عدم إصدار النص،ألن من واجبه اإلصدار،إضافة إىل أن القاع
ليست حباجة إىل عمل يعطيها القوة اإللزامية، فهذه القوة مالزمة للقاعدة القانونية،وتنفيذ 
القانون،إمنا يتم بإرادة الربملان، وليس بإرادة رئيس اجلمهورية، فرئيس اجلمهورية ال ميلك 

                                                 
 .وما يليها 25الدآتور عبد العزيز السيد الجوهري، المرجع السابق ، ص  – 1
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ر يرجـع  إلرادة  سلطة تنفيذ القانون، وليس له أن خيلع عليه القوة التنفيذية، فهذا األم إال
  . دون غريهاالتشريعية السلطة 

فعندما يقوم رئيس اجلمهورية بإصدار النص التشريعي فإنه ال يكمـل يف ذلـك   
.  العمل التشريعي،بل ميهد لتنفيذ القانون،وهي الوظيفة املسندة لسلطة التشريعية دسـتوريا 

القـانون مولـده    أكثر بقوله أن اإلصدار ليس هو العمل الذي يعطي "مالبريغ"ويوضح 
 أعضاء السلطة التشريعية على الـنص ونشوءه، فنشأة القانون تبدأ من آخر يوم صوت فيه 

وكل ما حيدث أثناء سري التشريع ليس إال إعدادا له، وكل ما حيدث بعده هـو نتيجـة   
،والفقه احلديث يتبىن هذا االجتاه األخري مستدال )1(قانونية ضرورية للموافقة على القانون

ذلك بكون اإلصدار ال يهدف إىل إنشاء قاعدة قانونية وإن كان يظهرهـا، فهـو يف   يف 
   )2(األخري عمل تنفيذي إلرادة السلطة التشريعية

  
   اإلصدار يف الدستور اجلزائري: الفرع الثاين  

عترب شرطا أساسيا لتطبيق القانون، وإعطائه الصفة التنفيذية فـإجراء  اإلصدار يإن 
يبدو شرطا شكليا، فهو يرتب أثار قانونية، فمن جهة يعترب اإلصـدار  اإلصدار وإن كان 

ومن جهة أخرى، فإن عـدم إصـدار    )3(حقا دستوريا يتمتع به رئيس السلطة التنفيذية
يوما املنصوص عليها يف الدستور، قد تؤدي إىل اسـتعمال حـق   ) 30(النص قبل انتهاء 

يه الربملان، ويف هـذه احلالـة جيـب    طلب إجراء مداولة ثانية يف القانون الذي صوت عل
، وهنا فإن األغلبية مشروطة )4(أعضاء اجمللس الشعيب الوطين 2/3التصويت بأغلبية ثلثي 

 وهو أمر يصعب حصـوله ع أعضاء اجمللس وليس إىل األعضاء احلاضرين، يبالنظر إىل مج
اجلمهورية إىل  اعتبارا لكثرة تغيبات األعضاء عن اجللسات، كما أنه إذا اعترب جلوء رئيس

                                                 
 .  40 - 34السابق  ص  الدآتور عبد العزيز السيد الجوهري،  المرجع – 1
 .293- 292الدآتور سعيد بو الشعير، رسالة دآتوراه دولة،  المرجع السابق ص  – 2
 .1996من دستور   126ينظر المادة - 3
  ص تتم آذلك على مستوى مجلس األمةإن الدستور لم ينص فيما إذا آانت القراءة الثانية للن - 4

أعضاء  2/3من الدستور تشترط أغلبية ثلث 127ادةأم تقتصر على المجلس الشعبي الوطني فالم
المجلس الشعبي الوطني للتصويت على القراءة الثانية ولم يتطرق الدستور إلى األغلبية المطلوبة 

 .بالنسبة لمجلس األمة
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عـض النـواب   بطلب مداولة ثانية مبثابة اعتراض منه على النص أو على جزء منه، فإن 
املوالني لرئيس اجلمهورية أو لالئتالف احلكومي قد ال يصوتون على ذلك النص يف املداولة 
الثانية إرضاء إلرادة رئيس اجلمهورية الذي يتمتع مبكان الصدارة على قمة هـرم النظـام   

  .ياسي اجلزائريالس
  
إن رئيس اجلمهورية يف ممارسته حلق اإلصدار مرتبط بعامل الوقت، وعليه ينبغـي     

يوما ابتداء من تسلمه إياه، لكن ما يالحظ هو أن الدسـتور مل  ) 30(إصدار النص خالل 
ترتب عن عدم احترام رئيس اجلمهورية هلذه املدة، فهل يعترب النص ي الذي ينص على األثر

؟ أم أن عدم  ه رئيس اجلمهوريةلو مل يصدرحىت  صادرا إذا جتاوزت املدة احملددة القانوين
متلك احلكومـة وسـيلة    األخرية في هذه احلالةفصدور النص يعترب وكأنه مل خيلق بعد ؟ 

متكنها من عرقلة العمل التشريعي للربملان مىت رأت أن هذا القانون ال خيدم األهداف اليت 
  .بح الربملان هيئة تابعة إلرادة احلكومة وليس إلرادة الشعبتتوخاها، ومن مث يص

يف اإلصدار لكان قـد  " كاري دي مالبريغ" ولو أن املشرع اجلزائري اتبع نظرية
استبعد هذا اإلشكال  من حيث أن اإلصدار ليس عمال ناشئا للقانون،وعليه جيب إلـزام  

طلب قـراءة  (يكن لديه اعتراض رئيس اجلمهورية بإصدار النص يف اآلجال احملددة إن مل 
  .ءا يتمثل يف إمتام الربملان بنفسه عملية اإلصداراو إال ترتب عليه جز) ثانية

والواقع أن هناك حاالت أخرى نص عليها الدستور، وهي تؤدي إىل وقف العمل 
وهي احلاالت اليت يكون النص فيها  )1(يوما املمنوحة لرئيس اجلمهورية) 30(مبهلة ثالثني 

جمللس الدستوري، وعليه يستطيع كل من رئيس اجلمهوريـة أو رئـيس   اع إخطار موضو
اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس جملس األمة إخطار اجمللس الدسـتوري قصـد النظـر يف    

  .    )2(دستورية النص قبل صدوره
فرئيس اجلمهورية يستطيع اختاذ هذا اإلجراء بدون أية شروط على األقل بقصـد  

  . من الدستور 126الثني يوما املنصوص عليها يف املادة توقيف أجل الث

                                                 
 .1996من دستور  126/2أنظر إلى المادة  - 1
 .1996من دستور  166أنظر المادة  - 2
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إن النظام السياسي اجلزائري يعطي األولوية لرئيس اجلهاز التنفيذي، حىت يف اجملال  
ثالثني يوما تعترب مدة زمنية كبرية  ) 30(التشريعي املعقود للسلطة التشريعية، فمدة 

جتاوزها دون اخلشية من ترتيب أي  وكافية لرئيس اجلمهورية، واألكثر من ذلك يستطيع
حيد مهلة  1963جزاء، وهذا باستثناء الدستور األول للبالد الذين مل يتم تطبيقه، فدستور 

، أما عن جزاء )1(أيام،ويستطيع اجمللس ختفيضها عند االستعجال) 10(اإلصدار بعشرة 
تور من دس 51رفض اإلصدار من طرف رئيس اجلمهورية فهو مبني مبوجب املادة 

، حيث  يف هذه احلالة يتوىل رئيس اجمللس الوطين إصدارها، وعليه فاختصاص 1963
ليس معقودا لرئيس اجلمهورية، بل إنه مكلف،وهذا ما  1963اإلصدار يف ظل دستور 

من الدستور، ففي هذه النقطة نالحظ وجود توازن يف  49نستنتجه من صياغة املادة 
لتنفيذية، وعلى العكس متاما بالنسبة للدساتري التالية القوى بني املؤسستني التشريعية وا

رئيس اجلمهورية أن حيترم ل، حبيث مييل امليزان لصاحل اهليئة التنفيذية، 1963لدستور 
أحكام الدستور فيصدر النص يف غضون الثالثني يوما إذا مل يطلب مداولة ثانية، كما 

 .)2(ي جزاءألقوانني دون أن يتعرض ميكن أن يتجاهل أحكام الدستور فيتأىن يف إصدار ال
كذلك فإن إصدار القانون من طرف رئيس اجلمهورية يف كثري من احلاالت ال يكفي حىت 
يكون هذا القانون قابال للتطبيق، خصوصا إذا كانت القواعد اليت حيتويها عامة وجمردة 

لسلطة ففي هذه احلالة يبقى القانون جممدا حىت تصدر نصوصه التطبيقية من طرف ا
         )3(التنفيذية

  
 
 

                                                 
يكلف رئيس الجمهورية بإصدار القوانين ونشرها، وهو :"1963 من دستور 49تنص المادة  - 1

يصدر القوانين خالل األيام العشر الموالية لتحويلها إليه من طرف المجلس الوطني، آما يقوم 
بتوقيع المراسيم التطبيقية ويمكن التخفيض من أجل األيام العشر عندما يطلب المجلس الوطني 

 ".باالستعجال 
إلى العربية من طرف الدآتور سعيد بو الشعير،  1963من دستور  49مادة ينظر ترجمة ال  -

  . 299رسالة دآتوراه دولة ، المرجع السابق ، هامش  ص 
 .300رسالة دآتوراه دولة،  المرجع السابق ص : الدآتور سعيد بو الشعير  – 2

3- Ardant Philippe, Op-cit P, P 574 . 
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  النشر :  الثالث  الفرع
 مهورية كافة املواطنني بالقانونإن النشر هو تصرف مادي مبوجبه يعلم رئيس اجل

فهو عمل تكميلي أسند للسلطة التنفيذية وبذلك فإن النشر ال يعترب إجراء من اإلجراءات 
ية تربر به تصرفاهتا، وتقيد هبا إرادة التشريعية، ورغم ذلك فهو أداة متلكها السلطة التنفيذ

 هتمة عرقلة تنفيذ إرادة الربملانعن نفسه " كما يبعد رئيس اجلمهورية "السلطة التشريعية 
  ).1("لكنه يبق مع ذلك حمافظا على مسوه عن السلطة التشريعية 

ورغم طابعه الشكلي فإن النشر يبقى إجراءا مهما، فهو يعين بتبليغ النص القانوين 
ىل كافة املواطنني،وعليه فإن القانون يكتسب صفته اإللزامية مبضي يوم كامل من تـاريخ  إ

النشر بالنسبة للعاصمة، ومضي يوم كامل من تاريخ  وصول اجلريدة الرمسيـة إىل مقـر   
  .  )2(الدوائر األخرى خارج العاصمة ويشهد ختم الدائرة على تاريخ الوصول 
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  هقر دور الربملان يف جمال إعداد القوانني تق: الفصل الثاين

  
إن حقيقة األمر هي أن تراجع مكانة السلطة التشريعية كممثل لإلرادة الشـعبية    

 ولـذلك  ، فحسب يف التنظيم السياسي، مل يكن بسبب اإلجراءات املتبعة يف سن القوانني
ة نابعة أساسا من إرادة ينبغي البحث عن األسباب احلقيقية وراء تقهقر الدور التمثيلي هليئ

األمة، وبروز اهليئة التنفيذية كسلطة هتيمن على احلياة السياسية، وتوجه اجملتمـع وفقـا   
  .لألهداف اليت ختدمها

  
  تراجع مكانة الربملان أمام السلطة التنفيذية : املبحث األول

عرفـة  إن حتديد العالقة ما بني السلطتني التنفيذية والتشريعية عنصر مهم جدا مل   
طبيعة النظام السياسي السائد، فبواسطته يتضح ما إذا كان النظام رئاسيا أو برملانيا أو شبه 
رئاسي، وال شك يف أن كل هذه األنظمة حتاول الوصول إىل التوازن الضـروري بـني   

 هيمنـة السلطات من أجل احلفاظ على الدولة وضمان استمراريتها، غري أن الواقع يثبت 
ي وتراجع كبري ملكانة الربملان يف احلياة السياسية، ويف احلياة العامـة، هـذا   اجلهاز التنفيذ

التراجع مل يكن إال نتيجة حتمية لتطور وتعقد احلياة االقتصادية واالجتماعية لألفراد مـن  
جهة، والمتالك السلطة التنفيذية األدوات الالزمة اليت متكنها مـن الـتحكم يف احليـاة    

  .ن جهة أخرىاالقتصادية لألفراد م
  

  رئيس اجلمهورية يتمتع مبركز قوي يف النظام السياسي : املطلب األول
إن مكانة رئيس اجلمهورية يف النظام السياسي اجلزائري باعتباره ميثل قمة اهلرم     

السياسي يف البالد، مستمدة من عدة عوامل لعل أمهها أنه يقتسم الدور التمثيلي مع 
ل البالد خارجيا، وهذا ما تبينه الصالحيات الدستورية املتمثلة يف الربملان داخليا وهو ممث

  .لرئيس اجلمهورية ال ينازعه فيها الربملانخمصصة إبرام املعاهدات الدولية وهي صالحية 
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لدور التمثيلي مـع الربملـان   ل زئبس اجلمهورية اقتسام: الفرع األول 
   داخليا

حدهم املنتخبون من طرف الشعب عن من املؤكد أن نواب الربملان ليسوا و     
طريق االقتراع العام املباشر، فلرئيس اجلمهورية كذلك نفس الدور التمثيلي، حبيث يتم 
انتخابه كذلك من طرف الشعب مباشرة، هذا األمر يسمح لرئيس اجلمهورية حتما 

التنفيذية وهو أمر يؤدي إىل عدة نتائج تدعم مركز السلطة  )1(بالتعبري عن اإلرادة الشعبية
أمام السلطة التشريعية، فانتخاب رئيس اجلمهورية مباشرة من طرف الشعب يؤدي إىل 
إفالته من املسؤولية السياسية أمام الربملان، ألن هذه املسؤولية قد حتولت بني رئيس 
اجلمهورية وبني الشعب مباشرة، ففي النظام الفرنسي قبل اجلمهورية اخلامسة، كان ميكن 

ورية تقدمي استقالته حتت ضغط الربملان، فالرئيس ينتخب من طرف أعضاء لرئيس اجلمه
الربملان، لذا فمن املنطقي أن يتحمل مسؤوليته السياسية أمامهم، وهو ما جنده عند بعض 

  )2(رؤساء اجلمهورية الثالثة
 يتم انتخابه مباشرة من طرف الشعبأما يف اجلزائر فإن رئيس اجلمهورية     

تنص على أن رئيس اجلمهورية ) 1996سنة (التعديل الدستوري األخري  من 71فاملادة 
ة الرئاسية دهعمدة ال  74ينتخب عن طريق االقتراع العام املباشر والسري، وتبني املادة 

