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نصوص  إّف معظم الدوؿ تشرتؾ يف تقسيم السلطات إُف سلطة تشريعية تتكفل بوضع

وسلطة  ،وسلطة تنفيذية تعهد ؽبا مهّمة تنفيذ ىذه القوانني ،تنظم ـبتلف ؾباالت اغبياة قانونية

 قضائية زبتص بالفصل يف الّنزاعات اّليت تعرض عليها.

واغبقيقة أّف تقسيم ىذه السلطات يف الدولة ظهرت مع ظهور أفكار الفقيو الفرنسي 

واّليت أصبحت عقيدة سياسية تبناىا رجاؿ الثورة الفرنسية  ،»روح القوانني  « مونتسكيو يف مؤلفو

 وبعدىا انتشرت يف أغلب الدوؿ اّليت تتبّّن الّنهج الديبقراطي. ،يف البداية

 ،إذا فإّف مبدأ الفصل بني السلطات تتحّدد من خاللو لكل سلطة مهامها اؼبنوطة هبا

ما يضمن ربقيق العدؿ  وىو ،وىذا ضمانا لعدـ تعدي سلطة على اختصاصات سلطة أخرى

كما أنّو هبعل كل سلطة تراقب السلطة األخرى   ،والديبقراطية يف تسيري نظاـ اغبكم يف الدولة

 وتوقفها عند حّدىا يف حالة تعديها على اختصاصات غريىا.

لذا أصبحت أغلب الدساتري اغبديثة تأخذ هبذا اؼببدأ. ويرجع ذلك إُف اعتبارات عّدة 

باعتبار أّف تركيز السلطات يف يد ىيئة أو شخص  ،اد وصيانة اغبريات العامةأنّبها منع االستبد

 .1واحد يؤّدي إُف إساءة استعماؽبا وطغياف القائمني عليها

 

                                      
 .129ص  ،1992سنة  ،اؼبؤسسة اعبزائرية للطباعة ،1989النظرية العامة للدولة والّنظاـ السياسي اعبزائري يف ظل دستور  ،أضبد وايف و بوكرا إدريس 1
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وذلك حسب نوع الّنظاـ  ،ومع ذلك فإّف تطبيق ىذا اؼببدأ ىبتلف من دولة إُف أخرى 

وؼبستوى الوعي السياسي والقانوين داخل كل  ،وتبعا لظروؼ كل منها ،السائد يف تلك الدوؿ

 .1وحسب سعي اإلرادة السياسية يف ترسيخ دولة القانوف وتكريس الديبقراطية ،دولة

فقد الحظ  ،1963فإّف ىذا اؼببدأ َف هبد لو مكانة يف دستور  ،وبالرجوع إُف اعبزائر

يز صبيع السلطات لدى فرحات عباس بعد إعداد مشروع ىذا الدستور من قبل اغبكومة بأّف ترك

َف يأخذ دببدأ  1976. كما أّف دستور 2رئيس اعبمهورية من شأنو أف يقضي على الديبقراطية

دبعّن  ،3باعتبار أّف الّنظاـ السياسي آنذاؾ كاف يقـو على حكومة اغبزب ،الفصل بني السلطات

منو على أْف:  98إذ نصت اؼبادة  ،أّف رئيس اعبمهورية كاف هبمع بني قيادة اغبزب والدولة

ويف إطار ىذه الوحدة فإّف  ،تتجسد قيادة البالد يف وحدة القيادة السياسية للحزب والدولة« 

 . » 4قيادة اغبزب ىي اّليت توّجو السياسة العامة للبالد

                                      
 .5ص  ،2007سنة  ،اعبزائر ،دار اػبلدونية،1996نوفمرب  28بعد التعديل الدستوري لػ  العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف ،عقيلة خرباشي 1
 بقولو: 1963 -08 -12ىذا ما أكده عباس فرحات يف تدخلو أماـ اجمللس الوطين التأسيسي يف  2

« La concentration des pouvoirs entre les mêmes mais relève d une autre forme de délire. Le projet de  
constitution fait du président de la république, en même temps que le chef de L’Etat, le chef du 
gouvernement et le chef  du parti. Pratiquement, il n’ ya plus de démocratie »  A. Ferhat, pourquoi je 
ne suis pas d’accord avec le projet de constitution établi par le gouvernement et le bureau politique/ 
déclaration à L’assemblée nationale constituant le 12-08- 1963, in la Nation Hebdo, N° 170 du 22-
28 octobre 1996, pp10-11. 

دار اػبلدونية للنشر  ،اعبزائر ،القّبة القديبة،1ط  ،بني السلطات يف األنظمة السياسية اؼبعاصرة ويف الّنظاـ السياسي اعبزائريالعالقة  ،عمار عباس ،نقال عن
 .27ص  ،2010سنة  ،والتوزيع

 .682ص  ،1993سنة  ،4 رقم ،اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية واالقتصادية والسياسية ،اعبزء الثاين ،1989حق اغبل يف دستور  ،ؿبمد إبراىيمي 3
 .1976نوفمرب سنة  24اؼبؤّرخة يف ،94ع . ر.  ج،1976نوفمرب سنة  22اؼبؤرّخ يف ،97-76الصادر باألمر رقم ،1976من دستور  98اؼبادة  4
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فقد حرصا على تبيّن مبدأ الفصل بني  1996و 1989أّما بالنسبة لدستوري 

أحدث  1989. حيث أّف دستور 1اجة كل منهماوذلك من خالؿ ما تضمنتو ديب ،السلطات

إذ تضمن أحكاما جديدة كانت السبب يف التغيري اعبذري  ،قفزة نوعية مقارنة بالدساتري السابقة

. 3األمر اّلذي دفع إُف القوؿ دبيالد صبهورية جديدة ،2للطبيعة القانونية للّنظاـ السياسي اعبزائري

وذلك بعد  ،ية القطبية على مستوى السلطة التنفيذيةفهذا الدستور كّرس من جهة مبدأ الثنائ

واّلذي يكوف  ،االعرتاؼ دبنصب رئيس اغبكومة اؼبستقل عن رئيس اعبمهورية بسلطتو وبرناؾبو

 ،ومن جهة أخرى عّزز من مكانة ىذا األخري مقارنة باؼبراحل السابقة ،مسؤوال عنو أماـ الربؼباف

سائل اؼبتاحة يف األنظمة الربؼبانية بدءا من اؼبوافقة على فمنحت لو سلطة مراقبة اغبكومة بكل الو 

برنامج اغبكومة فاألسئلة بنوعيها الكتابية والشفوية واالستجواب والتحقيق وصوال إُف سحب الثّقة 

 من اغبكومة وترتيب مسؤوليتها.

أين مّت تعزيز جهاز السلطة التشريعية  ،1996وىذا الوضع أستمر إُف غاية دستور 

 وأيضا تدعيم صالحيات رئيس اعبمهورية خاصة منها التشريع عن طريق األوامر. ،دبجلس األّمة

                                      
ورقابة  ،ويكفل اغبماية القانونية ،... ويضفي الشرعية على فبارسة السلطات « تنص على أنّو: 1996و  1989الفقرة العاشرة من ديباجة كل من دستوري 1

 . »عمل السلطات العمومية يف ؾبتمع تسوده الشرعية ... 
2Voir,Tahar Taleb, du monocéphalisme dans le régime politique algérien, (Deuxième Partie), 
R.A.S.J.E.P, N°04, Année1990, P 705. 
3« …Cette modification traduit la volonté du constituent، sinon d’aider à l’accouchement d’une 
nouvelle République…sans naître à droite la nouvelle République, portée par le nouveau régime 
Politique, se caractérise désormais par la remise en cause définitive du principe du parti unique 
considéréJusqu’alors comme un des principes les plus intangibles du modèle institutionnel national ». 
Voir, Brahimi. M nouveaux choix constitutionnels et nouveaux besoins politiques, R.A.S.J.E.P, 
N°4, 1991, p 735. 
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فإنّو أحدث تغيريا كبريا على مستوى  2008أّما فيما ىبص التعديل الدستوري لسنة 

وزبويل رئيس  ،بوزير أوؿالسلطة التنفيذية خاصة بعد إلغاء منصب رئيس اغبكومة واستبدالو 

األمر اّلذي جعلو يشّكل مركز ثقل على  ،اعبمهورية صالحيات إضافية عن صالحياتو السابقة

مع بقاء السلطة التشريعية ؿبافظة على تركيبتها وعلى  ،مستوى السلطة التنفيذية بدوف منازع

 الوسائل الرقابية اّليت سبارسها على السلطة التنفيذية.

لق يكوف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري قد أحدث مرّة أخرى تغيريا على بنية ومن ىذا اؼبنط

وذلك من خالؿ قيامو بتغيري اؼببادئ الفلسفية اّليت أنطلق منها عندما وضع  ،الّنظاـ السياسي

 . 1996دستور 

من خالؿ ىذا التطور تتجلى أنبية دراسة ىذا اؼبوضوع يف الكشف عن طبيعة الّنظاـ 

وكذلك إبراز األثر اّلذي رتبو ىذا  ،2008ئري على ضوء التعديل الدستوري لسنة السياسي اعبزا

والوقوؼ أيضا على مدى مالئمة  ،التعديل على العالقة بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية

 ذلك األثر مع الّنظاـ السياسي اّلذي أفرزه ىذا التعديل.

من أثر  2008معرفة ما رتبو تعديل  ؿباولةوال شك أّف الدافع ؼبعاعبة ىذا اؼبوضوع ىو 

 على العالقة بني السلطة التنفيذية اجملسدة يف شخص رئيس اعبمهورية والسلطة التشريعية. 

 2008فإّف دراستنا ؽبذا اؼبوضوع تتم يف إطار التعديل الدستوري لسنة  ،واعتبارا لذلك

ىذا مع االستئناس  ،ربؼباف وبني اغبكومةوالقانوف العضوي اؼبّنظم للعالقات الوظيفية بني غرفيت ال

 بأحكاـ الدساتري السابقة وبعض الدساتري العربية والغربية.
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 بناء على ما تقّدـ تتمثل اإلشكالية األساسية للبحث يف التساؤؿ التاِف:

على مستوى السلطة التنفيذية   2008ىل التغيري اّلذي أحدثو التعديل الدستوري لسنة 

 عالقة بينها وبني السلطة التشريعية؟كاف لو أثر على ال

 وتتفرع عن ىذه اإلشكالية تساؤالت تتمثل يف اآليت:

ما ىي الطبيعة القانونية للّنظاـ السياسي اعبزائري قبل وبعد التعديل الدستوري لسنة  -1

 ؟2008

عّزز تفوؽ السلطة التنفيذية على السلطة  2008ىل التعديل الدستوري لسنة  -2

 ىل ىذا التفوؽ يتالءـ والّنظاـ اّلذي أفرزه ىذا التعديل؟و  ،التشريعية؟

ىل اؼبؤّسس الدستوري أحتفظ بالدور الرقايب للربؼباف بصفة عامة واجمللس الشعيب  -3

وإف كاف كذلك فما مدى إمكانية إعماؿ ىذه الرقابة الربؼبانية يف ظل  ،الوطين بصفة خاصة؟

 ؟2008الّنظاـ اؼبعتمد منذ تعديل 

الوصفي، ويتبع اؼبنهج سنحاوؿ اإلجابة على ىذه التساؤالت باالعتماد على اؼبنهج 

 ،واؼبنهج النقدي الستقراء ىذه الّنصوص ،التحليلي للوقوؼ على ما جاءت بو الّنصوص القانونية

 إضافة إُف اؼبنهج اؼبقارف ؼبعرفة النقائص هبدؼ ربسني األوضاع.

 مبحث سبهيدي وفصلني أساسيني:وانطالقا من ذلك قسمنا دراستنا إُف 

اؼببحث التمهيدي: نظم اغبكم يف الدساتري اؼبقارنة وإسقاطاهتا على الّنظاـ السياسي 

 اعبزائري.
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 الفصل األوؿ: تعزيز تفوؽ السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الدولة على الربؼباف.

اؼبعتمد منذ تعديل االحتفاظ بالدور الرقايب للربؼباف يف ظل الّنظاـ  :الفصل الثاين

2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ادلبحث التمهيدي

نظم احلكم يف الدساتري ادلقارنة وإسقاطاهتا 

 ظام السياسي اجلزائرينعلى الّ 

 



 اٌحىُ فً اٌذعبتٍش اٌّمبسٔخ ٚإعمبطبتٙب ػٍى إٌظبَ اٌغٍبعً اٌجضائشياٌّجحث اٌتٍّٙذي :  ٔظُ 
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إذ ترتكز  ،يف ؾبملها تدور بني نظم دكتاتورية السيادة فيها للشعبإّف نظم اغبكم 

حيث تتوزع فيها  ،ونظم ديبقراطية السيادة فيها للشعب ،السلطة يف يد شخص أو ىيئة واحدة

السلطة على عدة ىيئات حصرت اتفاقا يف ثالث سلطات ىي السلطة التشريعية والسلطة 

على أساس أهنا زبرج من إاّل أّف ىذه األخرية تستبعد  ،ةوالثالثة ىي السلطة القضائي ،التنفيذية

 نطاؽ اؼبوضوع.

يصف الّنظم الديبقراطية بالّنظم الدستورية  فرنسيفإّف الفقو الدستوري ال ،ويف ىذا اإلطار

وىذا استنادا للمادة  ،وذبسيدىا ؼببدأ الفصل بني السلطات ،نظرا غبمايتها للحقوؽ واغبريات

كل  « ن ميثاؽ حقوؽ اإلنساف واؼبواطن الفرنسي اليّت جاء فيها بأفّ ( م16السادسة عشرا )

 .1»ليس لو دستور  ،ؾبتمع ال تصاف فيو  اغبقوؽ واغبريات وليس فيو فصل بني السلطات

 ،فإّف أىم ما يبّيز األنظمة الديبقراطية ىو أخذىا دببدأ الفصل بني السلطات ،ومن ثّ 

 واّلذي يتجلى أكثر يف الفصل بني صالحيات السلطة التشريعية وتلك اؼبخّولة للسلطة التنفيذية. 

حيث أّدى ىذا  ،لكن ما يالحظ أّف ىذا اؼببدأ َف يعتمد بنفس الصيغة من قبل الدوؿ

 .2ختلطالّنظاـ اؼب ،الّنظاـ الربؼباين ،أنظمة سياسية ىي الّنظاـ الرئاسي ةالتباين إُف ظهور ثالث

فإنّو ال يبكن من الناحيتني النظرية والعملية اغبديث عن عملية سياسية معينة أو  ،وعليو

نظاـ حكم بعينو يف بلد معني وفرتة زمنية معينة ماَف يتم اغبديث بشكل مسبق عن األسس 

                                      
 منشور على موقع اجمللس الوطين الفرنسي: ،1789من إعالف حقوؽ اإلنساف واؼبواطن الفرنسي لسنة  16اؼبادة  1

 www. Assemblee. National. Fr. 
العدد  ،خيضر بسكرة جامعة ؿبمد ،ؾبلة اإلجتهاد القضائي ،مبدأ الفصل بني السلطات بني الّنظامني الربؼباين والرئاسي ،عبد اغبليم بن مشريو حسينة شروف  2

 .190ص  ،بدوف سنة ،الرابع
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يف  . ىذا يعين أّف الضرورة العلمية تفرض علينا البحث عن نظم اغبكم1النظرية اؼبكّونة ؽبذا الّنظاـ

ومن ّث يأيت اغبديث عن الطبيعة القانونية للّنظاـ السياسي  ،)ادلطلب األول(الدساتري اؼبقارنة 

 .)ادلطلب الثاين(اعبزائري 

 ادلطلب األول: نظم احلكم يف الدساتري ادلقارنة

إّف التباين يف تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات أّدى إُف تعّدد أشكاؿ األنظمة 

فإذا كنا أماـ الفصل اؼبرف بني السلطات  ،وىذا نظرا لطبيعة الفصل بني ىذه السلطات ،السياسية

والّذي يعترب الّنظاـ السياسي الربيطاين مبوذجو األساسي. وكلما كاف  ،فإنّنا بصدد الّنظاـ الربؼباين

و والّذي يعترب الّنظاـ السياسي األمريكي مبوذج ،الفصل مطلقا كنا بصدد الّنظاـ الرئاسي

األساسي. أّما إذا كانت العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية متداخلة ذبمع بني التشدد 

 واؼبرونة يف نفس الوقت كنا أماـ الّنظاـ اؼبختلط على شاكلة الّنظاـ السياسي الفرنسي. 

 تناولنا يف الفرع األوؿ ،وؼبعاعبة ىذه الّنقاط قمنا بتقسيم ىذا اؼبطلب إُف ثالثة فروع

 ث الّنظاـ اؼبختلط يف الفرع الثالث. ،الفرع الثاين الّنظاـ الرئاسي ويف ،الّنظاـ الربؼباين

 

 

 

 
                                      

علـو  ،ؾبلة دراسات ،دراسة ربليلية مقارنة  –العراؽ  –أساسيات الّنظاـ الربؼباين وإشكالياتو يف إقليم كوردستاف  ،دانا عبد الكرًن سعيدزانا رؤوؼ ضبو كرًن و  1
 .1316ص  ،2014سنة  ،اعبامعة األردنية  ،عمادة البحث العلمي ،02العدد  ،41اجمللد  ،الشريعة والقانوف
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 الفرع األول: الّنظام الربدلاين

وإمّبا كاف وليدا لظروؼ  ،بدء من أّف الّنظاـ الربؼباين ليس شبرة دراسات نظرية وفقهية

وؽبذا يوصف بأنّو نظاـ يقـو بالدرجة األوُف  ،1تارىبية وسوابق عرفية نشأت وتطورت يف إقبلرتا

؛ دبعّن أّف ىذا الّنظاـ َف ينشأ يف األصل نتيجة دستور 2على أساس التجارب وليس األفكار واآلراء

وبياف  ،مكتوب أو قوانني مكتوبة تبنّي كيفية فبارسة الشعب للحكم وآليات انتخابو لنوابو

 .3ا جاء نتيجة التطورات العديدة اّليت شهدىا ىذا الّنظاـوإمبّ  ،السلطات اّليت يتمّتع هبا الربؼباف

ونوّضح  ،وؽبذا تقتضي منا الدراسة أف نبنّي يف الفرع األوؿ ربديد مفهـو الّنظاـ الربؼباين

 يف الفرع الثاين خصائص الّنظاـ الربؼباين. 

 

 

 

 

                                      
 من: أنظر كال 1
 .95ص ،2008سنة  ،القاىرة ،1ط ،ىال للنشر والتوزيع ،اؼبسؤولية السياسية للحكومة أماـ الربؼباف ،مشوط اؽباجري  -

chalvidan P H,droit constitutionnel, institutions et régimes politique, nouvelle édition, Nathan,1996, 
p 32. 

 .40ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس ،أشار إليو
 .1329ص  ،مرجع سبق ذكره ،زانا رؤوؼ ضبو كرًن و دانا عبد الكرًن سعيد  2
ت خاضها وربت تأثري أحداث جساـ ونضاال ،حيث أّف الّنظاـ الربؼباين نشأ وتطور يف سياؽ التطور التارىبي للمجتمع الربيطاين على امتداد مئات السنني 3

وإمّبا جاء بفعل األحداث واؼبمارسة  ،وعليو فإّف ىذا الّنظاـ كما سلف القوؿ َف يأت نتيجة تصور ذىين... أو نتيجة نظرية ،الشعب من أجل حقوقو وحريتو
 .1316ص  ،مرجع نفسو ،زانا رؤوؼ ضبو كرًن و دانا عبد الكرًن سعيد -من: السياسية...ؼبزيد من التفاصيل أنظر كال

 .14 -13ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،مشوط اؽباجري -
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 أوال: حتديد مفهوم الّنظام الربدلاين

على أنّو ذلك الّنظاـ اّلذي  « :شيحا الّنظاـ الربؼباين يعّرؼ الدكتور إبراىيم عبد العزيز

يقـو بالنسبة ؼببدأ الفصل بني السلطات على كفالة التعاوف اؼبتبادؿ بني السلطتني التشريعية 

والتنفيذية، ومن ّث فهو يفرتض اؼبساواة بينهما فال تسيطر سلطة أو تطغى إحدانبا على 

 .1 » األخرى

ذلك الّنظاـ اّلذي يتمّيز بثنائية  « ثروت البدوي عّرؼ الّنظاـ الربؼباين بأنّو أّما الدكتور 

  »2. السلطة التنفيذية، أي وجود رئيس دولة وحكومة مسؤولة سياسيا أماـ الربؼباف

أّف الّنظاـ الربؼباين يبتاز بالقواعد األساسية  ؿبمد عثماف َحنْي عثماف ويف نظر الدكتور

وزارة مسؤولة تباشر سلطات رئيس الدولة وتتجمع  ،ال يباشر اختصاصات فعليةاآلتية: رئيس دولة 

إرتباط  ،وتتميز كقاعدة عامة بالوحدة والتجانس ،يف يدىا اختصاصات السلطة التنفيذية

 . 3السلطتني التشريعية والتنفيذية بعالقة قائمة على التعاوف وتبادؿ الرقابة

الّنظاـ الربؼباين يرتكز على دعامتني أساسيتني  ويرى الدكتور ؿبمد سليماف الطماوي أفّ 

 .4والتعاوف والتوازف بينها وبني السلطة التشريعية ،نبا ثنائية السلطة التنفيذية

                                      
بريوت، لبناف، بدوف سنة،  إبراىيم عبد العزيز شيحا، الوجيز يف الّنظم السياسية والقانوف الدستوري، دراسة ربليلية للّنظاـ الدستوري اللبناين، مكتبة القانوف، 1 

 .243ص 
 .88، ص 1970السياسية(، اعبزء األوؿ، دار النهضة العربية، اعبزء األوؿ، سنة ثروت بدوي، الّنظم السياسية ) النظرية العامة للّنظم  2
سنة  ،كلية اغبقوؽ جبامعيت اإلسكندريّة وبريوت العربية،اؼبكتبة القانونية ، »النظم الدستورية  « ،الّنظم السياسية والقانوف الدستوري ،نْي عثمافحَ  ؿبمد عثماف 3

 .239ص  ،1991
 ،1979سنة  ،دار الفكر العريب ،4ط  ،دراسة مقارنة ،اؼبعاصرة ويف الفكر السياسي اإلسالمي السلطات الثالثة يف الدساتري العربية ،ؿبمد سليماف الطماوي 4

 .481ص 
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فإنّو بالرغم من تعدد التعاريف اّليت أطلقها فقهاء القانوف العاـ على الّنظاـ  ،وعليو

إاّل أهّنا تتفق بصورة أو بأخرى على بياف ماىيتها  ،الربؼباين كصورة رئيسية للديبقراطية النيابية

دبعّن أّف الّنظاـ الربؼباين بالرغم  ،باالستناد على العالقة الناشئة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية

وؽبذا فإذا َف يتحقق الفصل مع التعاوف  ،من الفصل بني السلطات إاّل أنّو يسوده التعاوف والتوازف

يعين ىذا أّف وجود الربؼباف ليس ىو العامل الوحيد اّلذي  ،برؼبانيا رغم وجود الربؼبافَف يكن الّنظاـ 

كما أّف اغبكومة ليست اؼبؤسسة اػباصة بالّنظاـ   ،يضفي على نظاـ معنّي طابع الّنظاـ الربؼباين

 بل البد من توافر خصائص ربكم ىذا الّنظاـ. ،1الربؼباين

 ثانيا: خصائص الّنظام الربدلاين

إذ يقـو على أساس  ،2عد الّنظاـ الربؼباين يف األصل أحد تطبيقات الديبقراطية النيابيةي

ووزارة  ،فهناؾ برؼباف يضطلع دبهمة سن القوانني ،الفصل اؼبرف بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

 ويف الوقت نفسو قبد تعاونا وتوازنا بني الربؼباف والوزراة. ،تتوُف مهّمة تنفيذىا

 بنوع من اإلهباز. سنتعرض يف ىذا الفرع إُف اػبصائص اّليت سبّيز هبا ىذا الّنظاـ ،ووعلي

 ةثنائية السلطة التنفيذي -1

إذ تتوزع ىذه السلطة إُف رئيس  ،يتمّيز الّنظاـ الربؼباين بوجود ثنائية يف السلطة التنفيذية

ووزراء يشكلوف ىيئة صباعية تسمى ؾبلس  ،دولة غري مسؤوؿ سياسيا عن أعماؿ السلطة التنفيذية

وتكوف مسؤولة سياسيا أماـ الربؼباف.  ،الوزير األوؿ( ،الوزراء يرأسهم رئيس اغبكومة )رئيس الوزراء
                                      

 .1317ص  ،مرجع سبق ذكره ،زانا رؤوؼ ضبو كرًن و دانا عبد الكرًن سعيد 1
 .1331ص  ،مرجع سبق ذكره ،كرًن و دانا عبد الكرًن سعيد  زانا رؤوؼ ضبو ،ؼبزيد من التفاصيل أنظر 2
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واالختالؼ بينهما واضح من حيث  ،وؽبذا قبد يف ىذا الّنظاـ رئيسا للدولة ورئيسا للحكومة

حيات والدور السياسي واؼبسؤوليات ومدة انتخاب...( والصال ،الوصوؿ إُف السلطة ) وراثة

 .1الوالية

 رئيس الدولة -أ

يت تأخذ بالّنظاـ الربؼباين يعترب رئيس الدولة )ملك، أمري بشكل عاـ يف أغلب الدوؿ الّ  

يصل إُف اغبكم بالوراثة أو االنتخاب اؼبباشر من قبل الشعب أو من قبل الربؼباف أو … أو رئيس

ومن حيث اؼببدأ ال يتوُف رئيس الدولة سلطات تنفيذية  ،لسلطة التنفيذيةىيئة ناخبة( أحد أركاف ا

أو تكوف لو بعض  ،فعلية، فرئيس الدولة يوشك أف يكوف ؾبردا من كل سلطة حقيقية مؤثّرة

إاّل أهّنا يف إطار ىذا الّنظاـ تبقى سلطات ؿبدودة ال  ،السلطات خاصة إذا كاف الرئيس منتخبا

ولذلك ال تقع على عاتقو أيّة مسؤولية سياسية سواء كاف رئيس الدولة  ،اهبوز التوسع يف تفسريى

حيث ال « ومبّن عدـ مسؤوليتو ترجع إُف القاعدة اّليت تنص على أنّو: ،ملكًا أـ رئيسًا للجمهورية

 .2 » سلطة ال مسؤولية

)أو  فإّف أغلب القرارات اّليت يّتخذىا رئيس الدولة يتوجب توقيع الوزير اؼبختص ،وعليو

، حبيث يتحمل الوزير اورالوزراء اؼبختصني( إُف جانب توقيع الرئيس وىو ما يسمى بالتوقيع اجمل

                                      
 .1318ص  ،مرجع نفسو ،زانا رؤوؼ ضبو كرًن و دانا عبد الكرًن سعيد 1
  .195 -194ص ص  ،1969سنة  ،بريوت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،األنظمة السياسية اؼبعاصرة ،وبىي اعبمل 2
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وكذلك صبيع أقواؿ  ،اؼبختص )أو الوزراء اؼبختصوف( اؼبسؤولية السياسية عن ىذه القرارات

 .1وتصرفات الرئيس ال تصبح قانونية إاّل عندما توافق عليها الوزراء صراحة أو ضمنا

 الوزارة -ب

 ،2تتكوف الوزارة )اغبكومة( يف الّنظاـ الربؼباين من رئيس يتم تعيينو من قبل رئيس الدولة

 يتحملوف اؼبسؤولية بشكل تضامين. 3ووزراء يتم اختيارىم من قبل رئيس الوزراء اؼبعنّي 

وتصدر قراراهتا  ،ةفالوزارة تعمل بروح الفريق وبشكل تضامين تتوُف مهاـ معّين ،ومنو

 ،وكل وزير مسؤوؿ عن سياسة الوزارة ككل سواء أماـ الربؼباف أو أماـ الرأي العاـ ،بصيغة صباعية

 .4وال هبوز ألي وزير أف يتحّلل من مسؤولية أي قرار يصدره ؾبلس الوزراء ماداـ عضوا فيو

 ،ة شؤوف الدولةيالحظ أّف الوزارة ىي صاحبة السلطة الفعلية واؼبهيمنة على إدار  ،وعليو

وؽبذا تعترب احملور اّلذي يدور حولو الّنظاـ  ،وبالتاِف تكوف مسؤولة عن صبيع تصرفاهتا أماـ الربؼباف

 .5الربؼباين

 

                                      
 .1319ص  ،مرجع سبق ذكره ،زانا رؤوؼ ضبو كرًن و دانا عبد الكرًن سعيد 1
على أساس أنّو يف ىذا الّنظاـ هبب أف يكوف رئيس  ،إال أّف ىذه السلطة مقّيدة ،حيث أّف رئيس الوزراء يف الّنظاـ الربؼباين يتم تعينو من قبل رئيس الدولة 2

وىنا هبد رئيس الدولة نفسو مضطرا الختيار رئيس الوزراء من اغبزب الفائز باألغلبية  ،ولو َف يكن ؿبل رضا منو شخصياالوزراء متمّتعا بثقة اجمللس اؼبنتخب حّّت 
 ويف حالة عدـ وجود أغلبية واضحة يكوف رئيس الدولة مقّيدا باختيار شخصا يتمّتع بثٌّقة بعض الكتل الربؼبانية ذات الوزف. ،الربؼبانية

ؿبمد  ،وأيضا .196ص  ،مرجع سبق ذكره ،من: وبي اعبمل لدولة ملـز باختيار شخص ترضى عنو أغلبية اجمللس النيايب. راجع كالويف كل األحواؿ رئيس ا
 .243 - 242ص ص ،مرجع سبق ذكره ،عثماف َحنْي عثماف

ص  ،مرجع سبق ذكره ،وبي اعبمل ،رئيس الوزراء يف الّنظاـ الربؼباين يتمّتع بسلطة تقديرية واسعة يف تعيني الوزراء اّلذين يتعاونوف معو. ؼبزيد من التفاصيل أنظر 3
 .197 -196ص 

 .197ص  ،مرجع سبق ذكره ،وبىي اعبمل 4
 ،كلية الدراسات العليا،العاـ رسالة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف ،اسة مقارنة فلسطني ومصر(االستجواب يف الّنظاـ الربؼباين )در  ،أضبد نبيل أضبد صوص 5

 .17ص  ،2007سنة  ،فلسطني ،نابلس ،جامعة  النجاح الوطنية
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 التوازن والتعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية -2

يقـو الّنظاـ الربؼباين بالنسبة ؼببدأ الفصل بني السلطات على كفالة التوازف والتعاوف 

اؼبتبادؿ بني السلطتني التشريعية والتنفيذية. فبّا يسمح لكل سلطة بإمكانية اغبد من سبادي السلطة 

 األخرى. 

 التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية -أ

ة والتنفيذية السلطة آليات دستورية تتمكن دبوجبها من سبلك كل من السلطة التشريعي 

اغبد من السلطة األخرى فبّا ىبلق نوعًا من التوازف بينهما، هبّنب البالد خطر الوقوع يف األزمات 

 وأىم ىاتني اآلليتني نبا: مسؤولية الوزارة أماـ الربؼباف، وحق حل الربؼباف. ،السياسية

 ام الربدلانأم وزارةادلسؤولية السياسية لل-

وعليو يبلك الربؼبانيوف حق توجيو  ،تعترب الوزارة مسؤولة سياسياً أماـ الربؼباف عن سياستها 

إُف الوزراء بشأف السياسة اّليت تّتبعها الوزارة، ويبكن للربؼباف سحب الثقة  2واالستجوابات 1األسئلة

من الوزارة بأكملها أو من وزير معني. ويف ىذه اغبالة يتوجب على الوزارة أو الوزير اّلذي سحبت 

 . 3منو الثقة تقدًن استقالتو

                                      
وىو أكثر وسائل اغبوار فعالية بني السلطتني  ،السؤاؿ الربؼباين ىو تقنية دستورية يبّكن أعضاء الربؼباف من االستفسار حوؿ بعض األمور اّليت يروهنا غامضة  1

 التنفيذية والتشريعية يف الّنظاـ السياسي الربيطاين. أنظر:
Hauriou A, droit constitutionnel et institutions politique,édition Montchrestien, 5eme édition,1972, 
p 891. 

 .54ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس ،أشار إليو
وبمل يف طياتو معّن احملاسبة واؼبؤاخذة  ،ستجواب الربؼباين ىو وسيلة دستورية هتدؼ إُف الكشف عن اغبقيقة حوؿ موضوع من اؼبواضيع اّليت هتم الدولةاال 2

 .54ص  ،مرجع نفسو ،عمار عباس ،ألعماؽبا. أنظر
 .260 -259ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد عثماف حني عثماف ،ؼبزيد من التفاصيل أنظر 3
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ها، وذلك كما يبكن ربريك مسؤولية اغبكومة إّما بناًء على طلب من اغبكومة نفس

رغبة منها يف اغبصوؿ على ثقة الربؼباف، فتطرح الثقة من تلقاء نفسها، فإذا جاء التصويت سلبياً 

تسقط اغبكومة. غري أنّو يف ىذه اغبالة ال تطرح اغبكومة الثقة بنفسها أماـ الربؼباف رغبًة منها يف 

اندة األغلبية ؽبا وتدعيمها وإمّبا ألسباب أخرى كالرغبة مثال يف التأكد من مس ،حجب الثقة عنها

عندما يظهر أّف ىناؾ انقسامًا يف صفوفها، أو دبناسبة التصويت على قانوف تعترب اغبكومة مسألة 

ويف  ،اؼبوافقة عليو مسألة ثقة هبا، أو طلب اؼبوافقة على جزء من سياستها أو على سياستها العامة

كوسيلة للضغط على األغلبية اّليت   معظم ىذه اغباالت تستخدـ اغبكومة طرح الثقة بنفسها،

وىبضع  ،1اّلذي يطلب سحب ثقتو من الوزارة تؤيّدىا يف الربؼباف.أو بناء على طلب من الربؼباف

طلب الثقة ىذا إُف شروط )وبددىا الدستور وينظمها الّنظاـ الداخلي للربؼباف( تتعّلق بتوقيع عدد 

عّلقة باؼبواعيد، ونسبة اؼبصوتني لصاٌف سحب من الربؼبانيني على الطلب، وبعض اإلجراءات اؼبت

اٍف. وىذا اإلجراء ال تستخدمو عادًة األغلبية الربؼبانية اّليت تنبثق عنها اغبكومة، وإمّبا …الثقة

تستخدمو اؼبعارضة يف الكثري من اغباالت على الرغم من أهّنا تعرؼ مسبقًا بأهّنا ال سبلك األغلبية 

ثقة، وذلك كإجراء احتجاجي على سياسة اغبكومة يف ؾباؿ اؼبطلوبة للتصويت على حجب ال

 معنّي. 

 

                                      
 :أنظرلإلستزادة  1
ط  ،األردف ،عماف ،منتدى سور األزبكية ،دراسة معاصرة يف إسرتاتيجية إدارة السلطة ،الّنظم السياسية اغبديثة والسياسات العامة ،ثامر كامل ؿبمد اػبزرجي -
 .258ص  ،2004سنة  ،1
 ..51 -47ص  ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس -
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 حل اجمللس النيايب  -

وىذا اغبق يبّكنها  ،السلطة التنفيذية حق حل الربؼباف )ؾبلس الّنواب يف بريطانيا( سبلك

من وضع حدا للعهدة النيابية قبل أواهنا، ويرتتب عليو إجراء انتخابات مبكرة الختيار برؼباف 

جديد. وحق اغبل ىو من أىم الوسائل الدستورية اّليت ربافظ على التوازف بني السلطتني التشريعية 

 .1واّلذي يتحّقق بو ما يسمى بتوازف الرعب ،والتنفيذية

ىذا اغبق تلجأ إليو السلطة التنفيذية استثنائيًا غبل خالؼ بينها وبني السلطة  كما أفّ   

وبالتاِف العودة إُف اؽبيئة الناخبة باعتبارىا السلطة العليا يف الدولة، ولكن غالبًا ما تلجأ  ،التشريعية

 :2إليو ألسباب سياسية انتخابية حبتة نذكر منها

ا َف تكن اغبكومة تتمتع هبذه األغلبية الربؼبانية البحث عن أغلبية برؼبانية قوية، إذ -

 نتيجة قيامها على أساس ائتاليف ىش.

التهديد باغبل من أجل توحيد األغلبية الربؼبانية اؼبؤيّدة للحكومة يف حاؿ ظهور  -

 انشقاؽ يف صفوفها.

ري البحث عن تدعيم األغلبية الربؼبانية اؼبؤيّدة للحكومة، إذا كانت االستطالعات تش -

إُف أّف الرأي العاـ مناسب إلجراء انتخابات مبكرة تعطي اغبكومة أغلبية برؼبانية لفرتة والية برؼبانية 

 جديدة.

                                      
 .56ص  ،مرجع نفسو ،عمار عباس 1

 .57 – 56ص ص  ،اؼبرجع نفسو2 
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أخريا يبكن القوؿ أّف وجود حق حجب الثّقة للربؼباف وحق اغبل للسلطة التنفيذية وبّقق و 

 نوعاً من التوازف بني السلطتني التنفيذية والتشريعية.

 السلطتني التشريعية والتنفيذية  التعاون بني -ب

إضافة إُف التوازف بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، يوجد نوع من التعاوف بني ىاتني  

السلطتني لتجنب الوصوؿ إُف طريق مسدود بني اعبانبني يؤّدي إّما إُف استخداـ حجب الثقة أو 

 حق اغبل. 

السلطة التنفيذية بتقدًن مشاريع القوانني ومن شبّة فإّف أىم صور التعاوف تتمثل يف حق 

إُف السلطة التشريعية ؼبناقشتها واؼبصادقة عليها، بل أّف معظم القوانني اّليت يقّرىا الربؼباف ذبد 

باعتبار أّف ىذه األخرية ىي األدرى واألعلم من أعضاء الربؼباف  ،مصدرىا السلطة التنفيذية

فبّا يبكنها من اغبصوؿ على  ،تنبثق عن األغلبية الربؼبانية فضال عن أّف اغبكومة ،حباجيات األفراد

موافقة الربؼباف بسهولة. كما أّف الوزراء يبكنهم كذلك اؼبشاركة يف مناقشة مشاريع القوانني اؼبطروحة 

أماـ الربؼباف سواء من خالؿ اؼبشاركة يف مناقشات الّلجاف الربؼبانية، أو الدفاع عن السياسة العامة 

وىو ما  ،وىذا حّّت لو َف يكن الوزراء أعضاء يف اجمللس النيايب ،أماـ الربؼباف هبيئتو العامةللوزارة 

يبّيزىم عن الوزراء يف الّنظاـ الرئاسي. أضف إُف ذلك أّف السلطة التنفيذية سبلك حق دعوة الربؼباف 

 .1لالنعقاد وفض دورات انعقاده، و ربديد جدوؿ أعمالو

                                      
 .258ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد عثماف حنّي عثماف 1
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اف تشكيل عباف ربقيق برؼبانية للتحقيق يف بعض أعماؿ السلطة يف اؼبقابل يستطيع الربؼب

حبيث يبكنهم االستماع إُف  ،، إضافًة للجاف الدائمة اؼبختصة يف ؾباالت عمل اغبكومة1التنفيذية

 أعضاء السلطة التنفيذية.

لكن التعاوف األكثر أنبية يتمثل يف موافقة الربؼباف إعطاء أو تفويض الوزارة سلطة  

 ع ؼبدة ؿبددة يف ؾباؿ ؿبدد.التشري

 الفرع الثاين: الّنظام الرئاسي

يف  17872يعترب الّنظاـ السياسي للواليات اؼبتحدة األمريكية اّلذي تبناه واضعو دستور 

ىذا الدستور اّلذي كاف ألراء جوف  ،نظر الفقو الدستوري النموذج التارىبي األوؿ للّنظاـ الرئاسي

 .3لوؾ ومونتسكيو حوؿ مبدأ الفصل بني السلطات أثر بالغ الغور على وضعو

 .)ثانيا(ثّ نوّضح خصائصو بإهباز  ،)أوال(بناًء على ىذا سنتطرؽ ؼبفهـو ىذا الّنظاـ 

 

 
                                      

ووبق ؽبا اإلطالع على كل  ،حيث أّف ىذه الّلجاف دورىا ينحصر يف الكشف عن كافة العناصر اؼبادية واؼبعنوية يف مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة 1
واستدعاء اؼبسؤولني للمثوؿ أمامها واالستفسار عن صبيع اؼبالبسات والوقائع. كما أّف ىذه الّلجاف ليست حباجة إُف نص يقّررىا على  ،اؼبستندات والوثائق

بعض األنظمة قبدىا  أّما ،ألهّنا مرتبطة بنشأة الّنظاـ الربؼباين كما ىو الشأف يف بريطانيا ،أساس اهّنا تستمد وجودىا من الوظيفة التشريعية والرقابية للربؼباف
 ،55ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس ،حرصت على تأكيد ىذا اغبق وذاؾ من خالؿ الّنص عليو كما ىو عليو اغباؿ يف الّنظاـ السياسي اعبزائري. أنظر

ص  ،2002سنة  ،اإلسكندرية ،ة اعبديدة للنشردار اعبامع ،الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف الّنظامني اؼبصري والكوييت ،ؿبمد باىي أبو يونس ،وأيضا
108 . 