 سنوات ميكن جتديدها مرة واحدة، وتستشف أمهية رئيس اجلمهورية ودوره) 5(خبمس
جتعله جمسدا لوحدة األمة، وهو  70ملادة التمثيلي من خالل مواد أخرى يف الدستور فا

حامي الدستور، كما ميتلك وسائل تقربه إىل الشعب أكثر وجتعل العمل الذي يقوم به 
أمسى من التشريعات الصادرة عن الربملان، واملثال على ذلك، قانون استعادة الوئام املدين 

  .)3(جاء نتيجة لعملية استفتاء جلأ إليها رئيس اجلمهورية
فإن من نتائج االعتراف بالدور التمثيلي لرئيس اجلمهورية هي  إضافة إىل ذلكو   
واليت تتمثل يف حق التشريع يف الظروف غري  ات التشريعية املخولة له دستوريااالختصاص

                                                 
 .205الدآتور سعيد بو الشعير، رسالة دآتوراه دولة، المرجع السابق  ص  – 1

- Michel Henry Fabre , Op- cit , P 360 .2  
 .رية ويمكنه أن يعدل بعض أحكام الدستورآما أن القانون االستفتائي ال يخضع للرقابة الدستو - 3
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 الربملان وهو عضو التشـريع األصـيل   ففي الظروف غري العادية ال ميكن أن يقومالعادية 
  .املطلوب وفق اإلجراءات التشريعية املتبعة بالتصويت على النص القانوين

ولعل  ،ويف جمال التعديل الدستوري يلعب رئيس السلطة التنفيذية دورا أساسيا   
تفوق املؤسسة التنفيذية يف هذا اجملال يبدو أكثر وضوحا بالنسبة للنظام السياسي اجلزائري 

بصـفته أحـد   بسبب تبين نظام احلزب الواحـد   1976و  1963من خالل دستوري 
والقائمة على تركيـز   إىل مميزات النظام السياسي آنذاك، هذا إضافة )1(مصدري الشرعية

ة مبا فيها السلطة يف يد رئيس اجلمهورية، هذا األخري يستطيع أن يتجاوز كل هيئات الدول
  .عند إرادته يف إحداث تغيري دستوري اجمللس الشعيب الوطين

إذ تعطي املـادة   1989واضحا يف ظل دستور وقد بقي تفوق رئيس اجلمهورية   
  .  منه لرئيس اهليئة التنفيذية لوحده املبادرة بالتعديل الدستوري 163

مكّن الربملان من املشـاركة باملبـادرة    1996غري أن التعديل الدستوري لسنة   
دة بتعديل الدستور، لكن هذه املبادرة تبقى حمددة وخاضعة لتقدير رئيس اجلمهورية، فاملا

 أعضاء غرفيت الربملان اجملـتمعني معـا، أن   4/3ميكن لثالثة أرباع " تنص على أنه  177
يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس اجلمهورية، الذي ميكنه عرضه على االسـتفتاء  

ن مبادرة النواب بالتعديل الدستوري مقّيدة بشـرطني  فإ ، ومن صياغة هذه املادة"الشعيب
وصحيحة، أما الشرط األول فيتعلق بالنصاب القانوين املشـترط وهـو    حىت تكون كاملة

نواب غرفيت الربملان اجملتمعني معا، وهو نصاب كبري جدا يصعب حتقيقه  4/3ثالثة أرباع 
ة رئيس اجلمهورية خصوصا إذا أخذنا باالعتبار الثلث ادإذا تعارض التعديل املقترح مع إر
ينني، وكذلك نواب الغرفة األوىل املساندين لسياسـة  الرئاسي من أعضاء جملس األمة املع

  .اهليئة التنفيذية وهم األغلبية حسب ما بينته التجربة يف النظام السياسي اجلزائري

                                                 
إن المصدر الثاني يتمثل في هيئات الدولة مع اإلشارة إلى تفوق الهيئة التنفيذية لرئيس  - 1

  .الجمهورية
الدآتور بوآرا إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغيير، المرجع : ينظر

 .17السابق  ص 
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وأما الشرط الثاين فيتعلق بإرادة رئيس اجلمهوريـة يف إحالـة نـص التعـديل       
ئيس اهليئة التنفيذيـة يف  ، فهذه اإلمكانية املمنوحة لر)1(الدستوري على االستفتاء الشعيب

حالة حدوثها جتعل مبادرة التعديل تبدو وكأهنا صادرة من رئيس اجلمهورية وليس مـن  
مل تشفع لكي يصدر نص التعديل الدستوري بـل   4/3الربملان، فحىت أغلبية ثالثة أرباع 

ميلك  يبقى التفوق للهيئة التنفيذية على حساب اهليئة التشريعية لذلك فإن رئيس اجلمهورية
احتكارا تاما لسلطة املبادرة بالتعديل، وال ميكن ألي مشروع أو مبـادرة بالتعـديل أن   

  .)2(تتحقق إذا مل يتم من طرف رئيس اجلمهورية
  

  رئيس اجلمهورية ممثل الدولة على الصعيد اخلارجي: الفرع الثاين 
ا علـى  إن الدستور اجلزائري جيعل متثيل الدولة يف عالقتها مع اخلارج حكـر     

رئيس اجلمهورية، وبالتايل يتمتع بصالحيات إبرام املعاهدات واالتفاقيات الدوليـة مـع   
  .الدول األخرى ومع املنظمات الدولية واإلقليمية

  
  :سلطة رئيس اجلمهورية يف إبرام املعاهدات - 1

تعطي رئيس اجلمهوريـة   1996من التعديل الدستوري لسنة  77/3إن املادة    
من نفس املادة فتعطيه سلطة  9لسياسة اخلارجية لألمة وتوجيهها، أما الفقرة سلطة تقرير ا

: تـنص علـى    1996من دستور  131إبرام املعاهدات الدولية واملصادقة عليها، واملادة 
يصادق رئيس اجلمهورية على اتفاقيات اهلدنة و معاهدات السلم و التحالف و اإلحتـاد  "

لة و املعاهدات املتعلقة بقانون األشخاص و املعاهدات اليت واملعاهدات املتعلقة حبدود الدو
تترتب عليها نفقات غري واردة يف ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من غرفيت 

  " . الربملان صراحة

                                                 
ورية إلى االستفتاء الشعبي في هذه الحالة نابع من اعتبارين اولهما نص إن لجوء رئيس الجمه -  1

التي  77/8التي تبين أن السلطة التأسيسية ملك للشعب، وثانيهما المادة  1996من دستور  7المادة 
تعطي رئيس الجمهورية حق استشارة الشعب عن طريق االستفتاء في آل قضية ذات أهمية 

 .الجمهورية بسلطة تقديرية واسعةوطنية، وهنا يتمتع رئيس 
 .20المراجعة الدستورية في الجزائر، المرجع السابق ص : الدآتور بوآرا  إدريس – 2



 63

إن هذه املعاهدات املربمة من طرف رئيس اجلمهورية تسـمو علـى القـانون       
لزم تعديل ذلك القانون، ولكن ما هـو دور السـلطة   وبالتايل فإن أي تعارض بينها يست

  التشريعية يف جمال السياسة اخلارجية وإبرام املعاهدات الدولية ؟   
القانون العضوي اخلاص بغرفيت الربملان وعالقتهما مع احلكومة أو النظـام   إن   

اهدات الداخلي للمجلس الشعيب الوطين، مل يشر كالمها إىل إجراءات التصويت على املع
التصويت على االتفاقيات  فينص علىواالتفاقيات الدولية، أما النظام الداخلي جمللس األمة 

، حبيث يتم التصويت عليها مجلة ودون أي تعديل، فيمكن جمللـس األمـة   )1(واملعاهدات
  .املوافقة على النص أو رفضه أو تأجيله، على أن يتم تعليل الرفض أو التأجيل

دور الربملان هو الغموض الذي يكتنف مواد الدسـتور يف  وما يزيد من ضعف   
هذا اجملال،فال نعرف ما هو مصري املعاهدات واالتفاقيات اليت مل يوافق عليها الربملان،كما 

من الدستور هـي مشـروطة    130أن مناقشة الربملان للسياسة اخلارجية وفقا لنص املادة 
قط، مما جيعل املبادرة بفتح هذه املناقشة بطلب رئيس اجلمهورية أو رئيس إحدى الغرفتني ف

حمدودة فقط بإرادة ثالثة أشخاص دون أن تتعداها إىل أعضاء الربملان، كما أن التسـاؤل  
يطرح حول جدوى هذه املناقشة اليت تنتهي بإصدار الئحة تبلغ لرئيس اجلمهورية، هـذه  

  .)2(الالئحة اليت تبقى بدون جزاء حمدد يترتب عليها
  

  :ربملان يف جمال السياسة اخلارجيةدور ال -2
إذا كان الدستور اجلزائري قد أفرد رئيس اجلمهورية بتمثيـل الدولـة علـى       

 م املعاهدات واالتفاقيات الدوليـة املستوى اخلارجي، فإنه أعطى الربملان دورا يف جمال إبرا
ار إليها آنفا تربط املش 131باعتبار أن هذه املعاهدات تؤثر يف التشريعات الداخلية، فاملادة 

                                                 
ال يمكن أن تكون النصوص "من النظام الداخلي لمجلس األمة على مايلي 71تنص المادة  - 1

ة محل تصويت على المتضمنة الموافقة على االتفاقيات أو المعاهدات المقدمة إلى مجلس األم
موادها بالتفصيل وال محل أي تعديل، يقرر مجلس األمة الموافقة على النص أو رفضه أو 

 " .تأجيله، يجب تعليل الرفض  أو التأجيل 
عالقة المؤسسة التشريعية بالمؤسسة التنفيذية، المرجع السابق ص الدآتور سعيد بو الشعير،  – 2

250. 
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مصادقة رئيس اجلمهورية على املعاهدات واالتفاقيات بضرورة املوافقة الصرحية من غرفيت 
  .الربملان

 احلاصل بالنسبة للسـلطة التشـريعية   التطور اإلجيايب  اإلشارة إىل وهنا ال بد من  
ـ   1976من دستور  158فقد كانت املادة  دات تقصر موافقة الربملان فقط علـى املعاه

السياسية واملعاهدات اليت تعدل حمتوى القانون، ومعىن هذا أن املعاهدات الـيت ال يـرى   
ال يعرضها ملوافقة اجمللس الشعيب ) اقتصادية مثال(رئيس اجلمهورية أهنا ذات طابع سياسي 

من خالل املادة  1989-02-23، واحلقيقة أن هذا التطور قد جاء مع دستور )1(الوطين
  .1996من التعديل الدستوري لسنة  131تقابلها املادة  منه واليت 122

  
غري أن حقيقة األمر هي أن هذا التطور يبقى ناقصا، إذ أن الدستور مل يوضـح     

الكيفية اليت يوافق هبا الربملان على نصوص املعاهدات واالتفاقيات فيما إذا كانت تتم بعد 
رضنا أن تكون كيفية موافقة الربملان على ، فلو فاملناقشة املفصلة أو التصويت بدون مناقشة

املعاهدات و اإلتفاقيات بنفس إجراءات املوافقة على القوانني العادية لكان جيب اإلشـارة  
  .  من الدستور بإضافة فقرة ثانية هلذه املادة  131إىل ذلك يف املادة 

  
   السلطة التنفيذية متتلك الوسائل املادية و البشرية: املطلب الثاين   

إن امتالك السلطة التنفيذية لوسائل التحكم يف املستجدات يعترب من             
األسباب املوضوعية اليت أدت إىل تراجع مكانة السلطة التشريعية، فهذه األخرية مل 
تتمكن من إجياد حلول لألزمات اليت واجهتها اجملتمعات ، خصوصا احلربني العامليتني 

 1929مات املالية و اإلقتصادية اخلانقة اليت كانت أمهها أزمة األوىل   والثانية و األز
ومل تتمكن من مواكبة التطور احلاصل يف جمال العلوم و التكنولوجيا، لذلك فإن 
السلطة التنفيذية وجدت الساحة خالية أمامها مبا متلكه من وسائل مادية و بشرية 

مث تصدر القرارات الالزمة يف  متكنها من استيعاب التطورات اجلديدة، والتكيف وفقها
الوقت املناسب، ويكفي معرفة أن اجلهاز اإلداري هو تابع للحكومة حىت نربهن على 

                                                 
 .247ص  عالقة املؤسسة التشريعية باملؤسسة التنفيذية، املرجع السابقالشعري،  سعيد بوالدكتور  – 1
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وجود وسائل بشرية ومادية متكن احلكومة من التحكم يف كل املستجدات، فاإلدارة 
تعترب أداة هامة يف مواجهة السلطة التشريعية نظرا النتشارها واتساع مهامها   

ف أن جهاز اإلدارة يتميز بالقوة والكفاءة يف العمل، فهو يتعامل مباشرة مع فمعرو
املواطنني ويعايش بصفة مستمرة املشاكل اليت يعاين منها اجملتمع، لذلك كان هذا 
اجلهاز مبثابة العني الساهرة اليت تطلع بواسطتها السلطة التنفيذية على ما يقع من 

الزمة يف الوقت املناسب، بل أصبحت اإلدارة مستجدات، ومن مث تصدر القرارات ال
صاحبة اإلختصاص دون منازع يف إعداد وصياغة النصوص التشريعية ذات األصل 
احلكومي، كذلك فإن قوة اإلدارة تكمن أساسا يف النشاط الذي تقوم به، ويف 

  )20( تصرفاهتا كشخص عام له امتيازات على األشخاص اخلاصة
      

  دارة اجلزائرية يف إعداد القواننيدور اإل: الفرع األول 
إن الدستور يعطي للربملان وحده سلطة إعداد القانون والتصويت عليه، لكن               

الواقع قد فرض تدخل اجلهاز اإلداري باعتباره متواجد يف مجيع امليادين، وبصفته جهازا 
فية، فمن هذا املنطلق يشارك يتميز بالدميومة، ويستحوذ على الوسائل التقنية و املادية الكا

السلطة التشريعية يف عملها، فاملبادرات التشريعية ذات األصل احلكومي بتم إعدادها 
وصياغتها على مستوى اإلدارة، فإذا كان الدستور يعطي صالحية املبادرة مبشاريع القوانني 

بتحضري  للحكومة بصفة عامة، فإن لرئيس احلكومة أن يطلب من عضو يف حكومته القيام
واليت تكليف اهلياكل اإلدارية التابعة له الوزير املعين ب وبناءا على ذلك يقوم، نص املشروع