بعدىا أنعقد مؤسبر  ،واّلذي أعلن من خاللو فبثلو الواليات الثالثة عشر احملتلة من قبل بريطانيا قطيعتهم معها ،سبق وضع الدستور إعالف توماس جيفرسن 2
ولكن سرعاف ما تبنّي ؽبم أّف األمر يتطّلب حال  ،ر يف نصوص اتفاقية اإلرباد التعاىدوكاف اؽبدؼ منو يف البداية إعادة النظ ،1787مايو سنة  25فيالدلفيا يف 

بالرغم ما أدخل عليو من  ،وأنتهي اؼبؤسبروف إُف وضع أقدـ دستور مكتوب مازاؿ قائما إُف يومنا ىذا ،ومن شبّة بدأت خطوات وضع الدستور... ،جديدا
وبىي  ،وأيضا ،60ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس ،وال من الّنظاـ الرئاسي اّلذي قاـ عليو.أنظر يف ذلك ،تورإاّل أهّنا َف تغرّي من جوىر الدس ،تعديالت

 .175 -174ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،اعبمل
 .63ص  ،1994سنة  ،اعبزائر ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،1ج ،القانوف الدستوري والنظم السياسية اؼبقارنة ،سعيد بوشعري 3
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 أوال: حتديد مفهوم الّنظام الرئاسي

ذلك الّنظاـ اّلذي  « ـ الرئاسي على أنّو:يعّرؼ الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي الّنظا

فرئيس السلطة  ،يستند على أسس ثالثة وىي اؼبساواة التامة بني السلطات من حيث اؼبصدر

التخصص الوظيفي ويعين أّف  ،االنتخاب الشعيب ،التنفيذية والربؼباف ينبعاف من مصدر واحد

أّما القضاء فوظيفتو تتجلى يف  ،فة التنفيذيةوالرئيس يبارس الوظي ،الربؼباف يبارس الوظيفة التشريعية

فالرئيس ال يستطيع إهناء  ،أّما من حيث االستقالؿ العضوي للسلطاف ،الفصل يف اؼبنازعات

 .1»كما أّف ىذا األخري ال يبكن لو السيطرة على الرئيس   ،الوجود القانوين للربؼباف

الرئاسي يدور حوؿ عنصرين: فردية أّف الّنظاـ إبراىيم عبد العزيز شيحا ويرى الدكتور 

ومبدأ الفصل بني السلطات فتتوُف كل سلطة الوظيفة اؼبسندة إليها استقالال ،السلطة التنفيذية

 .2وعلى قدـ اؼبساواة

 يشري إُف أّف الّنظاـ الرئاسي يستند على وجود رئيسىاين على الطهراوي أّما الدكتور 

أّما توزيع  ،ويكوف بيده اختيار الوزراء ،الدولة والوزارةرئاسة  منتخب من الشعب هبمع بني صبهورية

 .3االختصاصات فهو قائم على أساس الفصل شبو اؼبطلق بني السلطتني التنفيذية والتشريعية

 

                                      
الدستور اؼبصري ومبادئ األنظمة السياسية، دار اؼبطبوعات  -. 1984مبادئ األنظمة السياسية، اإلسكندرية، منشأة اؼبعارؼ، ،مصطفى أبو زيد فهمي 1

 .235، ص 2004اعبامعية، األسكندرية، 
 .262ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد العزيز شيحا مإبراىي2 
 وما يليها. 263ص  ،2007سنة  ،األردف ،1ط  ،لنشر والتوزيعلدار الثقافة  ،الّنظم السياسية والقانوف الدستوري ،ىاين علي الطهراوي 3
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فقد عّرؼ الّنظاـ الرئاسي بأنّو ذلك  ،ؿبمد عثماف حني عثمافلكن بالنسبة للدكتور 

 .1الّنظاـ اّلذي يتقّرر فيو للرئيس الرجحاف يف كفة ميزاف السلطاف

يتضح من ىذه التعريفات أّف أصحاهبا متفقوف على أّف الّنظاـ الرئاسي يقـو على  

 وشدة الفصل بني السلطات.  ،ونبا أحادية السلطة التنفيذية ،دعامتني أساسيتني

 ائص الّنظام الرئاسيثانيا: خص

والفصل الشديد بني  ،يتمّيز الّنظاـ الرئاسي خباصتني نبا وحدوية السلطة التنفيذية

 .السلطتني التشريعية والتنفيذية والتوازف بينهما 

 وحدوية السلطة التنفيذية -1

وىذا ما يبّيزه عن غريه  ،تتجمع السلطة التنفيذية يف الّنظاـ الرئاسي يف يد رئيس الدولة

األمر اّلذي  ،2إذ أنّو يصل إُف مركزه عن طريق االقرتاع العاـ اؼبباشر والسري ،من األنظمة السياسية

ومن شبّة فإّف انتخاب  ،هبعلو يسيطر على السلطة التنفيذية باعتباره حائزا لثقة أغلبية الناخبني

إذ ذبعلو يسيطر على   ،ى رأس الّنظاـ السياسيرئيس الدولة هبذه الطريقة ىبولو مكانة مرموقة عل

وإمّبا يعاونو عديد من  ،فهو رئيس للحكومة وإف كاف ال يقـو هبا لوحده ،كافة الوظائف التنفيذية

                                      
 . 211- 210ص ص   ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد عثماف حني عثماف 1
تنتهي بانتخابو بطريقة غري مباشرة من قبل الناخبني الكبار اّلذين يبثل عددىم  ،حيث أّف رئيس الدولة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يتم انتخابو بطريقة فبّيزة 2

مرجع  ،ؿبمد عثماف َحنْي عثماف ،. وكذلك61ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس ،يف كل والية عدد أعضاء ؾبلس الّنواب وؾبلس الشيوخ. أنظر يف ذلك
 . 223 -219ص ص  ،سبق ذكره
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إاّل أّف ىذه األجهزة صبيعا تعمل ربت إشرافو وتأسبر بأمره وتسأؿ  ،األجهزة يف الدولة اغبديثة

 .1العاـوىو اؼبسؤوؿ عنها أماـ الرأي  ،أمامو

 ،ويرتّتب على ذلك أنّو ال يوجد يف الّنظاـ الرئاسي ال رئيس ؾبلس الوزراء وال ؾبلس وزراء

وزراء أو سكرتريين أو كتاب  وجد معاونوف للرئيس سواء لُّقبواوإمّبا ي ،وىذا بعكس الّنظاـ الربؼباين

وىو  ،أماـ الشعب ويتحمل مسؤولية اختيارىم ،وىؤالء يتم تعيينهم من قبل رئيس الدولة ،دولة

كما أّف رئيس الدولة وحده اّلذي يصدر قراراتو حّّت   ،وحده اّلذي يستطيع عزؽبم وتعيني غريىم

 باعتبار ،ولو كانت متعارضة مع رأي األغلبية أو كل الوزراء

 ،أّف الّنظاـ الرئاسي ال يعرؼ ىيئة اظبها ؾبلس الوزراء اّلذي يهيمن على مصاٌف الدولة 

 .2العامة ويتخذ قراراتو باألغلبية ويرسم سياستها

 الفصل الشديد بني السلطات والتوازن بينهما -2

من السلطتني التشريعية والتنفيذية مستقلتني عن  مقتضى ىذه اػباصية ىو أّف كال

فعلى اؼبستوى الوظيفي تنفرد السلطة التشريعية دبمارسة وظيفة إعداد القوانني  ،بعضهما البعض

فهذا اغبق للربؼباف  ،وىنا ليس جائزا للسلطة للتنفيذية تقدًن اقرتاحات القوانني ،والتصويت عليها

. أّما على  اؼبستوى العضوي فظاىرة اعبمع بني الوظيفتني التشريعية والتنفيذية 3وحده فقط

ب حيث أّف عضو الربؼباف ال يبكنو تقلد منص ،اؼبعروفة يف الّنظم الربؼبانية منعدمة يف الّنظم الرئاسية

                                      
 .172ص  ،مرجع سبق ذكره ،وبي اعبمل 1
 .214 -213ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد عثماف َحنْي عثماف ،ؼبزيد من التفاصيل أنظر 2
ؾبلة جامعة  ،تنامي دور السلطة التنفيذية يف العملية التشريعية يف الّنظاـ الرئاسي األمريكي )دراسة ربليلية( ،ؿبمد ىالؿ الرفاعي ،ؼبزيد من التفاصيل أنظر 3

 وما يليها. 593ص  ،2010سنة  ،العدد الثاين ،26اجمللد  ،دية والقانونيةدمشق للعلـو االقتصا
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وإذا  ،وحّّت الوزراء ال يبكنهم اؼبشاركة يف مناقشات الربؼباف وال التصديق على القوانني ،وزاري

 .1حضروا ىذه االجتماعات يكوف حضورىم بصفتهم زائرين مثلهم مثل األفراد العاديني

يف ظل ىذا الّنظاـ حل الربؼباف  –رئيس السلطة التنفيذية  –كما ال يبلك رئيس الدولة 

وال دعوتو لالجتماع يف دورات استثنائية؛ فبّا يعين أّف الربؼباف هبتمع من تلقاء  ،ؾبلسيوأو أحد 

 ويف اؼبقابل ال يبكن ألعضاء الربؼباف تقرير اؼبسؤولية  ،وال فض دورة انعقاده أو تأجيلها ،نفسو

 ،أو توجيو األسئلة إُف أعضاءىا أو استجواهبم دبا فيهم رئيس الدولة ،وزارةالسياسية لل

وإمّبا الثقة الواجب توافرىا ىي  ،فاغبكومة يف ىذا الّنظاـ ليست يف حاجة إُف كسب ثقة الربؼباف

 .2ثقة الرئيس يف معاونيو

ألنّو ال يبكن  ،يبدوا أّف ىذا النوع من الفصل ىو من الناحية النظرية فقط ،ومع ذلك

بل ىي مضطرة للتعاوف والتأثري فيما بينها.  ،تصور نظاـ سياسي تكوف السلطات فيو متنافرة

فرئيس الدولة على مستوى السياسة اػبارجية لو سلطة عقد اؼبعاىدات بعد استشارة وموافقة ؾبلس 

. ويف اؼبقابل كل مشروع قانوف يناؿ موافقة ؾبلس 3( أعضائو اغباضرين2/3الشيوخ بأغلبية ثلثي )

 ،فإذا وافق عليو وقعو ،رئيس قبل أف يصبح قانوناالّنواب وؾبلس الشيوخ هبب أف يعرض على ال

وعلى اجمللس اؼبعين  ،وإذا َف يوافق عليو رّده إُف اجمللس اّلذي أقره مصحوبا دبالحظاتو واعرتاضاتو

فإذا وافق  ،ّث يباشر بإعادة دراسة اؼبشروع ،أف يسجل ىذه االعرتاضات دبجملها يف ؿباضره
                                      

 من:  أنظر كال 1
 .142ص  ،1992سنة  ،اؼبؤسسة اعبزائرية للطباعة ،1989النظرية العامة للدولة والّنظاـ السياسي اعبزائري يف ظل دستور  ،أضبد وايف و بوكرا إدريس -
 .215ص ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد عثماف َحنْي عثماف -
 .63ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس 2
 .180ص  ،مرجع سبق ذكره ،وبي اعبمل ،وأيضا ،230ص ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد عثماف َحني عثماف ،ؼبزيد من التفاصيل أنظر 3
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ذلك القانوف أرسل مع االعرتاضات إُف اجمللس اآلخر  أعضاء ذلك اجمللس على إقرار مشروع

ويف حالة عدـ إرجاع  ،لتتم اؼبصادقة عليو بأغلبية ثلثي أعضاء ذلك اجمللس ،حيث تعاد دراساتو

الرئيس أي مشروع قانوف إُف الكونغرس يف غضوف عشرة أياـ من تقديبو لو أصبح ذلك اؼبشروع 

اعرتاض الرئيس على القوانني اّليت يقّرىا الكونغرس ىو  ومن ّث فإفّ  ،موّقع عليو بطريقة ضمنية

ماداـ الكونغرس بإمكانو ذباوز ىذا الفيتو التشريعي بإعادة اؼبوافقة  ،» اعرتاض توقيفي  « ؾبرد

 .1على القانوف اؼبعرتض عليو بأغلبية الثلثني يف كال اجمللسني

وذلك من خالؿ خطابو  ،نةكما يبكن للرئيس دعوة الكونغرس للتشريع يف ؾباالت معيّ    

 .2السنوي حوؿ حالة اإلرباد

ويف مقابل ذلك يبتلك ؾبلس الشيوخ سلطة اؼبصادقة باألغلبية على التعيينات يف 

واّليت ىي من اختصاص رئيس الدولة. كما أّف الكونغرس لو أف يؤثّر  ،الوظائف العمومية الفدرالية

 ،واّليت ؽبا وزف كبري يف اغبياة السياسية ،ربؼبانيةعلى السلطة التنفيذية وذلك من خالؿ الّلجاف ال

ولذا توصف بأهّنا ؾبالس  ،حيث سبارس التحقيق هبدؼ استقصاء اغبقيقة وعرضها على الرأي العاـ

ولكن ما يالحظ أّف آلية التحقيق الربؼباين ال  ،وأيضا ىي األقوى يف ؾباؿ الرقابة ،تشريعية مصغرة

                                      
 اؼبوقع اإللكرتوين:  لإلطالع تفحص  ،1787اؼبادة األوُف الفقرة السابعة من دستور الواليات اؼبتحدة األمريكية سنة  1

http://iipdigital.usembassy.gov. ،وما يليها. 597ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد ىالؿ الرفاعي ،وكذلك للتفصيل أنظر 
2 Hauriou A, op. cit, p 213. 

 . 73ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس ،أشار إليو

http://iipdigital.usembassy.gov/
http://iipdigital.usembassy.gov/
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إمّبا تعتمد على تفسري قرارات احملكمة العليا اّليت منحت للكونغرس و  ،ذبد نصا دستوريا دبمارستها

 .1حق فبارسة التحقيق على أعماؿ السلطة التنفيذية

حيث يوّجو ؾبلس  ،أضف إُف ذلك أّف الكونغرس بإمكانو أف يدين الرئيس جنائيا

ؼبوضوع يف جلسة بينما يتحّوؿ ؾبلس الشيوخ إُف ؿبكمة وينظر ا ،الّنواب االهتاـ اعبنائي للرئيس

 .2سرية ثّ يصدر حكمو بأغلبية الثلثني

يبكن القوؿ أّف السلطتني التشريعية والتنفيذية يف الّنظاـ الرئاسي ؾبربتاف على  ،ومنو

وال ىذا األخري بإمكانو إسقاط  ،فال اغبكومة تستطيع حل الربؼباف ،التعايش مع بعضهما البعض

 .3اغبكومة من خالؿ تقرير مسؤوليتها السياسية

 الفرع الثالث: الّنظام ادلختلط

فطنت الكثري من دوؿ العاَف إُف أّف االستفادة من فبّيزات الّنظامني الربؼباين والرئاسي      

وىو ما أفرز لنا  ،وذبنب مساوئهما يتطلب البحث عن أرض وسط سبزج بني خصائص الّنظامني

 ،الّنظاـ اؼبختلط. وبالفعل فإّف العديد من الدوؿ ربولت إُف ىذا الّنظاـ وطبقتو بأشكاؿ متعددة

ومزجت من خصائص كال الّنظامني )الرئاسي والربؼباين( بطرؽ ـبتلفة. ويعترب الّنظاـ السياسي 

                                      
 ؼبزيد من التفاصيل أنظركال من: 1
 .76ص  ،2000سنة  ،جامعة الكويت ،ؾبلس النشر العلمي ،اغبدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضائية )دراسة مقارنة( ،عادؿ الطبطبائي -
 وما بعدىا. 137ص  ،2011أفريل سنة  ،27العدد ،ؾبلة الفكر الربؼباين ،آليات رقابة الكونغرس األمريكي على أعماؿ السلطة التنفيذية ،ميلود ذبيح -
 .179ص  ،مرجع سبق ذكره ،وبي اعبمل 2
 .  73ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس 3



 اٌحىُ فً اٌذعبتٍش اٌّمبسٔخ ٚإعمبطبتٙب ػٍى إٌظبَ اٌغٍبعً اٌجضائشياٌّجحث اٌتٍّٙذي :  ٔظُ 

 

 
25 

وذج األساسي للّنظاـ الّنم 1958أكتوبر  04للجمهورية الفرنسية اػبامسة اؼبنبثق عن دستور 

 .1اؼبختلط

الّنظاـ اّلذي  « ؽبذا يعّرؼ الدكتور عبد العظيم عبد السالـ الّنظاـ اؼبختلط على أنّو:

وترجح فيو كفة السلطة التنفيذية على كفة السلطة  ،هبمع بني الّنظامني الربؼباين والرئاسي

أو الفصل اؼبرف بينهما وليس الفصل وتقـو العالقة بينهما على أساس التعاوف اؼبتبادؿ  ،التشريعية

 .2 »اؼبطلق 

بناء على ىذا يتبنّي أّف الّنظاـ اؼبختلط يقـو على خاصيتني أساسيتني ونبا: ثنائية السلطة 

 ووجود تعاوف وتوازف بني السلطتني التشريعية والتنفيذية. ،التنفيذية مع تفوؽ رئيس اعبمهورية

 أوال: ثنائية السلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية يف الّنظاـ اؼبختلط على شاكلة الّنظاـ السياسي الفرنسي إُف رئيس تتوزّع 

 ،دولة وحكومة. فالرئيس منتخب من قبل الشعب عن طريق االقرتاع العاـ اؼبباشر والسري

واغبصوؿ على األغلبية اؼبطلقة ألصوات الناخبني اؼبعرّب عنها وفقا اإلجراءات اؼبنصوص عليها يف 

.كما يتمّتع بصالحيات وسلطات واسعة تتجاوز اؼبهاـ اؼبراظبية 3لسابعة من الدستوراؼبادة ا

                                      
 .74ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس 1
 .23ص  ،2004سنة  ،القاىرة ،دار النهضة العربية ،الدور التشريعي لرئيس الدولة يف الّنظاـ اؼبختلط )دراسة مقارنة( ،عبد العظيم عبد السالـ 2

3 Voir, l'article 07 alinéa 01 de la Constitution française de 1958 telle que modifiée en 2008 : « Le 
Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas 
obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant,à un second tour. Seuls 
peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se 
trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour ».                       
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والشرفية اّليت عادة ما يتوالىا شاغل ىذا اؼبنصب يف الدوؿ اّليت تأخذ بالّنظاـ الربؼباين. حيث يتوُف 

 :1يف الظروؼ العادية

عقب مصادقة إصدار القوانني خالؿ طبسة عشر يوما بعد إرساؽبا من قبل اغبكومة  -

ويبكنو أف يطلب من الربؼباف إجراء مداولة ثانية بشأف ىذا القانوف أو بعض  ،الربؼباف عليها

 .أحكامو. كما ال يبكن للربؼباف أف يرفض إجراء ىذه اؼبداولة

 .رئاسة ؾبلس الوزراء -

 توقيع األوامر واؼبراسيم اؼبتخذة يف ؾبلس الوزراء وإصدار العفو وتوجيو خطابات إُف -

 غرفيت الربؼباف.

تنظم  على أف ،حل اعبمعية الوطنية بعد استشارة الوزير األوؿ ورئيسي غرفيت الربؼباف -

 . يوما على األكثر من تاريخ اغبلنين يوما على األقل وأربعيانتخابات تشريعية خالؿ عشر 

 .قيادة اعبيش وترأس اجملالس واللجاف العليا للدفاع الوطينّ  -

 .ف اؼبدنية والعسكرية للدولةيعنّي يف الوظائ -

حيث خولو الدستور ازباذ اإلجراءات اّليت  ،فتتسع صالحياتو أّما يف الظروؼ االستثنائية

تفرضها الظروؼ عندما تكوف مؤسسات اعبمهورية واستقالؿ األّمة ووحدة تراهبا مهّددة خبطر 

                                      
 :منشور على موقع اجمللس الوطين الفرنسي .2008اؼبعّدؿ سنة  1958من دستور فرنسا لسنة  18إُف  08اؼبواد من  1

www. Assemblee. National. Fr 
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ورئيسي غرفيت الربؼباف  وشيك الوقوع؛ شرط أف تتخذ ىذه اإلجراءات بعد استشارة الوزير األوؿ

 .1وأيضا اجمللس الدستوري

وألجل ذلك توضع اإلدارة  .ويوّجو عملها 2فيقودىا الوزير األوؿ وزارةويف ما ىبص ال

وؽبذا خّولو الدستور ؾبموعة من الصالحيات أنبها السهر على  ،والقوة العسكرية ربت تصرفها

تنفيذ القوانني وفبارسة السلطة التنظيمية والتعيني يف اؼبناصب اؼبدنية والعسكرية ما عدا تلك اّليت 

ىبتص هبا رئيس اعبمهورية. كما يبكنو تعويض رئيس اعبمهورية بناء على تفويض لرتأس ؾبلس 

 .3ّددالوزراء عبدوؿ أعماؿ ؿب

يظهر أّف كال من رئيس الدولة والوزير األوؿ يتقاظباف مهاـ اغبكم  ،بناء على ما تقدـ

 وىي السّمة البارزة واؼبتمّيزة يف الّنظاـ اؼبختلط. ،ومسؤوليات إدارة البالد فيما بينهما

 ثانيا: التعاون والتوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

يف العديد من اآلليات. التشريعية والتنفيذيةسلطتني تتجلى مظاىر التعاوف بني ال

ويبكنها طلب تفويض تشريعي من الربؼباف وذلك من  ،4فاغبكومة سبلك سلطة اؼببادرة بالتشريع

يضاؼ إُف ذلك طلب رئيس اغبكومة سبديد  ،5أجل التشريع يف بعض القضايا ؼبّدة زمنية ؿبّددة

أعضاء اغبكومة إُف غرفيت الربؼباف هبدؼ االستماع ودخوؿ  ،ودعوتو لالنعقاد ،جلسات الربؼباف

                                      
 نفسو. دستور المن 16اؼبادة 1
 طاين.ياغباؿ بالنسبة للّنظاـ السياسي الرب عليو عادة يتم تعيينو من األغلبية اؼبشكلة للجمعية الوطنية كما ىو  2
 من الدستور نفسو. 21 -20اؼبواد  3
 من الدستور نفسو. 1ؼ  39اؼبادة  4
 من الدستور نفسو 3-2 -1ؼ  38اؼبادة  5
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 ،والرتخيص إلعالف اغبرب ،. كما يبكن لرئيس اعبمهورية ـباطبة الربؼباف1إليهم مّت طلبوا ذلك

 .2والتصويت على قوانني اؼبالية ،عشرا يوما 12وسبديد حالة اغبصار ألكثر من 

اغبكومة يف إصدار األوامر خالؿ مّدة ويف اؼبقابل يستطيع الربؼباف منح اؼبوافقة إُف 

وتصبح تلك األوامر الغية يف حالة عدـ  ،واػباصة بازباذ تدابري تدخل  يف ؾباؿ القانوف ،ؿبّددة

تقدًن مشروع قانوف التصديق عليها إُف الربؼباف قبل انتهاء التاريخ احملّدد يف قانوف اؼبوافقة على 

 .4وافقة على إعالف اغبرب. كما يبلك الربؼباف أيضا حق اؼب3إصدارىا

أّما بالنسبة ؼبظاىر التوازف بني السلطتني التشريعية والتنفيذية تتجلى باػبصوص يف سلطة 

وذلك من خالؿ طرح مسؤوليتها السياسية سواء على  ،الربؼباف يف فبارسة الرقابة على اغبكومة

لرقابة. يضاؼ إُف ذلك أو بالتصويت على ملتمس ا ،أو على بياف لسياستها العامة ،برناؾبها

 .5وسائل أخرى كاألسئلة وتشكيل عباف التحقيق

يبلك حق حل اعبمعية الوطنية واؼبطالبة فهو اآلخر رئيس اعبمهورية  ما ىبصويف 

بانتخابات جديدة للمجلس بشرط أال يسيء استخداـ ىذا اغبق. دبعّن ال هبب عليو اؼبطالبة 

 .6دة يف كل سنةبانتخابات جديدة للمجلس أكثر من مرة واح

 

                                      
 من الدستور نفسو.1ؼ  31 ،1ؼ 29 ،4ؼ  28اؼبواد  1
 من الدستور نفسو. 1ؼ  47 ،2ؼ 36 ،35اؼبواد  2
 من الدستور نفسو. 1ؼ  38اؼبادة  3
 من الدستور نفسو.35اؼبادة 4
 من الدستور نفسو 49اؼبادة  5
 من الدستور نفسو 12اؼبادة  6
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 ادلطلب الثاين: الطبيعة القانونية للّنظام السياسي اجلزائري

بعد دراسة نظم اغبكم تبنّي لنا أّف الّنظاـ الربؼباين يقـو على أساس التوازف بني السلطتني 

كما أّف اغبكومة ؽبا ،فالربؼباف يستطيع سحب الثّقة من اغبكومة وإسقاطها ،التشريعية والتنفيذية

ة حل الربؼباف. أما الّنظاـ الرئاسي يقـو على قّوة السلطة التنفيذية اّليت تتجسد يف شخص صالحي

وانعداـ الرقابة الربؼبانية اّليت تفضي إُف ترتيب مسؤولية اغبكومة. ويف ما ىبص الّنظاـ  ،رئيس الدولة

 اؼبختلط فإنّو نظاـ وسط يأخذ من كالنبا )الّنظامني السابقني( بعض اػبصائص.

وبالرجوع إُف اعبزائر قبد أّف صبيع الدساتري َف تتضّمن الّنص على طبيعة  ،ىذا الصدد يف

وإمّبا يستشف ذلك من خالؿ األحكاـ اؼبّنظمة  ،وىو شأف باقي الدوؿ ،الّنظاـ السياسي اؼبعتمد

 لعمل السلطات السيما السلطتني التشريعية والتنفيذية.

يعة الّنظاـ السياسي اعبزائري سواء قبل التعديل فإنّنا يف ىذا اؼببحث سنبنّي طب ،وعليو

 أو بعد ىذا التعديل. ،2008الدستوري لسنة 

 2008الفرع األول: قبل التعديل الدستوري لسنة 

واّليت ظبحت باستحداث منصب  ،1989إّف اإلصالحات اعبوىرية اّليت جاء هبا دستور 

عية بواسطتها أنتقل الّنظاـ السياسي رئيس اغبكومة إُف جانب رئيس اعبمهورية دبثابة قفزة نو 

وترّتب على ذلك وجود برنامج لرئيس اغبكومة  ،اعبزائري من أحادية السلطة التنفيذية إُف ثنائيتها
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واؼبسؤوؿ سياسيا عن تنفيذ برناؾبو أماـ الربؼباف. كما مّكن  ،مستقل عن برنامج رئيس اعبمهورية

 .1مة وترتيب مسؤوليتهاىذا األخري من وسائل تسمح لو دبراقبة اغبكو 

فبّا يدفع إُف  ،1996وىذا الوضع قد بقي مستقرا على ىذا الشكل يف ظل دستور 

 التساؤؿ عن إثر ذلك على الطبيعة القانونية للّنظاـ السياسي اعبزائري يف تلك الفرتة.

 أوال: ثنائية السلطة التنفيذية

توّزعت السلطة بني  ،السلطة التنفيذيةسبّيز الّنظاـ السياسي اعبزائري بوجود ازدواجية يف 

ورئيس حكومة يعترب الرئيس  ،رئيس صبهورية منتخب عن طريق االقرتاع العاـ اؼبباشر والسري

واؼبسؤوؿ اؼبباشر عن أعماؽبا اغبكومية أماـ رئيس  ،التنفيذي واؼبنّسق الفعلي للمؤسسة التنفيذية

 وأماـ الربؼباف.   ،اعبمهورية باعتباره ىو اّلذي يعّينو وينهي مهامو

 رئيس اجلمهورية -1

على اؼبكانة اؼبرموقة اّليت وبتلها رئيس  1989وقبلو دستور 1996أكد دستور سنة 

وؾبسدا للدولة  ،فهو اجملسد لوحدة األّمة وحامي الدستور ،اعبمهورية يف الّنظاـ السياسي اعبزائري

 .2داخل البالد وخارجها

                                      
 مداخلة من ملتقى دوِف حوؿ: التعديالت الدستورية يف ،على طبيعة الّنظاـ السياسي يف اعبزائر 2008أثر التعديالت الدستورية لسنة  ،نصر الدين بن طيفور 1

جامعة  ،كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية  ،ـبرب إصالح السياسيات العربية يف ظل ربديات العوؼبة ،الدوؿ العربية على ضوء اؼبتغريات الدولية الراىنة حالة اعبزائر
 .02ص  ،2012ديسمرب سنة  19و  18يومي  ،شلف

ديسمرب  08اؼبؤّرخة يف  ،76ج.  ر. ع  ،1996ديسمرب سنة  07اؼبؤرّخ يف  ،438 -96الصادر باؼبرسـو الرئاسي رقم  ،1996من دستور  70اؼبادة  2
 .1996سنة 
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ية إُف طريقة انتخابو؛ فهو يتم انتخابو عن طريق االقرتاع ترجع ىذه اؼبكانة لرئيس اعبمهور 

ويفوز باالنتخابات الرئاسية باغبصوؿ على األغلبية اؼبطلقة من األصوات  ،العاـ اؼبباشر والسري

 .1اؼبعرّب عنها

وحّت يتمكن رئيس اعبمهورية من تطبيق الربنامج اّلذي قدمو للناخبني ومنحوه الثّقة على 

الدستور صالحيات واسعة وحساسة سواء يف الظروؼ العادية أو يف الظروؼ  فقد خولو ،أساسو

 االستثنائية.

 صالحيات رئيس اجلمهورية يف الظروف العادية -أ

إاّل أنّنا  ،إّف الصالحيات اّليت خوؽبا الدستور لرئيس اعبمهورية يف ظل ىذه الظروؼ كثرية

 :2ومنها يبكن ذكر مايلي ،سنكتفي بتعداد أنبها

 وُف القيادة العليا للقوات اؼبسلحة؛يت -

 يرتأس ؾبلس الوزراء؛ -

 يعنّي رئيس اغبكومة وينهي مهامو؛  -

 يوقع اؼبراسيم الرئاسية؛ -

 لو حق إصدار العفو وحق زبفيض العقوبات أو استبداؽبا؛ -

 يبكنو أف يستشري الشعب يف كل قضية ذات أنبية وطنية عن طريق االستفتاء؛ -

                                      
رسالة لنيل شهادة  ،2008طبيعة نظاـ اغبكم على ضوء التعديل الدستوري لسنة  ،عيسى طييب ،راجع. وؼبزيد من التفاصيل 1996من دستور  71اؼبادة  1

 وما يليها. 256ص  ،2011 - 2010سنة  ،جامعة تلمساف ،الدكتوراه يف القانوف العاـ
 .1996من دستور  166و  129و  127و  124و 78و 77اؼبواد  2
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 اؼبعاىدات الدولية ويصادؽ عليها؛يرـب  -

 لو أف وبل اجمللس الشعيب الوطين ويقرر إجراء انتخابات تشريعية قبل أواهنا؛ -

لو سلطة التشريع بأوامر بني دوريت الربؼباف و يف حالة شغور اجمللس الشعيب الوطين ويف  -

 اغبالة االستثنائية؛

ظائف اؼبدنية والعسكرية يف الدولة،  يعنّي يف أىم الوظائف واؼبهاـ وعلى اػبصوص الو  -

كما يعنّي كال من رئيس ؾبلس الدولة واألمني العاـ للحكومة وؿبافظ بنك اعبزائر والقضاة 

ومسئولو أجهزة األمن والوالة؛ كما يعنّي سفراء اعبمهورية واؼببعوثني فوؽ العادة إُف اػبارج وينهي 

 يني األجانب وأوراؽ إهناء مهامهم؛مهامهم ويتسلم أوراؽ اعتماد اؼبمثلني الدبلوماس

يوّقع القوانني وقبل ذلك يبكنو أف يطلب من الربؼباف إجراء مداولة ثانية بشأف قانوف  -

صادؽ عليو؛ وباعتباره حاميا للدستور يبكنو إخطار اجمللس الدستوري قصد القياـ برقابة القوانني 

 دستور.واألنظمة الداخلية لغرفيت الربؼباف وكذا اؼبعاىدات لل

 صالحيات رئيس اجلمهورية يف الظروف االستثنائية -ب

خّوؿ الدستور لرئيس اعبمهورية صالحيات واسعة يف حالة الظروؼ االستثنائية سبكنو من 

 ،وزبتلف ىذه اإلجراءات باختالؼ درجة خطورة الظروؼ ،ازباذ اإلجراءات الاّلزمة ؼبواجهتها

 :1أف حيث يبكن لرئيس اعبمهورية يف ىذه اغبالة

                                      
 .1996من دستور   97حّت   91اؼبواد من  1
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بعد اجتماع  ،يقّرر حالة الطوارئ أو اغبصار ؼبدة معّينة إذا دعت الضرورة اؼبلحة ذلك -

اجمللس األعلى لألمن واستشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس ؾبلس األّمة ورئيس اغبكومة 

 ورئيس اجمللس الدستوري.

وقد ترؾ الدستور أمر  ،فتيووال يبكن سبديد ىاتني اغبالتني إاّل بعد موافقة الربؼباف بغر 

 تنظيمهما دبوجب قانوف عضوي.

يقّرر اغبالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داىم يوشك أف يصيب  -

مؤسساهتا الدستورية أو استقالؽبا أو سالمة تراهبا، وىذا اإلجراء ال يتم اإلعالف عنو إاّل بعد 

لس األّمة واجمللس الدستوري، واالستماع إُف اجمللس استشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس ؾب

 األعلى لألمن وؾبلس الوزراء.

وخالؿ إعالف اغبالة االستثنائية هبتمع الربؼباف وجوبا؛ على أف تنتهي حسب األشكاؿ 

 واإلجراءات اّليت أوجبت إعالهنا.

لألمن واستشارة  يعلن التعبئة العامة يف ؾبلس الوزراء بعد االستماع إُف اجمللس األعلى -

 رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس ؾبلس األّمة .

يعلن حالة اغبرب إذا وقع عدواف فعلي على البالد أو يوشك أف يقع حسبما نصت  -

عليو الرتتيبات اؼبالئمة ؼبيثاؽ األمم اؼبتحدة ، وذلك بعد اجتماع ؾبلس الوزراء واالستماع إُف 

يس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس ؾبلس األّمة؛ وهبتمع الربؼباف اجمللس األعلى لألمن واستشارة رئ

 وجوبا ) بقوة القانوف (، ويوّجو رئيس اعبمهورية خطابا لألّمة يعلمها بذلك .
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وىنا يتوقف العمل بالدستور مدة اغبرب ويتوُف رئيس اعبمهورية صبيع السلطات، حّّت 

على ضرورة سبديدىا وجوبا إُف غاية هناية  ولو انتهت عهدتو الرئاسية باعتبار أّف الدستور نص

اغبرب؛ ويف حالة استقالتو أو وفاتو أو حدوث أي مانع آخر لو، ىبوؿ رئيس ؾبلس األّمة بصفتو 

رئيسا للدولة، كل الصالحيات اّليت تستوجبها حالة اغبرب حسب الشروط نفسها اّليت تسري على 

مهورية ورئاسة ؾبلس األّمة وىي حالة واردة، يف رئيس اعبمهورية؛ أّما إذا اقرتف شغور رئاسة اعب

 ىذه اغبالة يتوُف رئيس اجمللس الدستوري وظائف رئيس الدولة .

يوّقع اتفاقيات اؽبدنة ومعاىدات السلم، ويتلقى رأي اجمللس الدستوري يف االتفاقيات  -

 . اؼبتعّلقة هبما، ويعرضها فورا على كل غرفة من الربؼباف لتوافق عليها صراحة 

 احلكومة  -2

( من رئيس يتم  2008تتكوف اغبكومة يف الّنظاـ السياسي اعبزائري ) قبل تعديل  

ووزراء ) أعضاء اغبكومة (  ،1تعيينو من قبل رئيس اعبمهورية دبوجب مرسـو رئاسي وينهي مهامو

 .2ىبتارىم رئيس اغبكومة ويقّدمهم إُف رئيس اعبمهورية من أجل تعيينهم بنفس األداة

ثّ  ،3تعيني رئيس اغبكومة يقـو بضبط برنامج حكومتو ويعرضو يف ؾبلس الوزراء بعد

يقدمو إُف اجمللس الشعيب الوطين ؼبناقشتو. وعلى ضوء ىذه اؼبناقشات يبكن لرئيس اغبكومة تكييفو 

                                      
 .1996من دستور  5ؼ 77و اؼبادة  1989من دستور  5ؼ 74اؼبادة  1
 .1996من دستور  1ؼ 79واؼبادة  1989من دستور  75اؼبادة  2
 .1996من دستور  2ؼ  79واؼبادة  1989دستور  من 75اؼبادة  3
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فإذا حصل على اؼبوافقة من قبل اجمللس  ،ث بعدىا تأيت مرحلة التصويت عليو ،إف أقتضى األمر

 .1ويبكن ؽبذا األخري إصدار الئحة ،الوطين يعرضو على ؾبلس األّمة لإلطالع عليوالشعيب 

أّما يف حالة رفض اجمللس الشعيب الوطين اؼبوافقة على ىذا الربنامج يقّدـ رئيس اغبكومة  

ويقـو ىذا األخري بتعيني رئيسا للحكومة بنفس  ،استقالة حكومتو إُف رئيس اعبمهورية

ربصل اغبكومة اعبديدة على موافقة اجمللس الشعيب الوطين على برناؾبها وبل وإذا َف  ،2الكيفيات

وتستمر اغبكومة القائمة يف تسيري األمور العادية على أف ذبري انتخابات تشريعية  ،اجمللس وجوبا

 .3( أشهر03خالؿ ثالثة )

من فإّف رئيس اغبكومة قصد تنفيذ برنامج حكومتو يتمّتع دبجموعة  ،ويف ىذا السياؽ

 :4الصالحيات نوجز أنبها يف ما يلي

 توزيع الصالحيات بني أعضاء حكومتو؛ -

 يسهر على تنفيذ وتنسيق برنامج حكومتو؛ -

 يرأس ؾبلس اغبكومة؛ -

 ويوقع اؼبراسيم التنفيذية؛ ،يسهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات -

  ىذا اجملاؿ؛يعنّي يف وظائف الدولة دوف اؼبساس بصالحيات رئيس اعبمهورية يف -

 يسهر على سري حسن اإلدارة العمومية. -

                                      
 .1996من دستور  80واؼبادة  1989من دستور  76اؼبادة  1
 .1996من دستور  81واؼبادة  1989من دستور  77اؼبادة  2
 .1996من دستور  82و اؼبادة 1989من دستور  78اؼبادة  3
 .1996من دستور  85واؼبادة   1989من دستور  81اؼبادة  4
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 ثانيا: التعاون والتوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

أقاـ ؾباالت  ،بعد تبنيو مبدأ الفصل بني السلطات ،إّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري

كما منح لكل سلطة وسائل دستورية    ،(1)واسعة للتعاوف بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 

 .(2)فبّا ينشأ نوعا من التوازف بينهما  ،تأثر هبا على نظريهتا

 رلاالت التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية  -1

يظهر التعاوف بني ىذين السلطتني من خالؿ مشاركة كل سلطة يف كثري من صالحيات 

تجلى يف مسانبة السلطة التنفيذية يف العملية التشريعية ولعل أىم صور التعاوف ت ،السلطة األخرى

وذلك من خالؿ التشريع عن طريق األوامر سواء  ،اّليت ىي أصال من اختصاص السلطة التشريعية

وىذا طبقا  ،يف حالة شغور اجمللس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربؼباف أو يف اغبالة االستثنائية

 ،وربديدىا عبدوؿ أعماؿ الربؼباف ،2واؼببادرة دبشاريع القوانني. 19961من دستور  124للمادة 

ودعوة الربؼباف لالنعقاد يف دورات  ،وإضفائها للطابع اإلستعجاِف على بعض مشاريع القوانني

. 3أو باستدعاء منو بناء على طلب من رئيس اغبكومة ،استثنائية إّما دببادرة من رئيس اعبمهورية

 . 4ووبتلوف اؼبقاعد األمامية ،كومة يدخلوف إُف الربؼباف من أبواب واسعةإضافة إُف أّف أعضاء اغب

                                      
من  124االختصاص التشريعي لرئيس اعبمهورية دبقتضى اؼبادة  ،. ولالستفادة حوؿ التشريع باألوامر أنظر مراد بدراف1996من دستور  124ادة اؼب 1

 .2000سنة  ،2ع ،ؾبلة اإلدارة ،الّنظاـ القانوين لألوامر ،الدستور
 . »النّواب حق اؼببادرة بالقوانني لكل من رئيس اعبمهورية و  « نصت على أنّو: 1996من دستور  119اؼبادة  2
 .1996من دستور  2ؼ  118اؼبادة  3
 .161ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس 4
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ويف اؼبقابل قبد أّف السلطة التشريعية تتدخل ىي األخرى يف كثري من اختصاصات 

والتصويت  ،وأبرز صورة ؽبذا التدخل يظهر يف التصويت على اؼبخّطط الوطين ،السلطة التنفيذية

على ميزانية الدولة وإحداث الضرائب واعببايات والرسـو واغبقوؽ اؼبختلفة وربديد أساسها 

وذلك بالتصديق على كثري  ،2. كما يبكن للربؼباف فتح مناقشة حوؿ السياسة اػبارجية1ونسبها...