تكون معنية مباشرة مبوضوع املشروع القانوين جبمع كافة املعطيات الالزمة عن املوضوع 
ام اقتراحات وأثناء القي وحتديد املشاكل املطروحة بدقة ووضع احللول املناسبة هلا يف شكل

هبذه املهمة فإن اإلدارة بإمكاهنا اللجوء إىل خرباء و اختصاصيني من خارجها سواء كانوا 
اقتصاديني أو اجتماعيني أو فنيني و تقنيني يف امليدان الذي له عالقة مباشرة أو غري مباشرة 
باملوضوع، وهذا حىت تكون احللول املقترحة أكثر واقعية وأكثر قابلية للتنفيذ و يستطيع 
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لوزير املكلف من طرف رئيس احلكومة هلذه املهمة أن يستعني ببعض نظرائه ممن لديهم ا
عالقة بتنفيذ النص التشريعي، وبعد صياغة النص يرسل مشروع القانون مصحوبا بعرض 
األسباب إىل األمانة العامة للحكومة يف عدد من النسخ يساوي عدد نواب الربملان زائد 

بعد ذلك تقوم األمانة العامة للحكومة بدراسة مشروع و، )21(عدد أعضاء احلكومة 
القانون على مستوى مصاحلها وتنصب هذه الدراسة على اجلوانب القانونية مثل مدى 
التطابق مع الدستور وتأثري املشروع على النصوص القانونية املوجودة، وتقوم األمانة العامة 

مة إلبداء اآلراء و املالحظات للحكومة بإرسال مشروع القانون إىل كل أعضاء احلكو
وبعد استالم اآلراء واملالحظات تقوم األمانة العامة للحكومة بإعداد مذكرة تلخص فيها 
اآلراء واملالحظات و االقتراحات و تبلغها إىل الوزير املعين ورئيس احلكومة واألمني العام 

يس احلكومة بعقد للرئاسة، وإذا حصلت اختالفات جوهرية بني أعضاء احلكومة يأمر رئ
جلنة وزارية مشتركة من أجل البت يف نقاط االختالف وإعداد املشروع النهائي للنص 
القانوين، ليتم بعد ذلك إدراجه يف جدول أعمال جملس احلكومة املقبل ملناقشته، وتقوم 
 األمانة العامة للحكومة بناءا على مداوالت جملس احلكومة مبراجعة املشروع وتقره هنائيا مث

ترسل نسخة هنائية منه إىل كل من رئيس احلكومة وأعضائه و األمني العام للرئاسة  
ويقترح على رئيس احلكومة ورئيس اجلمهورية قصد تسجيله يف جدول أعمال جملس 

الذي يدرس املشروع برئاسة رئيس اجلمهورية، لكن قبل الدراسة أمام جملس  )22(الوزراء
 القانون إىل جملس الدولة قصد مة ملزم بإحالة مشروعالوزراء فإن األمني العام للحكو

   )23(بداء الرأي اإلستشاريإ
إن اجلهاز اإلداري يعترب وسيلة يف يد احلكومة متكنها من التحكم يف زمام املبادرة  

التشريعية، خاصة بالنسبة لتلك اجملاالت ذات الطابع التقين و اليت تتطلب التخصص الدقيق 
لنص القانوين، فنواب الربملان وإن يكن منهم من هو متخصص غري أنه يف اجملال املعين با
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من الصعوبة مبكان إجياد متخصصني يف مجيع اجملاالت، و السلطة التشريعية حىت إن 
استعانت خبرباء ميدانيني عند دراسة مشروع القانون على مستوى اللجان الربملانية، فإن 

ة الكافية لكل جوانب املوضوع الذي يعىن به عامل الوقت ال يسمح هلذه اللجان بالدراس
النص القانوين، وهذا عكس األجهزة اإلدارية اليت متلك الوقت الكايف لدراسة كل 
     .    اجلوانب احمليطة باملشروع، وتكون هلا بذلك فرصة وضع ما تشاء من القواعد و األحكام

  
 ينتعامل السلطة التنفيذية مع اجملتمع املد: الفرع الثاين 

التمثيلية ملؤسسة نابعة أصال من إن التساؤل يف هذه النقطة يطرح حول الطبيعة            
و اليت يفترض أهنا املعرب الويف و الصادق عن تطلعات اجلماهري  ) الربملان ( االختيار الشعيب 

، بل إرغام احلكومة على جتسيد هذه )24(وانشغاالهتم لتبليغها إىل احلكومة بكل أمانة
تطلعات و حل هذه املشاكل بكل الوسائل القانونية و السياسية اليت متلكها، فالربملان ال

بدال من أن يكون وسيطا بني احلكومة والشعب أخذت السلطة التنفيذية زمام املبادرة  
فقد أوجدت لنفسها متعاملني سياسيني واجتماعيني و اقتصاديني من اجملتمع املدين من 

سية املمثلة أساسا يف الربملان، وهذا ألن املشاكل واالنشغاالت خارج التشكيالت السيا
السياسية و االجتماعية واالقتصادية أصبح الشعب يعرب عنها مباشرة أمام احلكومة دون 
حاجته إىل وسطاء من األحزاب السياسية و الربملانيني، وهذا البديل الذي أوجدته احلكومة 

ة ليس إال تلك النقابات العمالية بالدرجة األوىل، إضافة يف تعاملها مع اجملتمع املدين مباشر
وإىل غريها ) دينية، اجتماعية، اقتصادية ( إىل املنظمات املهنية و اجلمعيات غري السياسية 

من اجلماعات الضاغطة اليت أثبتت قوهتا وفعاليتها يف استقطاب اجلماهري، ففي العديد من 
مفاوضات ثنائية بينها و بني النقابات املهنية                    املرات متكنت احلكومة من الدخول يف 

و العمالية لالستماع إىل انشغاالهتا و من مث التوصل إىل احللول اليت ترضي الطرفني، مث 
  جتسيدها يف شكل قرارات هامة أو حىت مشاريع قانونية ال جيد الربملان إىل معارضتها سبيال
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فهي يف النهاية تعرب على إرادة فئة واسعة من أفراد الشعب، و بالتايل فإن جلوء احلكومة 
إىل هذه املنظمات و النقابات، وجتاوزها للربملان إمنا تربره القوة و الوسائل اليت متلكها هذه 
التنظيمات اليت تدخل حتت تسمية اجلماعات الضاغطة، فتتميز اجلماعات الضاغطة بكثرة 

األفراد املنتمني إليها، و هو أمر حاسم إذا نظر إليه من جهة توظيفه يف املواعيد  عدد
االنتخابية، فهذه األصوات الكثرية تغري و تؤثر يف سياسة الدولة وتزداد فعالية هذه الكثرة 
خصوصا إذا كان العامل النفسي يلعب تأثريه فيشعر كل فرد بقوة انتمائه إىل هذه 

وهناك عنصر آخر يف غاية  )25(د إميانه أكثر باألهداف املسطرةاجلماعات، كما يزدا
األمهية متلكه اجلماعات الضاغطة وهو اإلمكانيات املادية اليت عادة ما ال تتوفر لدى 
األحزاب السياسية ببساطة، فاجلماعات الضاغطة غالبا ما ال تكتفي باشتراكات أعضائها، 

األعضاء األشد حساسية باألهداف، كما بل تعتمد على التربعات السخية اآلتية من 
الننسى عامل التنظيم الذي تتوفر عليه اجلماعات الضاغطة أكثر مما هو موجود لدى 
األحزاب أو حىت الربملانيني أنفسهم، هذا التنظيم ال يكفي وحده بل جيب أن يكون فعاال 

ا يزيد من قوة مقترنا حبيوية أعضائه وإدراكهم اجليد لألهداف بكل دقة متناهية، و مم
اجلماعات الضاغطة هو امتالكها لوسائل تأثري فعالة تستعملها مع احلكومة أو مع 
األحزاب السياسية أو حىت مع بعض النواب داخل السلطة التشريعية، منها قوة اإلقناع 

أو لغرض جلب أكرب عدد من ) احلكومة ( أثناء املفاوضات مع األطراف األخرى 
القوة مستمدة أساسا من الوسائل املادية اليت متلكها، من مال  املناصرين، و لعل هذه

  .وسلطة النفوذ االقتصادي       واالجتماعي 
كما أن التهديد ميثل أهم الوسائل يف يد اجلماعات الضاغطة يف مواجهة احلكومة فهي 
عادة ما تلوح بتنظيم مظاهرات و احتجاجات أو تلجأ إىل إعالن اإلضرابات معتمدة يف 

لك على العدد الكبري للمنخرطني أو املتعاطفني تدفعهم لذلك على اخلصوص قوة إمياهنم ذ
باألهداف وإحساسهم بقرب هذه األهداف إىل تطلعاهتم، ألن من طبيعة الفرد أنه يؤمن 
بامللموس أكثر من إميانه بالوعود اليت هي من الوسائل التقليدية للمنتخبني و لألحزاب 

، و التهديد قد ميارس حىت على بعض أعضاء الربملان من قبيل السياسية على اخلصوص
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قطع بعض االمتيازات عنهم أو حث أعضاء اجلماعة لضاغطة على عدم التصويت 
لصاحلهم مرة أخرى، وهتدد هذه اجلماعات حىت بعض األحزاب بقطع اإلعانات املالية 

  .عنها إذا كانت متوهلا 
" SABOTAGE"طة اللجوء إىل وسيلة التهدميو تستطيع اجلماعات الضاغ            

وهي أن تقوم بكل ما يؤدي إىل إضعاف احلكومة أو حىت القضاء عليها، وهنا تتمتع 
بأساليب كثرية أمهها أن حتث أعضاءها على االمتناع عن أداء الضرائب إذا كانت هذه 

  )26(اجلماعة الضاغطة تنتمي إىل القطاع االقتصادي مثل منظمة أرباب العمل
إن كل هذه الوسائل املتوفرة لدى اجلماعات الضاغطة خولت هلا ال حمالة احلق يف أن 
تستمع احلكومة ملطالبها مباشرة  اعتبارا لتأثريها الكبري و قدرهتا على حتريك اجلماهري 
وتأليبها ضد احلكومة أو اختاذها أداة طيعة يف يد هذه احلكومة، ولعل دراسة الدور الذي 

اجملتمع املدين مبختلف أطرافه يف  األزمة املؤسساتية اليت عرفها النظام السياسي لعبه و يلعبه 
اجلزائري يبني بوضوح أكثر هذا الدور، و يربر ملاذا أصبحت احلكومة تتعامل مع اجملتمع 

  .املدين أكثر مما تتعامل مع الربملان باعتباره هيأة نابعة من اإلرادة الشعبية 
  
  نظمات اجملتمع املدين يف األزماتدور م: الفرع الثالث  

لقد كان دور منظمات اجملتمع املدين املختلفة حاضرا و فعاال منذ بداية األزمة              
السياسية اليت يعاين منها النظام السياسي اجلزائري، و على رأس هذه املنظمات اإلحتاد 

بضرورة تبين إصالحات سياسية  العام للعمال اجلزائريني و النقابات الطالبية، الذين نادوا
وفتح اجملال لتعددية الرأي و األحزاب، هذه املطالب مل تكن إال نتيجة و دعما يف نفس 

و اليت عرب من خالهلا  1988الوقت لألحداث اليت وقعت يف اخلامس أكتوبر من سنة 
ه الشعب اجلزائري عن إرادته يف تغيري طرق احلكم، وفعال فقد استجابت احلكومة هلذ

املطالب بفتح اجملال أمام التعددية احلزبية، كما متكنت النقابات العمالية و الطالبية من 
اإلفالت من سطوة احلزب الواحد الذي كان يصب كل إمكاناته يف خدمة احلكومة  

فقد حتولت منظمات اجملتمع املدين إىل أطراف فاعلة يف احلياة السياسية، و صارت  وعليه
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تقيم له احلكومة وزنا يف اختاذ القرارات اهلامة، بل واألكثر من ذلك طرفا مهما جيب أن 
هذه املنظمات تلعب دورا كبريا يف التأثري على الرأي العام أثناء االستحقاقات  فإن

االنتخابية    واملثال على ذلك حصول التيار اإلسالمي يف اجلزائر على أغلبية املقاعد 
، وذلك بسبب االستحواذ على 1991اليت نظمت سنة  النيابية يف االنتخابات التشريعية

النقابة اإلسالمية للعمل، إضافة إىل عدد كبري من املساجد اليت هلا تأثري كبري يف نفسية 
الفرد اجلزائري، و بعد ذلك فإن منظمات اجملتمع املدين كان هلا تأثري عكسي على الفوز 

ة آنذاك من حشد كثري من النقابات الذي حققه اإلسالميون، فقد متكنت السلطة السياسي
كان على رأسها اإلحتاد العام للعمال اجلزائريني بزعامة الراحل عبد احلق بن محودة من 
أجل إجياد وسيلة ملنع وصول اإلسالميني إىل احلكم دون تأليب الشعب ضدها، و قد 

ة جندت يف أمكنت هذه اجملهودات من إنشاء اللجنة الوطنية إلنقاذ اجلزائر، هذه اللجن
الذي " من املد األصويل " صفوفها كثري من منظمات اجملتمع املدين قصد محاية اجلمهورية 

كان يتهددها، وقد كان وقف املسار االنتخايب قبل الدور الثاين منه و متت مصادرة إرادة 
  . الشعب مبباركة من أطراف اجملتمع املدين

دين من دور سليب إذ أنه كان دائما وسيلة يف ومهما يكن ملنظمات اجملتمع امل             
يد احلكومة تستعملها يف ضرب خصومها، فإن الواقع يثبت أن هذه املنظمات كانت دائما 
األكثر وقوفا يف وجه احلكومة، و األمثلة على هذا كثرية فقد كان ملنظمات حقوق 

ز يف معارضة اإلنسان و النقابات املهنية و نقابة الصحفيني و احملامني دور بار
االنتهاكاتسس املتكررة للحريات العامة، و قد أعلن املرصد لوطين حلقوق اإلنسان عن 

كما أن مجعيات و منظمات اجملتمع ) 27(رفضه احملكمات العسكرية و احملاكم اخلاصة
أثناء ندوة الوفاق  1994املدين مل تكن غائبة عن احلوار الوطين الذي بدأ يف سبتمرب 

إىل املشاركة يف املؤسسات اإلستشارية اليت سدت الفراغ الذي تركه غياب الوطين إضافة 
، و أثناء هذه الفترة شاركت يف تأييد الدستور اجلديد 1997السلطة التشريعية إىل غاية 

و الواقع يؤكد أنه كلما وصلت السلطة السياسية إىل مأزق أو   1996نوفمرب  28بتاريخ 
أو اإلجتماعية أو اإلقتصادية إال وجلأت إىل أطراف انسداد بسبب املشاكل السياسية 