 الصلح.من األعماؿ الدبلوماسية مثل إعالف اغبرب اؽبجومية وعقد اؼبعاىدات خاصة معاىدات 

كاشرتاط ضرورة استشارة رئيس   ،أضف إُف ذلك مسانبة الربؼباف يف ازباذ القرارات اؽبامة

اعبمهورية غرفيت الربؼباف يف بعض اغباالت اػبطرية كاغبصار والطوارئ والظروؼ االستثنائية والتعبئة 

 .3العامة وإعالف حالة اغبرب

 ية والتنفيذية وسائل التأثري ادلتبادلة بني السلطتني التشريع -2

كل من السلطتني التشريعية والتنفيذية سبلك وسائل دستورية تؤثّر هبا إحدانبا على 

 وىذا ربقيقا لقاعدة توازف الرعب. ،األخرى

كما يبكن أف ينحل ىذا   ،4يبلك رئيس اعبمهورية حق حل اجمللس الشعيب الوطين ،وعليو

 لطات يف حلقة مفرغة.وذلك ذبنبا لدخوؿ العالقة بني الس ،5اجمللس وجوبا

 

 
                                      

 .1996من دستور  122اؼبادة  1
 .1996من دستور  131اؼبادة   2
 .1996من دستور   94و  93و  92اؼبواد  3
 .1996من دستور  129اؼبادة  4
 .1996من دستور  82اؼبادة  5
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يبلك ىذا األخري إمكانية  ،ومقابل سلطة رئيس اعبمهورية يف حل اجمللس الشعيب الوطين

وذلك يف مناسبتني عند رفض نواب اجمللس الشعيب الوطين اؼبصادقة على  ،تقرير اؼبسؤولية السياسية

والثانية  ،1حيث يلـز رئيس اغبكومة بتقدًن استقالة حكومتو إُف رئيس اعبمهورية ،برنامج اغبكومة

 .2دبناسبة تقدًن البياف السنوي للسياسة العامة للحكومة

قبد أّف مظاىر الّنظاـ الربؼباين اؼبتطور ذي الشكل الفرنسي يف  ،وعلى ضوء ما سبق

حيث مت االعتماد على نظاـ ازدواجية السلطة التنفيذية بعد  ،الّنظاـ النيايب اعبزائري تبدو كثرية

واّلذي يكوف  ،االعرتاؼ دبنصب رئيس اغبكومة اؼبستقل عن رئيس اعبمهورية بسلطتو وبرناؾبو

مسؤوال عنو أماـ الربؼباف. ىذا األخري اّلذي منحت لو سلطة مراقبة اغبكومة بكل الوسائل اؼبتاحة 

من اؼبوافقة على الربنامج اغبكومي إُف غاية سحب الثّقة من اغبكومة  يف األنظمة الربؼبانية بدءً 

 .3وترتيب مسؤوليتها. وكل ذلك يف ظل احتفاظ رئيس اعبمهورية ببعض الصالحيات

 2008الفرع الثاين: بعد التعديل الدستوري لسنة 

ّليت سية التزكية االنتخابية لربنامج رئيس اعبمهورية من خالؿ االنتخابات الرئالقد كانت ل

يف الدفع برئيس اعبمهورية إُف اؼببادرة بتعديل  اأساسي ادور  2004و  1999حصلت يف سنيت 

إعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصالحيات والعالقات  « دستوري يقضي على االزدواجية ومن شبّة

عل ػعب  « وذلك ،4 »طات ػػػػػبني مكونات السلطة التنفيذية دوف اؼبساس بالتوازنات األساسية للسل

                                      
 .1996من دستور  81اؼبادة  1
 .  1996 من دستور 137و  136و  135و  84اؼبواد  2
 .02ص  ،مرجع سبق ذكره ،نصر الدين بن طيفور  3
 . 2009-2008من خطاب رئيس اعبمهورية عند افتتاحو للسنة القضائية  4
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ل خات دااؿ تغيري خإد « ذا من أجلى وكل،» 1 مةجدة ومنسحة ومو ػويق ذيةيفالسلطة التنػ

 .2 » اـ أكرب وفعالية أفضل ؼبػهامػهاػماف انسجػذية هبػػدؼ ضػالسلطة التنفي

ىو اعبزء اؼبتعّلق بسلطات رئيس  3فإّف أبرز ما جاء بو ىذا التعديل الدستوري ،ومنو

وأصبح منفردا بالسلطة التنفيذية  ،إذ أّف اؼبؤّسس الدستوري عّزز من مكانتو وقوى مركزه ،اعبمهورية

على حساب الوزير األوؿ اّلذي كاف يسمى من قبل رئيس اغبكومة. ويف اؼبقابل أحتفظ ىذا 

 التعديل بالدور الرقايب للربؼباف. 

اعبزائري اؼبنبثق عن تعديل كل ىذا وبّتم علينا معرفة الطبيعة القانونية للّنظاـ السياسي 

2008. 

 أوال: وحدوية السلطة التنفيذية

أحدث تغيريا واضحا على مستوى السلطة التنفيذية  2008إّف التعديل الدستوري لسنة 

مقسمة إُف قطبني  1996و  1989فبعدما كانت يف ظل دستوري  ،خاصة من حيث تركيبتها

مت إلغاء  2008جب التعديل اّلذي حصل يف نوفمرب فإنّو دبو  ،نبا رئيس اعبمهورية ورئيس اغبكومة

 افية إُف ػػومت زبويل رئيس اعبمهورية صالحيات إض ،4منصب رئيس اغبكومة واستبدؿ بوزير أوؿ

                                      
 اػبطاب نفسو. 1
صادرة  63ج. ر. ع ،يتعّلق دبشروع القانوف اؼبتضّمن التعديل الدستوري ،2008 -11-07ر. ت. د/ ـ.د اؼبؤرّخ يف  01-08رأي اجمللس الدستوري رقم  2

 .2008-11-16يف 
 .2008فمرب سنة نو  16اؼبؤّرخة يف ،63ج.  ر. ع  ،اؼبتضّمن التعديل الدستوري ،2008نوفمرب سنة  15اؼبؤرّخ يف  ،19-08القانوف رقم  3
 .  » رئيس اعبمهورية يتوُف تعيني الوزير األوؿ وينهي مهامو « من الدستور أصبحت تنص على أّف: 77بعد تعديل اؼبادة  4
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وكأّف اؼبؤّسس من خالؿ ىذا التعديل أراد الرجوع بالسلطة  ،جانب الصالحيات السابقة

 (.1)19761التنفيذية إُف مرحلة األحادية اّليت كّرسها دستور 

ويف اؼبقابل قزـّ من دور الوزير األوؿ اّلذي َف يعد يف اغبقيقة سوى مساعدا لرئيس 

 (.2)اعبمهورية ومفوضا من قبلو 

 تقوية ادلركز القانوين لرئيس اجلمهورية -1

صار رئيس اعبمهورية ينفرد وحده بالسلطة التنفيذية حيث أصبح دبقتضى تعديل 

إذ  ،يف بندىا السادس 77وىو ما يفهم من نص اؼبادة  ،كومةيتمّتع بسلطة رئاسة اغب 2008

رئيس اعبمهورية أف يفّوض جزء من صالحياتو للوزير األوؿ لرئاسة  ديكن « نصت على أنّو

؛ ىذا يعين أّف رئيس اعبمهورية 2»من الدستور  87مع مراعاة أحكاـ اؼبادة  ،اجتماعات اغبكومة

إّما يف تفويض ىذا االختصاص )رئاسة اغبكومة( اّلذي كاف من حق رئيس   – ديكن –لو اػبيار 

 اغبكومة سابقا للوزير األوؿ أو االحتفاظ بو لنفسو.

 81قبد أّف اؼبؤّسس الدستوري من خالؿ الفقرة األوُف من اؼبادة  ،وسباشيا مع ىذا اؼبنطق

 .3اؼبعّدلة يثبت عدـ تبعية اغبكومة للوزير األوؿ

                                      
 . »يبكن لرئيس اعبمهورية أف يعنّي وزيرا أوؿ  « واّليت كانت تنص على أنّو: 1976من دستور  113اؼبادة  1
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  06البند  77اؼبادة  2
. وىنا  » إُف رئيس اعبمهورية ... حلكومةيقّدـ الوزير األوؿ استقالة ا « نصت على مايلي: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  1ؼ   81اؼبادة  3

يقّدـ رئيس  « واليّت كانت صياغتو كاآليت: ،ئيس اغبكومة يف الّنص السابقيالحظ أّف اؼبؤّسس الدستوري حذؼ حرؼ اؽباء من كلمة حكومة اّلذي كاف يعود لر 
 .03ص  ،مرجع سبق ذكره ،نصر الدين بن طيفور ،. أنظر »اغبكومة استقالة حكومتو إُف رئيس اعبمهورية 
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أكد على إخضاع توقيع اؼبراسيم التنفيذية والتعيني يف الوظائف  2008عديل كما أّف ت

وىذا ما جاء يف البند الثالث  ،العامة من قبل الوزير األوؿ إُف اؼبوافقة اؼبسبقة لرئيس اعبمهورية

 .851والرابع من اؼبادة 

ة جاء جبديد آخر يتمثل يف اختيار وتعيني رئيس اعبمهوري 2008وكذاؾ أّف تعديل 

وىذا خبالؼ ما  ،وىنا االستشارة غري ملزمة ،2أعضاء اغبكومة )الوزراء( بعد استشارة الوزير األوؿ

قبل تعديلو؛ إذ كاف رئيس اعبمهورية دوره منحصرا يف تعيني من  1996كاف سائدا يف دستور 

 .3ىبتارىم رئيس اغبكومة

ؿ اغبرية اؼبطلقة يف أّف قوة مركز رئيس اعبمهورية تظهر من خال ،وذبب اإلشارة كذلك

تعيني الوزير األوؿ دوف األخذ بعني االعتبار ؼبنطق األغلبية الربؼبانية اّليت تعترب ضرورية يف ظل 

كما   –. لكن ىذه اغبرية اّليت يتمّتع هبا رئيس اعبمهورية يف تعيني الوزير األوؿ 4التعددية اغبزبية

يدىا دبوجب نص دستوري ستؤّدي حتما إُف إف َف يتم تقي  –يقوؿ الدكتور نصر الدين بن طيفور 

مفارقة عجيبة خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبار أّف الفرتة التشريعية ال تتزامن مع الفرتة الرئاسية؛ 

 ،دبعّن أنّو قد وبدث أف وبصل ـبّطط عمل اغبكومة عند بداية العهدة الرئاسية على موافقة الربؼباف

                                      
يعنّي  –4 ،عد موافقة رئيس اعبمهورية على ذلكع اؼبراسيم التنفيذية بيوقّ  – 3... « نصت على ما يلي: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  85اؼبادة  1

 .  »السابقيت الذكر...  78و 77ودوف اؼبساس بأحكاـ اؼبادتني  ،يف وظائف الدولة بعد موافقة رئيس اعبمهورية
 . »يعنّي رئيس اعبمهورية أعضاء اغبكومة بعد استشارة الوزير األوؿ  « نصت على ما يلي: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  1ؼ  79اؼبادة  2
مهورية اّلذي ػػػػرئيس اعبػػػػارىم لػػػػّذين اختػػػو الػػيقّدـ رئيس اغبكومة أعضاء حكومت « قبل تعديلو نصت على ما يلي: 1996من دستور  1ؼ  79اؼبادة  3

 .»يعّينهم 
( يف ظل أغلبية برؼبانية تنتمي إُف RNDبتعيني السيد أضبد أووبي اّلذي ينتمي إُف حزب التجمع الديبقراطي ) 2008حيث قاـ رئيس اعبمهورية بعد سنة  4

وما أفرزتو من أغلبية برؼبانية ساحقة لصاٌف جبهة التحرير  2012ماي  10وبعد االنتخابات التشريعية اليّت جرت يف  ،(FLNحزب جبهة التحرير الوطين )
وىو ال ينتمي إُف أي حزب  ،الوزير األوؿ بقي يشغلو السيد أضبد أووبي من التجمع الديبقراطي إُف أف مت تغيريه بالسيد عبد مالك سالؿ فإّف منصب ،الوطين

 .44ص  ،مرجع سبق ذكره ،سليمة عّبة ،نظرأسياسي. 
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خب برؼباف جديد قد يرفض التصويت على ـبّطط عمل اغبكومة يف وقبل انتهاء الفرتة الرئاسية ينت

لذلك يستوجب  ،وىذا ما قد يعّطل تنفيذ برنامج رئيس اعبمهورية ،ما لو مت تعيني حكومة جديدة

يعّن أّف رئيس اعبمهورية دبجرد  ،أف يكوف ـبّطط عمل الوزير األوؿ مستغرقا للفرتة الرئاسية كاملة

على أساسا أّف وظيفة  ،انتخابو ىبتار الوزير األوؿ دوف أف يتوقف ذلك على االنتخابات الربؼبانية

. من أجل ذلك قاـ 1الوزير مرتبطة برئيس الدولة وليس بالربؼباف وىذا ما يأخذ بو الّنظاـ الرئاسي

ماي  10االنتخابات الربؼبانية اّليت جرت يف  رئيس اعبمهورية بتأخري تعيني حكومة جديدة عقب

وىذه الرسالة اّليت أرسلها رئيس  ،2( سبتمرب من السنة نفسها03إُف غاية الثالث ) 2012

 اعبمهورية إُف الطبقة السياسية ربسب لو.

يبكن القوؿ أّف مقابل كل ىذه السلطات اّليت يتمتع هبا رئيس اعبمهورية تنعدـ  ،أخريا

 وذلك نظرا لعدـ وجود أي نص دستوري يشري إُف ذلك.  ،اسيةمسؤوليتو السي

يبكن تفسري رفض اؼبؤّسس الدستوري إعماؿ اؼبسؤولية السياسية لرئيس اعبمهورية  ،وعليو

ومن جهة أخرى َف  ،على أساس أنّو من جهة َف يعنّي نتيجة  أغلبية برؼبانية يكوف مسئوال أمامها

( بأي برنامج سياسي سوى الربنامج اّلذي ألتـز بو أماـ األّمة مباشرة يلتـز أماـ فبثلي األّمة )الربؼباف

وبناء عليو فهو غري مسؤوؿ سوى أماـ األّمة اّليت يبكن أف ترفض ذبديد  ،واّليت انتخبتو على أساسو

                                      
 .06ص  ،مرجع سبق ذكره ،نصر الدين بن طيفور 1
 .2012 -09 -09الصادرة يف  ،49ج.ر.ع  ،ني السيد عبد مالك سالؿ وزارا أوالاؼبتضّمن تعي 325 -12اؼبرسـو الرئاسي رقم  2
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ثقتها فيو دبناسبة إعادة الرتشح لالنتخابات الرئاسية أو عدـ تزكية مرشح حزب الرئيس يف 

 .1انتخابات رئاسية

 تقزمي دور الوزير األول  -2

وإمّبا كاف اؽبدؼ  ،إّف استبداؿ منصب رئيس اغبكومة بوظيفة الوزير األوؿ َف يكن عبثا

 منو إعادة تنظيم للعالقات العضوية والوظيفية بني مكونات السلطة التنفيذية. 

 2008هبذا الصدد يرى األستاذ عيسى طييب أّف ما جاء يف التعديل الدستوري لسنة 

ىو دبثابة التحوؿ يف الثنائية الشكلية والعضوية السابقة للسلطة التنفيذية إُف أحاديتها وظيفيا 

يف السلطة التنفيذية  قد ُجّرد من أىم سلطاتو كقطب ثافوعمليا... هبذا يكوف الوزير األوؿ 

 .2بذلك برأس واحد فقط...لتصبح 

 3 2008اؼبعّدؿ سنة  1996يف بندىا الرابع من دستور  85وما يؤكد ىذا أّف اؼبادة 

قبدىا قد منحت جزءا يسريا من التعيينات يف وظائف الدولة للوزير األوؿ دوف اؼبساس بأحكاـ 

اضع أصال من كما أّف ىذا التعديل أضاؼ قيدا آخر على ذلك اعبزء اؼبتو   ،78و  77اؼبادتني 

التعيينات اؼبوكلة للوزير األوؿ يتمثل يف اشرتاط موافقة رئيس اعبمهورية على تلك التعيينات؛ معّن 

ذلك أّف التعيينات اّليت ىي من صلب اختصاص الوزير األوؿ ال يبكن أف يبارسها إاّل بعد موافقة 

                                      
ص  ،1998أوت  ،اعبزائر ،1العدد  ،08اجمللد  ،ؾبّلة إدارة مركز التوثيق والبحوث اإلدارية ،اؼبراجعة الدستورية يف اعبزائر بني الثبات والتّغري ،إدريس بوكرا 1

30. 
 ،اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية واالقتصادية والسياسية ،2008طبيعة اؼبسؤولية السياسية للوزير األوؿ يف اعبزائر على ضوء التعديل الدستوري  ،طييب عيسى 2

 وما بعدىا. 07ص  ،2010سنة  ،4العدد 
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  4البند  85اؼبادة  3
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االختصاصات اؼبفوضة لو من وكأّف الوزير األوؿ ال اختصاص لو إاّل عن طريق  ،1رئيس اعبمهورية

. ىذا من 2وال مهاـ لو إاّل يف إطار اؼبهاـ اّليت وبّددىا لو رئيس اعبمهورية ،قبل رئيس اعبمهورية

ومن جهة أخرى صارت مهمة الوزير األوؿ تتمثل أساسا يف مساعدة رئيس اعبمهورية  ،جهة

بل  3حبيث أّف الوزير األوؿ َف يعد يستقل بربناؾبو ،والسهر على تنفيذ السياسة والربامج اّليت يقّررىا

وبذلك صار ؾبرد موظف حكومي ال يتمّتع دبركز  ،4أصبح منفذا ومنسقا لربنامج رئيس اعبمهورية

 ،حيث أكبصر دوره يف وضع ـبطط عمل دبوجبو يتم تنفيذ ىذا الربنامج ،قوة داخل اؽبيئة التنفيذية

 .5رية باعتباره ىو اّلذي يعّينو وينهي مهاموويتحمل اؼبسؤولية أماـ رئيس اعبمهو 

فإّف ـبطط تنفيذ الربنامج ال يستقل الوزير األوؿ وحده بوضعو بل  ،ويف ىذا السياؽ

األوُف عندما يعرض الوزير  ،ويظهر ذلك يف مناسبتني ،يكوف ؿبل نظر من قبل رئيس اعبمهورية

يس اعبمهورية ىو من يرأسو وبالتاِف األوؿ ـبطط العمل على ؾبلس الوزراء. واؼبسلم بو أّف رئ

ىيمنتو عليو. والثانية عندما يضطر الوزير األوؿ إُف تكييف اؼبخّطط على ضوء مناقشة اجمللس 

وكل ىذا يستشف من نص  ،6الشعيب الوطين حيث يتعنّي عليو استشارة رئيس اعبمهورية يف ذلك

 .7يف فقرهتا الثانية 80اؼبادة 

                                      
 .295ص  ،2013سنة  ،جامعة تيزي وزو ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف ،اسيوية للّنظاـ السياسي اعبزائريعن الطبيعة الرئ ،ؿبمد أومايوؼ 1
 ،2012سنة  ،جامعة اعبزائر ،يف القانوف العاـ رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،السلطة التنفيذية يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري بني الوحدة والثنائية ،ؿبمد بورايو 2

 .215ص 
 . »يضبط رئيس اغبكومة برنامج حكومتو ويعرضو يف ؾبلس الوزراء  « قبل تعديلو على أنّو: 1996من دستور  2ؼ  79نصت اؼبادة  3
 . »ويعرضو يف ؾبلس الوزراء  ،...ينفذ الوزير األوؿ ـبطط عملو لتنفيذه« على أنّو: 2008اؼبّعدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  79نصت اؼبادة  4
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  5البند  77اؼبادة   5
 .03ص  ،مرجع سبق ذكره ،نصر الدين بن طيفور 6
 ،على ضوء ىذه اؼبناقشة ،...ويبكن الوزير األوؿ أف يكّيف ـبطط العمل ىذا « على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  80نصت اؼبادة  7

 . »مع رئيس اعبمهورية...  بالتشاور
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ير األوؿ بالرغم من مركزه الضعيف يف السلطة التنفيذية إاّل أنّو أّف الوز  ،بل أكثر من ذلك

وذلك من خالؿ استعماؿ ىذا  ،يتحمل اؼبسؤولية السياسية رفقة الطاقم الوزاري أماـ الربؼباف

 ،واؼبتمثلة يف عدـ اؼبوافقة على ـبّطط عمل اغبكومة ،األخري اآلليات الدستورية اؼبعطاة لو

وىذا على خالؼ ما ىو معموؿ بو  ،والتصويت بعدـ الثّقة ،س الرقابةوالتصويت على الئحة ملتم

 يف الّنظاـ الرئاسي إذ أّف الوزراء مسؤولوف أماـ الرئيس فقط.

كرس إعادة تنظيم   2008أّف التعديل الدستوري لسنة  ،لبلص من كل ىذا إُف القوؿ

سواء يف ما ىبص تدعيم  ،ةوذلك من خالؿ قلب موازين القوى داخل ىذه اؽبيئ ،السلطة التنفيذية

اختصاصات رئيس اعبمهورية أو من خالؿ إلغاء منصب رئيس اغبكومة واستبدالو بوظيفة وزير 

أّما صالحياتو ال  ،حيث أصبح ىذا األخري ؾبرد عضو يف اغبكومة مثلو مثل باقي الوزراء ،أوؿ

يبّثل رجحاف يف كفة  . ىذا التغيري1تكاد زبلو من شروط وضوابط أنبها موافقة رئيس اعبمهورية

مركز رئيس اعبمهورية باستئثاره وسيطرتو على اعبهاز التنفيذي وإنفراده بالسلطة على حساب مركز 

 .2الوزير األوؿ

فإّف اؽبدؼ الرئيسي من إعادة النظر يف تنظيم السلطة التنفيذية وتركيزىا لدى  ،وعليو

وما يؤكد ذلك أّف  ،لسياسي اعبزائريرئيس اعبمهورية ىو إضفاء الطابع الرئاسي على الّنظاـ ا

                                      
 ،2014سنة  ،جامعة اعبزائر ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف ،قاعدة التوازف بني السلطة واؼبسؤولية لدى رئيس اعبمهورية والوزير األوؿ ،ىشاـ جاّلؿ 1

 .67ص 
جامعة  ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف اغبقوؽ ،1996العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يف ظل التعديالت الدستورية بعد سنة  ،سليمة عّبة ،راجع 2

 .42ص  ،2014 -2013سنة ،باتنة
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وقزـّ من  ،قاـ بتقوية اؼبركز القانوين لرئيس اعبمهورية 2008اؼبؤّسس الدستوري من خالؿ تعديل 

 .1دور الوزير األوؿ اّلذي َف يعد سوى مفوضا لديو

 ثانيا: االحتفاظ بالدور الرقايب للربدلان

أستهدؼ إعادة تنظيم السلطة كما سلف الذكر   2008إّف التعديل الدستوري لسنة 

التنفيذية من الداخل دوف أف يؤثّر ذلك على عالقتها بالسلطة التشريعية؛ دبعّن أنّو أحتفظ 

 ،وَف يقع أي تغيري على ما كاف سائدا من قبل ،بالوسائل الرقابية للربؼباف اؼبعروفة يف الّنظاـ الربؼباين

 ،االستجواب ،لحكومة )نظاـ األسئلة بنوعيوفضلت الوسائل غري اؼبرتبة اؼبسؤولية السياسية ل

وكذلك الوسائل اؼبرتبة اؼبسؤولية السياسية للحكومة )عند تقدًن ـبطط العمل  ،التحقيق الربؼباين(

وىذا ما سنتناولو بشيء من التفصيل يف الفصل  ،أو تقدًن بياف السياسة العامة( ،أماـ الربؼباف

 الثاين. 

يعة القانونية للّنظاـ السياسي اعبزائري على ضوء التعديل يبكننا القوؿ أّف الطب ،أخريا

ويظهر ذلك من خالؿ ما يتمتع بو رئيس  ،متأثرة بالّنظاـ الرئاسي 2008الدستوري لسنة 

اعبمهورية من صالحيات واسعة جعلتو يف مركز قانوين قوي إُف جانب عدـ توقيع أيّة مسؤولية 

ّلذي ُجّرِد من برناؾبو اغبكومي إضافة إُف ربميلو للمسؤولية وتقزًن دور الوزير األوؿ ا ،سياسية عليو

 السياسية بدال من رئيس اعبمهورية.

                                      
 من:  أنظر كال 1
مداخلة من ملتقى دوِف حوؿ: التعديالت الدستورية  ،ظاـ برؼباين(جوىر التعديالت الدستورية القادمة )إسقاط الّنظاـ الرئاسي والتطلع إلقامة ن ،عمار عباس -

 .09ص  ،2012ديسمرب سنة  19و  18يومي  ،يف الدوؿ العربية على ضوء اؼبتغريات الدولية الراىنة حالة اعبزائر
 .05ص  ،مرجع سبق ذكره ،نصر الدين بن طيفور -



 اٌحىُ فً اٌذعبتٍش اٌّمبسٔخ ٚإعمبطبتٙب ػٍى إٌظبَ اٌغٍبعً اٌجضائشياٌّجحث اٌتٍّٙذي :  ٔظُ 
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 ،ويظهر ذلك من خالؿ الدور الرقايب للربؼباف ،ويف اؼبقابل ىناؾ ابتعاد عن ىذا الّنظاـ

 .1واّلذي يعترب حجر الزاوية يف الّنظاـ الربؼباين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .07ص  ،مرجع سبق ذكره ،طبيعة نظاـ اغبكم...  ،عيسى طييب 1



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

تعزيز تفوق السلطة التنفيذية بقيادة رئيس 

 الدولة على الربدلان
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سبق أف توصلنا يف اؼببحث التمهيدي أّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري من خالؿ التعديل     

ويظهر ذلك من خالؿ تقوية اؼبركز  ،تبّن صراحة مالمح الّنظاـ الرئاسي 2008الدستوري لسنة 

يف  ي ُجرِّد من أىم سلطاتو كقطب ثافالقانوين لرئيس اعبمهورية وتقزًن دور الوزير األوؿ اّلذ

 لسلطة التنفيذية لتصبح بذلك ؿبصورة يف يد رئيس اعبمهورية وحده فقط.ا

فإّف اؼبؤّسس الدستوري كّرس تدخل السلطة التنفيذية بقيادة  ،وبالرغم من ذلك ،لكن

ومن جانب آخر أحتفظ  ،. ىذا من جانب)ادلبحث األول(رئيس الدولة يف الشأف التشريعي 

 )ادلبحث الثاين(. بسلطة الرئيس يف حل اجمللس الشعيب الوطين

 ادلبحث األول: تكريس تدخل السلطة التنفيذية يف الشأن التشريعي

انطالقا من أّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري عند توزيعو للوظيفة التشريعية بني كل من 

وذلك حّت يتفادى  ،كاف نوعا ما منطقيا  2008تعديل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية قبل 

واّلذي يقـو على أساس التعاوف بني  ،باعتبار تبنيو الّنظاـ شبو برؼباين ،تركيزىا لدى جهة ؿبّددة

السلطتني طبقا ؼببدأ الفصل اؼبرف بني السلطات. لكن ما ِعيب على اؼبؤّسس الدستوري بعد تبنيو 

أنّو أبقى على آليات من شأهنا إضعاؼ  2008وجب تعديل صراحة مالمح الّنظاـ الرئاسي دب

سلطة الربؼباف. والنتيجة أثّرت على عملو التشريعي. وهبذا يكوف اؼبؤّسس قد عّزز مكانة السلطة 

ومن جهة ثانية مس دببدأ الفصل بني  ،التنفيذية اجملّسدة يف شخص رئيس اعبمهورية من جهة

أو  ،ادلطلب األول(شريع عن طريق األوامر الرئاسية )السلطات سواء من خالؿ االحتفاظ بالت

 )ادلطلب الثاين(.حبق تعيني رئيس اعبمهورية الثلث الرئاسي 
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 التشريع عن طريق األوامر الرئاسية ادلطلب األول: سلطة الرئيس يف

بدًء من أّف التشريع بواسطة األوامر يقصد بو قياـ الّسلطة التنفيذية اؼبمثلة يف رئيس 

ية دبهّمة التشريع بدال من الّسلطة األصلية وىي الربؼباف مع إعطاء ىذه األخرية صالحية اعبمهور 

 .1قبوؿ أو رفض ماجاء يف ىذا النوع من التشريع

مهورية س اعبس الدستػوري يف يد رئياؼبؤسّ  لػطة اّليت أحتفظ هباسذه الىابت أّف ثوال

دوف اغباجة للرجوع إُف التفويض  2008اؼبعػّدؿ سنة  1996أصيلة يستمػدىا مباشرة من دستور 

وعليػو يتجلػى من خالؿ نػص ىذه اؼبادة أّف رئيس  ،3منو 124وأساس ذلك اؼبادة  ،2من الربؼباف

ىذا من ، » يشّرع «  وىو ما يستنتػج من عبػارة ،اعبمهوريػة يتمّتع حبق ازبػاذ أوامر ؽبا قوة القانوف

 .4ضمن الفصل الثاين اػباص بالسلطة التشريعيةوردت  ومن جهة أخرى أّف ىذه اؼبادة ،جهة

                                      
سنة  ،جامعة اعبزائر ،رسالة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،دور السلطة التنفيذية يف العمل التشريعي يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري ،إبراىيم قاوي 1

 .57ص  ،2002
 -2011سنة  ،جامعة بسكرة ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف ،األوامر الرئاسية وآلية الرقابة عليها يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري ،ؿبمد قبيب صيد 2

 .07ص  ،2012
لرئيس اعبمهورية أف يشرّع بأوامر يف حالة شغور اجمللس الشعيب الوطين أو بني دوريت  « نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  124اؼبادة  3

 يت ازّبذىا على كّل غرفة من الربؼباف يف أّوؿ دورة لو لتوافق عليها.الربؼباف. ويعرض رئيس اعبمهورية الّنصوص الّ 
 من الدستور. 93دة تعّد الغية األوامر اّليت ال يوافق عليها الربؼباف.  يبكن رئيس اعبمهورية أف يشرّع بأوامر يف اغبالة االستثنائية اؼبذكورة يف اؼبا

 . »تّتخذ األوامر يف ؾبلس الوزراء 
 : من أنظر كال 4
 -2001سنة  ،جامعة اعبزائر ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف ،وتأثريه على استقاللية الربؼباف 1996التشريع باألوامر يف ظل دستور  ،ضبيد ؿبديد -

 .50ص  ،2002
سنة  ،جامعة اعبزائر ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف ،قاعدة التوازف بني السلطة واؼبسؤولية لدى رئيس اعبمهورية والوزير األوؿ ،ىشاـ جاّلؿ -

 .44ص  ،2014
جامعة  ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف ،عن واقع االزدواجية التشريعية والعمل التشريعي يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري )دراسة مقارنة( ،ضبيد مزياين -

 .77ص  ،2011سنة  ،تيزي وزو
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 ،)الفرع األول(سنمّيز بني نوعني من األوامر: أوامر تتخذ يف ظروؼ عادية  ،ومن ث

 )الفرع الثاين( يف إاّل أنّنا سنكتفي بدراسة اغبالة االستثنائية ،وأوامر تتخذ يف ظروؼ غري عادية

حصرت حق التشريع اؼبطلق يف ىذه اغبالة فقط دوف التطرؽ إُف حاليت  124باعتبار أّف اؼبادة 

 الطوارئ واغبصار وال إُف حالة اغبرب ألنّو يف ىذه األخرية يتعطل العمل بالدستور.

 الفرع األول: التشريع عن طريق األوامر يف الظروف العادية

قبد أهّنا تتطلب شروطا معّينة حّت يتمكن رئيس السالفة الذكر  124بالرجوع إُف اؼبادة 

الشيء اّلذي يرتّتب عليو ضرورة معرفة الطبيعة  )أوال(اعبمهورية من فبارسة اختصاصو التشريعي 

 )ثانيا(.القانونية ؽبذه األوامر 

 أوال: شروط  شلارسة التشريع باألوامر يف ظل الظروف العادية

لتشريع من خالؿ شروط وردت صراحة ضمن يبارس رئيس اعبمهورية ىذا النوع من ا

وشروط  ،2008اؼببقى عليها يف التعديل الدستوري سنة  1996 من دستور 124فحوى اؼبادة 

 اؼبذكورة آنفا. 124أخرى يبكن أف تكوف مفرتضة أو ضمنية َف تصرّح هبا اؼبادة 

 الشروط  ادلنصوص عليها صراحة يف الدستور -1

 يتعّلق فالشرط األوؿ باألوامر، ثالثة للتشريع شروطا حّددت 124 من أّف اؼبادة انطالقا 

بوجوب  يتعّلق الثاين والشرط ،اعبمهورية أف يشرّع عن طريق األوامر لرئيس الزمين اؼبسموح باإلطار

 بضرورة يتعلق أّما الشرط الثالث ،عليها للموافقة الربؼباف يف أوؿ دورة لو على ىذه األوامر عرض

 لوزراء.ا ؾبلس يف ازباذىا
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 الشرط ادلتعّلق بالزمن -أ

 ،وحصرتو يف حالتني ،اؼبذكورة أعاله ىذا الشرط بطريقة صروبة 124لقد حّددت اؼبادة 

أو يف عطلة بني دوريت الربؼباف. أّما  ،ونبا ضرورة وجود اجمللس الشعيب الوطين يف حالة شغور

بالنسبة غبالة شغور اجمللس الشعيب الوطين ال يطرح اإلشكاؿ على أساس أّف رئيس اعبمهورية 

 . 1مهمػا كػاف سبػب شغور اجمللس ،يشرّع بأوامر يف اؼبيادين اؼبخصّصة للربؼباف

ويف  ، » ػني دورتػي البػرؼبػافب « لكػن اإلشكاؿ الّػذي تثيػره ىػذه اؼبػادة مػن خػالؿ عػبارة

ىذه النقطة بالتحديد ىل مّدة تأجيل انعقاد الربؼباف يعترب حالة من حاالت بني دوريت الربؼباف؟  

عندما  1998كما فعل اجمللس الشعيب الوطين عندما قّرر ذبميد جلساتو يف شهر ديسمرب سنة 

واّليت سبق للمجلس الشعيب الوطين  ،أعرتض ؾبلس األّمة على النظر يف القانوف األساسي للنائب

 . 2أف وافق عليو؟

 

 

 

                                      
طط لشغور اجمللس الشعيب الوطين قد يكوف نتيجة غبلو بسبب استعماؿ رئيس اعبمهورية غبقو يف اغبل أو بسبب عدـ موافقة  الوزير األوؿ على ـب بالنسبة 1

وىو األجل اّلذي  ،أشهر والتشريع باألوامر يف ىذه اغبالة ال يبكن أف يتجاوز فرتة ثالثة ،عمل اغبكومة  للمرة الثانية  أو بسبب إجراء انتخابات تشريعية مسبقة
 من: أنظر كال ،ذبرى فيو االنتخابات التشريعية

 سبق ذكرىا. ،2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  129اؼبادة  -
 سبق ذكرىا. ،2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  82اؼبادة  -
 .76ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضبيد مزياين -
 .104ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضبيد ؿبديد 2
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إّف الرأي الراجح يف الفقو اؼبصري يرى أّف مّدة تأجيل انعقاد الربؼباف ال تعد واقعة بني 

 ،وعليو ال هبوز لرئيس اعبمهورية أف يتدخل يف اجملاؿ اؼبخّصص للسلطة التشريعية ،أدوار االنعقاد

ما يعود لالجتماع بعد انتهاء مّدة التأجيل فإمّبا الستكماؿ دورة ويفسر ذلك بأّف الربؼباف عند

 .1االنعقاد وال يعترب ذلك دبثابة دورة جديدة

يالحظ أّف ىذا اؼبوقف من الفقو اؼبصري وبمي اختصاص السلطة التشريعية يف  ،ومن ثّ 

سيؤّدي  ،بعد تأجيل انعقاد الربؼباف قرارات اعبمهوريةفلو ظبح للرئيس التشريع ب ،إعداد القانوف

والنتيجة ذبريد السلطة التشريعية من  ،حتما إُف توسيع الّنطاؽ الزمين ؼبمارسة ىذه السلطة

يف غياب موقف الفقو  ،اختصاصها يف صنع القانوف. لذلك يبقى ىذا الرأي ىو األصلح للتطبيق

واّليت تنص على أّف  ،سالفة الذكر 124باعتبار أنّو يتماشى مع ما تنص عليو اؼبادة  ،اعبزائري

 .2أي وجوب انتهاء مّدة دورة الربؼباف وليس تأجيلها ،التشريع باألوامر يتم فقط بني دوريت الربؼباف

ولكن رغم تقييد حق رئيس اعبمهورية اؼبتعّلق بالتشريع باألوامر زمنيا يف حاليت شغور 

 ،4وريت الربؼباف اّليت يبكن تقليصها بدورة استثنائيةويف العطلة الواقعة بني د ،3اجمللس الشعيب الوطين

فإنّو يبكنو إصدار قانوف اؼبالية بأمر حّت يف حالة انعقاد  ،أو بتمديد الدورة إُف غاية طبسة أشهر

                                      
ص  ،1993سنة  ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،دار الفكر العريب ،الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة يف الّنظامني الرئاسي والربؼباين )دراسة مقارنة( ،عمر حلمي فهمي 1

539. 
سنة  ،جامعة تلمساف ،اجستري يف القانوف العاـمذكرة لنيل شهادة اؼب ،االختصاصات التشريعية لرئيس اعبمهورية يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري ،أضبد بركات 2

 .18ص  ،2008 -2007
اؼبادة  ،أنظر يف ذلك ،يتجاوز مّدة ثالثة أشهراجمللس الشعيب الوطين اليبكن أف حيث أّف اجملاؿ الزمين اّلذي يشرّع فيو رئيس اعبمهورية بأوامر  يف حالة شغور  3

 .  2008من التعديل الدستوري لسنة   82واؼبادة  129
وىو اّلذي  ،وىو األجل الفاصل بني دورة وأخرى ،حيث أّف اجملاؿ الزمين اّلذي يشرّع فيو رئيس اعبمهورية بأوامر بني دوريت الربؼباف يساوي شهرين على األكثر 4

 .2008من التعديل الدستوري لسنة  118اؼبادة  ،أنظر يف ذلك ،يبكن تقليصو دبّدة الدورة غري العادية
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اؼبعّدؿ سنة  1996الفقرة ما قبل األخرية من دستور  120وىو ما أشارت إليو اؼبادة  ،الربؼباف

 . 022-99ا الرابعة من القانوف العضوي رقم يف فقرهت 44واؼبادة  20081

 الشرط ادلتعلق بضرورة اختاذ األوامر يف رللس الوزراء -ب

اؼبعّدؿ ليدّلل على وجوب  1996من دستور  124جاء ىذا الشرط يف آخر اؼبادة 

وعليو فإّف ىذا الشرط يسري على صبيع األوامر سواء اؼبّتخذة يف  ،ازباذ األوامر يف ؾبلس الوزراء

 . 3أو اؼبّتخذة يف اغبالة االستثنائية ،حاليت شغور اجمللس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربؼباف

كما   ،وقبل أف يصدر األمر البد من عرضو كمشروع أمر على ؾبلس الوزراء ،وبناء عليو

لكن  ،4ىو الشأف بالنسبة ؼبشاريع القوانني مع استبعاد أخذ رأي ؾبلس الدولة حوؿ موضوع األمر

رغم ذلك فإّف ىذا الشرط لن يشكل أيّة صعوبة أماـ رئيس اعبمهورية على أساس أّف ؾبلس 

                                      
( من 75...يصادؽ الربؼباف على قانوف اؼبالية يف مّدة أقصاىا طبسة وسبعوف يوما ) « :2008سنة  1996الفقرة ما قبل األخرية من دستور  120اؼبادة  1

 طبقا للفقرات السابقة. ،تاريخ إيداعو
 . » يصدر رئيس اعبمهورية مشروع اغبكومة بأمر... ،ويف حالة عدـ اؼبصادقة عليو يف األجل احملّدد سابقا

يصدر رئيس  ،يف حالة عدـ اؼبصادقة ألّي سبب كاف خالؿ األجل احملّدد « نصت على ما يلي: 02 -99من القانوف العضوي رقم  5ؼ  44اؼبادة  2
 . »اعبمهورية مشروع قانوف اؼبالية اّلذي قّدمتو اغبكومة بأمر لو قوة قانوف اؼبالية 

 من: أنظر كاللإلستزادة  3
 .64ص  ،جع سبق ذكرهمر  ،إبراىيم قاوي -
 .189ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائر ،عقيلة خرباشي -
ص ، 2008 -2007سنة  ،جامعة تلمساف ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،الّضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية ،سعاد حافظي -

127. 
 من: أنظر كاللإلستزادة  4
مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف  ،وأثره على الّنظاـ السياسي 1996اؼبركز القانوين لرئيس اعبمهورية يف اعبزائر بعد التعديل الدستوري لسنة  ،منرية بلورغي -

 .205ص  ،2014 -2013سنة  ،جامعة بسكرة ،القانوف العاـ
 .55ص  ،مرجع سبق ذكره ،1996نوفمرب  28 اغبكومة والربؼباف بعد التعديل الدستوري لػ العالقة الوظيفية بني ،عقيلة خرباشي -
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سواء من حيث تعيني وعزؿ أعضائو أو التدخل يف أعمالو أومن  1الوزراء يعّد جهازا تابعا لسلطتو

 .2حيث استحواذه على سلطة القرار وسلطة التوقيع

 دلان يف أول دورة لوالشرط ادلتعّلق بعرض األوامر على الرب  -ج

إّف رئيس اعبمهورية ملـز حسب الّنص الدستوري بعرض األوامر على كل غرفة من 

ما عدا األوامر اؼبتعّلقة بقوانني  ،4من دوف مناقشة أو تعديل 3الربؼباف يف أوؿ دورة لو لتوافق عليها

السالفة  120وفقا للمادة اؼبالية اّليت يبكن لرئيس اعبمهورية أف يصدرىا بأوامر ؽبا قوة القانوف 

 الذكر.

 

 

 

 

                                      
باإلضافة إُف السّلطات اّليت زبوؽبا إيّاه صراحة  ،يضطلع رئيس اعبمهورية « نصت على ما يلي: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  4البند  77اؼبادة  1

 .  » ...،يرأس ؾبلس الوزراء  -4الحيات اآلتية:... بالّسلطات والصّ  ،أحكاـ أخرى يف الدستور
 1996دستور  87اؼبادة  ،أنظر يف ذلك ،حيث أّف سلطة التعني والعزؿ ألعضاء ؾبلس الوزراء ىي سلطة شخصية لرئيس اعبمهورية وال يبكن تفويضها 2

 .2008اؼبعّدؿ سنة 
قبد أّف اؼبؤّسس  2008وبالتاِف ومن خالؿ القراءة الدقيقة للتعديل الدستوري لسنة  ،يةأّما بالنسبة لسلطة التوقيع فهي كذلك حق شخصي لرئيس اعبمهور 

 للمزيد من التفاصيل راجع:  ،فبّا يؤّدي بطبيعة اغباؿ إُف تكريس السلطة التنفيذية يف يد رئيس اعبمهورية ،اعبزائري َف ينص على التوقيع اؼبزدوج
جامعة  ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،1996التشريع عن طريق األوامر وأثره على الّسلطة التشريعية يف ظل دستور  ،نور الدين ردادة -

 .69 -68ص ص  ،2006 -2005سنة  ،قسنطينة
 .55ص  ،جع سبق ذكرهمر  ،1996نوفمرب  28العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف بعد التعديل الدستوري لػ  ،عقيلة خرباشي -
مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف  ،2008ؾباالت العالقة الوظيفية بني الربؼباف والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري اعبديد سنة  ،إيباف الغريب 3

 .73ص  ،2011 -2010سنة  ،جامعة اعبزائر ،القانوف العاـ
 .79 -76ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضبيد مزياين 4
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فإّف الربؼباف ال يبلك حق مناقشة األوامر التشريعية أو إدخاؿ تعديالت  ،وللتوضيح أكثر

من القانوف العضوي رقم  38وىو ما أّكدتو اؼبادة  ،فإّما أف يقبلها كما ىي أو يرفضها كّلية ،عليها

ية قانونية موضوعة من أجل توسيع ومن ّث فإّف التصويت بدوف مناقشة ىي آل ،99-021

. ىذا 2صالحيات رئيس اعبمهورية يف ؾباؿ السلطة التشريعية وعدـ اؼبساس بالنصوص اّليت ازّبذىا

اؼبعّدؿ سنة  1958من دستور  38خبالؼ اؼبؤّسس الدستوري الفرنسي حيث أستعمل يف اؼبادة 

 .3اؼبناقشة والتصويتواّلذي يعين اؼبصادقة أي  » ratificationla « مصطلح 2008

فإّف األوامر تعد الغية إذا َف يوافق الربؼباف عليها وتعترب كأهّنا َف توجد أصال. لكن  ،وعليو

وىذا نظرا  ،إمكانية وقوؼ الربؼباف أماـ إرادة رئيس اعبمهورية تستطيع القوؿ أهّنا شبو مستحيلة

ومن جهة أخرى أنّو وبظى  ،4جهة ىذا من ،للمركز اؼبرموؽ اّلذي وبتلو يف الّنظاـ اؼبؤّسسايت

والّلجوء مباشرة للشعب  ،بآليات ضباية قوية جدا أنّبها استخدامو غبق حل اجمللس الشعيب الوطين

. والّنتيجة أنّو يصعب على الربؼباف ازّباذ قرار عدـ اؼبوافقة على ىذه األوامر.  5عن طريق االستفتاء

                                      
 أنظر يف ذلك: 1
يطّبق إجراء التصويت بدوف مناقشة على األوامر اّليت يعرضها رئيس اعبمهورية على    « نصت على مايلي: 02 -99من القانوف العضوي رقم  38اؼبادة  - 

املو للتصويت واؼبصادقة عليو بدوف ال يبكن تقدًن أي تعديل .يعرض الّنص بك ،من الدستور.ويف ىذه اغبالة 124وفقا ألحكاـ اؼبادة  ،كّل غرفة للموافقة
 . » بعد االستماع إُف تقرير الّلجنة اؼبختّصة ،مناقشة يف اؼبوضوع

 .191 -190ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري ،عقيلة خرباشي -
مكتبة  ،االختصاص الدستوري لكل من رئيس اعبمهورية ورئيس اغبكومة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري )دراسة مقارنة مع الّنظاـ اؼبصري( ،عز الّدين بغدادي -

 .117ص  ،2009سنة  ،مصر ،القاىرة ،01ط  ،الوفاء القانونية
 -2010سنة  ،جامعة اعبزائر ،ذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـم ،1996اؼبوافقات الربؼبانية وفقا للتعديل الدستوري لسنة  ،ولد علي تاكفاريناس 2

 .99ص  ،2011
3Voir, l'article 38 alinéa 02  de la Constitution française de 1958 telle que modifiée en 2008.  

 .271ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ 4
 .191ص  ،مرجع سبق ذكره ،ظاـ الدستوري اعبزائريمركز ؾبلس األّمة يف النّ  ،عقيلة خرباشي 5
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اعبمهورية عن عرض األوامر على الربؼباف خالؿ  كما أنّو ال يوجد أي جزاء يف حالة زبلف رئيس

 الدورة اّليت نص عليها الدستور.

 الشروط الضمنية للتشريع باألوامر   -2

سالفة الذكر أكتفت بإيراد الشروط السابقة يف ما ىبص التشريع باألوامر  124إّف اؼبادة 

روط ضمنية َف تصرّح هبا ويف ىذا الصدد يطرح التساؤؿ عن إمكانية وجود ش ،يف غيبة الربؼباف

 ىذه اؼبادة؟

وما تدخل  ،بالنظر إُف أّف التشريع كقاعدة عامة ىو من اختصاص السلطة التشريعية

ومن جهة ثانية  ،. ىذا من جهة1وىذا االستثناء ترتصبو حالة الضرورة ،رئيس اعبمهورية إاّل استثناءا

فإنّو بالقياس ومن باب أوُف أف  ،إذا كاف صاحب االختصاص األصلي مقّيدا يف التشريع بالدستور

. 2تبقى اعبهة اّليت تتدخل يف اجملاؿ اؼبخّصص للّسلطة التشريعية مقّيدة بذات األحكاـ الدستورية

وحدود  ،)أ(باألوامر لذلك يف ىذه النقطة نبحث عن مدى توافر الضرورة كشرط ضمين للتشريع 

 )ب(.التشريع عن طريق ىذه األوامر 

 

 

 

                                      
إنّو إذا كاف تدخل رئيس اعبمهورية يف اجملاؿ اؼبخّصص للسلطة التشريعية بواسطة أوامر يعد استثناءا وليس قاعدة   « وىذا ما بّرره األستاذ مراد بدراف بقولو: 1

سرعة التدخل بأوامر الزباذ التدابري الضرورية ؼبواجهة األوضاع غري الطبيعية وغري اؼبتوقعة   فمعّن ذلك أّف ىذا التدخل سببو فكرة الضرورة اّليت تستدعي ،عامة
 . 20ص  ،مرجع سبق ذكره ،مراد بدراف ،راجع ، » كانتشار أمراض خطرية أو فتنة طائفية ...

 .65ص  ،مرجع سبق ذكره ،إبراىيم قاوي 2



 اٌفصً األٚي :                     تؼضٌض تفٛق اٌغٍطخ اٌتٕفٍزٌخ ثمٍبدح سئٍظ اٌذٌٚخ ػٍى اٌجشٌّبْ

 

 
57 

 الشرط ادلتعّلق حبالة الضرورة -أ

يعترب تدخل رئيس اعبمهورية يف ؾباؿ السلطة التشريعية عن طريق إصدار األوامر استثناءا 

وعليو فإّف استعماؿ ىذا اغبق ال يكوف إاّل يف ظروؼ مستعجلة تستدعي  ،1وليس قاعدة عامة

التدخل بأوامر الزباذ التدابري الضرورية ؼبواجهة األوضاع غري الطبيعية وغري اؼبتوقعة اّليت  سرعة

 .2تعّرضت ؽبا الدولة يف غيبة الربؼباف

 طريق عن ففكرة الضرورة ذبد تربيرىا ضمن اغباجة اؼبّلحة اّليت تقتضي التعجيل ،وعليو

 انتظار عودة التأخري، ومنو فإفّ  الربتمل طارئة ظروؼ ؼبواجهة معينة تشريعية نصوص ربصيل

 تأّخر بسبب اغباجة إُف انتفاء يؤّدي قد التشريعية ىذه الّنصوص مثل إلصدار غيبتو من الربؼباف

 . القانونية اؼبعاعبة وسائل

إاّل أّف  ،وأماـ االعرتاؼ بوجود شرط الضرورة من الناحية النظرية ،ويف ىذا السياؽ

األمر اّلذي يرتؾ لو اغبرية يف  ،اإلشكاؿ يتعّلق بصاحب االختصاص يف ربديد مدى توافر الضرورة

أّما من الناحية العملية فرئيس اعبمهورية غري ؾبرب  ،تقدير الّلجوء إُف ىذا األسلوب من التشريع

 .3ذلكعلى تربير فكرة الضرورة أماـ الّنص الدستوري الصريح واّلذي ال يلزمو ب

                                      
أطروحة لنيل  ، » دراسة مقارنة « السلطات االستثنائية لرئيس اعبمهورية اعبزائري والضمانات الدستورية للحقوؽ واغبريات العامة ،نصر الدين بن طيفور 1

 وما بعدىا. 27ص  ،2003 -2002سنة  ،جامعة سيدي بلعباس ،شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ
 ؼبزيد من التفاصيل أنظر: 2
 .153 -152ص ص  ،ذكرهمرجع سبق  ،سعاد بن سرية -
 .75ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب -
 من: أنظر كال 3
 .44مرجع سبق ذكره. ص  ،ؿبمد قبيب صيد -
 .66ص  ،مرجع سبق ذكره ،إبراىيم قاوي -
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فإّف عدـ تنصيص اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري على قياـ حالة الضرورة أّدى إُف  ،وعليو

حيث  ،إفراط ومبالغة رئيس اعبمهورية يف استعماؿ األوامر التشريعية فصار يشرّع أكثر من األصيل

تفويض وكأّف للرئيس  ،1أصبح دبجرد انتهاء الّدورة الربؼبانية بيـو أو يومني يصدر أمر تشريعي

 .2بأف يباشر بالنيابة عن الربؼباف التشريع يف ؾباؿ القانوين ،دبقتضى انتهاء الدورة الربؼبانية

 الشرط ادلتعّلق حبدود نطاق األوامر -ب

السابقة الذّكر منحت لرئيس اعبمهورية حق التدخل يف اجملاؿ  124إذا كانت اؼبادة 

يعين أّف ىذه األخرية بإمكاهنا أف تعّدؿ أو  فذلك ،اؼبخّصص للسلطة التشريعية عن طريق األوامر

 . 3تلغي تشريعات قائمة بذاهتا

دبعّن ىل يبكن  ،وهبذا الصدد يطرح التساؤؿ حوؿ اغبدود اّليت تقف عندىا ىذه األوامر

 لرئيس اعبمهورية التشريع يف ؾباؿ القوانني العضوية عن طريق األوامر؟

بني القوانني العضوية والقوانني العادية. حيث  لإلجابة على ىذا التساؤؿ البد من التمييز

ع خص القانوف العضوي بإجراءات خاصة سواء فيما يتعّلق بنسبة التصويت أو دبراقبة أّف اؼبشرّ 

اؼبعّدؿ يتم اؼبصادقة  1996يف الفقرتني األخريتني من دستور  123فحسب اؼبادة  ،دستوريتها

كما ىبضع   ،أعضاء ؾبلس األّمة)¾( على القانوف العضوي باألغلبية اؼبطلقة للنواب وبثالثة أرباع 

                                      
 .  132 – 50ص ص ،مرجع سبق ذكره ،نصر الّدين بن طيفور 1
 .248ص  ،2002سنة   ،اعبزائر ،دار ىومو ،أساليب فبارسة السلطة يف الّنظاـ السياسي اعبزائري ،عبد هللا بوقفة 2
 15)ج. ر. ع  ،01 -05و تعديل قانوف اعبنسية دبوجب األمر رقم  ،2005فيفري  27الصادر يف  02-05حيث مّت تعديل قانوف األسرة دبوجب األمر  3

 راجع يف ذلك:  ،( 2006سنة  48) ج. ر. ع  2006جويلية  29الصادر يف  10-06ب األمر رقم وتعديل قانوف احملروقات دبوج ،(2005سنة 
 .36 -35ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،أضبد بركات -
 .67ص  ،مرجع سبق ذكره ،إبراىيم قاوي -
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إجباريا ؼبراقبة مطابقة الّنص مع الدستور من قبل اجمللس الدستوري قبل صدوره. أّما القانوف 

)¾( وثالثة أرباع  ،لعاديةي يتم التصويت عليو من طرؼ اجمللس الشعيب الوطين باألغلبية االعاد

  –إذ يصدره رئيس اعبمهورية  ،وال ىبضع إجباريا لرقابة اجمللس الدستوري ،1أعضاء ؾبلس األّمة

إذا  وال يراقبو اجمللس الدستوري إاّل  ،فور تسلمو الّنص بعد تصويت الغرفتني عليو –كقاعدة عامة 

 .2مت إخطاره من اؽبيئات احملّددة يف الدستور سواء قبل إصداره أو بعده

أّف رئيس اعبمهورية ال   « يرى األستاذ نصر الدين بن طيفور: ،وبناء على ىذا األساس

 ،وبق لو أف يشرّع باألوامر يف اؼبواضيع اّليت أوجب اؼبؤّسس الدستوري تنظيمها بقوانني عضوية

 ،ّسس ما أوجب زبصيص مواضيع معّينة باإلجراءات اػباصة اّليت مت ذكرىا سابقاومرد ذلك أّف اؼبؤ 

وىي أّف تلك اؼبواضيع بالنظر إُف أنبيتها البالغة سواء بالنسبة للدولة أو لألفراد  ،إاّل غبكمة معّينة

من عدد أعضاء  1ينبغي أف ربظى دبوافقة األغلبية اؼبطلقة ؼبمثلي الشعب على األقل )النصف + 

وأف تصدر متوافقة مع أحكاـ الدستور. وىذه اغبكمة تنتفي إذا ما ظبح  ،اجمللس الشعيب الوطين(

لرئيس اعبمهورية بتنظيمها بواسطة األوامر التشريعية. ذلك أّف تلك األوامر حّّت وإف كانت تعرض 

جمللس الشعيب إاّل أّف موافقة ا ،فيما بعد على الربؼباف للموافقة عليها عند انعقاده يف أوؿ دورة

وإمّبا األغلبية العادية اّليت يبكن أف تصل إُف  ،الوطين يف ىذه اغبالة ال يشرتط فيها األغلبية اؼبطلقة

من عدد أعضاء اجمللس يف أضعف األحواؿ )إذا ما حضر جلسة التصويت نصف  1ربع + 

                                      
 . 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  120اؼبادة  1
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  166و 165اؼبادتاف  2
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وتستمر يف إنتاج أثارىا األعضاء فقط زائد واحد(. وبتزكية الربؼباف تصبح تلك األوامر قوانني قائمة 

  .1»مادامت ال زبضع لرقابة اجمللس الدستوري اإلجبارية  ،حّّت لو كانت ـبالفة للدستور

ا نصت جاءت بصيغة العمـو عندم 124... أّف اؼبادة « أّما األستاذ مراد بدراف يرى: 

القوانني العضوية من اػبضوع ؽبذا اغبكم... ويشرتط إحالة األوامر  " يشرّع بأوامر" وَف تستثن

من الدستور على اجمللس الدستوري بعد  123الصادرة يف اجملاؿ التشريعي احملّدد دبقتضى اؼبادة 

 . 2»موافقة الربؼباف عليها وقبل إصدارىا 

اعبمهورية أف  أّف لرئيس « سار األستاذ بشري بن مالك اّلذي يرى: ،ويف االذباه ذاتو

يشرّع بأوامر يف اؼبسائل اؼبخّصصة للقانوف دبوجب الدستور سواء ما تعّلق منها بالقوانني العادية أو 

 .3»القوانني العضوية 

 ،إاّل أنّنا نؤيّد رأي األستاذ نصر الدين بن طيفور ،رغم تقديرنا للرأيني األخريين ،وعليو

حيث أّف تَػْرؾ اجملاؿ لرئيس اعبمهورية بالتشريع  ،الدامغة باعتبار أنّو عاًف اؼبوضوع بالدقة وباغبجة

ومن باب  ،بأوامر يف ؾباالت القوانني العضوية يؤّدي يف اغبقيقة إُف هتديد حقوؽ وحريات األفراد

 والنتيجة اؼبساس دببدأ الفصل بني السلطات. ،أوُف التعدي على الربؼباف يف اختصاصو التشريعي

 

 

                                      
 .108ص  ،مرجع سبق ذكره ،السلطات االستثنائية لرئيس اعبمهورية... ،نصر الدين بن طيفور 1
 .26 -21ص  ،مرجع سبق ذكره ،مراد بدراف 2
معهد  ،رسالة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،1996مرب نوف 28االختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية يف اعبزائر على ضوء دستور  ،بشري بن مالك 3

 . 168ص  ،1999-1998سنة  ،جامعة سيدي بلعباس ،العلـو القانونية واإلدارية
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 نية لألوامر ادلتخذة يف الظروف العاديةثانيا: الطبيعة القانو 

إذ على أساسها يّتم ربديد الّنظاـ  ،لتحديد الطبيعة القانونية للتشريع باألوامر أنبية بالغة

. ومع ذلك فإّف اؼبؤّسس 1القانوين اّليت زبضع لو ىذه األوامر ال سيما من حيث الرقابة عليها

اؼبتخذة يف حالة شغور اجمللس الشعيب الوطين أو بني الدستوري اعبزائري َف يبنّي طبيعة األوامر 

لذا فُتح اجملاؿ للفقو  ،وىذا من خالؿ التزامو الصمت خبصوص ىذه اؼبسألة ،دوريت االنعقاد

حيث فّرؽ الفقهاء عند التعرض لطبيعة ىذه األوامر بني  ،لتكييف الّنصوص تكييفا قانونيا

 مرحلتني:

 امر وموافقة الربدلان عليهامرحلة فيما بني إصدار ىذه األو  -1

ترى غالبية الفقو أّف اللوائح الصادرة خالؿ ىذه اؼبرحلة ىي قرارات إدارية بالرغم من أهّنا 

 ،وبالتاِف زبضع لرقابة القضاء مثلها مثل بقية القرارات اإلدارية األخرى ،تتمتع بنفس قوة القانوف

ؽبا إصدار ىذه اللوائح تابعة للجهاز أي أّف اعبهة اؼبخّوؿ  ،2وىذا أخذا باؼبعيار العضوي

التنفيذي. أّما بالنسبة لألوامر الرئاسية يف اعبزائر فإّف جانبا من الفقو اعبزائري يضيف إمكانية 

طاؼبا ،اؼبعّدؿ 1996من دستور  165الطعن فيها كذلك أماـ اجمللس الدستوري طبقا لنص اؼبادة 

                                      
 .273ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ 1
 أنظر: 2
 .147ص  ،2009سنة  ،اعبزائر ،دار ىومو ،الطبعة اػبامسة ،نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة العامة والقانوف اإلداري ،عمار عوابدي -
 .76ص  ،1986سنة  ،مصر ،اإلسكندرية ،منشأة اؼبعارؼ ،تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة اإلسالمية ،صباؿ الّدين سامي -
 . 137ص  ،مرجع سبق ذكره،عبد العظيم عبد السالـ -

- J. Rivero,droit administratif, 3 éditions, Dalloz,1965, pp 62 et 63.  
- P. Pactet ,institutions politique et droit constitutionnel,9 ème édition,Masson, paris,1989,pp 527 et 
528.  

 .73ص  ،مرجع سبق ذكره ،إبراىيم قاوي ،اؼبرجعني األخريين ذكرا من قبل
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لس من طرؼ رئيس اعبمهورية أو رئيسي غرفيت أهّنا تعد دبثابة تنظيمات بعد إخطار ىذا اجمل

وأنّو ال يعقل تصور إخطار رئيس اعبمهورية  ،ولكن نظرا لكوف الربؼباف غري منعقد أصال ،الربؼباف

فإّف خضوع تلك األوامر لرقابة ىذا اجمللس تعد مسألة شبو  ،اجمللس الدستوري يف ىذه اغبالة

 .1مستحيلة

وذلك من  ،من الفقو اعبزائري يعترب أّف األوامر الرئاسية أعماال تشريعية خرأّما اعبانب اآل

األوامر لرقابة اجمللس األمر اّلذي يؤّدي إُف إخضاع ىذه  ،2تاريخ ازباذىا من قبل رئيس اعبمهورية

 الدستوري.

 مرحلة ما بعد موافقة الربدلان على األوامر -2

فالبعض يعترب أّف ىذه األوامر  ،ؽبذه األوامرلقد أختلف الفقهاء حوؿ الطبيعة القانونية 

وبالتاِف  ،3بعد موافقة الربؼباف عليها تكتسب الطبيعة القانونية التشريعية أي ترتقي ؼبرتبة التشريع

ومن حيث نطاؽ النفاذ والتعديل  ،زبضع للّنظاـ القانوين للتشريع من حيث القيمة والقوة القانونية

وىو ما  ،وىذا الرأي ىو الراجح ،4ظاـ الرقابة من قبل اجمللس الدستوريكما أهّنا زبضع لن  ،واإللغاء

 على الفرتة السابقة يف متمتعة وإف كانت األوامر تلك إفّ  « ذىب إليو األستاذ مراد بدراف بقولو:
                                      

 .23ص  ،مرجع سبق ذكره ،مراد بدراف 1
 .58 -57ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،1996لوظيفية بني اغبكومة والربؼباف بعد التعديل الدستوري لسنة االعالقة  ،عقيلة خرباشي ،يد من التفاصيل راجعؼبز  2
 أنظر: 3

- G. Burdeau et autres, Manuel de droit constitutionnel, 23émé édition, L.G.D.J، paris,1993, pp 623 
– 624. 

.74ص  ،مرجع سبق ذكره ،إبراىيم قاوي ،ذكر من قبل   
-Dmitri Georges Lavroff, le droit constitutionnel de la V éme république,3 éme édition, Dalloz, 
Paris,1999, pp741-743. 

 .196ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري ،عقيلة خرباشي ،ذكر من قبل
 .148ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عوابدي 4
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 موافقة الربؼباف بعد تتحوؿ اهنّ فإ التشريع، ومتمتعة بقوة اإلدارية، بالطبيعة عليها الربؼباف موافقة

 ذلك من عن يرتتب ما بكل الربؼباف، من تشريعات، شأهنا شأف التشريعات الصادرة إُف عليها

 الهبوز أنّو ذلك فمعّن القوانني، دستورية على القضائية بالرقابة ال تأخذ اعبزائر أفّ  ودبا. نتائج

الدستوري  لسجملا لرقابة خاضعة ستبقى وبالتاِف ،عليها الربؼباف بعدموافقة فيها قضائيا الطعن

 .1» أخطر طبعا  ذا عليهاإ

 يف غيبة الصادرة األوامر « وكذلك سار عليو األستاذ نصر الدين بن طيفور بقولو أّف: 

 ؾبرد ذلك تكوف وقبل الربؼباف عليها، موافقة بعد إاّل  التشريعية الصفة تلك تكتسب ال الربؼباف

 التنظيمية اختصاصاتو يف إطار اعبمهورية رئيس يتخذىا اّليت القرارات لسائر فباثلة إدارية قرارات

 .2 »القضاء  لرقابة بالتاِف وزبضع

ر على احتفاظ األوامر ومن بينهم الفقيو عبد الرزاؽ أضبد السنهوري فأّما البعض   -ُيصِّ

بطبيعتها كأعماؿ إدارية؛ دبعّن أّدؽ أّف ىذه األوامر حّت ولو أهّنا  -بعد موافقة الربؼباف عليها 

 .3ة التشريع إاّل أهّنا تبقى أعماؿ إدارية خاضعة لرقابة القضاءاكتسبت قوّ 

وبالرجوع إُف التجربة اعبزائرية قبد أّف األوامر الرئاسية بعد موافقة الربؼباف عليها كّلها 

ويف ىذه  ،وبالتاِف الطعن ضّدىا ال يّصح إاّل أماـ اجمللس الدستوري،صدرت على شكل تشريعات

                                      
 .25ص  ،مرجع سبق ذكره ،مراد بدراف 1
 .285ص  ،مرجع سبق ذكره ،السلطات االستثنائية لرئيس اعبمهورية... ،نصر الدين بن طيفور 2
مرجع  ،مراد بدراف .ذكره،16، ص 3عبد الرزاؽ أضبد السنهوري، ـبالفة التشريع للدستور واالكبراؼ يف استعماؿ السلطة التشريعية، ؾبلة ؾبلس الدولة، السنة  3

 .24ص  ،سبق ذكره
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وال من رئيسي  ،ىذا اجمللس ال من رئيس اعبمهورية باعتباره صاحب األمراغبالة ال يعقل إخطار 

 . 1وىو ما هبعل ىذه الرقابة منعدمة عمليا ،الغرفتني على أساس أّف الربؼباف قد وافق عليو

 الفرع الثاين: التشريع باألوامر يف احلالة االستثنائية

آخر لرئيس اعبمهورية وذلك إّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري أحتفظ باختصاص تشريعي 

يبكن رئيس اعبمهورية أف يشرّع   « واّليت نصت على أنّو: 124دبوجب الفقرة الرابعة من اؼبادة 

ومنو فاألوامر التشريعية  ، » من الّدستور 93بأوامر يف اغبالة االستثنائية اؼبذكورة يف اؼبادة 

احملتفظ هبا يف  1996من دستور  93االستثنائية حسب نص ىذه اؼبادة سبارس يف إطار اؼبادة 

وعليو يكوف لرئيس اعبمهورية دبوجب ىاتني اؼبادتني ازباذ  ،20082التعديل الدستوري لسنة 

 –بدوف أف يتقّيد بالشروط اػباصة اّليت زبضع ؽبا األوامر يف الظروؼ العادية  –األوامر التشريعية 

 المة تراهبا ومؤسساهتا الدستورية.مّت كانت البالد مهّددة خبطر داىم على استقالؽبا وس

 

 

                                      
 .275ص  ،مرجع سبق ذكر ،ؿبمد أومايوؼ 1
يقّرر رئيس اعبمهورية اغبالة االستثنائية إذا كانت مهّددة خبطر داىم يوشك أف يصيب  « نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  93اؼبادة  2

 مؤّسساهتا الدستورية أو استقالؽبا أو سالمة تراهبا.
األعلى لألمن وؾبلس واالستماع إُف اجمللس  ،وال يّتخذ مثل ىذا اإلجراء إاّل بعد استشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس ؾبلس األّمة و اجمللس الدستوري

 الوزراء.  
 الّدستورية يف اعبمهورية.زبّوؿ اغبالة االستثنائية رئيس اعبمهورية أف يّتخذ اإلجراءات االستثنائية اّليت تستوجبها احملافظة على استقالؿ األّمة واؼبؤّسسات 

 وهبتمع الربؼباف وجوبا.
 . » حسب األشكاؿ واإلجراءات السالفة الذّكر اّليت أوجبت إعالهنا ،تنتهي اغبالة االستثنائية
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ومن  ،اؼبذكورة زبضع لشروط موضوعية وأخرى إجرائية 93أّف تطبيق اؼبادة  ،واؼبالحظ

واقعية تنذر  وجود خطر داىم. واػبطر باؼبعّن القانوين ينصرؼ إُف كل حالة ،الشروط اؼبوضوعية

ويشرتط يف ىذا اػبطر الداىم  ،1بضرر يصيب مصلحة حيوية فيتهّددىا إّما باالنتقاص أو الّزواؿ

وأف يكوف قد بدأ فعال وَف ينتو بعد أو أنّو  ،واغباؿ أف يتجاوز يف شدتو اؼبخاطر اؼبعتادة واؼبألوفة

َف وبّدد صفة ىذا اػبطر وال موضوعو وال مصدره داخلي أـ  93مستقبلي. لكن نص اؼبادة 

وىو ما يؤّدي إُف إمكانية  ،جة جسامتوخارجي وال نطاقو الزمين مّت يبدأ ومّت ينتهي أو حّت در 

فبّا يفتح الباب أماـ رئيس اعبمهورية الستعماؿ  ،2الّلجوء إُف ىذه اؼبادة حّت ولو كاف اػبطر يسريا

 سلطتو التقديرية يف تطبيق ىذه اؼبادة.

وال يكفي وجود خطر داىم بل يشرتط أف يكوف ؽبذا اػبطر انعكاسات على الّدولة 

وىنا بالتحديد ال  ،مؤّسساهتا الدستورية أو استقالؽبا أو سالمة تراهبا حبيث يوشك أف يصيب

وإمّبا يستلـز فقط تعثّر اؼبؤّسسات يف  ،يشرتط أف يكوف قد أصاهبا الّشلل التاـ أو العجز الكّلي

 .3وما يؤّكد ذلك ىو انعقاد الربؼباف بقوة القانوف عند الّلجوء إُف تطبيق ىذه اغبالة ،سريىا

                                      
 وأنظر كذلك: ،وما بعدىا 138ص  ،مرجع سبق ذكره ،السلطات االستثنائية لرئيس اعبمهورية... ،نصر الّدين بن طيفور ،ؼبزيد من التفاصيل أكثر راجع 1
-2007سنة  ،جامعة تلمساف ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،1996 ظل دستور البنية القانونية والدستورية للسلطة يف ،ؿبمد األمني بولـو -

 . 31ص  ،2008
 .134ص  ،مرجع سبق ذكره ،سعاد حافظي -
 وما بعدىا. 79ص  ،مرجع سبق ذكره ،نور الّدين ردادة 2
 من:  أنظر كال 3
 .80ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضبيد مزياين -
 .81ص  ،مرجع سبق ذكره ،إبراىيم قاوي -
 .88ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية .... ،عقيلة خرباشي -
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 ،يّتضح أّف اؼبؤّسس اعبزائري أوجب على رئيس اعبمهورية ،سبة للشروط اإلجرائيةأّما بالن

لكن وبالرغم من ذلك فإّف ىذه  ،من جهة استشارة رئيسي غرفيت الربؼباف واجمللس الدستوري

دبعّن أّف ىذه  ،1االستشارة إلزامية من حيث مبدأ طلبها ولكّنها اختيارية من حيث األخذ بنتيجتها

وبالتاِف ال تقّيد رئيس اعبمهورية بأّي شكل  ،ؾبرد إجراء شكلي ليس ؽبا أي أثر قانوين االستشارة

إُف اجمللس األعلى لألمن  –رئيس اعبمهورية   –استماعو  ،ومن جهة أخرى ،2من األشكاؿ

لكن إذا عرفنا أّف ىاذين اجمللسني يرتأسهما رئيس  ،وؾبلس الوزراء عند إقرار اغبالة االستثنائية

فهذا يعين أّف رأيهما ؾبرد رأي استشاري ال يلـز رئيس  ،3هورية وأهّنما يقعاف ربت سلطتواعبم

 . 4اعبمهورية يف أّي حاؿ من األحواؿ

وىذا لتمكني فبثلي الشعب من متابعة  ،وآخر شرط يتمثل يف اجتماع الربؼباف وجوبا

يف خطر وفبثلي الشعب يف ألنّو ال يعقل أف تكوف البالد  ،ومراقبة األوضاع باستمرار وعن قرب

 . 5وكذا لتدعيم مشروعية قرارات رئيس اعبمهورية يف ىذه اغبالة ،عطلة

 

 

                                      
 .123ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضبيد ؿبديد 1
 من: كال  راجع 2
 .82ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضبيد مزياين -
 .18ص  ،مرجع سبق ذكره ،قباح غريب ،مربوؾ غضباف -
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  173وكذلك اؼبادة  ،4البند  77اؼبادة  3
 من:  كالراجع   4
 . 81ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضبيد مزياين -
 .148ص  ،مرجع سبق ذكره ،عز الّدين بغدادي -
 .89ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية ... ،عقيلة خرباشي 5
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السالفة الذكر قبدىا قد خّولت  124وبالرجوع إُف الفقرة الرابعة من اؼبادة  ،وعليو

ومنو فهذه الّسلطة مطلقة  ،لرئيس اعبمهورية سلطة التشريع عن طريق األوامر يف اغبالة االستثنائية

وأّف األوامر اؼبّتخذة يف  ،إذ وبق لو أف يشرّع بأوامر ربل ؿبل القانوف ،غري مقّيدة يف ؾباؿ التشريع

بل يكفي أف تدخل  ،1ظل ىذه اغبالة ال زبضع لشرط وجوب عرضها على الربؼباف للموافقة عليها

أي تكوف  2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  93ضمن مقتضيات الفقرة الثالثة من اؼبادة 

 وأف تّتخذ يف ؾبلس الوزراء. ،مربّرة وإاّل أصبحت غري دستورية

يفهم أّف لرئيس اعبمهورية يف ظل اغبالة االستثنائية اغبق يف  124وبتحليل نص اؼبادة 

ويتمتع هبذا االختصاص وفقا لسلطتو  ،إصدار األوامر حّت يف حالة انعقاد ووجود الربؼباف

ية. لكن التساؤؿ اّلذي يطرح: ىل يبكن للربؼباف يف ظل ىذه اغبالة فبارسة اختصاصو التقدير 

 التشريعي إُف جانب األوامر التشريعية لرئيس اعبمهورية؟

إُف القوؿ بأنّو ال مانع على الربؼباف من فبارسة وظيفتو التشريعية   ،ذىب جانب من الفقو

ألّف اؼبادة  ،االت قد عاعبها رئيس اعبمهوريةحّت ولو كانت تلك اجمل ،كاملة يف أوقات األزمات

من الدستور اعبزائري ال تضع أي قيد على فبارسة  93من الدستور الفرنسي اؼبقابلة للمادة  16

                                      
اّلذي  02-99اؼبتعّلق دبطابقة القانوف العضوي رقم  1999فيفري  21اؼبؤرخ يف  99/ ر.ؽ.ع/ ـ.د/ 08وىذا ما أّكده رأي اجمللس الدستوري يف رأيو رقم  1

اعتبارا أّف اؼبؤّسس   « حيث جاء فيو: ،وبّدد  تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وؾبس األّمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني اغبكومة للدستور
من الدستور لألوامر اّليت يتخذىا رئيس اعبمهورية يف حالة شغور اجمللس الشعيب الوطين أو بني  124من اؼبادة  03 ،02 ،01الدستوري حني خّص الفقرات 

فإنّو يهدؼ من وراء ذلك إُف التمييز بني األوامر  ،لة االستثنائيةوخّصص الفقرة الرابعة من نفس اؼبادة لألوامر اّليت يتخذىا رئيس اعبمهورية يف اغبا ،دوريت الربؼباف
أنّو إذا كاف قصد اؼبشرّع أف يعرض رئيس اعبمهورية األوامر اؼبذكورة يف اؼبادة  ،واعتبارا بالنتيجة ،اّليت تعرض على كل غرفة من الربؼباف واألوامر اؼبستثناة من ذلك

مؤرخة يف  15ج. ر. ع  ،. أنظر » 124ففي ىذه اغبالة يكوف قد خالف أحكاـ اؼبادة  ،ّتخذة يف اغبالة االستثنائيةمن الدستور دبا يف ذلك األوامر اؼب 124
 .07- 06ص ص  ،1999مارس  09
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ومنو تصبح األوامر التشريعية لرئيس اعبمهورية  ،الربؼباف اختصاصو التشريعي يف ظل ىذه اغبالة

  .1مقّيدة ماداـ الربؼباف يبكنو التشريع

لكن إذا مت التسليم هبذا الرأي سيؤّدي حتما إُف إثارة الفوضى نتيجة تدخل سلطتني  

 . 2تشريعيتني يف ؾباؿ واحد خاصة إذا وضع يف االعتبار حق كل منهما يف إلغاء عمل اآلخر

أّما اعبانب اآلخر من الفقو يرى أنّو ال هبوز للربؼباف إصدار أيّة قرارات بشأف اإلجراءات 

لكن  ،وإف كاف ذلك ال يبنع حق الربؼباف يف مناقشة ىذه اإلجراءات ،ذىا رئيس اعبمهوريةاّليت أزبّ 

خارج نطاؽ ىذه اإلجراءات اؼبّتخذة من قبل رئيس اعبمهورية يبكن للربؼباف أف يبارس وظيفتو 

 وىذا الرأي يتماشى ومنطق اغبالة االستثنائية وما تتطلبو من إجراءات خاصة.   ،3التشريعية

أّف الفقو أختلف بشأف ربديد طبيعة ىذه األوامر حبيث ذىب رأي  ،يالحظ كذلك وما

من الدستور الفرنسي لسنة  16إُف أّف اإلجراءات اؼبّتخذة من قبل رئيس اعبمهورية تطبيقا للمادة 

وبالتاِف ال زبضع لرقابة  ،ىي ذات طبيعة تشريعية وغري تنظيمية 2008اؼبعّدؿ سنة  1958

وىذا الرأي ىو الغالب يف الفقو على أساس أّف قرارات رئيس اعبمهورية  ،فرنسيؾبلس الدولة ال

 .4وال زبضع ألي تصديق الحق للربؼباف ،تكوف دبثابة القانوف

                                      
ص  ،1980سنة  ،مصر ،دار الفكر العريب ،الطبعة األوُف ،الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة يف الّنظامني الرئاسي والربؼباين )دراسة مقارنة( ،عمر حلمي فهمي 1

335. 
 .84ص  ،مرجع سبق ذكره ،إبراىيم قاوي ،ذكره

 وما بعدىا. 112ص  ،مرجع سبق ذكره ،السلطات االستثنائية... ،نصر الدين بن طيفور ،ؼبزيد من التفاصيل راجع 2
 .36ص  ،مرجع سبق ذكره ،مراد بدراف 3
 .36ص  ،مرجع نفسو ،مراد بدراف 4
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وذىب رأي آخر إُف أّف اإلجراءات اّليت يتخذىا رئيس اعبمهورية يف اغبالة االستثنائية دبا 

على أساس أهّنا صادرة عن رئيس اعبمهورية بوصفو سلطة إدارية  ،فيها األوامر تعترب أعماال إدارية

وليس  –تستهدؼ ربقيق األمن والّنظاـ العاـ والتغّلب على األزمة ومواجهة األخطار   –عليا 

 .1وبالتاِف تكوف خاضعة لرقابة القضاء اإلداري رغم اكتساهبا  لقوة القانوف ،سلطة تشريعية

وعليو تستبعد من رقابة  ،2األوامر من أعماؿ السيادة وكما ذىب رأي ثالث إُف اعتبار

جانفي   07من خالؿ القرار الصادر يف ،وىو اؼبوقف اّلذي تبّناه القضاء اعبزائري ،3القضاء

اّلذي يستنتج منو أّف صبيع اإلجراءات اّليت يّتخذىا رئيس اعبمهورية يف اغبالة االستثنائية  1984

 . 4ؿ السيادةدبا فيها األوامر تعترب من أعما

فإنّو ال يوجد ما يبنع  اجمللس  أّما بالنسبة للرقابة الدستورية على ىذه األوامر يف اعبزائر

باعتبار أنّو ال  ،5الدستوري من فبارستها مّت أخطر بشأهنا من قبل السلطات اؼبخولة ؽبا بذلك

                                      
 – 80ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،سامي صباؿ الدين ،. وكذلك أنظر39ص  ،مرجع نفسو ،ذكره مراد بدراف ،BURDEAU( G )رأي األستاذ وىو  1

88. 
ن م 16من الطبيعة القانونية لإلجراءات اّليت يتخذىا رئيس اعبمهورية دبقتضى تطبيق اؼبادة  1962مارس  02عرّب ؾبلس الدولة الفرنسي عن موقفو بتاريخ  2

ن بنصر الدين  ،.  وأيضا41ص  ،مرجع سبق ذكره ،مراد بدراف ،راجع يف ىذا الصدد « Rubin de servens  »وذلك يف قضية  ،1958دستور 
 .264ص  ،مرجع سبق ذكره ،السلطات االستثنائية ،طيفور

 .39ص  ،مرجع نفسو ،مراد بدراف ،ذكره ،PRELOT (M)وىو رأي  3
حيث  ،1982( دج سنة 500واؼبتعلقة بالقرار اغبكومي القاضي بسحب األوراؽ اؼبالية من فئة طبسة مائة ) ،)ي.ب( ضد وزير اؼبالية 36473قضية رقم  4

اغبكومة. الطعن وقضت بعدـ اختصاصها بالنظر إُف أّف قرار السحب يكتسب طابع أعماؿ  1984جانفي  07رفضت احملكمة العليا يف قرارىا اؼبؤرّخ يف 
ص  ،مرجع سبق ذكره ،السلطات االستثنائية... ،بن طيفور نصر الدين ،. أشار إليو131-130ص ص  ،وتاريخ النشر ،بدوف الناشر ،راجع اجمللة اإلدارية

82. 
اجمللس  ،و رئيس ؾبلس األّمةىبطر رئيس اعبمهورية أو رئيس اجمللس الشعيب الوطين أ« نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  166اؼبادة  5

 . »الدستوري 
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ين بن طيفور أثار  وبناء على ىذا فإّف األستاذ نصر الد ،يوجد أي نص قانوين يقضي خبالؼ ذلك

 :1ثالث مسائل

أّف اجمللس الدستوري لو اغبق يف رقابة قرار إعالف اغبالة االستثنائية مّت أخطر من قبل  -

واغبكم بعدـ دستوريتو إف قدر عدـ وجود الضرورة اّليت استوجبتها اؼبادة  ،اعبهات اؼبختصة بذلك

 إلعالف اغبالة االستثنائية. 93

ري يف رقابة األوامر اؼبنظمة ؼبواضيع القوانني العضوية بعد أحقية اجمللس الدستو  -

إصدارىا شريطة إخطار من قبل اعبهات اؼبختصة بذلك. واألساس يف ذلك أّف الضرورة اّليت بّررت 

ومن ثّ  ،لرئيس اعبمهورية استعماؿ السلطات االستثنائية تستوجب من ىذا األخري سرعة التحرؾ

على رأي من اجمللس الدستوري بشأف دستورية تلك األوامر قبل فتقييد حركتو بضرورة حصولو 

 ازباذىا يتناقض مع منحو تلك السلطات. 