                                                 
) الفتنة  –الحصار  –الحجرة ( األستاذ أيمن إبراهيم الدسوقي، المجتمع المدني في الجزائر  - 27

 . 75ص   9مجلة المستقبل العربي، العدد 
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اجملتمع املدين مستغنية عن األحزاب السياسية و عن الربملان على السواء، فاإلضظرابات 
اإلجتماعية اليت شهدهتا كثريا من املناطق يف اجلزائر أثبتت أن السلطة التشريعية بعيدة جدا 

إبداء أي رد فعل، و حىت األحزاب  عن مشاكل الشعب، فلم يتمكن ممثلي الشعب من
السياسية عاجزة بسبب فقدان الثقة فيها، فلم يعد يراها املواطن إال جمموعة من األشخاص 
ينتهزون فرصة املواعيد اإلنتخابية لتحقيق أغراضهم الشخصية، و عليه فقد استثمرت 

) ممثلي العروش ( احلكومة الوضع لصاحلها من خالل فتح أبواب احلوار مع ممثلي املواطنني 
  .  و هم جمموعة من األشخاص وضع فيهم املواطن ثقته بدال من ممثليهم يف الربملان 

  
  ضعف دور األحزاب السياسية : الفرع الرابع 

إن األحزاب السياسية تعترب باألساس موضوعا لعلم السياسة، لكن ال ميكن              
لدور الفعال الذي تؤديه يف بناء املؤسسات جتاهلها يف علم القانون الدستوري و هذا ل

قائما على احلزب الواحد  1989الدستورية للدولة  فإذا كان النظام السياسي قبل دستور 
فإن الوضع قد تغري بعد هذا التاريخ و أصبحت التعددية السياسية أمرا واقعا أنتج أحزابا 

السياسي سواء مبشاركتها يف  متعددة اإليديولوجيات و األهداف، تشارك يف بلورة النظام
السلطة أو عن طريق املعارضة احلقيقية اليت تؤثر يف احلزب احلاكم، وتفرض عليه بعضا من 
أفكارها، و لعل السلطة التشريعية متثل الوسيلة األكثر فعالية اليت متلكها األحزاب السياسية 

  .قصد التأثري على السياسة العامة للبالد
ب السياسي يسعى دائما إىل هدف حمدد هو الوصول إىل احلكم و احلز              

   )28(ولكي يصل إىل ذلك عليه أن يعىن باملصلحة العامة أو أن يتظاهر بذلك على األقل
وعموما فإن الضغف الذي أضحى مييز أحزاب املعارضة يف مواجهة لسلطة يكمن يف 

  :ب يف النقاط التالية أسباب داخلية أي داخل األحزاب نفسها، و جنمل هذه األسبا
   
إن احلزب السياسي عند بدايته : عدم القدرة على جتسيد األهداف املسطرة  – 1  

األوىل يتمتع بقدرة كبرية على التعبئة اجلماهريية، لكن سرعان ما يفقد بريقه خصوصا إذا 
                                                 

مر، منشورات دار عباس الع –ليسلي ليبسون، الحضارة الديمقراطية، تعريب فؤاد مويساتي  - 28
 .  119ص  –بيروت  –اآلفاق 
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مل يتمكن من جتسيد أفكاره على أرض الواقع، وسبب هذا اإلخفاق هو أن أحزاب 
ضة تضع لنفسها أهدافا أكرب من إمكاناهتا، ويف أغلب احلاالت ال تسطر برناجما املعار

واضح املعامل يأخذ باحلسبان اإلمكانات املتاحة لتحقيق األهداف املرجوة، كما أن انسياق 
الكثري من األحزاب وراء مواجهات مع احلكومة دون األخذ يف احلسبان مسألة ميزان 

 .، غالبا ما أدى إىل نتائج عكسية القوى على الساحة السياسية
 
ونقصد هنا تكييف األفكار مع املتغريات  :عدم القدرة على التكيف مع املتغريات  – 2 

اإلجتماعية و الفكرية مع احلقائق املوضوعية اجلديدة، إذ تبقى الكثري من األحزاب عاجزة 
هذا العجز يكمن يف  عن اللحاق هبذه املتغريات املوضوعية، و لعل السبب الرئيسي وراء

اإلنغالق الفكري على الذات و رفض التفتح على األفكار األخرى حىت ولو كانت 
  .صائبة

  
إن الكثري من األحزاب السياسية تقف عاجزة عن إجياد صيغة : اإلنسداد التنظيمي  – 3 

 تنظيمية متكن هياكل احلزب من القيام بوظائفها بفعالية، وحتدث دميقراطية داخل احلزب
وهذا األمر يعود بالسلب على أداء احلزب داخل الساحة السياسية و بالتايل ينقص من قوة 

  )29(املعارضة داخل الربملان 
   
إن القول األصح هو أن الربملانيني ال ميثلون  :عالقة األحزاب مبمثليها يف الربملان  – 4  

بار هؤالء املمثلني يف الغالب إال األشخاص الذين انتخبوهم هلذه املهمة النيابية، غري أن اعت
أعضاء يف أحزاب سياسية يؤدي إىل احتمال حدوث تصادم بني الربملانيني و أحزاهبم 
األصلية، وهذا األمر ينبع من عامل نفسي يولد لدى النائب إحساسا بأنه يف مرتبة أعلى 

ثقة يف داخل احلزب الذي ينتمي إليه، فاختيار النائب يعين أوال و قبل كل شيء وضع ال
شخصه و كان يتقاسم هذه الثقة مع حزبه قبل إجراء االنتخابات، لكن مبجرد أن يتحصل 
على منصبه يف الربملان حيس النائب باستقالليته عن حزبه، لكن احلقيقة األدهى من كل 

                                                 
األستاذ عبد اإلله بلقزيز، المعارضة و السلطة في الوطن العربي، مجلة صادرة عن مرآز  - 29

 .  39إلى  32، ص من  2001دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، ديسمبر 
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هذا هي إحساس النائب ببعده عن اجلماهري اليت وضعت ثقتها فيه، وهذا األمر ناتج عن 
عيشية للمنتخب، خصوصا إذا كان ينتمي إىل حزب ميلك قاعدة شعبية تغري الظروف امل

غري خنبوية فيغري من موقعه االجتماعي نتيجة التعويضات املادية املرتفعة اليت يستفيد منها 
أعضاء الربملان، إضافة إىل االمتيازات العينية واالجتماعية اليت قد تدوم حىت بعد انتهاء 

يف أن هذا األمر خيدم كثريا السلطة التنفيذية اليت متلك وسائل العهدة النيابية، و ال شك 
تضغط هبا على النواب، فإضافة إىل إغرائهم باملرتبات املرتفعة و االمتيازات العينية األخرى 

وزراء ( ميكن إطالق وعود خبصوص تقلد مناصب عليا يف الدولة إما أثناء العهدة النيابية 
هاء العهدة االنتخابية خصوصا إذا كانت هناك مشاكل بني أو حىت بعد انت) يف احلكومة 

النائب و حلزب الذي ينتمي إليه، فخشية من االستغناء عن خدماته يلجأ إىل السلطة 
التنفيذية ألهنا يف النهاية توفر له مستوى معيشي أفضل و أكثر دميومة، و األمثلة كثرية عن 

يب اجلزائري إذ كثريا ما أعلن عدد من النواب مترد الربملانيني عن أحزاهبم يف اجمللس الشع
انفصاهلم عن حزهبم األصلي ليتجهوا بعدها إىل مناصب حكومية أو يف أحسن األحوال 
إىل إنشاء حزب جديد بربنامج مغاير و بأهداف أخرى مما يعين أن نائب الشعب قد أعلن 

للضغط على املنتخبني  ختليه عن األهداف املعلن عنها قبل انتخابه، و احلزب ميلك وسائل
من قبيل النظام االنتخايب الذي يقوم على أساس الالئحة و التمثيل النسيب، فاحلزب هو 
الذي خيتار من يكون على رأس الالئحة، لذلك جيد النائب نفسه جمربا على اخلضوع 
قى إلرادة حزبه خوفا من استبعاده من الالئحة يف االستحقاقات االنتخابية القادمة، لكن يب

تأثري هذه الوسيلة نسبيا بسبب شعور النائب بتفوقه و بسبب االمتيازات اليت توفرها 
احلكومة و  هي امتيازات مادية و معنوية مغرية جدا، كما أن الكتل الربملانية وسيلة 
للضغط على النواب و إجبارهم على التمسك باالنضباط احلزيب واالنصياع ألوامر القيادة 

ملان أثناء مناقشة مشاريع القوانني و التصويت عليها، غري أن الواقع يثبت احلزبية داخل الرب
انفالت هذه الوسيلة من يد احلزب بسهولة فالتصويت داخل اجمللس الوطين الشعيب 

  )30(شخصي
  

                                                 
 تصويت نواب: " نص على من  النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ت 63/3إن المادة  - 30

 .2000جويلية  30بتاريخ  46منشور بالجريدة الرسمية رقم " المجلس الشعبي الوطني شخصي 
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و ليس النائب جمربا على التصويت لصاحل إرادة الكتلة، بل له أن خيالف ذلك بناءا على  
  .رغبته الشخصية

أخريا فإن العالقة بني األحزاب و منتخبيهم من الربملانيني ترجع بالدرجة                 
األوىل إىل قوة احلزب و درجة التماسك واالنسجام داخله، فإذا كان حدوث اخلالفات  
واالنشقاقات شيء عادي يعرب على درجة الوعي الدميقراطي داخل احلزب نفسه، إال أن 

إذا غلبت سلبيات هذه الظاهرة على إجيابياهتا، فكثرة النتيجة تكون عكسية متاما 
االنشقاقات تعطي انطباعا لدى الشعب على الضعف الذي تعاين منه بنية األحزاب         

ونظرا لوجود صلة مباشرة و ظاهرة بني انشقاق احلزب و كتلته داخل الربملان فإن األمر 
لشعب و هذه األحزاب أو بني الناخبني يؤدي حتما إىل زعزعة الثقة أو حىت فقداهنا بني ا

و منتخبيهم يف الربملان، مما يؤدي إىل زعزعة الثقة اليت منحها الشعب للهيئة التشريعية 
بأسرها، فتكرار هذه احلوادث يف املؤسسة التشريعية دون غريها يولد الشعور لدى الشعب 

يعطي بعض التفسريات أن السلطة التنفيذية أقوى و هي أجدى بالثقة من غريها، و هذا 
عن تنامي العالقة بني احلكومة و اجملتمع املدين، فينبغي أن حيافظ احلزب السياسي على 

   )31(انسجامه و قوته التمثيلية بأن يكون متفتحا و متجاوبا مع اجملتمع املدين
 

 الربملان ميارس اختصاصا تشريعيا مقيدا: املبحث الثاين 
ة متارس اختصاصا مشروطا فيما يتعلق مبجال التشريع إن السلطة التشريعي           

ونالحظ أن الشروط اليت تقيد سلطة الربملان يف ممارسته لوظيفة سن القوانني إما شروط 
قانونية و هي تلك املرتبطة بأحكام الدستور و ما تنطوي عليه من قيود و إما شروط 

  . ال التشريعي موضوعية متلكها احلكومة كوسائل لتقييد الربملان يف اجمل
  
  تقييد سلطة الربملان اجلزائري مبوجب الدستور: املطلب األول  

                                                 
  205الدآتور موريس دوفيرجي ، األحزاب السياسية ، بدون دار نشر ، و بدون سنة ، ص  - 31

 .وما يليها 
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إن هذا االجتاه هو اجتاه عام يشمل أغلب األنظمة السياسية احلديثة، فقد           
اعتمدت خمتلف الدساتري فكرة حتديد االختصاصات التشريعية حصرا مبوجب مواد 

حكرا على الربملان، بل ينص الدستور يف أحكامه على متفرقة، كما مل تعد سلطة التشريع 
إمكانية ممارسة رئيس اجلمهورية للوظيفة التشريعية أو إمكانية جلوئه إىل إجراء االستفتاء 

  .الشعيب يف بعض القضايا ذات األمهية الوطنية 
    
الطابع اإلستثنائي لصالحية التشريع الربملاين يف الدستور : الفرع األول  

  ري اجلزائ
إن املؤسس الدستوري اجلزائري من خالل حتديده جملال التشريع مبوجب مواد             

حمددة يف الدستور قد حد من صالحيات السلطة التشريعية فصار تنظيم حياة األفراد 
مبوجب تشريعات هو االستثناء، و يف املقابل فإن  اجملال التنظيمي الذي يدخل ضمن 

يذية  قد عرف اتساعا كبريا، و لعل هذا الوضع ليس خاصا اختصاصات السلطة التنف
بالنظام السياسي اجلزائري بل جاء نتيجة لتغري األوضاع السياسية واالقتصادية   

واالجتماعية العاملية و أحسن مثال نأخذه هو النظام السياسي الفرنسي، فقد كانت 
سيادة األمة و اجملال هنا ال ترتكز على مبدأ  1789النظرية السائدة يف فرنسا بعد ثورة 

يتسع للتناول بالشرح هلذه النظرية و نشأهتا التارخيية، وإمنا ما نتناوله هو تأثريها على 
العالقة بني السلطتني التشريعية و التنفيذية، و عليه فإن سيادة األمة كل ال يتجزأ متارسها 

وم بكل األعمال باسم األمة، األمة بواسطة ممثليها و هم أعضاء الربملان، فهذا األخري يق
والنتيجة أن كل ما يصدر عن الربملان إمنا يعرب بالضرورة عن سيادة هذه األمة، و بالتايل 
فهو أمسى من أي عمل ميكن أن يلغيه، و يف هذا الصدد  فإن اهليئتني التشريعية و التنفيذية 

ر عن الربملان هو خمتلفتني متاما بسبب وجود سلطة أعلى من األخرى، فالتشريع الصاد
أمسى من النصوص التنظيمية اليت تصدرها احلكومة، و عليه ميكن إلغاء كل القواعد 
التنظيمية اليت تتعارض مع التشريع هذا األخري له األولوية على اجملال التنظيمي الذي كان 

ة وهذا يعترب ضيقا جدا، وهذه األولوية جاءت نتيجة العتبار القانون تعبري عن اإلرادة العام
كما أن  1789ما كرسته املادة السادسة من إعالن حقوق اإلنسان و املواطن لسنة 
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ينص يف أحكامه على أنه ال سلطة تعلو على سلطة  1791الدستور الفرنسي لسنة 
القانون، مما يعين أن الربملان وحده يعرب عن السيادة الوطنية، غري أن النتيجة اليت أوصلت 