أّف اجمللس الدستوري يظل مراقبا ؼبدى استمرار الظروؼ اّليت استدعت اغبالة  -

 وبالتاِف مراقبة مدى مالئمة اإلجراءات اؼبتخذة يف ظل ىذه اغبالة. ،االستثنائية

أّف التشريع عن طريق األوامر يف ظل الظروؼ العادية  ،لبلص إُف القوؿ من كل ما تقّدـ

جاء لتقوية السلطة التنفيذية وخصوصا لتعزيز مركز رئيس اعبمهورية  –خاصة بني دوريت الربؼباف  –

وىو ما يعترب تدخال صارخا يف  ،فبّا يبس باإلرادة التشريعية للربؼباف ،يف مواجهة السلطة التشريعية

 و من صلب االختصاص األصيل للسلطة التشريعية.ؾباؿ ى

                                      
 .298 – 296ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،السلطات االستثنائية... ،نصر الدين بن طيفور ،ؼبزيد من التفاصيل حوؿ ىذه اؼبسائل أنظر 1
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ب أهّنا تشكل انتهاكا بويف ىذا الصدد ىناؾ من يرفض فكرة األوامر التشريعية كلية بس

 .1صارخا إلحدى االختصاصات األصيلة للربؼبانات

( 05أنّو من جهة يبكن سبديد الدورة العادية للربؼباف ؼبّدة طبسة ) ،وما يؤّكد ىذا الكالـ

 02-99وىذا ما نصت عليو اؼبادة اػبامسة يف فقرهتا الرابعة من القانوف العضوي رقم  ،أشهر

اؼبنّظم للمجلس الشعيب الوطين وؾبلس األّمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني 

ومن ّث فمّدة التمديد ىذه يبكن أف تستغل لدراسة أي نقطة َف تكن قد أدرجت من  ،2اغبكومة

ومن جهة أخرى أّف الدستور  ،3دوؿ أعماؿ اجمللس مّت طلبت اغبكومة استعجاليتهاقبل يف ج

وذلك بدعوتو إُف دورة غري عادية دبوجب مرسـو رئاسي دببادرة  ،نص على إمكانية اجتماع الربؼباف

( أعضاء اجمللس 2/3من رئيس اعبمهورية أو بناء على طلب من الوزير األوؿ أو بطلب من ثلثي )

 . 4وطينالشعيب ال

ومنو ال يبكن لرئيس اعبمهورية الّلجوء إُف التشريع بأوامر إاّل إذا واجهو ظرؼ غري عادي 

 .  5استوجب مواجهتو بتشريع وَف يكن دبقدوره استعماؿ الوسائل القانونية السالفة الذكر

فإّف رئيس اعبمهورية حّت يف ظل ىذا الظرؼ غري العادي لو سلطة  ،وكما يالحظ ،لكن

وىذا من شأنو أف يهّدد  ،حّت صار يشرّع أكثر من األصيل ،وغري مقّيدة يف التشريع بأوامرواسعة 

                                      
 .130ص  ،1994سنة  ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر ،1ط ،3ج ،الوايف يف شرح القانوف الدستوري )السلطات الثالث( ،فوزي أوصديق 1
( أشهر على 5تدـو كل دورة عادية ) « ( نصت على أنّو:1999مارس سنة  09صادرة يف  ،15)ج. ر. ع  02-99من القانوف رقم  4ؼ  5اؼبادة  2

 . »األكثر من تاريخ افتتاحها 
اؼبعّدؿ واؼبتّمم  ،1997أوت سنة  13الصادرة يف  53ج.ر.ع  ،1997يوليو  22وطين اؼبؤرّخ يف من الّنظاـ الداخلي للمجلس الشعيب ال 3ؼ  65اؼبادة  3

 .2000جويلية  30صادرة يف  ،46ج. ر. ع  ،2000جويلية  30يف 
 مرجع سابق ذكره. ،02-99من القانوف العضوي رقم  02ؼ  4وأكدتو اؼبادة  .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  118اؼبادة  4
 .53 -52ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،السلطات االستثنائية... ،نصر الدين بن طيفور 5
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 1باعتبار أّف كل من تقرير مدى وجود الضرورة اؼبّلحة ،اغبقوؽ واغبريات األساسية اؼبكفولة دستوريا

ومن ناحية أخرى يباشر التشريع يف اغبالة  ،يعود إُف الّسلطة التقديرية لرئيس اعبمهورية من ناحية

 االستثنائية كما يباشر الربؼباف ذات اغبق. 

أّف االحتفاظ بسلطة رئيس اعبمهورية يف التشريع بأوامر من  ،من كل ىذا يبكن القوؿ

ومن ّث كاف على اؼبؤّسس بعد تبنيو الّنظاـ  ،شأنو اؼبساس الصارخ دببدأ الفصل بني السلطات

ألنّو ال يتالءـ مع طبيعة ىذا  ،أف يبعد ىذا النوع من التشريع 2008عتمد منذ تعديل الرئاسي اؼب

على أساس أنّو يف ظل ىذا األخري تسند الوظيفة التشريعية للربؼباف بوصفو صاحب  ،الّنظاـ

وما تدخل رئيس السلطة التنفيذية يف التشريع إاّل  ،االختصاص األصيل يف فبارسة ىذا العمل

 ،والّذي دبوجبو يبنح للرئيس التشريع نيابة عن الربؼباف ،وذلك من خالؿ نظاـ التفويض ،استثناءا

باعتبارىا الّنموذج األساسي للّنظاـ  ع يف الواليات اؼبتحدة األمريكيةوىذا ىو األسلوب اؼبّتب

حيث ال يستطيع الرئيس من تلقاء نفسو ازباذ أي إجراء استثنائي إاّل إذا صدر قانوف  ،الرئاسي

وتسمى القوانني اّليت تصدر يف ىذا  ،من الربؼباف يفّوض القياـ بو ؼبواجهة الظروؼ االستثنائية

يف تعاملها   –اليّت تأخذ بنظاـ التفويض  –ومن ّث يتبنّي أّف الدوؿ  ،2الشأف لوائح الضرورة

                                      
وضوعية الاّلـز توافرىا يف حيث أّف حالة اغبصار أو الطوارئ واغبالة االستثنائية تتشابو فيما بينها باعتبار أّف العبارات اّليت استعملت للتعبري عن الشروط اؼب 1

فاشرتاط  توافر الضرورة اؼبلحة كسبب مربّر إلعالف حالة الطوارئ أو  ،الشروط اؼبوضوعية اّليت اشرتطت يف اغبالة االستثنائية حاليت اغبصار أو الطوارئ تستغرؽ
أف واّليت يفرتض أف تكوف البالد مهّددة خبطر داىم يوشك  ،اغبصار أوسع من الاّلـز حبيث يبكن أف تستوعب الشرط اّلذي يستوجب إعالف اغبالة االستثنائية

وىو  ،ما بقانوف عضوييصيب مؤسساهتا الدستورية أو استقالؽبا أو سالمة تراهبا... إاّل أّف االختالؼ يظهر من خالؿ أّف حاليت اغبصار أو الطوارئ يتم تنظيمه
نصر الدين بن  ،بدوف ضمانة. راجعلكن عدـ صدوره غبد اآلف من شأنو أف يرتؾ ىذه اغبقوؽ واغبريات معّلقة و  ،ما يعطي ضباية للحقوؽ واغبريات للمواطنني

 .91ص  ،مرجع نفسوالسلطات االستثنائية... ،طيفور
كلية اغبقوؽ   ،رسالة دكتوراه  »دراسة مقارنة  « نظرية الضرورة يف القانونني اإلداري والدستوري وتطبيقاهتا يف التشريع األردين ،ىاين علي إبراىيم الطهراوي 2

 .40ص  ،مرجع نفسو ،نصر الدين بن طيفور، بعدىا.نقال عن وما 116ص  ،1992 ،جامعة القاىرة
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ات وال التشريعي حرصت على ؾباهبة الظروؼ االستثنائية بكيفية ال زبل دببدأ الفصل بني السلط

فأقرت  ،سبس بالضمانة اعبوىرية للحقوؽ واغبريات اؼبتمثلة يف اختصاص الربؼباف بتنظيم فبارستها

 ،حق السلطة التنفيذية يف ؾباهبة تلك الظروؼ لكن بعد أف تستصدر تفويضا بذلك من الربؼباف

 . 1لب عليوباعتبار أّف ىذا األخري ىو اّلذي يقّدر حجم اػبطر وحجم السلطات اّليت تلـز للتغ

أنّو إذا رجعنا إُف اعبزائر قبد أّف اؼبؤّسس الدستوري قد أخذ يف دستور  ،وجدير بالذكر

يبكن رئيس اعبمهورية أف  « على أنّو: 58حيث نصت اؼبادة  ،بنظاـ اللوائح التفويضية 1963

تشريعية اغبق يف ازباذ إجراءات ذات صبغة  ،تفويضو ؼبدة زمنية ؿبّددة ،يطلب من اجمللس الوطين

ة ػل ثالثػصادقة يف أجػجلس للمػبواسطة أوامر تشريعية تتخذ يف ؾبلس الوزراء وتعرض على اؼب

 .»هر ػأش

وبناء على نص ىذه اؼبادة يتضح أّف رئيس اعبمهورية ال وبق لو إصدار األوامر التشريعية 

وهبذا يعتقد  ،الوطينإاّل يف ؾبلس الوزراء وبعد حصولو على تفويض ؿبّدد اؼبّدة من قبل اجمللس 

أّف الربؼباف باعتباره سلطة مستقلة مساوية  ،وكبن نَنظم إُف رأيو ،األستاذ نصر الدين بن طيفور

للسلطة التنفيذية ال يبكنو ببساطة أف يتنازؿ عن جزء من صالحياتو دبجرد أف يطلب رئيس 

ت تقدًن ذلك اعبمهورية ذلك ما َف يقتنع حقيقة بوجود ظروؼ جدية وغري عادية استوجب

                                      
 .04ص  ،رجع نفسواؼب1
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دبثابة سلطة استثنائية لرئيس  1963الطلب. وىو ما هبعل إصدار األوامر يف ظل دستور 

 .1اعبمهورية

دبعّن  ،أّف رئيس السلطة التنفيذية يتوُف الوظيفة التشريعية والربؼباف قائم ،ولإلشارة أيضا

أّف الرئيس ال يبلك حق  حبيث ،أّف مسألة شغور الربؼباف ال يبكن أف تطرح يف ظل الّنظاـ الرئاسي

 اغبل.

 ادلطلب الثاين: سلطة الرئيس يف تعيني الثلث الرئاسي

 ،نظاـ اجمللسني يف الربؼباف 1996لقد تبّّن اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري منذ دستور 

يبارس السلطة التشريعية برؼباف يتكوف من  « واّليت نصت على أنّو: ،منو 98وذلك دبوجب اؼبادة 

 . »ا اجمللس الشعيب الوطين وؾبلس األّمة... ونب ،غرفتني

ولكن األمر اّلذي يهمنا ىو الغرفة الثانية واؼبتمثلة يف ؾبلس األّمة واّليت نشأت لعدة 

اجمللس الشعيب الوطين يف   –أسباب منها ما ىو سياسي كمنع االستبداد من قبل الغرفة األوُف 

وأّف السلطة التشريعية إذا   ،شرة من قبل الشعبعلى أساس أّف ىذا األخري منتخب مبا  –اعبزائر 

كانت مشكلة من ؾبلس واحد قد يؤّدي إُف عرقلة عمل اغبكومة واالستبداد بالسلطة خاصة يف 

األمر اّلذي يؤّدي يف غالب األحياف إُف هتميش األقلية  ،حالة ربقيق اجمللس الواحد األغلبية

ولذلك كاف من الاّلـز إنشاء الغرفة  ،وسمقا ويف النهاية تأسيس حكومة على ،اؼبوجودة داخلو

                                      
 .45ص  ،رجع نفسواؼب1
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وزبفيف  ،وتوسيع التمثيل االجتماعي واإلقليمي ،الثانية لتحقيق التوازف بني اؼبؤسسات الدستورية

 حّدة النزاعات بني الربؼباف واغبكومة.

كمنع التسرع يف وضع القواعد القانونية من قبل اجمللس   ،إضافة إُف أسباب تشريعية

وذلك من أجل  ،وعليو فمجلس األّمة ىو دبثابة ىيئة تفكري على مستوى إعداد القانوف ،1الواحد

 .  2ربسني صياغة الّنصوص القانونية وتطويرىا خاصة وأّف اجمللس يضم كفاءات يف ـبتلف اجملاالت

إاّل أّف السػلطة التنفيػذية ىيمنت عليو  –ؾبلس األّمة  –لس رغم إنشاء ىذا اجمل ،لكن

ت عليو وىػذا ما نص ،( أعضائو1/3ث )اغبق يف تعيني ثلةخالؿ منح رئيس اعبمهوري وذلك من

 .3يف فقرتػها الثػالثة  101اؼبػادة 

وبناء على نص ىذه اؼبادة نالحظ أّف رئيس اعبمهورية لو مطلق اغبرية يف استخداـ 

)الفرع األمر اّلذي رّتب أثَر على استقاللية ؾبلس األّمة  ،)الفرع األول( ،صالحية وسلطة التعيني

 الثاين(.

 

 

 

 

                                      
 .23-22ص ص  ،2007فيفري  ،15العدد ،اعبزائر ،مقالة جمللة الفكر الربؼباين ،الّنظاـ القانوين جمللس األّمة ،سعاد عمري 1
 .33ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضبيد مزياين ،لالستزادة أنظر 2
ويعنّي رئيس اعبمهورية الثلث اآلخر من أعضاء ؾبلس األّمة من بني « نصت على أنّو:  2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  3ؼ  101اؼبادة  3

 . » الشخصيات والكفاءات الوطنية يف اجملاالت العلمية والثقافية واؼبهنية واالقتصادية واالجتماعية
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 الفرع األول: السلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية يف تعني ثلث أعضاء رللس األّمة

الفقرة الثالثة قبد أّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري قد أعطى  101طبقا لنص اؼبادة  

وىذا من أجل  ،لرئيس اعبمهورية صالحية استخداـ سلطة التعيني باعتباره اؼبمثل األوؿ للّشعب

رفع اؼبستوى وربسني التمثيل داخل الربؼباف وإحداث جزء من التوازنات السياسية من خالؿ إشراؾ 

 ،صيات والكفاءات الوطنية يف اجملاالت العلمية والثقافية واؼبهنية واالقتصادية واالجتماعيةالشخ

فرئيس  ،1واّليت ال ربسن اػبوض يف اؼبعارؾ االنتخابية واالندماج يف األعماؿ السياسية واغبزبية

 اعبمهورية إًذا يقـو هبذا التعيني من اجل إكماؿ النقص اّلذي  قد يطرأ على اجمللس.

إضافة إُف أّف تعيني الثلث الرئاسي يدخل يف إطار فبارسة رئيس اعبمهورية للسلطة اّليت 

وتبعا لذلك قضت  ،2خّوؽبا لو الدستور يف التعيني يف الوظائف واؼبهاـ اؼبنصوص عليها دستوريا

رية اؼبتعّلق بالتعيني يف الوظائف اؼبدنية والعسك 240-99اؼبادة األوُف من اؼبرسـو الرئاسي رقم 

على أّف رئيس اعبمهورية من بني ما يعنّي أعضاء ؾبلس األّمة وفق الشروط اؼبنصوص عليها يف 

 .20083احملتفظ هبا يف التعديل الدستوري سنة  1996من دستور  101اؼبادة 

 

                                      
 .73ص  ،مرجع سبق ذكره ،سليمة عّبة 1
الوظائف واؼبهاـ اؼبنصوص  -1يعنّي رئيس اعبمهورية يف الوظائف واؼبهاـ اآلتية:  « نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور 1البند  78اؼبادة  2

 . » عليها يف الدستور...
 76ج. ر. ع.  ،بالتعيني يف الوظائف اؼبدنية والعسكرية للدولةاؼبتعّلق  1999-10-19اؼبؤرّخ يف  240 -99اؼبادة األوُف من اؼبرسـو الرئاسي رقم  3

 .1999-11-31الصادرة يف 
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ومنو مّت إدخاؿ تعيني الثلث الرئاسي جمللس األّمة يف طائفة التعيينات يف الوظائف اؼبدنية 

وبالتاِف يبكن القوؿ بأّف األعضاء اؼبعيّنوف ىم عبارة عن موظفني عامني ينطبق عليهم  ،والعسكرية

األمر اّلذي هبعل  ،ماعدا القواعد اؼبتعّلقة بالرتقية والتقاعد ،1القانوف األساسي للوظيفة العمومية

هورية ومن جهة أخرى ال هبوز لرئيس اعبم ،. ىذا من جهة2من ىذا العضو يف مركز قانوين  فبتاز

 ،أف يفّوض سلطة تعيني ثلث أعضاء ؾبلس األّمة ألّي شخص أو مؤسسة أخرى مهما كانت

الفقرة  87والّدليل على ذلك نص اؼبادة  ،على أساس أّف الدستور  َف وبدد طريقة أخرى لتعيينهم

ية واّليت بدورىا منعت تفويض رئيس اعبمهور  ،4الفقرة الثانية 87إضافة إُف نص اؼبادة  ،3األوُف

 . 78و  77سلطتو يف تطبيق األحكاـ اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 

وطبقا ؽبذه الّنصوص القانونية قبد أّف رئيس اعبمهورية يتمتع لوحده هبذه السلطة يف 

 ،تعيني ثلث أعضاء ؾبلس األّمة. و بناءا على ىذا َف يتم التنصيص على قيود فعلية ؽبذه السلطة

؛ 5ث من بني الشخصيات والكفاءات الوطنية يعد معيارا فضفاضالذلك فإّف شرط اختيار ىذا الثل

ومنو يطرح التساؤؿ ما اؼبقصود  ،أي عدـ وجود معيار دقيق بشأف الفئات ؿبل التعيني

                                      
 .2006جويلية  16الصادرة يف  46 ،ع ،ر ،ج ،اؼبتعّلق بالوظيفة العمومية 2006جويلية  13اؼبؤرخ يف   03-06األمر  1
ص  ،2010-2009سنة   ،جامعة باتنة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف كلية اغبقوؽ ،مركز ؾبلس األّمة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري ،عقيلة خرباشي 2

118. 
ال هبوز بأي حاؿ من األحواؿ أف يفّوض رئيس اعبمهورية سلطتو يف تعيني  « نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  1ؼ   87اؼبادة  3

واّلذي يَعِنينا من نص ىذه اؼبادة   » ات الدستورية وأعضائها اّلذين َف ينصالدستور على طريقة أخرى لتعيينهمالوزير األوؿ وأعضاء اغبكومة وكذا رؤساء اؼبؤسس
 واؼبؤسسات الدستورية اّليت هتمنا يف ىذا اجملاؿ ىو ؾبلس األّمة  وبالتحديد األعضاء اؼبعّينوف يف ىذا اجمللس. ،أعضاء ادلؤسسات الدستوريةىو عبارة 

كما ال هبوز أف يفّوض سلطتو يف الّلجوء إُف االستفتاء وحل اجمللس الشعيب   « نصت على أنّو:  2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2 ؼ 87اؼبادة  4
 .» ....78و77وتطبيق األحكاـ اؼبنصوص عليها يف اؼبواد  ،وتقرير إجراء اإلنتخابات التشريعية قبل أواهنا ،الوطين

 .120ص  ،2012-2011سنة  ،جامعة باتنة ،لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوفأطروحة  ،الصالحيات التشريعية لرئيس اعبمهورية ،دالؿ لوشن 5
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وحّت الكفاءات الوطنية. كيف يتم اغبكم عليها؟ ىل من خالؿ  ،بالشخصيات الوطنية

ا يطرح تساؤؿ آخر مفاده أّف الثلث . كم1الشهادات احملصل عليها أـ من التجربة الطويلة؟

لذلك ذبد رئيس  ،الرئاسي اّلذي يعّينو رئيس اعبمهورية ىل أستطاع أف يعكس مكونات األّمة؟

 فبا يسمح لو باختيار اؼبساندين لسياستو. ،اعبمهورية يبلك سلطة تقديرية يف التعيني دوف منافس

يف تعيني الثلث ترتجم ـباوؼ  ىذه السلطة التقديرية اؼبرتوكة لرئيس اعبمهورية وحده

زبالف  –اجمللس الشعيب الوطين  –واضعي التعديل الدستوري من وجود أغلبية داخل الغرفة األوُف 

 .2توجهات السلطة التنفيذية

وذلك بضم من يبثلوف اؼبنظمات  ،وعليو البد من توسيع التمثيل داخل ؾبلس األّمة

ألّف األّمة ليست مكّونة من  ،وحّت اجملتمع اؼبدينواعبمعيات سواء االقتصادية أو االجتماعية 

وبالتاِف فكل قرار  ،مواطنني ؾبردين بل من أفراد منخرطني يف صباعات ونقابات ومنظمات مهنية

. ىذا 3ربقيق العدالة واالستقرار، األمر اّلذي ينجم عنو يتخذ يف ىذا اجمللس يرضي صبيع األطراؼ

 التخصص من خالؿ الشهادة احملّصل عليها والتجربة الطويلة. ومن زاوية ثانية اشرتاط ،من زاوية

 

 

 

                                      
 .119ص  ،مرجع سبق ذكره،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 1
 ،2012سنة  ،جامعة اعبزائر ،رسالة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف ،مبدأ االزدواجية يف السلطتني التنفيذية والتشريعية ضرورة أـ تقييد ،ؿبمد مهاد بن قارة 2

 .112ص 
 .86ص  ،رجع نفسواؼب 3
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 الفرع الثاين: أثر الثلث الرئاسي ادلعنّي على استقاللية رللس األّمة

انطالقا من أّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري منح لرئيس اعبمهورية حق تعيني ثلث أعضاء 

 ،إاّل أّف ىذا اغبق أّدى إُف اؼبساس دببدأ الفصل بني السلطات من الناحية العضوية ،ؾبلس األّمة

ألّف استقالؿ الثلثني اؼبنتخبني من حيث إسناد السلطة مشوب بتدخل السلطة التنفيذية يف تكوين 

.  1العضو اؼبعنّي مدين بالوالء للشخص اّلذي عيَّنو وليس للشعب وبالتاِف يبقى غالبا ،ىذا اجمللس

األمر اّلذي بدوره يؤثِّر  ،كما أّف ىذا األخري َف ينتخبو وَف يكن سببا يف وصولو إُف ذلك اؼبنصب

وعلى ضوء ىذا تنعدـ رقابة ؾبلس األّمة على عمل اغبكومة. ويف األخري  ،2على الثلثني اؼبنتخبني

 يصبح اجمللس عبارة عن دمية يتم ربريكها مّت شاءت السلطة التنفيذية. 

 داخل ؾبلس األّمة يؤّدي إُف التقليل من حرية ىذا أّف الثلث اؼبعنّي  ،بالذكر واعبدير

ومن جهة أخرى يؤثّر  ،على أساس أّف رئيس اعبمهورية من جهة يتحّكم يف تركيبتو البشرية ،األخري

فبّا هبعل ىذا اجمللس يف موضع خدمة اغبكومة. وعليو فإّف اشرتاط  ،على سري العمل التشريعي

وإمبا كاف اؽبدؼ منو سبكني السلطة  ،الدستوري اعبزائري الثلث الرئاسي َف يكن اعتباطيااؼبؤّسس 

ت عليو اجمللس الشعيب التنفيذية بقيادة رئيس اعبمهورية من الوقوؼ ضد أي نص قانوين صوّ 

 .3الوطين ال يتفق مع توجهاهتا

                                      
 .25ص  ،مرجع سبق ذكره ،عيسى طييب 1
 .51ص  ،مرجع سبق ذكره ،عقيلة خرباشي 2
 ؼبزيد من التفاصيل أكثر راجع : 3
 .67ص      ،2012-2011سنة  ،جامعة تلمساف ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف ،مكانة ؾبلس األّمة يف الربؼباف اعبزائري ،رابح شامي - 
-2003سنة  ،جامعة اعبزائر ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،التفرقة بني اجملاؿ التشريعي واجملاؿ التنظيمي يف الّنظاـ اعبزائري ،لدرع نبيلة -

 .86ص  ،مرجع سبق ذكره ،2004
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ألّف  ،التشريعيةوكذلك رئيس اعبمهورية بواسطة ىذا الثلث يهيمن ويسيطر على الوظيفة 

، ث يصادؽ اؼبشاريع حّت تصبح قوانني البد أوال من اؼبوافقة عليها من قبل اجمللس الشعيب الوطين

ومنو فعدـ اشرتاؾ الثلث الرئاسي ىبفق ويطيح أي  ،1)¾(ّمة بأغلبية ثالثة أرباع عليها ؾبلس األ

ث الرئاسي لو دور حاسم يف إصدار ومن ّث فالثل ،2مبادرة خاصة اؼببادرات اّليت تقّدمها اؼبعارضة

. إذ يبكن لربع أعضاء ؾبلس األّمة زائد 3القوانني اؼبصّوت عليها من قبل اجمللس الشعيب الوطين

( اؼبعّينني خاصة أف يؤثّروا سلبا يف العملية التشريعية كاملة حّت ولو مت التصويت 1)¼ + واحد 

ومنو ففارؽ صوت واحد على  ،يب الوطينعلى الّنص القانوين باإلصباع من قبل اجمللس الشع

دبعّن رياضيا  ،4مستوى الغرفة الثانية يفصل يف مصري الّنص القانوين اؼبقدـ ؼبناقشتو واؼبصادقة عليو

أصوات  107أصوات اجمللس الشعيب الوطين زائد  462أف فارؽ الصوت ىذا يساوي باؼبقابل 

 . 5صوت 569ؾبلس األّمة أي ما ؾبموعو 

                                      
 أنظر: 1
يناقش ؾبلس األّمة الّنص اّلذي صّوت عليو اجمللس الشعيب الوطين ويصادؽ  « نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  3ؼ  120اؼبادة  - 

 . » أعضائو¾( عليو بأغلبية ثالثة أرباع ) 
باألغلبية اؼبطلقة للنواب وبأغلبية ثالثة  ،اؼبصادقة على القانوف العضويّ تتم  « نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  123اؼبادة  -

 . » أعضاء ؾبلس األّمة¾ ( أرباع ) 
 .15ص  ،1999لسنة  84ج. ر. ع  ،1999نوفمرب  28اؼبوافق لػ  1420شعباف  20اؼبؤرّخ يف  ،من الّنظاـ الداخلي جمللس األّمة 60اؼبادة  - 
مذكرة لنيل شهادة  ،العالقة القائمة بني الربؼباف والسلطة التنفيذية )دراسة مقارنة بني الّنظاـ اعبزائري وّنظاـ الواليات اؼبتحدة األمريكية( ،ليلية قلو ،أنظر 2

 .56ص  ،2009سنة  ،جامعة البليدة ،اؼباجستري يف القانوف
 .188ص  ،مرجع سبق ذكره ،منرية بلورغي 3
 :  ؼبزيد من التفاصيل أكثر راجع 4
يف الّنظاـ الدستوري  ،ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة يف ربديد ؾباؿ كل من القانوف والالئحة( ،عبد الرضبن عزاوي -

 .321  -320  -216  -215 -210ص  ،2011سنة  ،اعبزائر ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،اعبزء الثاين ،اعبزائري
اؼبتعّلق بتنظيم العالقة البينية لغرفيت  1999لسنة  02-99آليات تنظيم العملية التشريعية طبقا ألحكاـ الدستور والقانوف العضوي  ،الرضبن عزاوي عبد -

 .26ص  2006سنة  ،4العدد  ،تلمساف -كلية اغبقوؽ جامعة أيب بكر  ،ؾبلة العلـو القانونية واإلدارية ،الربؼباف واغبكومة
 .  66ص  ،مرجع سبق ذكره ،ميرابح شا 5
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ىذا الثلث اؼبعنّي وبّوؿ ؾبلس األّمة من غرفة مهّمشة يف إعداد القوانني  فإفّ  ،وعليو

وىو حق الفيتو اّلذي  ،ومناقشتها إُف غرفة معرقلة تتمتع حبق ال يتمتع بو اجمللس الشعيب الوطين

إذ يستطيع أف هبّمد بو الّنصوص القانونية اّليت ال تتماشى مع سياستو  ،يبتلكو رئيس اعبمهورية

وىو  ،أّف ؾبلس األّمة يراقب عمل اجمللس الشعيب الوطين  « ويرى األستاذ أضبد ؿبيو: ،وأىدافو

فإّف  ،. زد على ذلك1 »دبثابة أداة ؼبنع صدور أي قانوف يتعارض وتوجهات السلطة التنفيذية 

وذلك من  ،الثلث الرئاسي اؼبوجود يف ؾبلس األّمة  يؤثّر على استقاللية اجمللس الشعيب الوطين

األمر اّلذي يرتتب عليو اجتماع الّلجنة اؼبتساوية  ،ؿ رفضو اؼبصادقة على اؼببادرات الربؼبانيةخال

وبالتاِف يؤّدي اعرتاض ؾبلس  ،2األعضاء اّليت تعّدؿ يف الّنصوص ؿبل اػبالؼ دبوافقة من اغبكومة

 .3األّمة إُف إعادة صياغة الّنص وبطريقة غري مباشرة يسّن ؾبلس األّمة نص القانوف

 ،يبكن القوؿ أّف فكرة الثلث الرئاسي القت العديد من االنتقادات ،ومن أجل كل ىذا

وأهّنا وسيلة لفرض ىيمنة السلطة التنفيذية  ،على اعتبار أهّنا ال تتماشى واؼبمارسة الديبقراطية

ومن ّث على اؼبؤّسس الدستوري أف يعيد النظر يف تركيبة  ،4بقيادة رئيس اعبمهورية على الربؼباف

ألّف إبقاء اجمللس على ىذه الشاكلة يؤّدي بطبيعة اغباؿ  ،و سبكينو من أداء وظيفتو ،ؾبلس األّمة

                                      
1Voir, A. Mahiou, note sur la constitution Algérienne du 28 Novembre1996, L’Annuaire de 
L’Afrique du   Nord (A.A.N, tome 35, CNRS, 1996, p 486 .                                                                                                       

 .39ص  ،مرجع سبق ذكره ،قاوي إبراىيم ،ذكر من قبل 
 ،بطلب من الوزير األوؿ ،ذبتمع ،نيو يف حالة حدوث خالؼ بني الغرفت « نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  5و 4ؼ  120اؼبادة  2

 عبنة متساوية األعضاء من أعضاء كلتا الغرفتني من أجل اقرتاح نص يتعلق باألحكاـ ؿبل اػبالؼ.
 .  » وال يبكن إدخاؿ أي تعديل إاّل دبوافقة اغبكومة ،تعرض اغبكومة ىذا الّنص على الغرفتني للمصادقة عليو

 .40ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىشاـ جاّلؿ 3
 ،2012-2011سنة  ،جامعة تلمساف ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ ،السلطة التشريعية من خالؿ التطور الدستوري اعبزائري ،وليد شريط 4

 .172ص 
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ويصبح يشكل عنصرا موثوقا  ،أو ؾبرد غرفة للػتأييد ،إّما إُف جهاز لالنسداد وعدـ االستقرار

 .1قانوف األغلبية لضماف حقوؽ األقلية يف وجو

وأّما بالّنسبة غبجم سقف الّنصاب القانوين نالحظ أّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري قّيد 

من حرية ؾبلس األّمة يف مقابل التساىل مع اجمللس الشعيب الوطين. كما َف يفّرؽ بني الّنصاب 

وىذا على عكس  ،ّمةاؼبطلوب للمصادقة على القوانني العادية والقوانني العضوية داخل ؾبلس األ

 .2اجمللس الشعيب الوطين

وىو األمر اّلذي جعل األستاذ عبد الرضبن عزاوي ينادي بضرورة إعادة النظر يف الّنسبة 

العالية لسقف الّنصاب القانوين للتصويت واؼبصادقة على الّنصوص التشريعية على مستوى ؾبلس 

ومن ّث وجب  ،ؾبلس األّمة غري منطقيعلى أساس أّف الّنصاب القانوين اؼبطلوب يف  ،األّمة

والقوؿ بغري ذلك هبعل من  ،االعتماد إّما على نظاـ األغلبية اؼبطلقة أو نظاـ الثلثني على األكثر

 .3ؾبلس األّمة يقـو بدور الكابح فقط لعمل اؽبيئة التشريعية

 

 

                                      
 .293 -292ص  ،جامعة بسكرة ،العدد العاشر ،ؾبلة اؼبفكر ،الدور اؼبعّدؿ جمللس األّمة يف الوظيفة التشريعية ،ؿبمد عمراف بوليفة 1
ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة يف ربديد ؾباؿ كل من القانوف والالئحة( يف الّنظاـ  ،عبد الرضبن عزاوي ،راجع 2

 .208ص  ،مرجع سبق ذكره ،السياسي اعبزائري
 ؼبزيد من التفاصيل  أكثر راجع: 3
اؼبتعّلق بتنظيم العالقة البينية لغرفيت  1999لسنة  02-99نظيم العملية التشريعية طبقا ألحكاـ الدستور والقانوف العضوي أليات ت ،عبد الرضبن عزاوي -

 .26ص  ،مرجع سبق ذكره ،الربؼباف واغبكومة
كل من القانوف والالئحة( يف الّنظاـ السياسي   ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة يف ربديد ؾباؿ ،عبد الرضبن عزاوي -

 .360ص  ،مرجع سبق ذكره ،اعبزائري
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 ادلبحث الثاين: االحتفاظ بسلطة الرئيس يف حل اجمللس الشعيب الوطين

وبالرغم من تبنيو الّنظاـ  ،2008اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري من خالؿ تعديل إّف 

واّليت تعترب حجر الزاوية يف  ،أحتفظ لرئيس اعبمهورية بآلية حل اجمللس الشعيب الوطين ،الرئاسي

الّنظاـ الربؼباين.حيث أّف اغبل يف ظل ىذا الّنظاـ األخري يعترب من أخطر الوسائل اّليت سبلكها 

فهو عبارة عنآلية دستورية الغرض منها وضع حد  ،طة التنفيذية يف مواجهة السلطة التشريعيةالسل

هنائي لسلطات اؽبيئة التشريعية السيما اؼبنتَخبة واؼبمثّلة للشعب قبل استغراؽ واستنفاذ عهدهتا 

 .1 ليا لألّمةألسباب موضوعية ومربِّرات عملية سبليها اؼبصلحة الع ،الربؼبانية احملّددة يف الدستور

إهناء نيابة أو عهدة اجمللس النيايب أو أحد اجمللسني النيابيني  « يعّرؼ اغبل بأنّو: ،وعليو

 ،حسب تنوع األنظمة السياسية اّليت تتفرع إُف أنظمة تأخذ دبجلسني وأنظمة تأخذ دبجلس واحد

 .2 »وذلك قبل اؼبيعاد احملّدد دستوريا لعهدة تشريعية 

 

 

                                      
 من:  أنظر كال 1
 .38ص  ،2003سنة  ،العدد الثاين  ،ؾبلة النائب ،الفصل بني السلطات يف الّنظاـ القانوين اعبزائري ،مصطفى بودىاف -
العدد  ،جامعة ؿبمد خيضر بسكرة ،ؾبلة العلـو اإلنسانية ،حّل اجمللس الشعيب الوطين يف اعبزائر بني مقتضيات الفاعلية وموجبات الضماف ،عبد اعبليل مفتاح -

 .67ص  ،2007ماي  ،اغبادي عشر
 ،الطبعة السادسة ،دار الفكر العريب ،مقارنة( مصر)دراسة ،السلطات الثالث يف الدساتري العربية اؼبعاصرة والفكر السياسي اإلسالمي ،سليماف ؿبمد الطماوي 2

 .525ص  ،1996سنة  ،مزّيدة ومنقحة
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احملتفظ هبا يف التعديل الدستوري  1996من دستور  129ص اؼبادة وبالرجوع إُف ن 

قبدىا حصرت سلطة حل اجمللس الشعيب الوطين يف يد رئيس اعبمهورية  واعتربتو  20081لسنة 

 حقا مقررا لو .

وبالتاِف فإّف منح ىذه السلطة لرئيس اعبمهورية يؤّدي بطبيعة اغباؿ إُف اؼبزيد من تكريس 

 )ادلطلب األول(.وبالتحديد على اجمللس الشعيب الوطين  ،على الربؼباف التفّوؽ واؽبيمنة

اؼبذكورة سابقا ال يعد اإلجراء الوحيد اّلذي يبكن  129وحق اغبل اؼبوجود يف نص اؼبادة 

 ،أف يلّوح بو رئيس اعبمهورية ضد اجمللس الشعيب الوطين بل أعتمد اؼبؤّسس الدستوري آلية أخرى

الوطين إذا َف يوافق على ـبطط  ومفادىا أّف اجمللس الشعيب ،822وذلك من خالؿ نص اؼبادة 

األمر اّلذي هبعل من ىذه اآللية أداة وضعت يف يد  ،عمل الوزير األوؿ للمرة الثانية ينحل وجوبا

 )ادلطلب الثاين(. 3رئيس اعبمهورية لتقوية تأثريه على ىذا اجمللس

 

 

 

 

                                      
أو إجراء انتخابات تشريعية قبل  ،يبكن رئيس اعبمهورية أف يقر حل اجمللس الشعيب الوطين « نصت على أنّو: 2008سنة  1996من دستور  129اؼبادة  1

 والوزير األوؿ. ،ورئيس ؾبلس األّمة ،ينبعد استشارة رئيس اجمللس الشعيب الوط ،أواهنا
 .» وذبري اإلنتخابات يف كلتا اغبالتني يف أجل أقصاه ثالثة أشهر 

 . »إذا َف ربُصل من جديد موافقة اجمللس الشعيبّ  الوطيّن ينحّل وجوبا  « :2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  82اؼبادة  2
 .185ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ 3
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 ل الرئاسيادلطلب األول: احل

وبإقدامو  ،يبتلك رئيس اعبمهورية سلطة حل اجمللس الشعيب الوطين مّت رأى ذلك مناسبا

على ىذا اإلجراء اػبطري يكوف بالطبع قد حّدد األىداؼ اؼبتوخاة من وضع حد للعهدة التشريعية 

 للغرفة األوُف للربؼباف.