سيطرة الربملان على الساحة السياسية يف فرنسا، لذلك كان لزاما  إليها هذه النظرية هي
إجياد حل للحد من السيطرة الربملانية يف جمال سن القوانني، كذلك فإن العمل التشريعي 
أصبح يتميز بالتقنية من خالل تنظيمه ملواضيع اقتصادية ومالية من أجل مواجهة األوضاع 

     )32(بني احلربني العامليتني األوىل و الثانية االجتماعية اجلديدة يف املرحلة ما 
قد تعمد حصر اجملال التشريعي عندما أعطى للتشريع  1958إن الدستور الفرنسي لسنة 

تعريفا ماديا و استبعد التعريف الشكلي الذي يعترب تشريعا كل ما هو صادر عن الربملان 
ار املادي فيعرف التشريع حسب وفقا لإلجراءات التشريعية دون حتديد اجملال، أما املعي

  .اجملاالت احملددة حصرا مبوجب مواد الدستور 
أما  جمال التشريع يف النظام القانوين اجلزائري فقد عرف مرحلتني خمتلفتني          

و كانت قصرية و مل تعرف التطبيق يسبب  1963فاملرحلة األوىل تبدأ مع دستور 
د مباشرة بعد االستقالل، لكن هذا ال مينع من التطرق الظروف السياسية اليت مرت هبا البال

  . 1976إليها، أما املرحلة الثانية فجاءت مع دستور 
   
  : 1963املرحلة األوىل مع دستور  – 1  
على الدستور األول للبالد   يوافق الشعب اجلزائر 1963سبتمرب  20بتاريخ            

صاحب السلطة التشريعية غري املقيدة، غري أن ومبوجبه ينشأ اجمللس التأسيسي الذي أصبح 
واقع األمر قد كان خالفا لذلك، فهياكل اجمللس مل تتمكن من القيام مبهامها السيما 
اللجان نتيجة تأجيل أشغاهلا بسبب عدم وصول اإلستدعاءات أو الوثائق أو عدم توافر 

زراء عن حضور النصاب القانوين الضروري لصحة االجتماع، ضاف إىل ذلك تغيب الو
االجتماعات و هو ما دفع ببعض النواب إىل اهتام احلكومة بأهنا املتسبب يف عجز اجمللس 
التأسيسي عن القيام مبهامه التشريعية، بل و جلوئها إىل التشريع بواسطة مراسيم يف اجملاالت 

                                                 
1- André Hauriou, Op cit , P 889 et suite  
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، هذا الوضع تسبب يف إضعاف كبري لسلطة )33(جمال القانون ناليت هي يف األصل م
لس الوطين، فسلطة التشريع صارت يف يد احلكومة اليت أصبحت تشرع بواسطة اجمل

الذي أعده اجمللس الوطين يف نفس االجتاه فهو يعطي  1963مراسيم  وذهب دستور 
للسلطة التشريعية صالحيات أوسع يف اجملال التشريعي، و لعل هذا األمر يرجع العتماد 

للشعب الذي ميارسها بواسطة ممثلني له يف جملس  فكرة أن الربملان ميثل السيادة الوطنية
تعطي اجمللس الوطين حق التعبري عن اإلرادة الشعبية  1963من دستور  28وطين، فاملادة 

و صالحية التصويت على القوانني و كذا مراقبة احلكومة، لذا فقد اعترب جمال التشريع هو 
هذا ال ميبع من وجود بعض املواد يف  األصل، أما اجملال التنظيمي فليس إال استثناءا، لكن

املتعلقة بتحديد  15الدستور تنص على بعض اجملاالت اليت يشرع فيها الربملان مثل املادة 
اجلرائم و العقوبات، هذه اجملاالت جاءت يف الدستور على سبيل املثال فقط و ليس على 

مهورية آنذاك إىل نص يوما حىت جلأ رئيس اجل 23سبيل احلصر، غري أنه مل متض أكثر من 
، و مبوجبها مت جتميد العمل بالدستور و حلت حمله سلطة 1963من دستور  59املادة 

  .رئيس اجلمهورية و بذلك انتهى العمل بالدستور الذي مل يطبق 
  
  : 1996و  1989و  1976املرحلة الثانية مع دساتري  – 2  
قانون يف النظام القانوين اجلزائر يقلب القاعدة تتميز املرحلة الثانية بالنسبة جملال ال           

هذه القاعدة اليت  1976اليت جتعل اجملال التشريعي للربملان هي األصل، و قد محل دستور 
مبوجبها احنصر العمل التشريعي للربملان يف مواد حمددة من الدستور و ال ينبغي له التشريع 

عرض عمله لإللغاء من طرف اجمللس يف غري اجملاالت اليت تنص عليها صراحة وإال ت
 15حبجة اعتدائه على اجملال التنظيمي، فاملادة ) الرقابة على دستورية القوانني (الدستوري 
من دستور  122تتفقان  مع املادة  1989من دستور  115و املادة  1976من دستور 

لربملان اليت حتصي جمموعة من اجملاالت اليت تدخل ضمن االختصاص التشريعي ل 1996
لكن هذه املادة ليست احلقل الوحيد للتشريع الربملاين وإمنا هناك جماالت أخرى يف مواد 

اليت تنص على  1996من دستور  125متفرقة من الدستور، غري أن الرجوع إىل املادة 

                                                 
 .  45بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، ص  الدآتور سعيد - 33
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يوضح " رئيس اجلمهورية ميارس السلطة التنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون :" أن
الدستوري اجلزائري املتجهة حنو تقييد سلطة الربملان، وهذا اقتداء بالدستور  نية املؤسس

، ولعل املؤسس الدستوري الفرنسي ملا قلب القاعدة اليت تعطي 1958الفرنسي لسنة 
الربملان جمال غري حمدد للتشريع إمنا أراد عقلنة النظام الربملاين الفرنسي، لذلك قدم تعريفا 

قانونا كل ما يصدر عن الربملان وفقا لالختصاصات املخولة له مبوجب  ماديا للقانون فيعترب
حددت بدقة اجملاالت اليت جيب أن يضع فيها الربملان  34الدستور كذلك فإن املادة 

القواعد العامة وتلك اليت يكتفي فيها بوضع املبادئ األساسية تاركا اجملال للسلطة 
ي جملاالت التشريع وتقسيمها إىل قسمني، فإن التنظيمية،لكن رغم حتديد الدستور الفرنس

الربملان الفرنسي ال مييز أثناء عملية التشريع بني اجملاالت اليت يضع فيها القواعد العامة 
واجملاالت اليت يكتفي فيها بوضع املبادئ األساسية، ومن جهة أخرى فإن الربملان يستطيع 

رض عمله لإللغاء  لكن ال يكون ذلك التعدي على صالحيات السلطة التنفيذية دون أن يع
 )34(إال بسكوت احلكومة

 
وتطور النظام  إن تقييد اختصاصات الربملان الفرنسي مربرة باملمارسة العملية              

الفرنسي على مدى عشرات السنني، وهذا عكس ما حصل يف النظام السياسي اجلزائري 
ال التشريعي قام حبصر املهمة األساسية الذي إضافة إىل حصر اجمل 1976من خالل دستور 

كذلك فإن )   127املادة ( للمجلس الشعيب الوطين يف الدفاع عن الثورة االشتراكية 
وهو الذي يقوم )  21/11املادة ( رئيس اجلمهورية هو الذي جيسد وحدة احلزب والدولة 

أعضاء السلطة بترشيح أعضاء اجمللس الشعيب الوطين قبل االنتخابات، وبالتايل يكون 
التشريعية تابعني للحزب ولرئيس اجلمهورية، وبالنتيجة يكون العمل التشريعي بكامله 
خاضعا لإلرادة السياسية للسلطة التنفيذية، فلم يكن هناك مربر يدعو إىل إعادة النظر يف 
التوازن بني السلطات أو إىل احلد من هيمنة السلطة التشريعية كما هو الشأن بالنسبة 

ظام السياسي الفرنسي، فميزان القوى يف النظام السياسي اجلزائري كان دائما مييل للن

                                                 
   558  -Ardant Philipe, Op- Cit , P 554  -34  
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لصاحل السلطة التنفيذية دون احلاجة إىل تقييد صالحيات الربملان عن طريق حتديد 
  . اختصاصاته مبوجب مواد الدستور

 سلطة رئيس اجلمهورية يف التشريع: الفرع الثاين
هورية يأيت على قمة السلطة التنفيذية فإنه يف بعض احلاالت إذا كان رئيس اجلم            

يشارك الربملان صالحية التشريع، ويكون ذلك إما عن طريق التفويض بالتشريع وهنا فإن 
الربملان يعطي رئيس اجلمهورية هذا التفويض التشريعي، وإما بواسطة األوامر اليت هلا قوة 

ربملان أو يف الظروف غري العادية، وهناك طريقة التشريع، ويتم ذلك بني دوريت انعقاد ال
أخرى ابتدعت باملمارسة الفعلية للسلطة يف النظام السياسي اجلزائري تتمثل يف التشريع 

لس األعلى أثناء فترة اجمل Les décrets législatifsبواسطة املراسيم التشريعية 
  .وة الوفاق الوطينوهو تاريخ انعقاد ند 1994إىل غاية  1992من سنة  )35(للدولة

  
  : التفويض التشريعي – 1  

يعترب التفويض التشريعي من أخطر الوسائل اليت متلكها السلطة التنفيذية واليت            
هتدد يف الوقت ذاته النظام الدميقراطي التمثيلي، فهو يعين ختلي السلطة التشريعية عن 

ية، لكن هذا اإلجراء مل يكن نتيجة اختصاص أصيل من اختصاصاهتا لصاحل السلطة التنفيذ
لتطور الفقه والفكر السياسي بقدر ما كانت نتيجة للمشاكل الواقعية اليت أعقبت احلرب 
العاملية الثانية، فامليكانيزمات اليت يعمل هبا الربملان وما مييزها من بطء وكذا سيطرة األهواء 

ة املشاكل املعقدة وما يلزم من الشخصية واملصاحل احلزبية على األعضاء ال تسمح مبواجه
فالتفويض التشريعي إجاء فرضته الظروف لذلك   )36(سرعة يف اختاذ اإلجراءات الالزمة

جيب على القوانني أن تتساير مع الوقائع اجلديدة ال أن تبقى جامدة حىت تؤدي إىل تعطيل 
ليس إال  ، وما ميكن قوله كذلك فإن التفويض التشريعي)37(احلياة الطبيعية للمجتمع

                                                 
تتعلق  1992أفريل  14م أ د مؤرخة في 02 – 92مداولة المجلس األعلى للدولة رقم : ينظر - 35

 .1992أفريل  15يخ بتار 28بالمراسيم ذات الطابع التشريعي، منشورة بالجريدة الرسمية رقم 
الدآتور محمد سليمان الطماوي، السلطات الثالث في الدساتير العربية، الطبعة الثالثة، دار  - 36

 . 72، ص 1974الفكر العربي، سنة 
 . 251الدآتور عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص  - 37
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نتيجة للفصل املرن بني السلطات القائم على مبدأ التعاون، فالربملان باعتباره صاحب 
السلطة التشريعية ال يفوض اختصاصه إال يف احلاالت اليت يرى أنه غري قادر بنفسه على 
ممارسة اختصاصه التشريعي، فيفوضه لرئيس السلطة التنفيذية قصد الوصول إىل حلول 

للمشاكل اليت قد تطرح فجأة، فيكون بالتايل التفويض التشريعي ضرورة سريعة وناجعة 
  . من حيث أنه يبحث أوال وأخريا عن الصاحل العام

 
 58 مبوجب املادة قد خول لرئيس اجلمهورية 1963ويف اجلزائر فإن دستور        

طين صالحية اختاذ إجراءات ذات صبغة تشريعية بناءا على طلب يقدمه إىل اجمللس الو
مبوجبه يفوض هذا األخري لرئيس اجلمهورية سلطة التشريع عن طريق األوامر، غري أن هذه 

  :السلطة مقيدة بشروط هي
  .حتديد مدة التفويض  -
 .تتخذ األوامر التشريعية يف جملس الوزراء -
 .يف أجل ثالثة أشهر على السلطة التشريعية للمصادقة عليها تعرض هذه األوامر -

امر التفويضية تعترب تشريعات عادية ألن اجمللس الوطين فوض جزءا من إن هذه األو      
اختصاصه التشريعي لرئيس اجلمهورية، كما أن هذه األوامر تعاجل مواضيع هي أصال من 
جمال القانون، إضافة إىل خضوعها للرقابة على دستورية القوانني من طرف اجمللس 

جهة أخرى فإن اشتراط عرض هذه ، ومن ) 1963من دستور  64املادة ( الدستوري
األوامر على مصادقة اجمللس الوطين يف أجل ثالثة أشهر يفهم منه أن األمر التشريعي ما مل 

  .يتم عرضه على مصادقة اجمللس الوطين فإنه يبقى ناقصا وال يرقى إىل درجة التشريع
ى سبيل احلصر مل حيدد اجملال التشريعي أو اجملال التنظيمي عل 1963إن دستور         

، فاملؤسس الدستوري اجلزائري مل )38("فإن التداخل يف اإلختصاص ال ميكن جتنبه "لذلك 
يبني القيمة القانونية لألوامر التشريعية يف حالة ما إذا رفض رئيس اجلمهورية عرضها على 
اجمللس التشريعي، كما مل يرتب أي جزاء عن ذلك، فهل تعامل هذه األوامر كالقرارات 

دارية فتخضع للقضاء اإلداري أو تعامل كأعمال تشريعية فتخضع لرقابة اجمللس اإل

                                                 
 . 56 الدآتور سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، ص - 38
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مل تتناول  1963الدستوري؟ إن الدساتري اليت عرفها النظام السياسي اجلزائري بعد دستور 
  . موضوع التفويض التشريعي

ر وعموما يبقى احلكم على شرعية التفويض التشريعي ميسورا إذا تعرض هلا الدستو       
صراحة سواء باملنع الصريح أو اإلجازة الصرحية، لكن األمر خيتلف يف حالة صمت 
الدستور، فاألصل أنه ال جيوز أن يفوض الربملان اختصاصاته إال إذا أجاز ذلك الدستور 
صراحة، فاملبدأ أن السلطات الدستورية عليها أن متارس اختصاصاهتا بنفسها و ال تتخلى 

ستعمال التفويض التشريعي حبجة مواجهة الظروف الطارئة كما عنها ألي سبب، وكثرة ا
حدث يف ظل اجلمهورية الفرنسية الثالثة والرابعة يؤدي حتما إىل إضعاف السلطة 

  )39(التشريعية واحنصار دورها التشريعي
          

الصالحيات التشريعية لرئيس اجلمهورية يف الظروف غري العادية وبني  -2  
  :ربملاندوريت انعقاد ال

كان أول ظهور حلالة الضرورة يف أملانيا أواخر القرن التاسع عشر فكان األمري         
ميلك سلطة اختاذ أوامر مستعجلة هلا قوة القانون حبجة الضرورة العمومية، أما يف فرنسا 
فلم تظهر حالة الضرورة إال عند بداية احلرب العاملية األوىل، أم يف النظام السياسي 

ئري فقد مت تنظيم حالة الضرورة يف خمتلف الدساتري املتعاقبة، ولعل ما جتدر مالحظته اجلزا
أن اجلزائر مل ختل أية فترة من فترات النظام السياسي فيها من الظروف غري العادية، لذلك 
نتناول هذا املوضوع من خالل الدساتري اجلزائرية وكذلك النصوص املنظمة للمراحل 

       )  1996إىل غاية  1992، مث بني 1965( اإلنتقالية 
            

  : 1963يف ظل دستور التشريع يف الظروف غري العادية  – 1 
تعطي رئيس اجلمهورية صالحية  اختاذ  1963من دستور  59إن املادة                 

إجراءات استثنائية يف حالة اخلطر وشيك الوقوع وذلك قصد محاية استقالل األمة 
السلطة ( ات اجلمهورية، ويف هذه احلالة يتوجب اجتماع اجمللس الوطين ومؤسس

                                                 
 .وما يليها 246الدآتور عمر حلمي فهمي، المرجع السابق، ص  - 39
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، إن هذه املادة غامضة يف صياغتها تعطي رئيس اجلمهورية كل السلطات )التشريعية
التقديرية من أجل اللجوء إىل اإلجراءات املنصوص عليها، ومل تشترط عليه إال شرط 

يقرر رئيس اجلمهورية وجود اخلطر اإلجتماع الوجويب للمجلس الوطين، فيكفي أن 
الوشيك مبفرده كي جيمد العمل بالدستور ويستأثر بكل السلطات، وهو ما حدث فعال 

 1963فقد جلأ الرئيس أمحد بن بلة إىل اإلجراءات اإلستثنائية ومل متض عن صدور دستور 
   )40(إال أياما قليلة

  :1976التشريع يف الظروف غري العادية يف ظل  -2
من  123إىل  119منصوص عليها يف املواد من إن الظروف اإلستثنائية                

ومبوجبها يتوجب على رئيس اجلمهورية اختاذ اإلجراءات الضرورية  1976دستور 
تقرر أنه يف حالة  119وختتلف هذه اإلجراءات حسب اختالف األوضاع، فاملادة 

حلصار، لكن ذلك يكون يف اجتماع الضرورة يقرر رئيس اجلمهورية حالة الطوارئ أو ا
تنص على إقرار احلالة االستثنائية عندما  120اهليئات العليا للحزب واحلكومة، واملادة 

تكون الدولة مهددة خبطر وشيك الوقوع على مؤسساهتا أو استقالهلا، ويف هذه احلالة 
فظة على استقالل ختول لرئيس اجلمهورية سلطة اختاذ اإلجراءات اخلاصة اليت تتطلبها احملا

األمة ومؤسسات اجلمهورية، وموازاة مع ذلك جيتمع اجمللس الشعيب الوطين وجوبا 
فتنص على حالة احلرب اليت يعلنها رئيس اجلمهورية  122باستدعاء من رئيسه، أما املادة 

يف حالة وقوع عدوان فعلي أو وشيك احلصول، ويتبع رئيس اجلمهورية إلعالن احلرب 
ل يف استشارة هيئة احلزب القيادية واجتماع احلكومة واالستماع إىل اجمللس إجراءات تتمث

األعلى لألمن، كما جيتمع اجمللس الشعيب الوطين حبكم القانون، ويف هذه احلالة يتوىل 
  )41(رئيس اجلمهورية كل السلطات

ع فإن سلطة التشري  123إىل  119من خالل قراءتنا لنصوص  املواد من                 
اليت يستأثر هبا رئيس اجلمهورية استثناءا ليست بسبب غياب السلطة التشريعية بل هي 
حاضرة وجمربة على االجتماع، لكن هذا االجتماع شكلي ليس له أي دور لسبب بسيط 

                                                 
 .57الدآتور سعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري، المرجع السابق، ص  - 40
يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى :" تنص على 1976من دستور  123المادة - 41

 ".رئيس الجمهورية جميع السلطات
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هو أن اختاذ إجراء احلالة االستثنائية من طرف رئيس اجلمهورية يكون أثناء اجتماع 
من الدستور  118ومة، وتؤكد الفقرة األخرية من املادة اهليئات العليا للحزب واحلك

 124، 122، 120أسبقية احلزب على السلطة التشريعية فيما خيص تطبيق أحكام املواد 
  .1976من دستور 

أما فيما بني دوريت انعقاد اجمللس الشعيب الوطين فإن لرئيس اجلمهورية        
أن يعرضها على موافقة السلطة التشريعية  أن يشرع بأوامر، لكن جيب 153مبوجب املادة 

اليت توافق أو ال توافق على النص بدون مناقشة، ويف هذه احلالة يثور التساؤل عن مصري 
األوامر التشريعية إذا مل يوافق عليها اجمللس الشعيب الوطين، كما أن الدستور مل يرتب 

هذين اإلشكالني يطرحان جزاءا عن عدم عرض هذه األوامر على السلطة التشريعية، إن 
 1963بنفس الطريقة اليت طرحا هبا بالنسبة للتفويض التشريعي الذي أقره دستور 

عدم وجود نظام الرقابة على دستورية القوانني، وقد  1976ويضاف إليهما يف دستور 
  .كان موجودا يف الدستور السابق 

  :  1996و 1989التشريع يف الظروف غري العادية يف ظل دستوري  – 3
وضع هذين الدستورين شروطا موضوعية وأخرى إجرائية جيب توفرها لكي               

يلجأ رئيس اجلمهورية إىل احلاالت املنصوص عليها دستوريا يف الظروف غري العادية 
منه على أن تنظيم حاليت الطوارئ  92ينص يف املادة  1996وبالرغم من أن دستور 

ضوي، إال أن هذا القانون قد تأخر يف الصدور وبقي التنظيم واحلصار يتم مبوجب قانون ع
الوحيد للظروف غري العادية ممثال يف أحكام الدستور اليت ال حتتوي إال قواعد عامة، فأول 
شرط ينبغي أن يتقيد به رئيس اجلمهورية إلعالن حالة الطوارئ أو احلصار هو الضرورة 

إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك أن امللحة، أما شرط احلالة االستثنائية فهو 
يصيب مؤسساهتا الدستورية أو استقالهلا أو سالمة تراهبا فرئيس اجلمهورية جمرب أوال على 
العمل وفق القواعد الدستورية العادية اليت تكفل كل احلقوق واحلريات األساسية، وإذا 

ة بالظروف غري العادية وبوصفه رأى أن مواجهة الوضع املتردي ال تتم إال بالقواعد اخلاص
 )42(حامي الدستور يستطيع إقرار اإلجراء األقل خطورة على احلقوق واحلريات الفردية
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فيعلن مثال حالة الطوارئ بدال من حاليت احلصار أو احلالة االستثنائية، أما الشرط الثاين 
  .فهو املدة إذ جيب أن يكون إعالن حاليت الطوارئ أو احلصار ملدة معينة

أما احلالة االستثنائية فلم يشترط فيها الدستور املدة املعينة بل ينص على أن          
انتهاءها يتم حسب إجراءات إعالهنا، ولعل ما جتدر مالحظته بالنسبة إىل هذا الشرط هو 
عمومية املدة املعينة اليت ميكن أن تطول وفقا للسلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية وحده 

للهيئات الدستورية  شروط الشكلية فتتمثل أساسا يف االجتماع الوجويبكما أن ال
  :واالستشارية يف الدولة

اجتماع اجمللس األعلى لألمن باعتباره هيئة استشارية فإن رئيس اجلمهورية جمرب  -         
على استشارته دون أن جيرب على األخذ برأي أعضائه، إضافة إىل أن رئيس اجلمهورية هو 

ئيس اجمللس األعلى لألمن، ومن جهة أخرى فإنه جيب تقدير اآلراء اليت يصدرها نفسه ر
   )43(هذا اجمللس يف جمال أمن الدولة

وهذا : استشارة جملسي الربملان ورئيس احلكومة ورئيس اجمللس الدستوري -        
ى بالنسبة إلقرار حاليت الطوارئ واحلصار، ولعل كل هؤالء هم أعضاء يف اجمللس األعل

لألمن، لذلك كانت استشارهتم شيئا ضروريا لرئيس اجلمهورية حىت يكون لقراره الدعم 
الكايف، وهو األمر الذي يعطيه سلطة ما يراه مناسبا من إجراءات وللمدة اليت يراها 
ضرورية، وأما إذا أراد رئيس اجلمهورية متديد املدة فإنه يلزم احلصول على موافقة الربملان 

يه اجملتمعتني معا، ولكن يف يد رئيس اجلمهورية الفرصة األوىل اليت متكنه من املنعقد بغرفت
اإلفالت من طلب موافقة الربملان، إذ أن حتديد مدة حالة الطوارئ أو احلصار للمرة األوىل 
ليس مقيدا بشرط،فهو يدخل يف إطار السلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية، أما يف احلالة 

روط الشكلية تتمثل يف استشارة رئيسي غرفيت الربملان واجمللس االستثنائية فإن الش
الدستوري واالستماع إىل اجمللس األعلى لألمن وجملس الوزراء كما جيتمع الربملان وجوبا 
ويف هذه احلالة يعطي الدستور لرئيس اجلمهورية السلطة املطلقة يف اختاذ كل اإلجراءات 

لة، وعليه يطرح التساؤل حول جدوى اجتماع االستثنائية اليت تستوجبها ظروف احلا
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الربملان إذا كان رئيس اجلمهورية يتمتع بكل الصالحيات مبا فيها صالحية التشريع عن 
  )44(من الدستور 124طريق األوامر وفقا لنص املادة 

 1992مث بني  1965(التشريع يف ظل النصوص املنضمة للمراحل االنتقالية  – 4
  ):1996و

وقد  1965ائر مرحلتني انتقاليتني، األوىل كانت بعد حدوث انقالب سنة لقد عرفت اجلز
، أما املرحلة االنتقالية الثانية فكانت بني سنيت 1965جويلية   10مت تنظيمها مبوجب أمر 

وجاءت بعد توقيف العمل بالدستور بسبب الثغرة القانونية املوجودة  1996و 1992
تشريع والسلطة التشريعية أثناء فتريت جتميد العمل ، والسؤال هنا هو ما مكانة ال)45(فيه

  بالدستور؟
مل حيدد اإلجراءات الواجب إتباعها يف التشريع وال العالقة  1965جويلية  10إن أمر     

بني السلطات العامة، وكل ما نص عليه هو تشكيل جملس الثورة الذي يقوم مقام السلطة 
ا معينني ورئيسه هو نفسه رئيس جملس عضو 26التشريعية، ويتكون هذا اجمللس من 

احلكومة الذي يعوض منصب رئيس اجلمهورية، هذا األمر يربر حتول أعضاء جملس الثورة 
إىل جمرد موظفني خيضعون لإلرادة املطلقة لرئيسهم، فصالحيات جملس الثورة هي 

  .استشارية تقتصر على إبداء الرأي حول األوامر اليت يصدرها رئيس جملس احلكومة
اليت أعقبت استقالة رئيس  1996و 1992أما املرحلة االنتقالية الثانية املمتدة بني    

اجلمهورية فقد متيزت مبرحلتني خمتلفتني، فاملرحلة األوىل عرفت اجمللس الوطين 

                                                 
يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في :" على 1996من دستور  124/3تنص المادة  - 44

  "من الدستور 93ة الحالة اإلستثنائية المذآورة في الماد
األستاذ مراد بدران، االختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية : ولمزيد من التفاصيل ينظر

                          9ص  2000 - 2مجلة إدارة العدد  –النظام القانوني لألوامر  –من الدستور  124بمقتضى المادة 
 .وما يليها

مواجهة الوضع السياسي الذي آلت إليه البالد بعد  1989من دستور  84لم تستطع المادة  - 45
شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب اإلستقالة الذي تزامن مع حل البرلمان،فالمادة المذآورة لم 

 .تنص على حالة الشغور بسبب اإلستقالة إذا اقترنت مع حل البرلمان
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االستشاري، أما املرحلة الثانية فكانت ابتداءا من أرضية الوفاق الوطين اليت عرفت اجمللس 
   )46(كهيئة تشريعية ( C N T) الوطين االنتقايل

أنشأ اجمللس األعلى  1992يناير  14إن اجمللس األعلى لألمن بناءا على إعالنه بتاريخ     
الذي حل حمل رئيس اجلمهورية، ويتكون اجمللس من مخسة أعضاء من  (H C E)للدولة 

لثانية، تتمثل بينهم الرئيس، وقد حدد اإلعالن صالحيات اجمللس األعلى للدولة يف مادته ا
إىل غاية انتهاء العهدة  1989يف ممارسة السلطات املخولة لرئيس اجلمهورية يف دستور 

، وعليه فإن اجمللس يضطلع مبهام السلطة التنفيذية 1988االنتخابية اليت بدأت سنة 
مل يعني اهليئة اليت تقوم بوظيفة  1992يناير  14ويالحظ األستاذ حممد براهيمي أن بيان 

ريع بعد الشغور الذي تركه غياب السلطة التشريعية، ويتعجب من أن اجمللس األعلى التش
، وقد أخذ اجمللس األعلى للدولة باملبادرة من خالل )47(لألمن مل يفصل يف هذا األمر

ليقرر لنفسه صالحية التشريع بواسطة  1992أبريل  04املؤرخة يف  02- 92مداولته رقم 
يصدرها رئيس اجمللس األعلى للدولة  وقد مت إنشاء اجمللس  اليت )48(املراسيم التشريعية
الذي يقوم بوظيفة استشارية يف اجملال التشريعي، وهو تابع كلية  )49(الوطين االستشاري

للسلطة التنفيذية ألن اجمللس األعلى للدولة هو الذي أنشأه، وعليه فإن املرسوم الرئاسي 
من هذا  06لس االستشاري الوطين فاملادة هو الذي حيدد تشكيل وعمل اجمل 39- 92رقم 

عضو ينتمون إىل كل الفئات ) 60(املرسوم حتدد أعضاء اجمللس االستشاري بستني
االجتماعية للشعب اجلزائري من عامل الشغل واالقتصاد والتربية والشبيبة والثقافة وخمتلف 

كل املصاحل من خالل العلوم، فهذه التركيبة متكن اجمللس األعلى للدولة من اإلطالع على 
                                                 

ائية، لنيل شهادة ماجستير األستاذ بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروف اإلستثن - 46
 .127 – 126ص  2001في القانون، آلية الحقوق ببن عكنون، سنة 

1- Mohamed Brahimi, Le pouvoir en Algérie et ses formes d  expressions 
institutionnel, OPU Alger, 1995- 1996 , P 93. 