من شأهنا أف ذبلب أغلبية  ومن ّث فإّف األىداؼ احملّددة ىو تنظيم انتخابات تشريعية

ّف ىذا األخري ال يتصور أف يغامر دبواجهة الّنواب بقرار أل ،نيابة مساندة لسياسة رئيس اعبمهورية

  –ؾبلس األّمة  –فأّما بالنسبة للغرفة الثانية  ،1اغبل دوف أف يدرؾ الّنتائج اّليت قد ترتتب عليو

 . 2ى الدواـفتظل ؿبل ذبديد عل ،فهي غري قابلة للحل الرئاسي

وىي أصال ال  ،3وعليو فرئيس اعبمهورية يف الّنظاـ اعبزائري يتمتع بسلطة تقديرية واسعة

كما ال تتناسب أيضا مع الّنظاـ   ،تتالءـ مع الّنظاـ الربؼباين اّلذي يكوف اغبل فيو حقا للوزير األوؿ

 ) الفرع األول (.4الرئاسي اّلذي ال يسمح لرئيس الدولة حبل الربؼباف

ومنو فالسلطة اؼبمنوحة لرئيس اعبمهورية ىي عبارة عن أداة تؤّدي إُف تفوقو يف مواجهة 

 .) الفرع الثاين (اجمللس الشعيب الوطين 

                                      
 .175 -174ص ص ،مرجع سبق ذكره ،العالقة بني السلطات... ،عمار عباس 1
 .192ص  ،مرجع سبق ذكره ،منرية بلورغي 2
كاالستشارة غري اؼبلزمة  من قبل رئيسي اجمللس الشعيب الوطين   ،باستثناء الشروط الشكلية اليت ال تؤثّر على سلطة رئيس اعبمهورية يف استعماؿ حق اغبل  3

 ؼبزيد من التفاصيل حوؿ ىذه اؼبسألة أنظر: ،األمة والوزير األوؿورئيس ؾبلس 
 .128 -127ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية... ،عقيلة خرباشي -
 98ص  ،2013سنة  ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،مصر ،1ط  ،حق حل الربؼباف يف النظم الدستورية )دراسة مقارنة( ،جهاد زىري ديب اغبرازين  -

 وما بعدىا. 
 وما بعدىا. 185ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ 4
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 الفرع األول: السلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية يف حل اجمللس الشعيب الوطين

أّف  2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  129يتضح من خالؿ قراءة نص اؼبادة 

حق اغبل يعترب سلطة شخصية لرئيس اعبمهورية دوف الوزير األوؿ؛ أي أّف ىذه السلطة ال زبضع 

ومنو فاؼبؤّسس الدستوري اعبزائري منح لرئيس اعبمهورية السلطة  ،ألي شرط جوىري يقّيدىا

الشعيب  وأساس ذلك أنّو عندما يتم توقيع مرسـو رئاسي حبل اجمللس ،التقديرية ىف حل الغرفة األوُف

وذلك بسبب عدـ اعتماد  ،الوطين ال يبكن بأي حاؿ من األحواؿ أف يوّقع من قبل الوزير األوؿ

 الّنظاـ الربؼباين حيث أّف رئيس وىذا على عكس ،1قاعدة التوقيع الوزاري اؼبشرتؾ )التوقيع اجملاور(

 .2قرار اغبل ع إُف جانب رئيس اعبمهورية علىويوقّ  ،اغبكومة ىو صاحب  اؼببادرة بالقرار

يف  87وىذا طبقا لنص اؼبادة  ،زيادة على ذلك أنّو ال هبوز أف يتم تفويض ىذه السلطة

كما ال هبوز أف  « واّليت نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996فقرهتا الثانية من دستور  

وتقرير  ،اجمللس الشعيب الوطين ، وحليفّوض سلطتو )أي رئيس اعبمهورية( يف اللجوء إُف االستفتاء

 . » إجراء االنتخابات التشريعية قبل أواهنا...

 ،قبد أّف رئيس اعبمهورية يتمتع بسلطة واسعة ،ومن خالؿ نصوص ىذه اؼبواد ،وبالتاِف

 بسبب عدـ وجود أي نص يف الدستور يبنعو من اللجوء إليها. 
                                      

فبا هبعل من  ،واؼبتضّمن حل اجمللس الشعيب الوطين ال يبكن أف ىبضع بأي حاؿ من األحواؿ لتوقيع الوزير األوؿ ،إّف اؼبرسـو اّلذي يصدره رئيس اعبمهورية 1
وما  ،إذ أف رئيس اغبكومة ىو صاحب اؼببادرة بالقرار ،وىذا على عكس ماىو معموؿ بو يف الّنظاـ الربؼباين ،ىذا االختصاص كسلطة خاصة لرئيس اعبمهورية

 ؼبزيد من اؼبعلومات أكثر راجع:  ،دبعّن أّدؽ اؼبشاركة يف مسؤولية ازباذ قرار اغبل ،على رئيس الدولة إاّل بالتوقيع اجملاور
جامعة  ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف القانوف العاـ ،دراسة مقارنة -التونسي واؼبغريب  -الدستوري اعبزائري  رئيس الدولة يف الّنظاـ ،صباؿ علي صغري -

 وما بعدىا. 82ص  ،2009-2008سنة  ،اعبزائر
 .77ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىشاـ جاّلؿ -
 .127ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية... ،عقيلة خرباشي 2
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ة حّّت يف حالة رفض اجمللس كذلك رئيس اعبمهورية يلجأ إُف ىذه السلطة التقديري

دبعّن أّف رئيس اعبمهورية وبل ىذا اجمللس؛ أي قبل قبوؿ استقالة  ،الشعيب الوطين التصويت بالثّقة

ويلجأ إُف تنظيم انتخابات تشريعية جديدة يف  ،ومنو يضحي هبذا اجمللس ،حكومة الوزير األوؿ

 .1كومةظرؼ ثالثة أشهر قد ذبلب أغلبية نيابية جديدة مساندة للح

قبد أّف اؼبؤّسس الدستوري َف ينص صراحة على منع رئيس اعبمهورية  ،إضافة إُف ىذا

 90من حل اجمللس الشعيب الوطين يف الظروؼ االستثنائية ماعدا القيد اؼبنصوص عليو يف اؼبادة 

 . 2واػباص حبالة شغور منصب رئيس اعبمهورية ،اؼبعّدؿ 1996فقرهتا الثالثة من دستور 

اؼبذكورة أعاله َف تلـز رئيس اعبمهورية بتسبيب قرار  129أّف اؼبادة  ،إلشارة أيضاوذبدر ا

 اغبل. 

اؼبؤّسس  غرار على ،قبد أّف اؼبؤّسس الدستوري قد ألـز رئيس اعبمهورية ،وأيضا     

والوزير األوؿ.  ،ورئيس ؾبلس األّمة ،استشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين ،3الدستوري الفرنسي

أّف ىذه االستشارة ال تشّكل ضمانة حقيقية باعتبار أّف رئيس اعبمهورية يبكن أف ال يأخذ إاّل 

. ولذلك فإّف 4على أساس أّف نص اؼبادة ال وبمل أي صفة إلزامية لتلك االستشارة ،بآرائهم

                                      
للوزير األوؿ أف يطلب من اجمللس الشعيب الوطين تصويتا بالثقة. ويف حالة عدـ اؼبوافقة  « : 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  6و 5ؼ  84اؼبادة  1

 على الئحة الثقة يقّدـ الوزير األوؿ استقالة حكومتو.
 . »أدناه  129إُف أحكاـ اؼبادة   ،قبل قبوؿ االستقالة ،يبكن رئيس اعبمهورية أف يلجأ ،يف ىذه اغبالة

( يوما اؼبنصوص عليهما يف اؼبادتني 60) والستني ،(45يبكن يف فرتيت اػبمسة واألربعني ) ال « :2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  3ؼ  90اؼبادة  2
 . » ...من الدستور...129تطبيق االحكاـ اؼبنصوص عليها يف ...واؼبادة  89و 88

3 Voir, l'article 12 alinéa 01 de la Constitution française de 1958 telle que modifiée en 2008:                                                                                   
  «  Le Président de la République peut après consultation du Premier ministre et des  présidents 
assemblées des  prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale ».  

  .75ص  ،مرجع سبق ذكره ،سليمة عّبة 4
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االستشارة ؽبا طابع شكلي. وقد أثبتت التجربة اعبزائرية أّف رئيس اعبمهورية قد أقدـ على حل 

دوف استشارة ال لرئيس اغبكومة آنذاؾ وال  1992( جانفي 4اجمللس الشعيب الوطين يف أربعة )

ولذلك من األنسب أف يرد األمر إُف استشارة شعبية تعرؼ  ،1لرئيس اجمللس الشعيب الوطين

  .2باالستفتاء على اغبل

ف يلتـز بإجراء أ ،بعد أف يصدر اؼبرسـو اؼبتضّمن اغبل ،ويف األخري على رئيس اعبمهورية 

وىذه اؼبّدة مقارنة مع الدساتري األخرى كالدستور  ،انتخابات تشريعية يف أجل أقصاه ثالثة أشهر

 . 3الفرنسي مثال ىي طويلة

وجدير بالذكر أّف اؼبؤّسس اعبزائري َف ينص صراحة على أحكاـ ىذه االنتخابات 

أليّة إشارة إُف مصري اجمللس اؼبنحل يف زيادة على أّف اؼبؤّسس كذلك َف يتعرض  ،التشريعية اؼبسبقة

 حالة عدـ إجراء رئيس اعبمهورية ؽبذه اإلنتخابات التشريعية خالؿ الفرتة احملّددة دستوريا.

 

 

 

 

 
                                      

ص  ،مرجع سبق ذكره ،عمار عباس ،نقال عن ،1993جانفي  01تصريح رئيس اجمللس الشعيب الوطين آنذاؾ عبد العزيز بلخادـ ليومية الوطن اؼبؤرخة يف  1
176. 

 .224ص   ،2005سنة  ،اعبزائر ،دار ىومو ،أليات تنظيم السلطة  يف الّنظاـ السياسي اعبزائري ،عبد هللا بوقفة 2
3Voir, l'article 12 alinéa 02 de la Constitution française de 1958 telle que modifiée en 2008:  

« les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution ». 
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 الفرع الثاين: احلل أداة لتحّكم رئيس اجلمهورية يف اجمللس الشعيب الوطين

السلطة التنفيذية دبقتضى سبق القوؿ أّف اؽبدؼ األساسي من إعادة النظر يف تنظيم 

ولذلك فإّف الّنزاع  ،1ىو إضفاء الطابع الرئاسي على الّنظاـ السياسي اعبزائري ،2008تعديل 

أّما بالنسبة للحكومة فهي  ،احملتمل أف يثور يكوف بني اجمللس الشعيب الوطين ورئيس اعبمهورية

نح سلطة اغبل لرئيس اعبمهورية أراد تابعة ؽبذا األخري. ومنو فاؼبؤّسس الدستوري اعبزائري عندما م

 من خالؿ ذلك منحو سلطة التأثري على اجمللس الشعيب الوطين. 

فإّف رئيس اعبمهورية عندما يتخذ قرار اغبل يكوف اؽبدؼ منو التخلص  ،وعلى ضوء ىذا

وىكذا فإّف رئيس اعبمهورية وبتكم إُف الشعب قصد الفصل  ،من أغلبية برؼبانية معادية لسياستو

وذلك من خالؿ اإلنتخابات التشريعية اؼبنصوص عليها  ،2يف الّنزاع بينو وبني اجمللس الشعيب الوطين

 .1293يف اؼبادة 

فإذا أفرزت ىذه اإلنتخابات أغلبية مساندة لسياسة رئيس اعبمهورية فهنا ال يثار أي 

األمر اّلذي يزيد من قوة مركزه يف  ،ىذه األغلبية يعين وقوؼ الشعب إُف جانبوألّف وجود  ،إشكاؿ

 الّنظاـ السياسي.

ولكن اإلشكاؿ اّلذي يثار يف حالة أّف ىذه اإلنتخابات أفرزت أغلبية برؼبانية معادية 

ىذا و  فإّما أف يقّدـ استقالتو ،فهنا يصبح رئيس اعبمهورية يف موضع حرج إف صح التعبري ،لسياستو

                                      
 .127ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة بني السلطات... ،عمار عباس 1
 .194ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ 2
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  129اؼبادة  3
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 ،وبالتاِف ضماف السري العادي للمؤسسات واستمرارية الدولة ،طبقا ؼبا تقتضيو األخالؽ السياسية

وىذا على  ،على أساس أنّو ال يوجد  نص قانوين يلزمو بذلك ،إاّل أّف ىذه اغبالة غري ملزمة لو

وأّف اغبكومة  ،عكس رئيس الدولة يف الّنظاـ الربؼباين التقليدي لكوف ىذا األخري يبلك وال وبكم

وعبوء رئيس الدولة إُف قرار اغبل يكوف هبدؼ ربكيم الشعب  ،تكوف ربت قيادة رئيس الوزراء

ومنو فرئيس الدولة يكوف يف منأى عن  ،قصد الفض يف الّنزاع القائم بني اغبكومة والربؼباف

 الصراعات اغبزبية.

 ،س اعبمهورية قدـ استقالتوولكن يف الّنظاـ السياسي اعبزائري إذا سلمنا بفكرة أّف رئي

فيعين ىذا إجراء انتخابات رئاسية جديدة قد تؤّدي إُف انتخاب رئيس صبهورية جديد يكوف مؤيّدا 

فرئيس اعبمهورية اعبديد لو  ،لكن إذا حدث عكس ذلك ،وىو اغبل األنسب ،لألغلبية الربؼبانية

ات تشريعية أخرى حبثا عن األغلبية ومن ّث إجراء انتخاب ،اغبق حبل اجمللس الشعيب الوطين ؾبددا

وبناء على ىذا فإّف اجمللس الشعيب الوطين مهّدد بإكبالالت متتالية خاصة إذا  ،اؼبساندة لسياستو

ألّف احتماؿ حل ىذا اجمللس لّعدة مرات  ،أراد رئيس اعبمهورية أف يفرض حكومة معينة يف البالد

ى ذلك أّف اؼبؤّسس الدستوري َف يقّيد ىذه السلطة والدليل عل ،يف الّنظاـ السياسي اعبزائري وارد

 .1بشروط قانونية موضوعية وجوىرية

أّما بالنسبة غبالة التعايش بني رئيس اعبمهورية والوزير األوؿ اليبكن تصورىا بعد التعديل 

وذلك بسبب زبويل األوؿ صراحة اختصاص ضبط الربنامج اغبكومي  ،2008الدستوري لسنة 
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وبوؿ  791وأّف التعديل الوارد على اؼبادة  ،ثاين بتنفيذه وتنسيق عمل اغبكومةعلى أف يكتفي ال

ألنّو ليس بإمكاف رئيس اعبمهورية أف يتنازؿ عن  ،دوف إمكانية التعايش بني ىاتني اؼبؤسستني

ومنو وبتدـ الصراع بني رئيس اعبمهورية  ،اختصاص رسم السياسة العامة للدولة للوزير األوؿ

واجمللس الشعيب الوطين. ودبا أّف رئيس اعبمهورية يف يده سلطة اغبل هبعلو دائما يتحّكم ويسيطِّر 

 . 2على اجمللس الشعيب الوطين

ألنّو من الصعب حدوثها يف الوقت  ،فإّف ىذه االفرتاضات تبقى نظرية ،ويف كل األحواؿ

على اجمللس الشعيب  3واّلذي يشهد سيطرة اغبزبني ،الّنظاـ اغبزيب يف اعبزائر وىذا لطبيعة ،الراىن

 الوطين الشيء اّلذي وبوؿ دوف إمكانية بروز أغلبية جديدة يف ىذا اجمللس. 

إاّل أّف اجمللس الشعيب الوطين  ،حّت وإف َف يطّبق اغبل إاّل مرة واحدة يف اعبزائر ،غري أنّو

 من اغبل أال وىو اغبل الوجويب. هبد نفسو مهّددا بنوع آخر

 ادلطلب الثاين: احلل الوجويب

انطالقا من أّف آلية اغبل الوجويب للمجلس الشعيب الوطين مّت تكريسها ألوؿ مرة يف 

يوجب التصويت على الئحة  « واّليت نصت على أنّو: 56من خالؿ اؼبادة  1963دستور سنة 

استقالة رئيس اعبمهورية واغبل  ،الوطين سحب الثقة باألغلبية اؼبطلقة لنواب اجمللس

                                      
 .2008سنة  1996من دستور  79اؼبادة  1
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وىي قائمة إُف يومنا ىذا من  ،1988ث مّت إدخاؽبا دبوجب استفتاء الثالث نوفمرب  ،» التلقائي...

 .20081اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  82و  81خالؿ اؼبادتني 

ور عقلنة ومن ّث فإّف األستاذ عمار عباس يرى بأّف اغبل الوجويب ماىو إاّل صورة من ص

اّليت هتدؼ إُف التخفيف من تعسف الربؼباف يف اإلقداـ على إسقاط اغبكومات  ،الرقابة الربؼبانية

 .2دوف رادع

وعليو فإّف اغبل الوجويب ماىو إاّل أداة تسعى لضماف تفوؽ رئيس اعبمهورية على اجمللس 

ومنو تقييد سلطات ىذا األخري قصد ربقيق استقرار اغبكومة اليت يكوف ىو  ،الشعيب الوطين

 )الفرع األول(.رئيسها 

أّف حل اجمللس الشعيب الوطين ال تقابلو يف اغبقيقة مسؤولية  ،لكن اؼبلفت لالنتباه

طاؼبا أّف اغبكومة تستمر يف تسيري الشؤوف العادية إُف غاية انتخاب ؾبلس  ،اغبكومة السياسية

فإّف رئيس اعبمهورية غري ملـز باالستقالة  ،ومن جانب آخر ،ىذا من جانب ،عيب وطين جديدش

 )الفرع الثاين(.رغم أنّو ىو الرئيس الفعلي للحكومة 

 

 
                                      

 أنظر:  1
شعيب الوطين على يقّدـ الوزير األوؿ استقالة اغبكومة لرئيس اعبمهورية يف حالة عدـ موافقة اجمللس ال: » 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  81اؼبادة  - 

 ـبطط عملو.
 .  »يعنّي رئيس اعبمهورية من جديد وزير أوؿ حسب الكيفيات نفسها 

 إذا َف ربصل من جديد موافقة اجمللس الشعيب الوطين ينحل وجوبا.  « منو: 82اؼبادة  -
 . » وذلك يف أجل أقصاه ثالثة أشهر ،تستمر اغبكومة القائمة يف تسيري الشؤوف العادية إُف غاية انتخاب اجمللس الشعيب الوطين

 .134ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة بني السلطات ،عمار عباس 2
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 الفرع األول: احلل الوجويب أداة لضمان تفوق رئيس اجلمهورية

هبا يف احملتفظ  1996دستور  82إّف أوؿ ما يبكن استنتاجو من خالؿ نص اؼبادة 

وذلك يف حالة عدـ  ،أّف اجمللس الشعيب الوطين ينحل وجوبا 2008التعديل الدستوري سنة 

 موافقتو على ـبطط عمل الوزير األوؿ للمرة الثانية.

حّت يتفادى  عمل على إدخاؿ آلية اغبل الوجويبومنو فاؼبؤّسس الدستوري اعبزائري 

 .1بصفة خاصة ظاىرة عدـ االستقرار اغبكومي

استطاعتنا القوؿ بأّف اغبل الوجويب هبعل من نواب اجمللس الشعيب الوطين يتخّوفوف ويف  

من إجراء انتخابات تشريعية جديدة قد تفرز أغلبية جديدة. فلذلك قبل أف يّتخذوا قرار عدـ 

على أساس أّف  ،اؼبوافقة على ـبطط عمل الوزير األوؿ للمرة الثانية سيحسبوف لو ألف حساب

 .  2ىذا اغبل ىو تلقائي يقع بقوة القانوف

فبّا سيجعل  ،فإّف اغبل الوجويب يكوف دائما مرتبطا بإرادة اجمللس الشعيب الوطين ،وعليو

فيلـز رئيس  ،وىذا على عكس اغبل الرئاسي ،رئيس اعبمهورية أكثر ارتياحا يف حالة ترتيبو

 ما قد وبرجو خاصة من رّدة فعل الرأي العاـ.  وىو ،اعبمهورية ضمنيا بتسبيب قرار اغبل

اّليت تظهر كوسيلة لتحقيق التوازف اؼبؤّسسايت باعتبارىا  –ومن ّث فإّف آلية اغبل الوجويب 

ماىى إاّل وسيلة للضغط على اجمللس الشعيب الوطين  –سبارس كمقابل ؼبسؤولية اغبكومة السياسية 
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. كما أنّو 1واّليت هتدؼ إُف ربقيق االستقرار اغبكومي ،قومن أجل ربمل اؼبسؤولية اؼبلقاة على عات

إذا سّلمنا باؼبنطق فنجد أّف عدـ موافقة اجمللس الشعيب الوطين على ـبطط العمل يعين بطريقة غري 

حّت وإف كاف الوزير األوؿ ىو اؼبعين من  ،مباشرة عدـ موافقة اجمللس على سياسة رئيس الدولة

على  ،لكن ىذا الطرح ال يتالءـ مع منطق الّنظاـ السياسي اعبزائري ،لرقابةالناحية القانونية هبذه ا

أساس أّف رئيس اعبمهورية مركزه قوي بسبب حيازتو للشرعية األصلية اؼبستمدة من الشعب 

وضع رئيس  2008إضافة إُف أّف اؼبؤّسس الدستوري من خالؿ التعديل الدستوري لسنة  ،مباشرة

ارسة الربؼباف الرقابة على برناؾبو؛ أي أصبح اجمللس يوافق على ـبطط اعبمهورية يف منأى عن فب

وبناًء على ىذا يفهم أّف  ،عمل الوزير األوؿ عوض برنامج اغبكومة اّلذي يضبطو رئيس اعبمهورية

وحّت  ،2اجمللس الشعيب الوطين فَػَقَد يف اغبقيقة حقو يف مناقشة برنامج اغبكومة والتصويت عليو

لذلك ذبد أّف اجمللس الشعيب الوطين  ،اسية للحكومة فتحريكها يبقى أمر صعباؼبسؤولية السي

وبالتاِف أصبح اغبل الوجويب  ،يوافق على تصرفات اغبكومة دوف أف يفكر يف ربريك ىذه اؼبسؤولية

 دبثابة السيف على رقبة اجمللس الشعيب الوطين.

واستبعاد أي  ،اعبمهورية أّف اغبل الوجويب وضع غبماية مركز رئيس ،ويتجلى فبّا سبق

احتماؿ لسيطرة اجمللس الشعيب الوطين على اغبكومة عن طريق تفعيل اإلجراءات اّليت من شأهنا أف 

 تثري مسؤولية اغبكومة اّليت يكوف رئيس اعبمهورية رئيسها.
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 الفرع الثاين: احلل الوجويب أداة الستبعاد مسؤولية رئيس اجلمهورية وحكومتو

إّف اجمللس الشعيب الوطين عند عدـ موافقتو على ـبطط عمل الوزير األوؿ للمرة الثانية  

ومنو فطريقة اغبل ىذه تعد موضوعية ألهّنا بني اغبكومة  ،يتعرض كما سبق القوؿ للحل الوجويب

أي أّف  ،دبعّن ال تستدعي تدخل رئيس اعبمهورية بإصدار مرسـو اغبل ،س الشعيب الوطينلواجمل

 ل يقع تلقائيا. اغب

باعتبار أّف اؼبسؤولية السياسية  ،لكن باؼبقابل َف يكّرس اؼبؤّسس اعبزائري اؼبعاملة باؼبثل

ويظهر ذلك من خالؿ نص اؼبادتني  ،للحكومة من الناحية القانونية ال تقع على رئيس اعبمهورية

 اغبكومي. ومنو نستشف عدـ امتداد اؼبسؤولية السياسية إُف صاحب الربنامج ،82و  81

السالفة الذكر توّضح أّف اغبكومة هبب عليها االستقالة  81فإّف اؼبادة  ،زيادة على ذلك 

وعليو فإّف اغبكومة  ،يف حالة رفض اجمللس الشعيب الوطين اؼبوافقة على ـبطط عمل الوزير األوؿ

ىذا من . 1ىي عبارة عن وسيلة الستقالؿ رئيس اعبمهورية ذباه نواب اجمللس الشعيب الوطين

غري ملزمة  ،اؼبذكورة أعاله 82فإّف اغبكومة طبقا لنص اؼبادة  ،ومن ناحية أخرى ،ناحية

إاّل ّأهّنا تستمر يف تسيري الشؤوف العادية إُف  ،بالرغم من أهّنا معاقبة من قبل اجمللس ،باالستقالة

مهورية على ومنو يتجلى تفوؽ حكومة رئيس اعب ،2غاية انتخاب اجمللس الشعيب الوطين اعبديد

اجمللس الشعيب الوطين من خالؿ إستمراريتها يف مباشرة وظيفتها حّت بعد اكبالؿ اجمللس خالؿ 

مدة أقصاىا ثالثة أشهر. كما يبكن لرئيس اعبمهورية حّت بعد انتهاء فرتة ثالثة أشهر وانتخاب 
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أي  ،معاقبة ؾبلس شعيب وطين جديد أف وبتفظ بنفس تشكيلة اغبكومة السابقة بالرغم من أهّنا

اّليت َف وبظ ـبّطط عملها دبوافقة اجمللس الشعيب الوطين. وتبعا لذلك يقـو الوزير األوؿ التابع ؽبذه 

وإذا َف ربصل اؼبوافقة  ،اغبكومة احملتفظ هبا بعرض ـبطط عملو ؾبددا على اجمللس الشعيب الوطين

كومة القائمة بتسيري الشؤوف العادية وبطبيعة اغباؿ تبقى اغب ،عليو للمرة الثانية ينحل اجمللس وجوبا

 .1إُف غاية انتخاب ؾبلس شعيب جديد وىكذا...

يتبنّي أّف رئيس اعبمهورية من جهة يتمّتع بسلطة واسعة ذبعل منو  ،وبناء على ما سبق

ومن جهة ثانية قبد أّف   ،وذلك من خالؿ اغبل االختياري ،اؼبهيمن على اجمللس الشعيب الوطين

 فوقو مستبعدا يف ذلك مسؤوليتو ومسؤولية حكومتو من خالؿ اغبل الوجويب.الدستور ضمن ت

فإّف احتفاظ اؼبؤّسس الدستوري بعد تعديل  ،وبالرغم من ذلك ،لكن ما يبكن قولو

على سلطة رئيس اعبمهورية يف حل اجمللس الشعيب الوطين يتناقض مع طبيعة الّنظاـ  2008

حيث قبد  ،السياسي اؼبنبثق عن ىذا التعديل؛ دبعّن أّف سلطة اغبل ال تتالءـ مع الّنظاـ الرئاسي

فالواليات  ،ها سلطة حل الربؼباف أو أحد ؾبلسيوأّف الدوؿ اّليت تأخذ هبذا الّنظاـ ال يبلك رئيس

واّليت تعترب النموذج األساسي لو ال يبكن لرئيس السلطة التنفيذية أف وبل  ،اؼبتحدة األمريكية مثال

الكونغرس أو أحد ؾبلسيو. لذلك هبب على اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري أف يعيد النظر يف ىذه 

 اغبل على أساس أهّنا تشكل هتديدا للديبقراطية. والنتيجة عدـ األخذ بسلطة ،اؼبسألة
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 ،على مستوى السلطة التنفيذية 2008إّف التغيري اّلذي أحدثو التعديل الدستوري سنة 

واستبداؿ منصب  ،خاصة بعد زبويل رئيس اعبمهورية صالحيات إضافية عن صالحياتو السابقة

 ،وصار ىذا األخري يقّدـ ـبّطط عمل عوضا عن برنامج ،نصب الوزير األوؿرئيس اغبكومة دب

وأضحت مهّمتو تتّلخص يف تنسيق عمل اغبكومة وتنفيذ برنامج رئيس اعبمهورية كاف لو أّثر على 

حيث أّف احتفاظ اؼبؤّسس  ،العالقة بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يف اجملاؿ الرقايب

اف بالوسائل الرقابية اؼبعروفة يف الّنظاـ الربؼباين بالرغم من أنّو َف يقع أي تغيري على الدستوري للربؼب

فاألوؿ  ،من شأنو أف يطرح تساؤلني مهّمني 2008ما كاف يتمتع بو قبل التعديل الدستوري سنة 

إعماؿ والثاين يتمحور حوؿ مدى إمكانية  ،يتمثل يف أثر الوسائل الرقابية على السلطة التنفيذية؟

 ؟2008ىذه الوسائل يف ظل الّنظاـ الرئاسي اؼبعتمد منذ تعديل 

اؼبرتّبة اؼبسؤولية السياسية  لإلجابة على ىذين التساؤلني سنتطرؽ إُف الوسائل الرقابية غري

)ادلبحث ّث الوسائل الرامية إلقرار اؼبسؤولية السياسية للحكومة  ،)ادلبحث األول(للحكومة 

 . الثاين(
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 الرقابية غري ادلرتّبة ادلسؤولية السياسية للحكومة حث األول: الوسائلادلب

قبل تعديلو منح الربؼباف سلطة فبارسة الرقابة على  1996يف البداية نشري أّف دستور 

واّلذي يقـو أساسا  ،وىذا ما يتالءـ مع طبيعة الّنظاـ السياسي اؼبعتمد آنذاؾ ،أعماؿ اغبكومة

لكن ما حدث بعد التعديل الدسػتوري لسنة  ،ني التنفيذية والتشريعيةعلى التوازف بني السلطت

أّف اؼبؤّسس الدستوري أحتػفظ بالوسائل الرقابية غػري اؼبرتبػة اؼبسؤوليػة السياسية للحكومػة  2008

 ،)ادلطلب األول(حيث ظل نظاـ األسػئلة بنػوعيها قائما ،بالرغم من تبػنيو الّنظػاـ الرئػاسي صراحة

 ) ادلطلب الثالث(.والتحقيق الربؼباين  ،)ادلطلب الثـاين(االستجواب وكذلك 

 ادلطلب األول: األسئلة الربدلانية

وسيلة  ، وىوبدًء من أّف السؤاؿ الربؼباين يعد أحد الوسائل الرقابية اؼبنّظمة دستوريا

 Gérard  ريف الفقيوػوعلى حد تع ،إعالمية ورقابية للّنواب حوؿ تصرفات اغبكومة

Burdeau» و التصرؼ القانوين الّذي دبوجبو يطلب نائب توضيحات ػأّف السؤاؿ الربؼباين ى

  .» 1ة طة معّينحوؿ نق

                                      
1 Gérard Burdeau,  Le Contrôle parlementaire, Documentation d’étude de droit constitutionnel et 
institution politique, N° 14, 1970,  P25. 

-2003سنة  ،جامعة باتنة ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف ،آليات الرقابة التشريعية يف الّنظاـ السياسي اعبزائري ،ليلى بن بغيلة ،ذكر من قبل
 .19ص  ،2004
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كما يعّرؼ على أنّو اإلجراء اّلذي بفضلو يستطيع عضو الربؼباف تقصي من وزير ـبتص 

بأعماؿ الوزارات أو أو من رئيس اغبكومة )الوزير األوؿ حاليا( عن حقيقة أمر معنّي خاص 

 .1اغبكومة ككل

 )الفرعومن ىذا اؼبنطلق تستدعي مّنا الدراسة ربديد شروط طرح األسئلة الربؼبانية 

لنبحث  ،)الفرع الثاين(ومعرفة اإلجراءات اّليت سبر عليها األسئلة الربؼبانية واإلجابة عنها  ،األول(

 .)الفرع الثالث(يف النهاية مدى فاعلية ىذه األسئلة 

 الفرع األول: شروط طرح األسئلة الربدلانية

 20082احملتفظ هبا يف التعديل الدستوري سنة  1996من دستور  134تنص اؼبادة 

إاّل أّف  ،على أّف كل عضو سواء يف اجمللس الشعيب الوطين أو ؾبلس األّمة لو اغبق بطرح األسئلة

 )ثانيا(.ومنها ما ىي موضوعية  ،)أوال(ىذا اغبق ىبضع عبملة من الشروط منها ما ىي شكلية 

 أوال: الشروط الشكلية

 ،(2)وأف يقّدـ من عضو الربؼباف  ،(1)من الشروط الشكلية للسؤاؿ أف يكوف مكتوبا 

 حّّت تتم اإلجابة عنو. ( 3)ويتم توجيهو إُف الوزير اؼبختص 

 

 

                                      
 .27ص  ،1983سنة  ،الكتب، القاىرة معاَف الناشر دار الربؼباين، النظاـ يف التنفيذية السلطة أعماؿ على السياسية الرقابة ،إيهاب زكي سالـ 1
يبكن أعضاء الربؼباف أف يوّجهوا سؤاؿ شفوي أو كتايب إُف أي عضو يف   «واّليت تنص على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  134اؼبادة  2

  ».اغبكومة... 
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 أن يكون السؤال مكتوبا -1

ند طرحو يف عو ف عدـ التغيري فيوذلك لضما ،يشرتط أف يقّدـ السؤاؿ الشفهي كتابة

وبالتاِف  ،س يتلقى العشرات من األسئلة يف اليـو الواحدس اجملحيث أّف رئي ،اعبلسة لإلجابة عليو

ويف ىذا الصدد نصت أغلبية األنظمة الربؼبانية على أف يكوف  ،من غػري اؼبقبوؿ أف يتلقاىا شفاىة

يف فقرهتا األوُف من الالئحة الداخلية جمللس الشعب 183ومثاؿ ذلك اؼبػادة  ،السؤاؿ مكتوبا

 .1 »ّدـ السؤاؿ كتابة إُف رئيس اجمللس... ػيق « واّليت نصت على أنّػو: ،1979اؼبصري سنة 

 022-99من القانوف العضوي رقم  69ومن خالؿ قراءة نص اؼبادة  ،أّما يف اعبزائر

شفوي يكوف من قبل صاحبو إُف مكتب اجمللس الشعيب الوطين أو مكتب يتبنّي أّف إيداع السؤاؿ ال

س الشعيب الوطين أو رئيس ؾبلس األّمة إُف الوزير لوإرسالو فورا من قبل رئيس اجمل ،ؾبلس األّمة

 األوؿ.

فيتم إيداعها أيضا بنفس اإلجراءات السالفة إليداع السؤاؿ  ،أّما بالنسبة لألسئلة الكتابية

. لكن ما يالحظ يف ىذا 023-99من القانوف العضوي رقم  72طبقا للمادة  وىذا ،الشفوي

من الّنظاـ الداخلي جمللس األّمة نصت على أّف األسئلة اؼبكتوبة تدّوف يف  74اإلطار أّف اؼبادة 

                                      
. تفحص اؼبوقع 2008فيفري  23واؼبعّدلة يـو  ،1979أكتوبر سنة  16من الالئحة الداخلية جمللس الشعب اؼبصري اؼبؤرخة يف  1ؼ  183اؼبادة  1

 .2015أفريل  15 ،تاريخ الزيارة http://www.plc.gov.ps/menu_ plc/arabBarlmanااللكرتوين: 
لدى مكتب اجمللس الشعيب  ،حسب اغبالة ،الشفوي من قبل صاحبويودع نص السؤاؿ « واّليت نصت على أنّو:  02-99من القانوف العضوي رقم  69اؼبادة  2

 ،( أيامعمل على األقل قبل اعبلسة اؼبقّررة ؽبذا الغرض10عشرة ) ،الوطين أو مكتب ؾبلس األّمة
  .»يرسل رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس ؾبلس األّمة السؤاؿ فورا إُف رئيس اغبكومة 

لدى مكتب اجمللس  ،حسب اغبالة ،... يودع نص السؤاؿ الكتايب من قبل صاحبو « واّليت نصت على أنّو: 02-99ي رقم من القانوف العضو  72اؼبادة  3
 الشعيب الوطين أو مكتب ؾبلس األّمة.

 . »يرسل رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس ؾبلس األّمة فورا إُف رئيس اغبكومة 

http://www.plc.gov.ps/menu_%20plc/arabBarlman
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وىو األمر اّلذي َف يرد يف الّنظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطين  ،سجل خاص وقت إيداعها

وبالتحديد  ،1997بالرغم من أّف الّنظاـ الداخلي لنفس اجمللس لسنة  ،2000الصادر يف سنة 

 نص على عملية التدوين يف سجل خاص. 95يف الفقرة األخرية من اؼبادة 

 أن يّقّدم السؤال من عضو الربدلان -2

احملتفظ هبا يف التعديل الدستوري سنة  1996من دستور  134بالرجوع إُف اؼبادة 

كل عضو يف اجمللس الشعيب الوطين لو اغبق يف طرح السؤاؿ على أي عضو يف يتضح أّف   2008

وبالتاِف ال هبوز طرح ىذه األسئلة  ،ومنو فهذا اغبق يقتصر على األعضاء اؼبنتخبني فقط ،اغبكومة

 134من موظفي وإطارات العمل هبيئة اجمللس. كما يبكن لعضو ؾبلس األّمة طبقا للمادة 

اؼبنّظم للعالقة بني اغبكومة  02-99من القانوف العضوي رقم  68ادة واؼب ،اؼبذكورة أعاله

أف يوّجهوا السؤاؿ سواء كاف شفويا أو كتابيا إُف أي عضو من أعضاء اغبكومة. ويف  1والربؼباف

 ،ىذا الصدد اؼبشرّع َف يبّيز بني األعضاء اؼبنتخبني واألعضاء اؼبعينني ضمن قائمة الثلث الرئاسي

 –كما ىو معموؿ بو يف اجمللس الشعيب الوطين   –ذا ال هبوز ؼبوظفي ىذا اجمللس باإلضافة إُف ى

 .2طرح األسئلة على عضو اغبكومة

                                      
يبكن أعضاء الربؼباف توجيو أي سؤاؿ شفوي أو   ،من الدستور 134طبقا ألحكاـ اؼبادة  « واّليت تنص على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  68اؼبادة  1

  .»كتايب إُف أّي عضو يف اغبكومة 
 ،2014سنة  ،العدد السابع ،جامعة بسكرة ،قسم الكفاءة اؼبهنية للمحاماة ،ؾبلة اؼبنتدى القانوين ،الّنظاـ اإلجرائي لألسئلة الربؼبانية يف اعبزائر ،عزيزة شربي 2

 .224ص 
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ويرجع السبب يف ذلك إُف  ،واعبدير باإلشارة أّف السؤاؿ هبب أف يقّدـ من عضو واحد

 : 1أمرين

فبّا يكوف مؤّداه  ،إحرتاـ إرادة اؼبشرّع الدستوري اّلذي أضفى على السؤاؿ طابعا فرديا -

 عدـ تقديبو إاّل من عضو واحد.

وذلك بإثارة أسئلة صباعية يقّدمها ؾبموعة من  ،منع التحايل على وسائل الرقابة -

أو االلتفاؼ حولو لتحويلو  ،وإمّبا هبدؼ طرح موضوعو ؼبناقشة عامة ،األعضاء ال بقصد السؤاؿ

ة أو الوزير اؼبختص دوف إتباع اإلجراءات فبّا يثري اؼبسؤولية السياسية للحكوم ،إُف استجواب

 اؼبرسومة لذلك.