يتخذ المجلس األعلى للدولة :" على ما يلي 92/02تنص المادة األولى من المداولة رقم  -  48
التدابير التشريعية الالزمة لضمان استمرارية الدولة وتنفيذ برنامج الحكومة حتى يعود السير 

 ".العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، بموجب مراسيم ذات طابع تشريعي
د تساع:" على 1992يناير  14من إعالن المجلس األعلى لألمن بتاريخ  06تنص المادة  - 49

غير أنه لم يتم تحديد تسمية هذه الهيئة أو تشكيلها " المجلس األعلى للدولة هيئة استشارية وطنية
قام بإنشاء المجلس  92/02من مداولته رقم  02لذلك  فإن المجلس األعلى للدولة بموجب المادة 

 .الوطني اإلستشاري
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اآلراء االستشارية اليت يبديها اجمللس االستشاري، ومما ال شك فيه هو أن إنشاء اجمللس 
االستشاري الوطين من أجل سد الفراغ الذي أحدثه غياب املؤسسة التشريعية، لكن 

قد جعل كل السلطات يف ) اجمللس األعلى للدولة( الواقع غري ذلك إذ أن اجلهاز التنفيذي 
فاجمللس االستشاري ال ميلك القرار بل دوره يقتصر على إصدار تقارير والقيام  )50(يده

بدراسات للمواضيع اليت حتال عليه ويعطي رأيه فيها، وإذا كان جلوء اجمللس األعلى للدولة 
فإن األخذ بالرأي  39- 92إىل اجمللس االستشاري إجباريا مبوجب املرسوم الرئاسي رقم 

) التشريعية والتنفيذية(هنا نستنتج أنه يف غياب السلطتني الدستوريتني ليس إجباريا، من
بل فرضها منطق احلفاظ على  ويف ظل سلطة تنفيذية واقعية ال تستند إىل أية شرعية قانونية

، فإن السلطة 1988أكتوبر  05الدولة اجلزائرية ومبادئ الدميقراطية املكتسبة بعد أحداث 
لساحة تاركة اجملال لسلطة تنفيذية حتتكر كلية اجملال التشريعي التشريعية غابت كلية عن ا

  .حبجة احلفاظ على الدولة اجلزائرية ف ظل الظروف غري العادية
بقيت األوضاع  1988وبعد انتهاء العهدة الرئاسية اليت بدأت يف ديسمرب          

حلة اإلنتقالية األوىل السياسية على حاهلا، فأزمة غياب املؤسسات الدستورية مل تستطع املر
جتاوزها، لذلك كان لزاما على اجمللس األعلى لألمن أن جيد )  1994 – 1992( 

مؤسسات املرحلة اإلنتقالية الثانية، وفعال مبوجب ندوة الوفاق الوطين اليت ضمت 
شخصيات وطنية معروفة مت استحداث منصب رئاسة الدولة مكان اجمللس األعلى للدولة 

مكان )  C N T( احلكومة، كما مت وضع اجمللس الوطين االنتقايل واستحدث جهاز 
اجمللس االستشاري الوطين، وبذلك انتهت فترة التشريع بواسطة املراسيم التشريعية اليت 

  ).اجمللس األعلى للدولة ( يكون مصدرها اجلهاز احلكومي 
قد تبنت الفصل  1994جانفيي  31إن أرضية الوفاق الوطين اليت نشرت بتاريخ          

فلم يكن اجمللس الوطين  )51(بني السلطات بفصلها بني اجلهازين التنفيذي والتشريعي
من أرضية الوفاق الوطين توكل مهمة  25االنتقايل جمرد هيئة استشارية إذ أن املادة 

                                                 
50- Dr Mohamed Brahimi, Op-Cit, P 101.  

تخضع هيئات المرحلة االنتقالية للدستور :" أرضية الوفاق الوطني على من 05تنص المادة  - 51
يناير  31بتاريخ  06منشورة بالجريدة الرسمية رقم " ولألحكام المتعلقة بها الواردة في هذا النص

 . قد تبنى نظام الفصل بين السلطات 1989، ومن المعلوم أن دستور 1994سنة 
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وهذا  )52(التشريع للمجلس االنتقايل بواسطة األوامر يف املواد املتعلقة مبيدان القانون
رة من احلكومة أو فيما يتعلق بأهداف املرحلة االنتقالية مببادرة من ثلث أعضاء اجمللس مبباد

  .بعد موافقة احلكومة
غري أن ما يالحظ يف هذه النقطة هو إحداث قاعدة جديدة مل تكن معروفة وهي          

سمية تسمية النصوص التشريعية الصادرة من هيئة تشريعية بتسمية األوامر رغم أن هذه الت
عادة ما تكون للنصوص ذات الطابع التشريعي املخولة دستوريا لرئيس اجلمهورية، وال بد 
من مالحظة أن أرضية الوفاق الوطين أوكلت املهمة التشريعية للمجلس الوطين االنتقايل 
دون رئيس الدولة وال احلكومة، لكن الواقع يثبت تأثري اجلهازين األخريين على سلطة 

اإلنتقايل يف جمال التشريع، فاجمللس ليس هيئة منتخبة فهو يتكون حسب  اجمللس الوطين
من أرضية الوفاق الوطين من مائيت عضو كلهم معينون، إما من طرف الدولة أو  27املادة 

، ويقوم اجمللس الوطين )53(والقوى االقتصادية واالجتماعية من ضمن األحزاب السياسية 
بعد أن يبادر هبا رئيس احلكومة  )54(باألغلبية البسيطةاالنتقايل بالتصويت على األوامر 

ويصادق عليها مبجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الدولة، كما ميكن ألعضاء اجمللس 
الوطين االنتقايل أن يبادروا بأوامر، غري أن مبادرهتم تقتصر على أهداف املرحلة االنتقالية 

املتعلق  1994يناير  29املؤرخ  40- 94اليت وردت يف مقدمة املرسوم الرئاسي رقم 
بنشر أرضية الوفاق الوطين، أما بالنسبة مليدان القانون فاحلكومة حتتكر املبادرة، وإضافة 
إىل هذا التحديد يف جمال املبادرة فإن اشتراط التصويت على األوامر باألغلبية البسيطة من 

سهولة، فعدد أعضاء اجمللس شأنه أن يرجح كفة السلطة التنفيذية لتمرير أي مشروع أمر ب
وهو عدد يكفي لتقرير ) باملائة  15(عضوا  30الذين تعينهم الدولة و البالغ عددهم 

  .األغلبية البسيطة املطلوبة

                                                 
   Dr M. Boussouma, La constitution de 1989 entre le 11- 01- 1992 et - 52 

le 16-11- 1995, Revue IDARA , N 2-2000, P 90.  
لم يراع في تعيين أعضاء المجلس الوطني االنتقالي من األحزاب السياسية الوزن الشعبي  - 53

 .لكل حزب، لكن تم اقتسام المناصب بصفة متساوية
يصوت المجلس الوطني االنتقالي على :" ني علىمن أرضية الوفاق الوط 26/1تنص المادة  - 54

 ".األوامر باألغلبية البسيطة
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من هنا نستنتج أن سلطة التشريع اليت منحتها أرضية الوفاق الوطين للمجلس            
يعية احلقيقية مها احلكومة ورئيس الوطين االنتقايل هي سلطة شكلية وأن السلطة التشر

 )55(الدولة، واجمللس ليس إال غرفة توافق على ما يصدره اجلهاز التنفيذي
 

  جلوء رئيس اجلمهورية إىل االستفتاء الشعيب: الفرع الثالث
   

إضافة إىل حصر جمال التشريع يف مواد الدستور فأن الدستور منح رئيس             
رة الشعب مباشرة عن طريق االستفتاء، هذه اإلمكانية وإن اجلمهورية إمكانية استشا

كانت لصاحل السلطة التنفيذية فإهنا بالتأكيد تعترب حتديدا لصالحية التشريع اليت تشكل 
االختصاص األساسي للربملان، فرئيس اجلمهورية ميكنه اللجوء مباشرة إىل إرادة الشعب 

وضوع معني أو قضية ذات أمهية وطنية الستفتائه حول م) 1996من دستور  7/4املادة (
وتبقى السلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية واسعة يف )  1996من دستور 77/8املادة ( 

املواد اليت يراها هو دون سواه أهنا ذات أمهية وطنية، وهذا عكس الدستور الفرنسي لسنة 
ء بقيدين رئيسيني الذي قيد ولو نظريا صالحية جلوء رئيس اجلمهورية إىل االستفتا 1958

يتمثل القيد األول يف عدم إمكانية جلوء رئيس اجلمهورية إىل االستفتاء إال باقتراح من 
احلكومة أو من أحد جملسي الربملان، كما أن اقتراح االستفتاء جيب أن يتم أثناء انعقاد 

رتني الدورة الربملانية، أما يف حالة ما إذا أرادت احلكومة اقتراح استفتاء بني الدو
من الدستور  11املادة ( التشريعيتني فلها إمكانية استدعاء الربملان يف دورة غري عادية

، أما القيد الثاين فيتمثل يف املواضيع احملددة اليت ميكن أن يلجأ فيها ) 1958الفرنسي لسنة 
فكل استفتاء  1958من دستور  11رئيس اجلمهورية لالستفتاء وهي مذكورة يف املادة 

يكون موضوعه تنظيم السلطات العمومية أو املصادقة على اتفاقية أو  جيب أن
  .)56(معاهدة

                                                 
1 – Dr M – Boussouma, Op.cit, P 91.  

األستاذة سالماني ليلى، االستفتاء في الجزائر، رسالة ماجستير، آلية الحقوق بن عكنون،  - 56
 . 101- 100، ص 1999سنة 
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قد جعل االستفتاء منضما بطريقة تعطي اهليئة  1963ويف اجلزائر فإن دستور         
من  73املادة ( التشريعية جماال مشتركا مع رئيس اجلمهورية عند استعماله حق االستفتاء 

لقصر عمر هذا الدستور مل يتسن وضع قواعد إجرائية ولكن نظرا )  1963دستور 
وشكلية ملمارسة حق اللجوء إىل االستفتاء، وعليه فإن الدراسة تنصب على الدساتري التالية 

وقد سبق بيان أن  الدستور اجلزائري قد جعل اجملال التشريعي حمصورا  1963لدستور 
ا آخر يتمثل يف اقتحام السلطة مبوجب مواده، ومل يكتف هبذا احلصر إذ يضيف إليه حصر

التنفيذية للمجاالت احملددة للسلطة التشريعية بواسطة حق اللجوء إىل االستفتاء الشعيب 
املمنوح لرئيس اجلمهورية، والسؤال املطروح هو ما مدى تأثري االستفتاء الشعيب على 

دي التع"اختصاصات السلطة التشريعية ؟ وكيف ميكن هلذه األخرية مقاومة هذا 
  على صالحياهتا يف جمال إعداد القوانني؟ " الدستوري
إن أثر اللجوء إىل االستفتاء الشعيب على االختصاص الشريعي للسلطة التشريعية،          

ويظهر جليا من خالل املواضيع اليت يتناوهلا االستفتاء وهي مواضيع ميكن أن تدخل ضمن 
يل أي تشريع عادي بقانون استفتائي  اختصاصات السلطة التشريعية، وعليه ميكن تعد

وهنا يصري القانون االستفتائي  مببادرة من رئيس اجلمهورية يف مرتبة أعلى من التشريع 
الذي صادق عليه الربملان، وال تستطيع السلطة التشريعية الرد على هذا التعدي من قبل 

ارضة للتوجه السياسي رئيس اجلمهورية، إذ لو افترضنا أن تشكيلة الربملان من أغلبية مع
لرئيس اجلمهورية فإن نواب الربملان ال ميكنهم بتاتا اقتراح تعديل قانون استفتائي بقانون 
عادي، وذلك التزاما بقاعدة توازي األشكال، وهناك أيضا عقبات إجرائية تتمثل على 
لك اخلصوص يف وجود الغرفة الثانية اليت يعني فيها رئيس اجلمهورية ثلث األعضاء، كذ

تدخل احلكومة يف وضع جدول أعمال السلطة التشريعية إذ يتم إعداد جدول األعمال 
حسب ترتيب األولوية للمشاريع واالقتراحات اليت ترى أهنا ضرورية لتنفيذ برنامج 

   )57(احلكومة
  

  وسائل السلطة التنفيذية لتقييد دور الربملان: املطلب الثاين
                                                 

 .وما يليها 102لجزائر، المرجع السابق، ص األستاذة سالماني ليلى، االستفتاء في ا - 57
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وسائل تستطيع بواسطتها تقييد دور السلطة التشريعية  متتلك السلطة التنفيذية عدة       
وتتمثل هذه الوسائل يف بيان السياسة العامة للحكومة الذي ميكن السلطة التنفيذية من 
التهرب من مناقشة مشروع القانون وما ميكن أن ينجر عنها من اقتراحات تعديله من 

الذي وإن اعترب هيئة تنتمي إىل ) جملس األمة ( طرف النواب، وهناك كذلك الغرفة الثانية 
السلطة التشريعية إال أن احلكومة ميكن أن تستعملها ملواجهة أية تعديالت قد يقرها 

  .أعضاء اجمللس الشعيب الوطين على املشروع األصلي للقانون موضوع املناقشة
     

التصويت على بيان السياسة العامة للحكومة والتصويت بدون : الفرع األول
  ةمناقش

تهرب من املناقشة الربملانية ملشروع متلك احلكومة وسيلة هامة متكنها من ال         
القانون وما ميكن أن ينجر عنها من اقتراحات تعديل قد متس جبوهر النص التشريعي، إذ 
ميكن للحكومة أن تطلب التصويت بالثقة من اجمللس الشعيب الوطين وهذا وفقا للفقرتني 

 64و 63و 62، وباللجوء إىل نص املواد 1996من دستور  84من املادة  الثالثة والرابعة
املتعلق بعالقات الربملان واحلكومة فإن طلب التصويت  02- 99من القانون العضوي رقم 

بالثقة يسجل وجوبا يف جدول أعمال اجمللس الشعيب الوطين الذي يصوت أعضاءه 
سلطة إضافية يف مواجهة السلطة باألغلبية البسيطة، وتكتسب احلكومة هبذا الدعم 

التشريعية، لكن الربملان من جهته إذا مل يصوت بالثقة لصاحل احلكومة عرض نفسه لتطبيق 
احلكومة يقرر رئيس  ة، فبدال من قبول استقال1996من دستور  129نص املادة 

اجلمهورية حل اجمللس الشعيب الوطين وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة وهو اإلجراء 
ألقرب إىل املنطق خصوصا إذا رأى رئيس اجلمهورية يف احلكومة احلالية األكثر جتانسا ا

  .واألقرب إىل تطلعاته وبرناجمه
وإجراء التصويت على النص بدون مناقشة يكون بالنسبة لألوامر الرئاسية اليت يتم          

قبول أي تعديل  التصويت عليها من طرف الغرفتني يف أول دورة تشريعية للربملان ودون
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، وكذلك فإن االتفاقيات واملعاهدات ال ميكن أن )58(وبعد االستماع إىل اللجنة املختصة
   )59(تكون حمل تصويت على موادها بالتفصيل أو حمل تعديل

ويعترب التصويت بدن مناقشة وسيلة للحكومة يف مواجهة األغلبية داخل الربملان         
هو يهدف إىل ضرب التجانس احلاصل داخل األغلبية خاصة أكثر منه ملواجهة املعارضة، ف

إذا كانت هذه األغلبية مشكلة من تشكيلتني سياسيتني أو أكثر، فهذا التصويت هو إجراء 
يعود بآثار سلبية على السلطة التشريعية ألنه حيد من حرية النواب يف اجملال التشريعي 

وه ضروريا أثناء املناقشة، فاحلكومة ويقطع الريق أمامهم إلحداث أي تعديل ميكن أن ير
، فهو يف النهاية تصويت بالثقة لصاحل )60(تضعهم أمامهم خيارين إما الكل أو الالشيء

  .احلكومة
  جملس األمة وسيلة احلكومة للضغط على السلطة التشريعية: الفرع الثاين

سياسي اجلزائري يعترب إحداث غرفة ثانية يف الربملان فكرة مستحدثة يف النظام ال        
، وقبل هذا الدستور كانت السلطة التشريعية تتكون من غرفة 1996جاءت مع دستور

واحدة تتمثل يف اجمللس الشعيب الوطين الذي حيتكر لوحده صالحية التشريع، أما وقد 
أحدث جملس األمة كغرفة ثانية فإن السلطة التشريعية قسمت بني غرفتني ختتلفان من 

قة التشكيل، والسؤال هو هل إحداث غرفة ثانية يف الربملان كان حيث التركيب وطري
فعال إلعطاء دفع جديد هليئة يبدو أهنا ما فتئت تضعف أمام هيمنة السلطة التنفيذية؟ أو أن 
األمر ليس إال تكريسا هلذه اهليمنة من خالل استخدام جملس األمة كوسيلة ضغط على 

  السلطة التشريعية؟
جملس األمة كغرفة ثانية يف الربملان اجلزائري جيد عدة مربرات عملية إن إحداث          

ففي املقام األول فإن احتكار العمل التشريعي ينتهي خاصة يف جمال إعداد القوانني 

                                                 
الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  02-99من القانون العضوي رقم  38ينظر المادة  - 58

ومجلس األمة وعملهما،وآذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، منشور بالجريدة الرسمية 
 . 1999مارس  09بتاريخ  15رقم 

، غير أن النظام 1997من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة  89ينظر المادة  - 59
لم يتطرق إلى إجراءات التصويت على االتفاقيات والمعاهدات، وآذلك لم  2000الداخلي لسنة 

 .المشار إليه أعاله 02- 99يتم التطرق لهذا الموضوع في القانون العضوي رقم 
 3 – Ardant Philippe, Op-Cit, P 571 . 
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والتصويت عليها، فرغم أن جملس األمة ال ميلك صالحية املبادرة باقتراح القوانني إال أن 
راءات اليت مير هبا على مستوى اجمللس الشعيب الوطين النص التشريعي فيه مير بنفس اإلج

فيقوم جملس األمة مبناقشة املشاريع اليت صوتت عليها الغرفة األوىل، وهذا األمر جيعل 
العمل التشريعي أكثر صرامة وذلك بإعطائه فرصة لكفاءات قد ال جندها على مستوى 

ناحبة التقنية، كما أن العدد القليل اجمللس الشعيب الوطين، هذه الكفاءات تبدي رأيها من ال
) 61(ألعضاء الغرفة الثانية ميكنهم من دراسة النص بتريث نظرا لتوفر الوقت الكايف لديهم

وهذا عكس ما هو حاصل على مستوى اجمللس الشعيب الوطين الذي يدرس أحيانا عدة 
ويت على بعض نصوص قانونية يف جلسة واحدة خوفا من انتهاء الفترة التشريعية قبل التص

  .املشاريع القانونية ذات األمهية
إن ما يالحظ على اإلجراءات التشريعية يف النظام السياسي اجلزائري هو أن اجمللس       

  الشعيب الوطين يتفوق على جملس األمة، فهذا األخري ال ميلك حق املبادرة بالتشريع،كذلك
لس الشعيب الوطين، فكان ميكن أن دراسة النصوص القانونية تبدأ دائما على مستوى اجمل

تعطى جمللس األمة إمكانية املبادرة بالتشريع حىت يتمكن أعضاؤه من إبداء آرائهم بأكثر 
وضوح دون انتظار املبادرة من اجمللس الشعيب الوطين أو احلكومة، أما بالنسبة لألولوية يف 

ي بني الغرفتني، فتصبح دراسة ومناقشة املشاريع القانونية فكان ميكن أن تكون بالتساو
للحكومة احلرية يف إيداع النصوص القانونية على أي من الغرفتني شاءت، وهذا من شأنه 
أن يوفر الوقت ألعضاء الربملان من أجل مناقشة كل املشاريع القانونية املسجلة يف جدول 

  .األعمال
، وهو )62(شريعيأخريا فإن إحداث جملس األمة ال يؤدي إىل تعطيل العمل الت          

ما تبينه التجربة اجلزائرية، فميدانيا جملس األمة مل يعترض إال على عدد قليل من النصوص 
املصوت عليها يف اجمللس الشعيب الوطين، فمثال الفترة التشريعية الرابعة املمتدة بني سنيت 

نون من القا 41عرفت اعتراض جملس األمة يف مرتني، األوىل ختص املادة  2002و 1997

                                                 
الدآتور بوآرا إدريس، مرآز مجلس األمة في النظام الدستوري الجزائري، مجلة إدارة  - 61

 . 72، ص 2000العدد األول، سنة 
الدآتور بوآرا إدريس، مرآز مجلس األمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق،  - 62
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املتعلق بالتحكم يف الطاقة، والثانية ختص القانون األساسي لعضو الربملان، فهذا املؤشر وإن 
كان إجيابيا على التجربة اجلزائرية بالنسبة الزدواجية اهليئة التشريعية إال أنه ال ينبغي نسيان 

م تبني أمر هام هو أن احلكومة مل تكن لتعطل مشاريع قانونية صادرة من عندها، فاألرقا
يف املائة من جمموع النصوص املصوت عليها على مستوى اجمللس  80أن نسبة أكثر من 

الشعيب الوطين هي مشاريع قوانني ذات األصل احلكومي، وعليه كان ميكن لرئيس 
اجلمهورية االستنجاد بالثلث الذي عينه من أعضاء جملس األمة وهو عدد كاف لتعطيل 

اشى مع التوجهات العامة لسياسة احلكومة وهناك وسيلة أي نص قانوين إذا مل يكن يتم
أخرى تستخدمها السلطة التنفيذية يف حالة حدوث بني غرفيت الربملان حول نص قانوين 
معني حبيث تستطيع احلكومة تعطيل العمل التشريعي عن طريق عدم طلب اجتماع اللجنة 

ي فهو قد يكون وسيلة ضغط متساوية األعضاء فمجلس األمة وإن مل يعطل العمل التشريع
تستعملها احلكومة ملواجهة السلطة التشريعية، وتصحيح ذلك أمر واجب حسب رأي 

  :األستاذ بوكرا إدريس الذي يقدم احللول التالية
  .إلزام احلكومة بطلب اجتماع اللجنة متساوية األعضاء يف آجال معينة -
 .ملانالسماح بإعادة تقدمي النص املعطل مرة ثانية أمام الرب -
  )63(تقدمي النص حمل اخلالف على االستفتاء الشعيب -

          
ومن مربرات إحداث جملس األمة كذلك حتسني الدور التمثيلي للسلطة          

التشريعية، فإذا كان اجمللس الشعيب الوطين يلعب دورا متثيليا يقتصر على اعتماد عنصر 
حلسبان التوزيع اجلغرايف للسكان، فإن التعداد السكاين كمعيار للتمثيل دون األخذ با

جملس األمة بفضل تركيبته وطرق انتخاب أعضائه يراعي املناطق اجلغرافية عن طريق 
دون مراعاة لعدد السكان، وبالتايل يتمكن ) 02(إعطاء كل والية حظ متثيلها بعضوين

ملان، ومن جهة سكان املناطق احملرومة يف الواليات اجلنوبية من تدعيم متثيلهم داخل الرب
أخرى فإن تعيني ثلث أعضاء جملس األمة من طرف رئيس اجلمهورية يعطي حظا للسلطة 
التشريعية لالستفادة من  كفاءات ومؤهالت علمية، وهو ما خيفف من الطابع الشعويب 

                                                 
الدستوري الجزائري، المرجع السابق الدآتور بوآرا إدريس، مرآز مجلس األمة في النظام  - 63
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والدمياغوجي الذي مييز نواب الغرفة األوىل ويضفي على السلطة التشريعية بعضا من 
  .التخصص والتقنية

ورغم كلما يعاب على دور جملس األمة فإن التجربة القصرية اليت عرفتها             
    :بواسطة ازدواجية السلطة التشريعية جيب تشجيعها عن طريق سد النقائص وذلك

احلد من األسبقية اليت يتميز هبا اجمللس الشعيب الوطين خصوصا يف جمال املبادرة بالتشريع _ 
النصوص القانونية، كما أن توسيع صالحية إخطار اجمللس الدستوري  واألولوية يف دراسة

  .لرئيس جملس األمة يعطي توازنا أكثر داخل اهليئة التشريعية
فرض إلزامية أن تطلب احلكومة اجتماع اللجنة متساوية األعضاء يف حالة وجود  -

احلكومة لتقدمي  خالف على نص قانوين بني غرفيت الربملان، وحتديد آجال جيب أن حتترمها
  .هذا الطلب
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تعترب عملية إعداد القوانني الوظيفة األساسية للهيئة التشريعية اليت تقوم مبوجب         
عد قانونية متس األفراد يف حقوقهم وحرياهتم،لذلك جيب أن هذه الوظيفة بوضع قوا

تتمتع هذه اهليئة بالسيادة وال تكون خاضعة للسلطة التنفيذية، والربملان ال يستطيع أن 
من الدستور اجلزائري  98يتنازل عن سيادته ألي سلطة أخرى، لذلك جاءت املادة 

يعية برملان يتكون من ميارس السلطة التشر:" واضحة حني تنص على 1996لسنة 
غرفتني ومها اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة، وله السيادة يف إعداد القانون 

فاملادة واضحة إذ أهنا تعطي كامل الصالحية للربملان يف جمال إعداد " والتصويت عليه
القانون والتصويت عليه، غري أن املمارسة امليدانية تبني أن هذه السيادة ال ميكن أن 

كون خالصة، إذ هناك من األسباب العملية والتنظيمية ما جيعل احلكومة شريكا ت
للربملان يف مجيع املراحل اليت تعرفها اإلجراءات التشريعية، بداية باملبادرة التشريعية 

غري " شريك"ووصوال إىل التصويت مث املصادقة والنشر، والواقع أن استعمال كلمة 
ة يف اجملال التشريعي، فقد كاد أن حتول الربملان إىل كاف لتوضيح درجة تدخل احلكوم

جمرد جهاز يقتصر دوره على إضفاء الطابع الدستوري لنشاط السلطة التنفيذية حىت 
  .يصبح عمال تشريعيا

إن تقاسم احلكومة اإلجراءات التشريعية مع الربملان ليس بغرض التدخل               
األولوية ملشاريع القوانني اليت مصدرها احلكومة يف صالحية التشريع، فالدستور يعطي 

على اقتراحات القوانني اليت يبادر هبا أعضاء اجمللس الشعيب الوطين واليت تكون مقيدة 
بشروط كثرية مثل موافقة احلكومة، وعليه فإن عمل احلكومة بالنسبة لإلجراءات 

يا، وهذا األمر ال يتناقض التشريعية هو جزء من صالحياهتا التنظيمية املخولة هلا دستور
إذ تبقى سيادة الربملان قائمة يف جمال  1996من دستور  98بتاتا مع أحكام املادة 
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إعداد القوانني والتصويت عليها، واحلقيقة أن احلكومة تبقى موجها لعمل الربملان وفقا 
  .ملا يتطلبه الربنامج احلكومي الذي يكون الربملان قد وافق عليه يف وقت سابق

إن حتسني األداء التشريعي للربملان اجلزائري ضروري لتقوية السلطة              
التشريعية وإعادة التوازن بني السلطات يف النظام السياسي، وعليه ميكن إعطاء بعض 

  :اإلقتراحات املتعلقة أساسا ببعض مراحل إعداد القوانني
ية اإلخطار لتشمل يف جمال إخطار اجمللس الدستوري فإنه ميكن توسيع صالح  -

  .نصاب معني من أعضاء الربملان
عدم اإللزام بإيداع مشاريع واقتراحات القوانني لدى اجمللس الشعيب الوطين  -

أوال وإعطاء  احلرية للحكومة يف هذا اجملال، إذ هبذه الطريقة تربح السلطة 
التشريعية كثريا من الوقت وتتمكن من إمتام املواضيع احملددة يف جدول 

عمال، وبالتايل دراسة كل النصوص القانونية املعروضة، وهذا األمر يؤدي األ
 .يف األخري إىل زيادة فعالية السلطة التشريعية

إعطاء الربملان بغرفتيه صالحية إعداد جدول األعمال مع ضرورة استشارة  -
 .احلكومة

يف  إعطاء جملس األمة صالحية املبادرة التشريعية لتمكني أعضائه من املشاركة  -
العملية التشريعية دون انتظار املبادرة باقتراحات القوانني من أعضاء اجمللس 

 .الشعيب الوطين
أما يف جمال إصدار القانون فيمكن ترتيب جزاء عن عدم إصدار رئيس اجلمهورية   -

للقانون بعد انتهاء مهلة الثالثني يوما احملددة، وذلك بإعطاء الربملان صالحية 
سه، وهذا حيد من نية السلطة التنفيذية يف عرقلة العمل إصدار القانون بنف

  .التشريعي
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