قبد أّف اؼبشرّع اعبزائري طبقا  ،أّما خبصوص اجملموعات الربؼبانية يف اجمللس الشعيب الوطين

خّوؿ ؽبا اغبق يف أف  ،1997الفقرة األخرية من الّنظاـ الداخلي ؽبذا اجمللس لسنة  99للمادة 

وىذا ما  ،2كما ؽبا أف تطرح سؤاال إضافيا يف نفس اعبلسة  ،تطرح سؤاال واحدا يف كل جلسة

أّتضح أّف  ،2000أكدتو اؼبمارسة الربؼبانية. لكن بعد تعديل الّنظاـ الداخلي ؽبذه الغرفة يف سنة 

بالرغم من الّنص على تشكيلتها وتأسيسها  ،اؼبشرّع َف يتطرؽ غبق ىذه اجملموعات يف طرح األسئلة

 .523 و 51من خالؿ اؼبادتني 

                                      
 .173ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 1
 .1997أوت  13اؼبؤّرخة يف  53اعبريدة الرظبية رقم  ،1997الفقرة األخرية من الّنظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطين لسنة  99اؼبادة  2
 مرجع سبق ذكره. ،2000الصادر سنة  ،شعيب الوطينمن الّنظاـ الداخلي للمجلس ال 51و  50اؼبادتني  3
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فالّنظاـ الداخلي ؽبذه الغرفة َف يبنحها اغبق يف  ،أّما اجملموعات الربؼبانية يف ؾبلس األّمة

. إضافة 501و  49طرح األسئلة بالرغم من الّنص على تشكيلتها وتأسيسها من خالؿ اؼبادتني 

 َف يشر إليها. 02-99إُف أّف القانوف العضوي رقم 

 دلختصأن يوّجو السؤال إىل الوزير ا -3

فإنّو هبب  ،بناًء على أّف السؤاؿ يعرّب عن العالقة القائمة بني أعضاء الربؼباف واغبكومة

دبعّن هبب على العضو الربؼباين أف يوّجو سؤالو إُف وزير واحد  ،توجيهو إُف الوزراء حبسب نشاطهم

جاز لرئيس اجمللس  ،أو إُف أكثر من وزير ،وعليو فإذا كاف موّجها إُف غري الوزير اؼبختص ،ال أكثر

وتعود أسباب ذلك إُف أّف ىذا  ،كما يبكن للوزير غري اؼبختص االمتناع عن اإلجابة عنو  ،رفضو

. ويف ىذا 2ولذا ال يستند على نص دستوري ،الشرط ىو ؿبض تقليد برؼباين قّننتو بعض األنظمة

وحّت األنظمة الداخلية للربؼباف َف  ،اإلطار ذبدر اؼبالحظة أّف اؼبشرّع اعبزائري َف يبنّي ذلك صراحة

وىذا على  ،تبنّي إمكانية قياـ الربؼباين بطرح نفس السؤاؿ على عدد من الوزراء يف آف واحد

دبعّن  ،واّليت أقرت صبع السؤاؿ الواحد بني إجابة أكثر من وزير ،خالؼ التجربة الربؼبانية الفرنسية

اؼبشرّع اعبزائري كما سبق القوؿ أنّو سكت عن  بينما ،أّف كل وزير هبيب عن الشق اّلذي ىبصو

حيث يتوُف مكتب اجمللس دراسة األسئلة قبل  ،وإف كاف اتّبع أسلوب قريب من ىذا النهج ،ذلك

 .3أو تعاد لصاحبها إلعادة صياغتها ،توجيهها إُف الوزير اؼبعين

                                      
 مرجع سبق ذكره. ،1999الصادر سنة  ،من الّنظاـ الداخلي جمللس األّمة 50و  49اؼبادتني  1
 .174ص  ،سبق ذكره مرجع ،إيباف الغريب 2
 .23ص  ،مرجع سبق ذكره ،ليلى بن بغيلة 3
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ف السؤاؿ واؼبتمثلة يف مدى إمكانية طرح عضو الربؼبا ،كما يبكن أف تثار نقطة أخرى

 أـ ال؟ 2008على الوزير األوؿ أو رئيس اعبمهورية ال سيما بعد تعديل 

 2008احملتفظ هبا يف التعديل الدستوري سنة  134بالرجوع إُف الفقرة األوُف من اؼبادة 

أي «   وأساس ذلك أّف عبارة ،يستشف أّف عضو الربؼباف يبكنو طرح السؤاؿ على الوزير األوؿ

. إضافة إُف أّف الوزير  1» عضو يف اغبكومة  الواردة يف اؼبادة السالفة الذكر جاءت بصيغة العمـو

يتم تعيينو  ،خر ؾبرد عضو يف اغبكومة مثل باقي الوزراءىو اآلأصبح  2008األوؿ بعد تعديل 

 وعزلو وفقا للسلطة التقديرية لرئيس اعبمهورية.

باعتبار أنّو أصبح  ،اعبمهوريةكما يبكن لعضو الربؼباف كذلك طرح السؤاؿ على رئيس 

خاصة بعد إلغاء منصب رئيس اغبكومة  ،ينفرد وحده بالسلطة التنفيذية 2008دبقتضى تعديل 

وأصبح ىذا األخري ؾبرد مساعد لرئيس اعبمهورية يسهر على تنفيذ  ،واستبدالو بالوزير األوؿ

يستقل بربناؾبو مثلما كاف معتمد قبل السياسة والربامج اّليت يقّررىا؛ دبعّن أّف الوزير األوؿ َف يعد 

وأكبصر دوره يف وضع  ،إذ صار بعده منفذا ومنسقا لربنامج رئيس اعبمهورية ،2008تعديل 

وبالتاِف فإّف طرح عضو الربؼباف سؤالو من اجل طلب  ،ـبّطط عمل دبوجبو يتم تنفيذ ىذا الربنامج

 مباشرة ىو موّجها إُف رئس توضيحات حوؿ تصرؼ معنّي ىو من أعماؿ اغبكومة بطريقة غري

 اعبمهورية باعتبار أّف اغبكومة ىي حكومتو.

 

                                      
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  1ؼ  134اؼبادة  1
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 ثانيا: الشروط ادلوضوعية

من أىم الشروط اؼبوضوعية للسؤاؿ الربؼباين أف يتعّلق بأمر من األمور ذات األنبية العامة 

 .(3)وأف يكوف قائما  ،(2)وأف ىبلوا من العبارات النابية  ،(1)

 أن يكون السؤال يف أمر من األمور ذات األمهية العامة  -1

أو ذات  ،ويقصد هبذا الشرط أف يكوف السؤاؿ متعّلقا دبوضوعات زبص الوطن ككل

وتأسيسا على  ،وليس دائرتو االنتخابية ،وما يؤّكد ىذا أّف عضو الربؼباف يبّثل األّمة ،طابع قومي

 ،أو أمور خاصة بأشخاص معّينني ،اص بفرد معنّي ذلك يستلـز أف ال ينصب السؤاؿ على أمر خ

فبّا ينجم عنو إخراج الوظيفة الرقابية للربؼباف من  ،ألنّو لو أجيز ذلك ألصبح السؤاؿ شخصيا

وعلى  ،. وىو أمر غري مقبوؿ1مراجعة أعماؿ السلطة التنفيذية إُف مراجعة األعماؿ الشخصية

 خالؼ ىذا فيجب أف يتعّلق السؤاؿ بأمر يتّسم باألنبية والعمومية.

أنّو ال يوجد نص صريح يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري يقضي  ،لكن ما ذبب اإلشارة إليو 

إذ نصت الالئحة الداخلية جمللس الشعب  ،على عكس الّنظاـ الدستوري اؼبصري ،هبذا الشرط

وال  ،وهبب أف يكوف يف أمر من األمور ذات األنبية ، من عضو واحدعلى أنّو ال هبوز السؤاؿ إاّل 

 .2يكوف متعّلقا دبصلحة خاصة أو تكوف لو صفة شخصية

 

 
                                      

 .176ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 1
 مرجع سبق ذكره. ،من الالئحة الداخلية جمللس الشعب اؼبصري 1ؼ  181اؼبادة  2
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 أن خيلو السؤال من العبارات النابية  -2

وىذا نظرا  ،يعد ىذا الشرط من األمور اّليت هبب على عضو الربؼباف أف يتصف هبا

الحرتاـ والوقار واآلداب اّليت ينبغي أف تكوف من مسّببات ولصفات ا ،للمكانة اّليت وبتلها

. وعلى ىذا األساس هبب أف يكوف السؤاؿ خاليا من عبارات سبس الوزير اؼبقصود واؼبوّجو 1اختياره

 وإاّل ربّوؿ السؤاؿ من ؾبرد استفهاـ إُف أسلوب التقرير السيئ. ،أو سبس أعماؿ وزارتو ،إليو السؤاؿ

واستعملت  ،1979عليو الئحة ؾبلس الّنواب اؼبصري عاـ  ومثل ىذا الشرط نصت

. لكن بالرغم من ذلك فهذه اللوائح َف ربّدد 2»أف يكوف خاليا من العبارات غري الئقة  «عبارة 

فبّا ترؾ للجهة اؼبقدَّمة إليها السؤاؿ سلطة تقدير ما يعترب  ،األمور اّليت ال هبب أف يتضمّنها السؤاؿ

وىي سلطة واسعة قد تؤّدي إُف استبعاد بعض األسئلة حبجة أهّنا تتضمن عبارات غري  ،غري الئق

 . 3الئقة

يّتضح أنّو ال يوجد نص صريح ؽبذا الشرط ال يف  ،وبالرجوع إُف الّنظاـ القانوين اعبزائري

الناظم للعالقة بني  02-99وال يف القانوف العضوي رقم  ،2008اؼبعّدؿ سنة  1996دستور 

ولكن  ،وال يف الّنظامني الداخليني للمجلس الشعيب الوطين أو ؾبلس األّمة ،ة والربؼبافاغبكوم

-08وأماـ ىذا الفراغ القانوين حاوؿ اؼبشرّع سّده عن طريق التعليمة رقم  ،بالرغم من ذلك

                                      
 .24ص  ،مرجع سبق ذكره ،ليلى بن بغيلة 1
 مرجع سبق ذكره. ،من الالئحة الداخلية جمللس الشعب اؼبصري 2ؼ  181اؼبادة  2
سنة  ،جامعة بسكرة ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،لرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف اعبزائرالسؤاؿ كآلية من آليات ا ،عزيزة شربي 3

 .46 -45ص ص  ،2008-2009
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اين واّليت بدورىا تضمنت شروطا تتعّلق بالسؤاؿ الربؼب ،1اؼبتعّلقة باألسئلة الشفوية والكتابية 2000

 منها الشرط اّلذي كبن بدراستو.

 أن يكون السؤال قائما إىل غاية اإلجابة عنو -3

واؼبقصود هبذا الشرط أّف طرح السؤاؿ هبب أاّل يكوف قد تنازؿ عنو العضو السائل 

أو زبّلى ىذا العضو عن منصبو من خالؿ  ،وذلك عن طريق سحب السؤاؿ يف أي وقت ،صراحة

تقدًن استقالتو صراحة إُف اجمللس معلنا يف ذاؾ رغبتو يف عدـ االستمرار هبذه العضوية. كما يبكن 

كالغياب غري اؼبربّر واؼبتكّرر غبضور اعبلسات. أو إسقاط عضويتو   ،أف تكوف االستقالة ضمنية

 1996من دستور  107يجة لفقداهنا. فاؼبادة أو نت ،بسبب عدـ استفاء شروط قابلية انتخابو

الّلذين يبكنهم  ،نصت على مسؤولية النائب أو عضو ؾبلس األّمة أماـ زمالئو 2008اؼبعّدؿ سنة 

 .2من ذبريده من مهّمتو الربؼبانية إف اقرتؼ فعال ـبال بشرؼ مهمتو

ما خرج من الوزارة إضافة إُف ذلك طرح التساؤؿ بشأف الوزير اّلذي يوّجو إليو السؤاؿ إذا 

فهل يسقط السؤاؿ يف ىذه اغبالة؟ جانب من الفقو يرى أّف السؤاؿ ال  ،وسقطت عنو صفة الوزير

وجانب آخر يرى أّف السؤاؿ ال  ،3وإمّبا بصفتو يتقّلد اؼبسؤولية ،يوّجو إُف الوزير بصفتو الشخصية

خّلص من العدد اؽبائل لألسئلة رغبة يف الت ،يسقط إاّل بانتهاء الفصل التشريعي الّذي ُقّدـ فيو

. لكن ما عيب على ىذا الرأي 4واّليت ال يبكن اإلجابة عنها يف الفصل التشريعي األوؿ ،اؼبطروحة

                                      
 الوطين. الصادرة عن مكتب اجمللس الشعيب ،2000جويلية سنة  12اؼبؤّرخة يف  ،اؼبتعّلقة باألسئلة الشفوية والكتابية ،2000-08التعليمة رقم  1
 .179 -178ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 2
 .88ص  ،2002سنة  ،اإلسكندرية ،دار اعبامعة اعبديدة للنشر ،الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف الّنظامني اؼبصري والكوييت ،ؿبمد باىي أبو يونس 3
 . 69ص ،مرجع سبق ذكره ،إيهاب زكي سالـ 4



 8002ٌفصً اٌثبًٔ :              االحتفبظ ثبٌذٚس اٌشلبثً ٌٍجشٌّبْ فً ظً إٌظبَ اٌّؼتّذ ِٕز تؼذًٌ ا
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 ،أنّو أستعمل حيلة قانونية قد يكوف اؽبدؼ منها التخّلص من األسئلة اّليت تكوف ذات أنبية بالغة

 أو تتعّلق باؼبصلحة العليا واغبيوية للبالد.   

 لفرع الثاين: إجراءات طرح األسئلة الربدلانية واإلجابة عنهاا

إّف معظم الّنظم الدستورية تسن إجراءات كي يتسّّن لعضو الربؼباف تقدًن سؤالو سواء  

وعليو هبب على ىذا العضو أف وبرـت ىذه اإلجراءات  ،كاف كتابيا أو شفويا إُف اعبهة اؼبختصة

 )ثانيا(.الطريق لإلجابة عنها من قبل عضو اغبكومة واّليت من شأهنا أف سبّهد  ،)أوال(

 أوال: إجراءات طرح األسئلة الربدلانية

تأيت عملية إيداعو  ،بعد استفاء السؤاؿ الربؼباين شروطو الشكلية واؼبوضوعية األنف تبياهنا

حّت يتسّّن إدراجو  ،(2)ث تبليغو إُف الوزير اؼبختص  ،(1)لدى اعبهة اؼبختصة يف اآلجاؿ احملّددة 

 .(3)يف جدوؿ األعماؿ 

 إيداع السؤال الربدلاين -1

ث يف  ،كاف يتم إيداع السؤاؿ لدى رئيس اجمللس الوطين  1963ويف دستور  ،يف البداية

وإُف رئيس اجمللس  ،أصبح يودع لدى رئيس اجمللس الشعيب الوطين 1989و  1976دستوري 

 .1994ة االنتقاِف يف أرضية الوفاؽ الوطين سن

إُف آخر تعديل لو أصبح السؤاؿ الربؼباين يودع من قبل صاحبو  1996أّما يف دستور 

وىو ما تأّكد وتكّرس  ،لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين أو مكتب ؾبلس األّمة حسب اغبالة

 الناظم للعالقة بني اغبكومة والربؼباف. 02-99عمليا يف القانوف رقم 
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 ،ّيز يف ىذه اغبالة مابني السؤاؿ الشفوي والسؤاؿ الكتايبمب ،وخبصوص مّدة طرح السؤاؿ

اؼبشار إليو أف يودع  02-99من القانوف العضوي رقم  69فالسؤاؿ الشفوي اشرتطت اؼبادة 

لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين أو مكتب  ،( أياـ قبل يـو اعبلسة اؼبقّررة10خالؿ عشرة )

 ،02-99من القانوف العضوي رقم  72أّما السؤاؿ الكتايب فقد تعرضت لو اؼبادة  ،1ؾبلس األّمة

لكن ما يلفت االنتباه أنو َف يتم التنصيص  ،2وأف يودع حسب اغبالة لدى مكتب إحدى اجمللسني

 على مّدة إيداع السؤاؿ الكتايب مثل ماىو مبنّي يف إجراءات إيداع السؤاؿ الشفوي. 

فقد نصت اؼبادة الثانية من  ،لة خارج دورات اجمللس الشعيب الوطينوتفاديا إليداع األسئ

على ضرورة إيداعها خالؿ الدورتني العاديتني  ،اؼبتعّلقة باألسئلة الشفوية والكتابية 08التعليمة رقم 

 . 3للمجلس الشعيب الوطين فقط

 تبليغ السؤال الربدلاين إىل الوزير ادلختص  -2

يرسل رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس  ،تاريخ إيداعهابعد تسجيل األسئلة حسب 

وىو ما  ،واّلذي بدوره يتوُف ربويلو إُف الوزير اؼبختص ،ؾبلس األّمة السؤاؿ فورا إُف الوزير األوؿ

وذلك  ،02-99من القانوف العضوي رقم  72و  69نصت عليو الفقرتاف األخريتاف من اؼبادتني 

أو ربريره  ،ليو السؤاؿ لإلجابة عنو وربضري الرد إللقائو إذا كاف شفويالكي يستعد الوزير اؼبوّجو إ

 وإرسالو إُف اعبهة اؼبودعة لو إذا  كاف مكتوبا.

                                      
 . 98ص  ،مرجع سبق ذكره ،نبيلة لدرع ،مرجع سبق ذكره. وراجع يف ذلك ،02-99من القانوف العضوي رقم  69اؼبادة  1
 مرجع سبق ذكره. ،02-99من القانوف رقم  72اؼبادة  2
 مرجع سبق ذكره. ،اؼبتعّلقة باألسئلة الشفوية والكتابية ،2000-08من التعليمة رقم  02اؼبادة  3
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وإمّبا اكتفى  ،أّف اؼبشرّع اعبزائري َف وبّدد أجل لتبليغ السؤاؿ ،واؼبالحظ يف ىذا الصدد

 02-99من القانوف العضوي رقم  72فمثال الفقرة األخرية من اؼبادة  ،1بعبارة تدؿ على الفورية

إُف  فورايرسل رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس ؾبلس األّمة السؤاؿ   « نصت على أنّو:

  .»رئيس اغبكومة 

 إدراج السؤال يف جدول األعمال -3

يتم إدراجو يف جدوؿ أعماؿ الربؼباف خالؿ  ،بعد إيداع السؤاؿ لدى اعبهة اؼبختصة

أّما األسئلة الكتابية هباب  ،ىذا فيما يتعّلق باألسئلة الشفوية ،اعبلسة اؼبخّصصة للرد على األسئلة

إضافة إُف أّف النصوص  ،وىي ال تكوف حباجة النعقاد جلسة لتلقي اإلجابة عنها ،عنها كتابة

 .2القانونية قد حّددت أجاال للرد عليها

فإّف إدراج السؤاؿ الشفوي جبدوؿ أعماؿ كل غرفة حباجة إُف موافقة اغبكومة  ،ولإلشارة

وضبط عددىا بالتشاور بني  ،حيث وبّدد اليـو اّلذي يتم فيو تناوؿ األسئلة الشفوية ،على ذلك

 وىذا ما ،وباالتفاؽ مع اغبكومة اّليت يتعنّي على أعضائها اإلجابة عنها ،مكتيب غرفيت الربؼباف

 .023-99يف فقرهتا الثانية من القانوف العضوي رقم  70نصت عليو اؼبادة 

                                      
 .227ص  ،مرجع سبق ذكره ،الّنظاـ اإلجرائي لألسئلة الربؼبانية يف اعبزائر ،عزيزة شربي 1
 يف ذلك:راجع  2
يكوف جواب عضو اغبكومة عن  ،من الدستور 134عمال بأحكاـ اؼبادة  « واّليت نصت على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  1ؼ  73اؼبادة  -

  .» ( يوما اؼبوالية لتبليغ السؤاؿ الكتايب...30خالؿ أجل الثالثني ) ،لكتايبعلى الشكل ا ،السؤاؿ الكتايب اّلذي وّجو إليو
 .106ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضبيد مزياين -
... وبّدد اليـو اّلذي يتم فيو تناوؿ األسئلة الشفوية بالتشاور بني مكتيب غرفيت  « واّليت نصت على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  2ؼ  70اؼبادة  3
 . »لربؼباف وباالتفاؽ مع اغبكومة... ا
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وىو  ،لكن اؼبالحظ يف ىذا اإلطار أّف اغبكومة تتواجد فعليا يف اعبدولة وضبط األسئلة 

ومن  ،ىذا من جانب ،اّلذي من شأنو أف يؤثّر تأثريا سلبيا على حيوية وحركة األسئلة الشفوية

غبكومة يف ربديد اليـو اّلذي يتم فيو تناوؿ األسئلة الشفوية يدفع بعض جانب آخر أّف مشاركة ا

أعضاء اغبكومة اؼبعنيني بالرد إُف التغيب عن جلسة األسئلة واالكتفاء بتوكيل الوزير اؼبكّلف 

وىو األمر اّلذي ىبلق  ،واّلذي غالبا ما يقّدـ أجوبة عامة غري مفّصلة ،بالعالقات مع الربؼباف بذلك

ويؤثّر سلبا على مستوى ومردود  ،من االستياء لدى أعضاء الربؼباف خاصة اؼبعارضة منهمالكثري 

 . 1األسئلة

 فقد أنقسم الفقو ،أّما بالنسبة لطريقة اختيار األسئلة اّليت يتم إدراجها يف جدوؿ األعماؿ

موقف يعتمد طريقة التسجيل التلقائي لألسئلة يف جدوؿ األعماؿ دوف اختيار  ،حوؽبا إُف موقفني

وىنا يأخذ بعني االعتبار تاريخ ترتيب تسجيل األسئلة يف اعبداوؿ اؼبخّصصة  ،أو فرز مسبق

ويف ىذه اغبالة تعطى ؼبكتب  ،يعتمد على االختيار والفرز اؼبسبق لألسئلة أّما اؼبوقف الثاف ،لذلك

ريعي السلطة التقديرية الختيار األسئلة اّليت ستدرج يف جدوؿ األعماؿ بالنظر إُف اجمللس التش

 . 2أنبيتها االستعجالية

                                      
 من:   كالراجع   1
 . 169 -168ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ -
 .141ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي -
 .329ص  ،مرجع سبق ذكره ،وليد شريط 2
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أّف الطريقة األقبع ىي اؼبزج بني عملية   « :لكن حسب ما يرى األستاذ عمار عباس

 ،والتسجيلاعتبار التاريخ واإليداع  ،أي أخذ االعتبارين معا ،التسجيل التلقائي وعملية االختيار

 .1 » مع جوازية اعبمع بني األسئلة اؼبرتابطة واؼبتشاهبة موضوعيا ،ومدى أنبية السؤاؿ

فإّف االعتماد على عملية الفحص واالختيار لألسئلة يبكن أف يستبعد أسئلة  ،ومن شبّة

ىذا  ،2خاصة إذا كاف مكتب اجمللس قائم على أغلبية تسيطر على رسم جدوؿ األعماؿ ،اؼبعارضة

أّف اؼبمارسة الربؼبانية يف اعبزائر شهدت عدـ وضوح اؼبوقف اؼبّتبع يف  ،ومن جهة ثانية ،من جهة

وبعضها إُف أف تنتهي  ،فبّا جعل البعض منها يبقى بدوف جواب إُف أكثر من سنة ،جدولة األسئلة

 .3العهدة الربؼبانية

 ثانيا: اإلجابة عن األسئلة الربدلانية

اؼبعّدؿ قضت على  1996يف فقرهتا الثانية  اّليت كرسها دستور  134ة بدًء من أّف اؼباد

( يوما اؼبوالية لتبليغ السؤاؿ 30ويف أجل ثالثني ) ،أّف اإلجابة عن األسئلة الكتابية تكوف كتابية

حيث أّف الفارؽ  ،فإف كاف الواقع العملي يؤّكد عدـ االلتزاـ هبذا األجل ،4الكتايب لعضو اغبكومة

وتاريخ اإلجابة عنو يفوؽ يف بعض اؼبرات بكثري  ،خ تبليغ السؤاؿ الكتايب لعضو اغبكومةبني تاري

                                      
 وما يليها. 51ص  ،2006سنة  ،اعبزائر ،دار اػبلدونية ،الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري ،عمار عباس 1
 .329ص  ،مرجع سبق ذكره ،وليد شريط 2
 ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،تطور الرقابة الربؼبانية على العمل اغبكومي يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري )اؼببدأ والتطبيق( ،موالي ىامشي 3

 .26ص  ،2010 -2009سنة  ،جامعة تلمساف
خالؿ أجل أقصاه ثالثوف  ،... ويكوف اعبواب عن السؤاؿ الكتايب كتابيا « واّليت نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  134اؼبادة 4
 مرجع سبق ذكره. ، 02-99من القانوف العضوي رقم  1ؼ  73 ،وأيضا اؼبادة ، »( يوما... 30)
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وىذا كلو ناتج عن عدـ الّنص على اعبزاء اؼبرتّتب عن ذباوز مّدة  ،1األجل اؼبنصوص عليهدستوريا

 .2( يوما لإلجابة عن ىذه األسئلة30الثالثني )

ساب أجل اإلجابة من تاريخ التبليغ وليس أّف اؼبشرّع اعبزائري أخذ حب ،واؼبالحظ كذلك

وىو نفس األجل اّلذي  ،3وىو تاريخ يساعد كثريا الوزير اؼبوّجو إليو السؤاؿ ،من تاريخ اإليداع

 احملّدد للعالقة بني غرفيت الربؼباف واغبكومة. 02-99أّكده القانوف العضوي رقم 

 134فقد قضت الفقرة الثالثة من اؼبادة  ،أّما يف ما ىبص اإلجابة عن األسئلة الشفوية

يف فقرهتا  70وقد بيّنت اؼبادة  ،حسب اغبالة 4على أّف اإلجابة عنها تتم يف جلسات اجمللس

زبّصص خالؿ الدورات  « إذ نصت على أنّو: ،ذلك 02-99األوُف من القانوف العضوي رقم 

 . »حة على أعضاء اغبكومة ( يوما لألسئلة الشفوية اؼبطرو 15العادية جلسة كل طبسة عشر)

قضت اؼبادة  ،أّما عن كيفية الرد عن السؤاؿ الشفوي من قبل عضو اغبكومة بعد طرحو

من الّنظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطين بأف يعرض صاحب السؤاؿ الشفوي سؤالو يف  68

سة ؾبلس ويف حدود مّدة يقّدرىا رئيس جل ،5حدود مّدة يقّدرىا مكتب اجمللس الشعيب الوطين

. وعليو يالحظ أّف ترؾ سلطة تقدير اؼبّدة 6من الّنظاـ الداخلي جمللس األّمة 76األّمة طبقا للمادة 

                                      
. تفحص اؼبوقع 2015إُف غاية الدورة الربيعية لسنة  2008مباذج لبعض األسئلة الكتابية اّليت طالت مّدة الرد عليها إبتداءا من الدورة اػبريفية لسنة  1

 .1. وأنظر إُف اؼبلحق رقم http://www.mrp.gov.dz،االلكرتوين اػباص بوزارة العالقات مع الربؼباف
-2000سنة  ،جامعة اعبزائر ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،1996الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف ظل دستور  ،خدوجة خلويف 2

 .69ص  ،2001
 .62-61ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،أعماؿ اغبكومة... الرقابة الربؼبانية على  ،عمار عباس 3
 ». وتتم اإلجابة عن األسئلة الشفوية يف جلسات اجمللس  « واليّت نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  3ؼ  134اؼبادة  4
 مرجع سبق ذكره. ،2000من الّنظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطين لسنة  68اؼبادة   5
 مرجع سبق ذكره. ،1999من الّنظاـ الداخلي جمللس األّمة لسنة  76اؼبادة   6

http://www.mrp.gov.dz/
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اؼبّدة لكل من مكتب اجمللس الشعيب الوطين ورئيس جلسة ؾبلس األّمة يؤّدي ال ؿبالة إُف إضعاؼ 

 آلية السؤاؿ.

يف مادهتا  2000 وكذلك قد حّددت التعليمة الصادرة عن اجمللس الشعيب الوطين لسنة

غري أهّنا تركت السلطة  ،( دقائق07السادسة مّدة رد عضو اغبكومة على السؤاؿ الشفوي بسبع )

 .1إذا ارتأى أّف موضوع اإلجابة يقتضى ذلك ،التقديرية لرئيس اعبلسة لتمديد مّدة اإلجابة

عن األسئلة  ويف اؼبقابل قبد أّف اؼبشرّع منح الوزير اؼبسؤوؿ اغبق يف االمتناع عن الرد

أو تأجيل الرد يف اعبلسة اؼبوالية حبجة إعطاء  ،اؼبتعّلقة بالقضايا ذات اؼبصاٌف اغبيوية للبالد

اغبكومة فرصة لتقدًن إجابة مقنعة عن األسئلة اؼبعّقدة. ولكن يف ىذا األمر ثغرة للتهرب من 

هبعلهم يرتددوف يف توجيو  وتقييد للربؼبانيني خاصة األقلية منهم إذ ،اإلجابة عن األسئلة اغبساسة

. وكما أّف التأجيل 2األسئلة لعلمهم اؼبسّبق بعدـ إجابة الوزير حبجة أهّنا ذات مصلحة حيوية للبالد

على أساس أّف الّنص  ،يبكن أف يكوف كذلك مطية لعدـ الرد هنائيا على السؤاؿ الشفوي اؼبطروح

أو قد ال يربمج  ،ر عبلسة أخرى قد ال تنعقدوترؾ األم ،َف يقّيد اغبكومة يف ىذه اغبالة بأجل الرد

 .3فيها السؤاؿ اؼبؤّجل إجابتو

فإّف الوزير اؼبوّجو إليو السؤاؿ ىو اّلذي يقّدر إذا كاف السؤاؿ يتعّلق باؼبصلحة  ،ولإلشارة 

 .كما أنّو ال توجد أيّة وسيلة ذبرب اغبكومة لكي ذبيب عن السؤاؿ الشفوي  ،اغبيوية للبالد أـ ال

                                      
 مرجع سبق ذكره. ،اؼبتعّلقة باألسئلة الشفوية والكتابية ،2000 -08من التعليمة رقم  06اؼبادة  1
 .26ص  ،مرجع سبق ذكره ،ليلى بن بغيلة 2
 .189ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 3
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أّف السؤاؿ الشفوي أو الكتايب يبكن أف يتبع دبناقشة يف حالة ما إذا كاف  ،بالذكروجدير 

إاّل أّف ىذه اؼبناقشة حسب  ،1جواب اغبكومة غري مقنع يف نظر أعضاء إحدى غرفيت الربؼباف

( عضوا من ىذا 30الّنظاـ الداخلي جمللس األّمة ال يتم فتحها إاّل بناًء على طلب يوّقعو ثالثوف )

بينما الّنظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطين سكت عن الّنص على إجراءات ربريك  ،2لساجمل

باعتماد العدد اؼبطلوب يف إيداع الالئحة واػباصة  ،اؼبناقشة وأعتمد يف ذلك على العرؼ الربؼباين

رتتني وىذا ما مت فعال يف الف ،( نائبا لطلب إجراء اؼبناقشة20وىو عشروف ) ،ببياف السياسة العامة

 .3التشريعيتني الرابعة واػبامسة

( عضوا من ؾبلس األّمة 30لكن ما يالحظ يف ىذا الصدد أّف اشرتاط عدد الثالثني )

نا من قبل رئيس اعبمهورية ( معيّ 1/3وىذا نظرا لتشكيلة اجمللس اّليت تضم ثلثا ) ،يصعب ربقيقو

حدروف من تشكيالت سياسية ( منتخبني ين2/3وثلثني ) ،يصعب ولو أديبا وقوفو ضد اغبكومة

 .4عادة ما يكوف ؽبا سبثيل يف اغبكومة

إضافة إُف اقتصار اؼبناقشة على عناصر السؤاؿ الشفوي أو الكتايب اؼبطروح على عضو 

وىذا على خالؼ الدستور اؼبصري  ،أي ال يبكن للمناقشة أف سبتد إُف مواضيع أخرى ،5اغبكومة

هبوز لعشرين عضوا على األقل من أعضاء ؾبلس الشعب   « واّليت تنص على أنّو 129يف مادتو 

                                      
 .31ص  ،سبق ذكره مرجع ،ىامشي موالي 1
تفتح ىذه اؼبناقشة بطلب  ،إذا تبنّي أّف جواب عضو اغبكومة الكتايب يربّر إجراء مناقشة  « من الّنظاـ الداخلي جمللس األّمة تنص على ما يلي: 75اؼبادة  2

 . »عضوا يودع لدى مكتب ؾبلس األّمة  30يقدمو 
 ،2006سنة  14العدد  ،اعبزائر ،نشريات ؾبلس األّمة ،ؾبلة الفكر الربؼباين ،كبو تطوير رقابة عمل اغبكومة بواسطة األسئلة الشفوية والكتابية ،العيد عاشوري 3

 .67ص 
 .331ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري ،عقيلة خرباشي 4
 مرجع سبق ذكره. ،02-99من القانوف العضوي رقم  2ؼ  74اؼبادة  5
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لكن يف الدستور   .1 » أف يطلبوا طرح موضوع عاـ للمناقشة إلستضاح سياسة الوزارة بشأنو

واّليت تعترب جد مهّمة إذ تسمح ألعضاء الربؼباف  ،اعبزائري ال قبد وال إشارة إُف مثل ىذه الوسيلة

واغبصوؿ على  ،وفبارسة الرقابة على اغبكومة من خالؿ ىذه اؼبناقشة ،دبعرفة ما هبري يف البالد

 .2اؼبعلومات الاّلزمة بشأف ذلك اؼبوضوع

وعموما فتح اؼبناقشة حوؿ السؤاؿ الشفوي أو الكتايب عقب جواب اغبكومة ال يرتّتب 

روع القانوف وىو ما عرّب عنو الّنواب يف تدخالهتم دبناسبة مناقشة مش ،عليو أي أثر قانوين فّعاؿ

 ،حيث تساءلوا عن األثر اّلذي ستفضي لو اؼبناقشة اّليت تتبع السؤاؿ ،02-99العضوي رقم 

لكن َف يتم اػبروج ال  ،وأّكدوا أّف التجربة قد أفادت أنّو مّت فتح مناقشة حوؿ الوضع األمين

 .3وال بقرارات ذبعل اؼبناقشة مفيدة ينجم عنها أثار تطبيقية ،بتوصيات

 ثالث: مدى فاعلية السؤال الربدلاينالفرع ال

 ،إّف اؼبشرّع اعبزائري تناوؿ السؤاؿ كآلية للرقابة الربؼبانية دوف أف يبنحها الفعالية الاّلزمة

ويظهر ذلك من خالؿ افتقارىا للجانب الردعي اّلذي حاؿ دوف قياـ أيّة رقابة فّعالة ترّتب 

يعاين من  –الكتايب والشفوي  –سؤاؿ بنوعيو أضف إُف ذلك أّف اللجوء إُف ال ،مسؤولية اغبكومة

 . 4عدـ اعبدوى نتيجة انعداـ اعبزاء القانوين اؼبرتّتب عنو

 
                                      

لإلطالع تفحص  ،إصدار اؽبيئة العامة لالستعالمات بالتعاوف مع اإلدارة العامة لالنتخابات بوزارة الداخلية  ،1971من الدستور اؼبصري لسنة  129اؼبادة  1
 http://faculty.ksu.edu.sa/74394/Documentsاؼبوقع اإللكرتوين: 

 .71ص  ،مرجع سبق ذكره ،خدوجة خلويف 2
 .144 -143ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي 3
 .136ص ص  ،رجع نفسواؼب4
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والّنظامني الداخليني لغرفيت الربؼباف  02-99كما أّف كل من القانوف العضوي رقم 

اؼبؤّسس  ويف نفس الوقت قبد أفّ  ،من الّنص على األحكاـ اؼبتعّلقة بكيفيات إجراء اؼبناقشة ىبلواف

الدستوري اعبزائري قّيد السؤاؿ خاصة عندما َف وبّدد اآلثار أو اعبزاء اّلذي يرتّتب عن إجراء ىذه 

 لية.عافبّا هبعلها عديبة الف ،اؼبناقشة

 ،أّف اؼبشرّع اعبزائري اكتفى بالّنص على فتح مناقشة من قبل عضو اجمللس ،زد على ذلك

ناىيك عن االمتناع  ،1دوف إمكانية إصدار أي الئحة تؤّدي إُف إقامة اؼبسؤولية السياسية للحكومة

 ،وىذه حّجة ىبتفي وراءىا الوزراء ،خاصة إذا تعّلق األمر باؼبصلحة اغبيوية للبالد ،عن اإلجابة

حيث أنّو من ؾبموع  ،2فبّا ينجم عنو فقدانو فعاليتو وؿبتواه ،ويتهربوف من اإلجابة عن السؤاؿ

إُف غاية الدورة  2008األسئلة بنوعيها الكتابية والشفوية اؼبطروحة منذ التعديل الدستوري سنة 

 .22493َف تتم اإلجابة إاّل عن 3310والبالغ عددىا  2015الربيعية سنة 

 2008ولكن ما يبكن قولو يف األخري أّف ىذه اآللية وقبل التعديل الدستوري سنة 

 ريبالرغم من وجود حكومة بقيادة رئيس اغبكومة يقّدـ برناؾبو السياسي لتسي ،ليتهافقدت فاع

وكبن نعلم أّف  ،2008وعليو كيف ستحّقق فاعليتها بعد التعديل الدستوري سنة  ،شؤوف الدولة

واؼبتمّثل يف أحادية السلطة التنفيذية وىيمنة  ،ىذا التعديل تبّّن صراحة مالمح الّنظاـ الرئاسي

وفرض برناؾبو ليكوف الربنامج الوحيد اّلذي يعرض  ،اعبمهورية على كل اؼبؤّسسات يف الدولة رئيس

                                      
 .191ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 1
 .345ص  ،مرجع سبق ذكره ،وليد شريط 2
حصيلة نشاطات وزارة  ،أنظر 2015إُف غاية الدورة الربيعية لسنة  2008جدوؿ يوّضح عدد األسئلة اؼبطروحة واجملاب عنها منذ التعديل الدستوري لسنة  3

 .2اؼبلحق رقم  ،. أنظرhttp://www.mrp.gov.dzالعالقات مع الربؼباف: 

http://www.mrp.gov.dz/
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ومن جهة ثانية أّف االحتفاظ هبذه اآللية يف ظل الّنظاـ اؼبعتمد منذ  ،.ىذا من جهة1لرقابة الربؼباف

ئيس من شأهنا أف ترّتب أثرا على مستقبل الوزراء وبطريقة غري مباشرة على ر  2008تعديل 

وىذا ما حدث فعال من خالؿ األسئلة اّليت مّت طرحها من  ،اعبمهورية باعتبار أّف اغبكومة حكومتو

دبناسبة  ،2قبل ؾبموعة من الّنواب يتقدمهم النائب الطاىر ميسـو عن حزب التجمع اعبزائري

 ،3ئع وتصديرىامناقشة مشروع القانوف اؼبتعّلق بالقواعد العامة اؼبطّبقة على عمليات استرياد البضا

واّليت كانت من األسباب اّليت أّدت إُف إقالتو من  ،على وزير التجارة السّيد بن يونس عمارة

 .4اغبكومة

 ادلطلب الثاين: االستجواب الربدلاين

دبوجبها يستطيع أعضاء الربؼباف تقدًن  ،االستجواب الربؼباين آلية دستورية للرقابة الربؼبانية

يعّرؼ كذلك على  . كما5طلب استيضاح إُف اغبكومة حوؿ إحدى قضايا الساعة اّليت هتم البالد

العمل اّلذي يكّلف بو عضو الربؼباف رظبيا وزيرا لتوضيح السياسة العامة للحكومة أو  « أنّو:

الربؼباف أف يكّلف اغبكومة بتوضيح عمل  أو اإلجراء اّلذي سبّكن بو عضو ،توضيح نقطة معّينة

 .6 »معنّي أو السياسة العامة 

                                      
 .101ص  ،جع سبق ذكرهمر  ،سليمة عّبة 1
 .2016 – 01 – 17 ،تاريخ الزيارة http://elmihwar.comتفحص اؼبوقع اإللكرتوين:  2
 ،15-15انوف رقم دبوجب الق 2015يوليو سنة  15اؼبوافق  1436رمضاف عاـ  28وأصدر يف  ،لإلشارة أّف ىذا اؼبشروع مّت اؼبصادقة عليو من قبل الربؼباف 3

 .2003يوليو سنة  19اؼبوافق  1424صبادى األوُف عاـ  19اؼبّؤرخ يف  ،04 -03اؼبعّدؿ واؼبتّمم لألمر رقم  ،41ج.ر.ع 
يوليو سنة  23اؼبوافق  1436شواؿ عاـ  07اؼبؤرّخ يف  ،اؼبتضّمن إهناء مهاـ أعضاء اغبكومة 193 -15اؼبطة األوُف من اؼبرسـو الرئاسي رقم  ،اؼبادة األوُف 4

 .  45ص  ،40ج.ر. ع  ،2015
 .145ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية ... ،عقيلة خرباشي 5
 . 86ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيهاب زكي سالـ 6

http://elmihwar.com/
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)الفرع من ىذا اؼبنطلق تستدعي مّنا الدراسة ربديد شروط فبارسة االستجواب الربؼباين 

)الفرع ويف األخري معرفة مدى فاعلية ىذا االستجواب  ،)الفرع الثاين( وإجراءات طرحو ،األول(

 الثالث(.

 شروط شلارسة االستجواب الربدلاينالفرع األول: 

 ،إّف معظم التشريعات الربؼبانية ربّدد شروطا هبب توافرىا يف االستجواب كآلية رقابية

وىي بدورىا تنقسم إُف  ،وىي شروط ال زبتلف يف مضموهنا عن الشروط اؼبطلوبة يف السؤاؿ

 .)ثانيا( وشروط موضوعية،)أوال(شروط شكلية 

 أوال: الشروط الشكلية

وأف يوّقع من عدد  ،(1)ن بني الشروط الشكلية لالستجواب الربؼباين أف يكوف مكتوبا م

 .(2)من أعضاء الربؼباف 

 أن يكون  االستجواب مكتوبا -1

ويسّهل عملية تداولو يف  ،إّف ربرير موضوع االستجواب كتابة يضمن اعبدية يف تقديبو

اجمللس بني أعضاء الربؼباف واغبكومة. لكن بالرغم من ذلك قبد أّف كل من القانوف العضوي رقم 

غري أنّو يفهم  ،والّنظامني الداخليني لغرفيت الربؼباف َف ينصا صراحة على شرط الكتابة 99-02

ب إُف اغبكومة وتعليقو ضمنيا من فحوى الّنصوص اّليت أكدت على ضرورة تبليغ االستجوا

رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس ؾبلس األّمة نص االستجواب يبّلغ « . فمثال عبارة 1باجمللس

                                      
 .49ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي 1
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ويوزّع على  ،يودع نص االستجواب لدى مكتب ؾبلس األّمة « وعبارة ، » 1...اّلذي يوقعو

اشرتاط الكتابة وذلك حّت وعليو فإّف ىذه العبارات تؤّكد على  ،2»ويعّلق دبقر اجمللس ،األعضاء

 .3تساعد اغبكومة على االستعداد للرد وصبع اؼبعلومات الكافية لإلجابة

 أن يتم حتقيق الّنصاب ادلطلوب من حيث عدد األعضاء ادلوقعني عليو -2

يف فقرهتا الثانية من القانوف العضوي رقم  65إّف ىذا الشرط قد تضمنتو اؼبادة 

( عضوا من أعضاء ؾبلس 30ّقع االستجواب من قبل ثالثني )واّليت قضت على أف يو  ،99/02

حسب اغبالة. لكن بالنظر إُف  ،( نائبا من أعضاء اجمللس الشعيب الوطين30أو ثالثني ) ،األّمة

يّتضح أهّنا جاءت بصيغة مفتوحة؛ أي َف تشرتط  4اؼبعّدؿ 1996من دستور  133نص اؼبادة 

 يطرح التساؤؿ التاِف: ؼباذا اؼبشرّع قّيد نفسو هبذا ومن ثّ  ،حدا معّينا للمبادرة باالستجواب

 الضابط؟.

ىو شرط  ،فاشرتاط اغبد األدىن اؼبقّدر بثالثني عضوا أو ثالثني نائبا من جهة ،وعليو

وىذا مقارنة مع اغبد األدىن القانوين للمبادرة بالقانوف أو إلصدار الئحة إذ ال يتجاوز  ،مبالغ فيو

فإنّو من غري اؼبعقوؿ أف يتساوى اغبد األدىن اؼبطلوب  ،ومن جهة أخرى .5عشرين عضوا أو نائبا

خاصة وأّف  ،ؼبباشرة االستجواب يف اجمللس الشعيب الوطين مع اغبد األدىن الالـز يف ؾبلس األّمة

                                      
 مرجع سبق ذكره. ،02-99من القانوف العضوي رقم  02ؼ  65اؼبادة  1
 مرجع سبق ذكره. ،1999من الّنظاـ الداخلي جمللس األّمة لسنة  73اؼبادة  2
 .349ص  ،مرجع سبق ذكره ،وليد شريط 3
  . » يبكن أعضاء الربؼباف استجواب اغبكومة يف إحدى قضايا الساعة « واّليت نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  01ؼ  133اؼبادة  4
 .339ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 5
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121 

. أضف إُف ذلك أّف 1عدد أعضاء اجمللس الشعيب الوطين يفوؽ بكثري عدد أعضاء ؾبلس األّمة

( األعضاء اؼبعّينني من قبل 1/3ليست متجانسة نظرا الحتوائها على ثلث ) تركيبة ؾبلس األّمة

واّلذي بإمكانو أف يلعب دور األقلية الكاحبة بالّنظر للحد األدىن الالـز لتحريك  ،رئيس اعبمهورية

 .  2آلية االستجواب

وقد  ،كما أّف ىذا الشرط يعترب قيدا على اؼبعارضة الضعيفة عدديا يف أحد اجمللسني

إُف  1997يكوف ذلك ىو السبب يف عدـ وقوع استجواب دبجلس األّمة منذ إنشائو يف ديسمرب 

 .2008وأيضا عدـ وقوعو باجمللس الشعيب الوطين بعد تعديل  ،غاية يومنا اغباِف

 أن يوّجو إىل احلكومة -3

 على أف يوّجو االستجواب للحكومة 133نص اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري يف اؼبادة 

دبعّن يبكن أف يوّجو االستجواب لكل  ،وعليو فهذا الّنص جاء عاما ،عن طريق رئيس اجمللس

وىذا  ،عضو من أعضاء اغبكومة دوف أف يستثّن من ذلك الوزير األوؿ )رئيس اغبكومة سابقا(

على خالؼ اؼبشرّع اّلذي حصر االستجواب يف رئيس اغبكومة فقط إثر مصادقة أعضاء الربؼباف 

وىو األمر اّلذي يعد إخالال  ،99/023من مشروع القانوف العضوي رقم  65ؼبادة على نص ا

السالفة  65. وبناًء على ىذا فكاف من األوُف تعديل اؼبادة 4السالفة الذكر 133بأحكاـ اؼبادة 

ولكن بالرغم من ذلك فقد أّكد اجمللس الدستوري يف رأيو  ،الذكر حّت يُزاؿ الغموض واإلهباـ

                                      
 .340ص  ،رجع نفسواؼب1
 .40ص   ،2010سنة  ،25العدد  ،اعبزائر ،نشريات ؾبلس األّمة ،ؾبّلة الفكر الربؼباين ،آلية االستجواب يف عملية الرقابة الربؼبانية ،عقيلة خرباشي 2
 ره.مرجع سبق ذك ،02-99من القانوف العضوي رقم  65اؼبادة  3
 .41ص  ،مرجع سبق ذكره ،آلية االستجواب... ،عقيلة خرباشي 4
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إمكانية استجواب رئيس اغبكومة  991/ ر.ؽ. ع/ـ د/08ربت رقم  1999نة الصادر يف س

وبالتاِف جّنب الربؼباف حصر االستجواب  ،)سابقا( الوزير األوؿ )حاليا( وكل عضو من أعضائها

 يف رئيس اغبكومة )سابقا(. 

 ثانيا: الشروط ادلوضوعية

عو مطابقا لنص من أىم الشروط اؼبوضوعية لالستجواب الربؼباين أف يكوف موضو 

ومتعّلقا بإحدى قضايا  ،(2)أف ينصب على اختصاصات اغبكومة و  ،(1)الدستور والقانوف 

 (.3)الساعة 

 أن يكون موضوع االستجواب مطابقا لنص الدستور والقانون -1

فمن باب أوُف ال هبوز لو  ،باعتبار أّف الربؼباف ىو اّلذي يعد قوانني الدولة ويصادؽ عليها

خاصة وأّف االستجواب يتضّمن اهتاما  ،وإاّل يكوف قد خرج عن مبدأ اؼبشروعية ،اػبروج عنها

 .2للحكومة أو أحد أعضائها

 

                                      
اؼبؤرخة يف  ،15ج. ر. رقم  ،للدستور 02-99يتعّلق دبراقبة مطابقة القانوف العضوي رقم  ،1999فيفري  25اؼبؤرّخ يف  ،99/ ر.ؽ. ع/ـ د/08الرأي رقم  1

                احملّررة كاأليت: ،موضوع اإلخطار ،من القانوف العضوي 65فيما ىبص الفقرة األوُف من اؼبادة  – 7  « . وقد ورد فيو مايلي:1999مارس  09
 . من الدستور 133يبكن أعضاء الربؼباف استجواب رئيس اغبكومة خبصوص مسألة تكوف موضوع الساعة وفقا ألحكاـ اؼبادة    «
أعضاء الربؼباف إمكانية استجواب اغبكومة يف إحدى قضايا  ،من الدستور 133دبقتضى الفقرة األوُف من اؼبادة  ،ؿاعتبارا أّف اؼبؤّسس الدستوري قد خوّ  -

 ،الساعة
األمر  ،يكوف قد استثّن إمكانية استجواب اغبكومة من قبل أعضاء الربؼباف ،واعتبارا أّف اؼبشرّع حني حصر إمكانية االستجواب يف رئيس اغبكومة دوف سواه -
 . » من الدستور 133ّلذي يعد إخالال بأحكاـ الفقرة األوُف من اؼبادة ا
 .350 -349ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،وليد شريط 2
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ومن ّث ال هبوز أف وبتوي االستجواب موضوعا ـبالفا للدستور أو القانوف حّّت وإف َف 

 .1ينصا عليو صراحة

ػبرؽ إُف وجوب رفض قبوؿ أي استجواب يتضّمن ىذا ا 2وقد ذىب بعض الفقو

وإشعار صاحبو كتابة حّّت يتدارؾ ىذه اؼبخالفة  ،للدستور أو القانوف من قبل رئيس اجمللس

 اؼبسجّلة.

 أن ينصب االستجواب على اختصاصات احلكومة -2

ومن ثّ يكوف  ،من الطبيعي أّف اغبكومة ىي صاحبة االختصاص يف موضوع االستجواب

يف مقدورىا تربير تصرفاهتا أو ربّمل مسؤولياهتا عن التقصري اّلذي دفع أعضاء الربؼباف إُف الّلجوء 

كاف من غري اؼبعقوؿ أف يتم استجواب اغبكومة كّلها أو   2008. فقبل تعديل 3إُف استجواهبا

 هبوز استجواهبا . فمثال ال4أحد أعضائها عن عمل معنّي ىو من غري اختصاصها أو ىي ذبهلو

وىذا بسبب أّف ىذا األخري  ،واّلذي يبارسها بصفة منفردة ،عن عمل من أعماؿ رئيس اعبمهورية

أّف  ،ومن جانب آخر ،ال يبكن مسائلتو نظرا لعدـ وجود نص دستوري يقّرر مسؤوليتو ،من جانب

ال  2008ثو تعديل الرئيس يقـو هبذه األعماؿ دوف مشاركة اغبكومة. لكن بعد التغيري اّلذي أحد

                                      
 من: كالراجع   1
 .52ص  ،مرجع سبق ذكره ،موالي ىامشي -
 .198ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب -
ىامشي  ،. ذكره27ص  ،2002سبتمرب  ،3العدد  ،جامعة الكويت ،ؾبّلة اغبقوؽ ،االستجواب الربؼباين للوزراء يف الكويت ،ؿبمد عبد احملسن اؼبقاطع 2

 .52ص  ،مرجع سبق ذكره ،موالي
ص  ،2005 -2004سنة  ،افجامعة وىر  ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ ،تطور الرقابة الربؼبانية يف الّنظاـ السياسي اعبزائري ،عمار عباس 3

256. 
 .53ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي 4
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 ،باعتبار أّف رئيس اعبمهورية وفقا ؽبذا التعديل ىو رئيس للحكومة ،يبكننا أف نقبل هبذا القوؿ

 وبالتاِف يكوف الوزير األوؿ مسؤوال عن تصرفات الرئيس.

ألّف ىذه  ،أّما بالنسبة الستجواب اغبكومة عن أعماؿ السلطة القضائية فال يبكن

وربقيقا ؼببدأ  ،قابة الربؼبانية عمال دببدأ الفصل بني السلطاتاألخرية زبرج عن نطاؽ الر 

 .1االستقاللية

أو  ،يبكن استجواب اغبكومة اعبديدة عن أعماؿ اغبكومة السابقة إضافة إُف أنّو ال

استجواب وزير أحتفظ دبنصبو الوزاري يف اغبكومة اعبديدة عن أعماؿ منسوبة إليو يف الوزارة 

 .2السابقة

 متعّلقا بإحدى قضايا الساعة أن يكون  -3

اؼبعّدؿ  1996من دستور  133إّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري من خالؿ نص اؼبادة 

لكن ما يالحظ على ىذا  ،أشرتط أف يكوف موضوع االستجواب متعّلقا بقضية من قضايا الساعة

من معّن عاـ قد يثري  –قضايا الساعة  –الشرط أنّو جاء بصيغة مفتوحة نظرا ؼبا وبملو مصطلح 

. ويف ىذا اإلطار بالتحديد يطرح التساؤؿ حوؿ اؼبعيار اّلذي يبكن من خاللو اعتبار 3اعبدؿ حولو

زد على ذلك فإّف اعبهة  ،4وموضوع آخر ىبرج عن قضايا الساعة ،موضوع ما من قضايا الساعة

 اؼبخّولة ؽبا بالفصل يف ىذه اغبالة َف يتم التنصيص عليها ال يف الدستور وال يف القوانني.

                                      
 وما يليها. 196ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب ،. وكذلك350ص  ،مرجع سبق ذكره ،وليد شريط ،أنظر يف ذلك 1
 .53 ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي 2
 .339ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة...  ،عقيلة خرباشي 3
 .39ص  ،مرجع سبق ذكره ،آلية االستجواب... ،عقيلة خرباشي 4
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قضايا  « السالفة الذكر بشأف عبارة  133فإّف الغموض الوارد يف نص اؼبادة  ،وعليو

ستجواب ليس من قد يكوف يف صاٌف اغبكومة اّليت ترفض اإلجابة حبّجة أّف موضوع اال »الساعة

مع  ،. ومنو  فبطريقة أو بأخرى فإّف ىذا الرفض ىبدـ مركز اغبكومة أماـ الرأي العاـ1قضايا الساعة

 . 2األخذ بعني االعتبار التأثري السياسي يف ظل تواجد معارضة قوية داخل اجمللس

ة ويف ىذا الصدد ال وبق ألعضاء اجمللس الشعيب الوطين أو أعضاء ؾبلس األمّ  ،أخريا

أو تعّسفها  ،ترتيب أي جزاء على اغبكومة إذا تبنّي ؽبم زباذؽبا يف ازباذ ما يلـز ازباذه من إجراءات

 . 3يف استعماؿ سلطتها

 الفرع الثاين: إجراءات طرح االستجواب

بعد استيفاء الشروط السابقة الذكر يف طلب االستجواب اؼبقّدـ من أعضاء الربؼباف يودع 

 (.ثانياث يربمج لعرضو على اعبلسة اؼبخّصصة للرد عليو ) )أوال(ية لدى مكتب الغرفة اؼبعن

 

 

 

 

 
                                      

 .165ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ 1
 من: أنظر كال 2
 .351ص  ،مرجع سبق ذكره ،وليد شريط -
 .531ص  ،2002سنة  ،اعبزائر ،دار ىومو للنشر والتوزيع ،أساليب فبارسة السلطة يف الّنظاـ السياسي اعبزائري )دراسة مقارنة( ،عبد هللا بوقفة -
 .220ص  ،مرجع سبق ذكره ،السلطات االستثنائية لرئيس اعبمهورية اعبزائري... ،نصر الدين بن طيفور 3
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 أوال:إيداع االستجواب وحتديد جلسة النظر فيو

البد من القياـ بإجراء اإليداع وتبليغو  ،حّّت يتمكن أعضاء الربؼباف من تقدًن االستجواب

 .(2)ث بعد ذلك يتم ربديد اعبلسة للّنظر فيو  ،(1)للحكومة 

 إيداع االستجواب وتبليغو -1

يتم إيداع نص االستجواب لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين أو مكتب ؾبلس األّمة 

لكن  ،حبسب اغبالة. يف حني أّف الّنصوص الدستورية َف ربّدد اعبهة اؼبودع إليها االستجواب

ديد اعبلسة اّليت نظرا ألّف اؼبشرّع منح ىذا األخري رب ،يستنتج ضمنيا أّف اعبهة ىي مكتب اجمللس

 .1سيدرس فيها ىذا الّنص

وتتمثل  ،فإّف اعبهة حّددت بّدقة ،وخبالؼ اإليداع ،أّما خبصوص تبليغ نص االستجواب

واّليت بدورىا تبّلغ  ،يف كل من رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس ؾبلس األّمة حسب اغبالة

( ساعة اؼبوالية 48ؿ الثماين واألربعني )االستجواب إُف رئيس اغبكومة )الوزير األوؿ حاليا( خال

 .2إليداع نص االستجواب

 حتديد جلسة النظر يف االستجواب -2

يف البداية نشري إُف أّف ربديد جلسة الّنظر يف االستجواب كاف مرتوكا يف ظل الوثيقة 

فقد  1989أّما يف ظل دستور  ،ؼبكتب اجمللس الشعيب الوطين واغبكومة 1976الدستورية لسنة 

أّما يف ما  ،أصبحت ىذه الصالحية مطلقة ؼبكتب اجمللس الشعيب الوطين خالؿ الدورات العادية
                                      

 .353ص  ،مرجع سبق ذكره ،وليد شريط 1
 مرجع سبق ذكره. ،02-99من القانوف العضوي رقم  02ؼ  65اؼبادة  2



 8002ٌفصً اٌثبًٔ :              االحتفبظ ثبٌذٚس اٌشلبثً ٌٍجشٌّبْ فً ظً إٌظبَ اٌّؼتّذ ِٕز تؼذًٌ ا
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وىذا استنادا  ،بني الدورات فتحّدد باالتفاؽ بني كل من اغبكومة ومكتب اجمللس الشعيب الوطين

 .  19891الوطين لسنة من القانوف اؼبتضّمن تنظيم اجمللس الشعيب  91ألحكاـ اؼبادة 

فقد أصبحت ىذه الصالحية من اختصاص  ،1996ويف ظل الوثيقة الدستورية لسنة 

يف حني أّف الّنظاـ  ،2جهات ثالثة ىي: مكتب اجمللس الشعيب الوطين وىيئة التنسيق واغبكومة

 جواب.الداخلي جمللس األّمة َف ينص على اعبهة اؼبختصة بتحديد اعبلسة اّليت ينظر فيها االست

ومن بينهم النائب  ،احتج بعض الّنواب يف اجمللس الشعيب الوطين ،ويف ىذا الصدد

ورأوا أّف  ،بوعالـ قليعي على إقحاـ ىيئة التنسيق يف ربديد اعبلسة اؼبخّصصة لعرض االستجواب

ت األمر من شأنو أف يؤّدي إُف عرقلة اؼبعارضة يف فبارسة حّقها الرقايب على عمل اغبكومة يف الوق

 . 3اؼبناسب

فإّف ربديد اعبلسة اّليت هبب أف يدرس فيها  ،وعلى الرغم من ىذا االختالؼ

. 4( يوما من تاريخ إيداعو لدى مكتب اجمللس اؼبعين15االستجواب ال يتجاوز مّدة طبسة عشرا )

وعليو فإّف اؼبشرّع أحسن ما فعل عندما نص على ىذه اؼبّدة من تاريخ اإليداع وليس من تاريخ 

وأساس ذلك أّف اؼبشرّع لو أخذ حساب تاريخ اعبلسة من تاريخ التبليغ لكاف من شأنو أف  ،تبليغال

                                      
 .58ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي 1
 أنظر يف ذلك: 2
بالتشاور مع ىيئة التنسيق  ،وبّدد مكتب اجمللس الشعيب الوطين« واّليت نصت على أنّو: 1997من الّنظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطين لسنة  124اؼبادة  -

 .1997غشت سنة  13وافق اؼب 53.ج. ر. ع.  »اعبلسة اّليت سيجرى خالؽبا الّنظر يف االستجواب...  ،واغبكومة
بالتشاور مع  ،وبّدد مكتب اجمللس الشعيب الوطين أو مكتب ؾبلس األّمة « واّليت نصت على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  1ؼ  66اؼبادة  -

 . »اغبكومة اعبلسة اّليت هبب أف يدرس االستجواب فيها... 
 .266ص  ،مرجع سبق ذكره ،بة الربؼبانية... تطور الرقا ،عمار عباس ،لالستزادة أنظر يف ذلك 3
اؼبوالية لتاريخ  ،( يوما على األكثر15تكوف ىذه اعبلسة خالالػبمسة عشر ) «  واّليت نصت على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  2ؼ  66اؼبادة  4

 . »إيداع االستجواب 
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إُف التماطل يف  –خاصة إذا كاف ينتمي لألغلبية اؼبشّكلة للحكومة  –يدفع مكتب اجمللس اؼبعين 

 .1ي الشعبتبليغ نص االستجواب إُف اغبكومة حّّت يبنحها مّدة كافية للتهّرب من اؼبثوؿ أماـ فبثل

( يوما ىي مّدة طويلة 15واحملّددة خبمسة عشر ) ،أّما بالنسبة ؼبّدة الرد عن االستجواب

قضايا  –خاصة إذا كاف موضوع االستجواب يدور حوؿ قضية من قضايا الساعة  ،نسبيا

 .2ويقّلل من ضباس الربؼبانيني ،فبّا يفقد االستجواب أنبيتو –إستعجالية 

والقانوف العضوي وكذا  2008اؼبعّدؿ سنة  1996دستور إضافة إُف أّف سكوت 

فبّا يؤّدي  ،الّنظاـ الداخلي للغرفتني عن حالة تصادؼ طرح االستجواب مع هناية الدورة التشريعية

 .3إُف عدـ إحرتاـ اؼبّدة احملّددة قانونا لإلجابة عن االستجواب

 ثانيا: عرض االستجواب والرد عليو

ث  ،(1)يقـو أصحاب االستجواب بعرضو  ،اؼبخّصصة لالستجواببعد ربديد اعبلسة 

 .(2)تتوُف اغبكومة بالرد عليو يف اآلجاؿ احملّددة قانونا 

 

 

 

                                      
 من:  أنظر كال 1
 .267ص  ،مرجع سبق ذكره ،تطور الرقابة الربؼبانية...  ،عمار عباس -
 .58ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي -
 .542 -541ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،أساليب فبارسة السلطة يف الّنظاـ السياسي اعبزائري ،عبد هللا بوقفة ،ؼبزيد من التفاصيل أنظر 2
 .220ص  ،مرجع سبق ذكره ، طبيعة نظاـ اغبكم...،عيسى طييب 3
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 عرض االستجواب -1

 ،1منو 67إّف القانوف العضوي الّناظم للعالقة بني اغبكومة وغرفيت الربؼباف أّكد يف اؼبادة 

تناوؿ موضوع االستجواب خالؿ جلسة اجمللس أّف مندوب أصحاب االستجواب يقّدـ عرضا ي

 ،شرط أف يبنّي فيو الوقائع وأدلة إسنادىا ،2الشعيب الوطين أو ؾبلس األّمة اؼبخّصصة ؽبذا الغرض

وهبب أف تكوف األدلة حاضرة ال أف يتم  ،وكذا االنتقادات وحّّت االهتامات اؼبوّجهة للحكومة

 . 3تصّيدىا من خالؿ ما تكشف عنو اؼبداخالت

 الرد على االستجواب -2

إّف الّنصوص القانونية يف اعبزائر أصبعت على أّف اغبكومة ىي اؼبكّلفة بالرد على 

يف فقرهتا  67ويظهر ذلك جليا من خالؿ نص اؼبادة  ،االستجواب اؼبوّجو ؽبا من أعضاء الربؼباف

  »ذبيب اغبكومة عن ذلك  « واّليت نصت على أنّو ،02-99الثانية من القانوف العضوي رقم 

أي على نص االستجواب. لكن التساؤؿ اّلذي يطرح نفسو يف ىذا الشأف ىو ما اؼبقصود 

باغبكومة يف ىذا الّنص؟. ىل اؼبقصود أف هبيب الوزير األوؿ على موضوع االستجواب؟. أـ 

الستجواب اؼبقصود ىو أف هبيب الوزير اؼبختصة وزارتو دبوضوع االستجواب؟. أـ أنّو ما داـ ا

 موّجو للحكومة فيجب أف ربضر اغبكومة بأكملها لإلجابة عليو؟.

                                      
يقّدـ مندوب أصحاب االستجواب عرضا يتناوؿ موضوع استجوابو خالؿ  « واّليت نصت على أنّو: 02-99لقانوف العضوي رقم من ا 1ؼ  67اؼبادة  1

 . »جلسة اجمللس الشعيب الوطين أو ؾبلس األّمة اؼبخّصصة ؽبذا الغرض 
 .59ص  ،مرجع نفسو ،ىامشي موالي 2
 .147ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي 3
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بالرجوع إُف اؼبمارسة الربؼبانية قبد أّف الوزير اؼبختصة وزارتو دبوضوع االستجواب عادة ىو 

. وعلى ىذا األساس فقد 1اّلذي يرّد على ىذا اؼبوضوع خالؿ اعبلسة اؼبخّصصة ؽبذا الغرض

وذلك يف اعبلسة العلنية اؼبنعقدة يـو  ،فا حادا يف اجمللس الشعيب الوطينأثارت ىذه اؼبسألة خال

حيث أّكد فيها رئيس الكتلة الربؼبانية غبركة ؾبتمع السلم )ضبس( أّف  2003جانفي  09

يرتبط  2االستجواب اؼبتعّلق باػبروقات اغباصلة يف القانوف اؼبتضّمن تعميم استعماؿ الّلغة العربية

لذلك هبػب أف هبيػب عػنو رئػيس اغبكومة )الوزير األوؿ حاليا( دوف أي وزير  ،ّمةدبسألة هتّم األ

إاّل أنّو وبعد  ،02-99من القػانوف العضػوي رقػم  65وأستند يف ذلك علػى نػص اؼبادة  ،آخر

الوزير اؼبكّلف بالعالقات مع الربؼباف  ،نقاش طويل حوؿ ىذا األمر تقّدـ السيد نور الدين طالب

 ،02-99الفقرة الثانية من القانوف العضوي رقم  67ة مستندا يف ذلك على نص اؼبادة لإلجاب

 ،واّليت يفهم منها أهّنا ال تلـز رئيس اغبكومة )الوزير األوؿ حاليا( شخصيا بالرد على االستجواب

وىو األمر اّلذي أثار حفيظة الّنواب  ،وبالتاِف فهو موّجو للحكومة ككل وليس لشخص معنّي 

 .3ى إُف مغادرة أصحاب االستجواب لقاعة اعبلساتوأدّ 

 ،أي يتم النظر إُف طبيعة اؼبوضوع ،يف ىذا السياؽ يستحسن إعماؿ اؼبعيار اؼبوضوعي

عندئذ يوكل األمر إُف رئيس اغبكومة )الوزير  ،فإذا تبنّي أّف موضوع االستجواب يتعّلق دبسألة عامة

                                      
 .268ص  ،مرجع سبق ذكره ،تطور الرقابة الربؼبانية... ،عمار عباس 1
جانفي  16 اؼبؤّرخة يف ،03الصادر باعبريدة الرظبية رقم  ،اؼبتضّمن تعميم استعماؿ الّلغة العربية 1991جانفي  16اؼبؤرّخ يف  05-91القانوف رقم  2

ديسمرب  21اؼبؤرخة يف  ،81ج. ر. رقم  ،05-91اؼبعّدؿ واؼبتّمم للقانوف رقم  1996ديسمرب  21اؼبؤرّخ يف  30-96. وكذلك األمر رقم 1991
1996 . 

 .148 -147ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي 3
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فصاحب القطاع  ،موضوع االستجواب بقطاع معنّي أّما إذا أتصل  ،األوؿ حاليا( لإلجابة عليو

 .1يوكل األمر إليو

أّف عدـ ربديد اعبهة اؼبختّصة بدقة للرد على  ،وعليو يبكن القوؿ خبصوص ىذه اؼبسألة

 ،وبالتاِف مصلحة رئيس اعبمهورية ،موضوع االستجواب من شأنو أف ىبدـ مصلحة اغبكومة

 .2008حادية السلطة التنفيذية اّليت كرسها تعديل باعتبار أّف اغبكومة حكومتو خاصة يف ظل أ

 الفرع الثالث: مدى فاعلية االستجواب الربدلاين

يتبنّي أهّنا  ،إّف اؼبالحظ من خالؿ تفحص الّنصوص القانونية اؼبنّظمة ألداة االستجواب

إذ  ،أّف االستجواب من جهة ال يرتّتب عليو نتائج تؤثّر على اغبكومة ،ومرد ذلك ،ليةعاعديبة الف

ومن جهة  ،وبالتاِف توقيع اؼبسؤولية السياسية للحكومة ،أنّو ال يبنح للّنواب اغبق يف إصدار الئحة

إُف غاية  2007أخرى أّف عدـ التجاء الربؼبانيني ؽبذه الوسيلة خاصة يف الفرتة اؼبمتدة من سنة 

أو أّف ىذه الوسيلة شكلية  ،يؤّكد إّما أّف اغبكومة َف زبطئ يف تنفيذ ـبطط عملها 2015سنة 

 .2خاصة عندما َف يبنحها اؼبشرّع قيمتها القانونية كأساس إلقامة اؼبسؤولية السياسية ،العمل هبا

ويرجع السبب يف ذلك إُف استناد  ،ومن ث فإّف آلية االستجواب تبقى غري ؾبدية

وعليو فاألغلبية اؼبعضدة  ،بية برؼبانية ربوؿ دوف ظهور أيّة معارضة ؽبا إاّل برضاىااغبكومة على أغل

                                      
 .43ص  ،مرجع سبق ذكره ،آلية االستجواب... ،عقيلة خرباشي 1
 .208 -207ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 2
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وىذا حّّت ولو مّت ربط إثارة  ،للحكومة يصعب أف تسمح بازباذ قرار يعاكس إرادة اغبكومة

 .1اؼبسؤولية السياسية للحكومة بنجاح االستجواب

 ،س الشعيب الوطين ظل ؿبتشماإضافة إُف أّف استخداـ االستجواب من قبل نواب اجملل

وصل ؾبموع االستجوابات  2002إُف سنة  1997فخالؿ الفرتة التشريعية اؼبمتدة مابني سنة 

مت تقدًن تسعة  2007وسنة  2002. وخالؿ الفرتة التشريعية اؼبمتدة مابني سنة 2(07إُف سبع )

ورغم ذلك فإّف  ،3لسابقة( استجوابات منها استجواباف كانا مؤجالف من الفرتة التشريعية ا09)

 ىذا الرقم ضعيف مقارنة مع آلية السؤاؿ.   

فإّف الّنواب َف يستخدموا ىذه  2015إُف سنة  2007أّما الفرتة اؼبمتدة من سنة 

 وىذا نظرا لعزوؼ الّنواب عن فبارستها نتيجة ؼبعرفتهم اؼبسّبقة بعدـ جدوى ىذه اآللية. ،اآللية

وإُف غاية اليـو )الدورة الربيعية لعاـ  ،وعلى امتداد العهدة األوُف ،وبالنسبة جمللس األّمة

واكتفى ىذا اجمللس باستعماؿ آلية السؤاؿ فقط  ،( فلم يستخدـ أعضاؤه أبدا االستجواب2015

                                      
 من: أنظر كال 1
 .149ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي -
 .108ص  ،مرجع سبق ذكره ،ضبيد مزياين -
 فيما يلي: 2002إُف غاية  1997حيث سبثلت االستجوابات اؼبقدمة خالؿ العهدة التشريعية اؼبمتدة من سنة  2
 وترتب عنو إنشاء عبنة ربقيق. ،1997أكتوبر  23استجواب يتعّلق بالتجاوزات اغباصلة يف االنتخابات احمللية يف  -
 وترتب عنو إنشاء عبنة ربقيق. ،1997اب يف أكتوبر استجواب يتعّلق باؼبساس باغبصانة الربؼبانية لبعض النو  -
 .2000واعببهة الديبقراطية يف  –العدؿ  –استجواب يتعّلق دبوقف اغبكومة من قضية اعتماد حركة الوفاء  -
 .2001استجواب حوؿ موقف اغبكومة من قضية اعتماد اعببهة الديبقراطية يف  -
 .2001استجواب حوؿ قضية اؼبفقودين يف  -
 . 2001تجواب حوؿ غلق اجملاؿ اإلعالمي العمومي يف اس -
 .2003وأجل إُف  2001اؼبعّدؿ واؼبتمم لو يف  30 – 66واألمر  ،اؼبتضمن تعميم اللغة العربية 05 -91استجواب حوؿ خرؽ القانوف رقم  -

 .291 – 290ص ص  ،2002اعبزء الثاين  ،(2002 -1997حصيلة اجمللس الشعيب الوطين يف الفرتة التشريعية الرابعة ) ،ؼبزيد من التفاصيل راجع
 – 2002وفقا ؼبا ورد يف حصيلة الدورة التشريعية اػبامسة ) ،(2007 - 2002جدوؿ يبنّي االستجوابات اؼبوجهة من قبل اجمللس الشعيب الوطين ) 3

 .3اؼبلحق رقم  ،. أنظر http://www.mrp.gov.dzتفحص اؼبوقع االلكرتوين اػباص بوزارة العالقات مع الربؼباف:  ،(2007



 8002ٌفصً اٌثبًٔ :              االحتفبظ ثبٌذٚس اٌشلبثً ٌٍجشٌّبْ فً ظً إٌظبَ اٌّؼتّذ ِٕز تؼذًٌ ا
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ويف ىذا اإلطار فإّف ؾبلس األّمة هبذه  ،بالرغم من أّف أثارىا ال زبتلف عن أثار آلية االستجواب

ودبوقفو ىذا يشّكل دعامة للحكومة. وعلى  ،ب دور اؼبتفرج بالنسبة لالستجوابالوضعية يبقى يلع

 ،وكما سبق القوؿ البد من إعادة النظر يف الشروط الاّلـز توافرىا يف االستجواب ،ىذا األساس

 .1ألنّو من غري اؼبنطقي أف نساوي بني مؤسستني نبا يف األصل متمايزتني عضويا ووظيفيا

فإّف االستجواب يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري أصبح ؾبرد طلب  ،ىاوؽبذه األسباب وغري 

أّما يف بعض التشريعات ذبد أّف  ،2معرفة بيانات أو معلومات يف مسألة معّينة ال أكثر وال أقل

أو ينتهي إُف  ،االستجواب يعقبو مناقشة واسعة تنتهي إّما بشكر وإثراء حالة قياـ اغبكومة بواجبها

أو  ،واّليت قد تكوف فردية تؤّدي إُف سحب الثّقة من اؼبستوجب ،مسؤوليتها السياسيةإدانتها وطرح 

 .3تضامنية تؤّدي إُف سحب الثّقة من اغبكومة بأكملها

ال ترّتب  –االستجواب  –وما يؤكد ىذا أّف إقرار اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري ؽبذه األداة 

ة اؼبسؤولة عن اػبطأ مثلما ىو معموؿ بو يف بعض أي أثار مادية يبكن أف تؤّدي إُف إقالة الوزار 

 . 4األنظمة

أخريا لبلص فبّا سبق إُف القوؿ أّف إبقاء اؼبؤّسس الدستوري على االستجواب يف ظل 

اّلذي جعل رئيس اعبمهورية يستأثر باختصاصات السلطة  ،2008التعديل الدستوري سنة 

                                      
 .49ص  ،مرجع سبق ذكره ،آلية االستجواب... ،عقيلة خرباشي 1
 .149ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي 2
 .345ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 3
 .98ص  ،جع سبق ذكرهمر  ،سليمة عّبة 4
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وىذا ما يتناىف مع طريقة  ،رئيس اعبمهوريةيؤّدي بطريقة غري مباشرة إُف استجواب  ،التنفيذية

 . 1انتخابو

فإّف االحتفاظ بآلية االستجواب يتناقض مع الّنظاـ الرئاسي اّلذي تبناه صراحة  ،ومن ثّ 

على أساس أّف اغبكومة يف ظل ىذا الّنظاـ ليست يف حاجة إُف كسب ثقة  ،2008تعديل 

 بل أّف الثقة الواجب توافرىا ىي ثقة الرئيس يف معاونيو. ،الربؼباف

 ادلطلب الثالث: التحقيق الربدلاين

يعترب التحقيق الربؼباين شكال من أشكاؿ الرقابة الربؼبانية اّليت يبارسها اجمللس النيايب على 

كافة ىدفهم الكشف عن   ،وتقـو بالتحقيق عبنة مؤلّفة من أعضاء ينتخبهم الربؼباف ،اغبكومة

ووبق ؽبا االطالع على كل  ،العناصر اؼبادية واؼبعنوية يف مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة

واالستفسار عن صبيع اؼبالبسات  ،واستدعاء اؼبسؤولني للمثوؿ أمامها ،اؼبستندات والوثائق

 .  2 والوقائع

فإّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري أقّر لكل غرفة من الربؼباف اغبق يف فبارسة  ،وعليو

ورغم أّف ىذا الشرط  ،3غري أنّو أشرتط ضرورة تشكيل عباف ربقيق خاصة ؽبذا الغرض ،التحقيق

بة إاّل أنّو يشّكل عائقا أماـ الربؼباف يف فبارسة الرقا ،يهدؼ إُف تفرّغ ىذه الّلجنة للمهّمة اؼبنوطة هبا

                                      
اؼبعّدؿ  1996من دستور  01ؼ  71اؼبادة  ،حيث أّف رئيس اعبمهورية يستمد سلطانو من قبل اإلرادة الشعبية دبوجب االقرتاع العاـ اؼبباشر والسري. أنظر 1

 .2008سنة 
 .170ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ 2
أف تنشئ  يف أي وقت عباف ربّقق يف  ،يف إطار اختصاصاهتا ،كل غرفة من الربؼباف « تنص على أنّو: 2008اؼبعّدؿ  سنة  1996من دستور  161اؼبادة  3

 . »قضايا ذات مصلحة عامة 
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)الفرع 1خاصة من قبل عبانو الدائمة اّليت مت إبعادىا من فبارسة التحقيق ،على نطاؽ واسع

إاّل أّف تعّدد القيود اؼبفروضة عليها ربوؿ  ،وحّّت وإف مّت اللجوء للجاف التحقيق اػباصة ،األول(

 )الفرع الثاين(.دوف تفعيل ىذه اآللية الرقابية 

 الدائمة عن شلارسة التحقيق الربدلاينالفرع األول: إبعاد اللجان 

إذ أهّنا تسمح جبمع  ،إّف إسناد التحقيق إُف إحدى عباف التحقيق يعد وسيلة أكثر فعالية

معلومات أكثر مصداقية حبكم زبّصصها وإطالعها عن قرب وبصفة دائمة ؼبختلف األعماؿ 

 .2اغبكومية

جمعية الوطنية خّولت للجاف من الّنظاـ الداخلي لل 145ففي فرنسا قبد أّف اؼبادة 

الدائمة من خالؿ مقّرريها صالحية ربرير تقارير استعالمية على مدار السنة حوؿ العمل 

وال القانوف  ،. أّما يف اعبزائر فمن جانب قبد أّف ال األنظمة الداخلية لغرفيت الربؼباف3اغبكومي

ِكل سلطة التحقيق إُف مقّرري الّناظم للعالقة بني اغبكومة والربؼباف يُو  02-99العضوي رقم 

يف فقرهتا الثانية نصت على أّف الّلجاف يبكنها  133ومن جانب آخر أّف اؼبادة  ،الّلجاف الدائمة

 ،02-99من القانوف العضوي رقم  27. وبالنسبة للمادة 4أف تستمع إُف أعضاء اغبكومة

يف ؾباؿ الرقابة الربؼبانية إُف  إاّل أهّنا ال ترقى ،5وبتحفظ واحتشاـ عاعبت ضوابط آلية االستماع

                                      
 .209ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 1
 .151ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي 2
 .http://www.assemblee-nationale.frتفحص اؼبوقع اإللكرتوين:  3
 .  » يبكن عباف الربؼباف أف تستمع إُف أعضاء اغبكومة  « نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  133اؼبادة  4
إُف  ،يف إطار جدوؿ أعماؽبا وصالحيتها ،للجاف الدائمة بالربؼباف اغبق يف أف تستمع « :تنص على أنّو 02-99من القانوف العضوي رقم  1ؼ  27اؼبادة  5

 . »كما يبكنها االستماع إُف أعضاء اغبكومة كّلما دعت الضرورة إُف ذلك   ،فبثل اغبكومة
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 ،وىذا بالرغم من معرفتها الواسعة بتفاصيل العمل اغبكومي يف ؾباؿ زبّصصها ،درجة التحقيق

 وكفاءهتا يف صبيع اؼبعلومات واغبقائق.

ويف كل األحواؿ فإّف الّنصوص القانونية زبّوؿ ؽبذه الّلجاف إمكانية مراقبة العمل اغبكومي 

واّليت يراد من  ،وتوجيو األسئلة اؼبباشرة للوزير اؼبعين ،اريع القوانني احملالة إليهاعن طريق مناقشة مش

وعلى الوزير اؼبختص يف  ،خالؽبا االستفسار حوؿ بعض اؼبسائل اّليت ؽبا عالقة دبشروع القانوف

 ومنو فإّف كل ىذه التدخالت اؼبوّجهة للوزير ،ىذه اغبالة الرد عن االنشغاالت اؼبطروحة عليو

ومن شبّة تكوف الّلجنة الدائمة قد  ،1يتم تدوينها يف ؿبضر يوزّع على الّنواب ،وكذا األجوبة ،اؼبعين

غري أّف ىذه الرقابة مقّيدة باؼبوضوع  ،مارست نوعا ما رقابة على عمل من أعماؿ اغبكومة

 .2واّلذي هبب أف يكوف ضمن اختصاصها ،اؼبعروض

أّف مهّمة الّلجاف الدائمة تصطدـ بتأثري اغبكومة يف عملها خاصة  ،لكن اؼبلفت لالنتباه

وأّف أعضاء ىذه الّلجاف ينتموف إُف اجملموعات الربؼبانية اّليت تتقاسم اؼبقاعد بكيفية تتناسب مع 

ودبا أّف أساس قياـ ىذه  ،عدد أعضاء كل ؾبموعة برؼبانية مقارنة بالعدد األقصى ألعضاء كل عبنة

فإّف حزب األغلبية وؾبموعتو الربؼبانية سيقيماف أساسا قويا لصد كل  ،حزيب ال غري اجملموعات ىو

 ،والّنتيجة دعم الّلجاف الدائمة للحكومة مهما كاف األمر ،ؿباوالت التشكيك يف العمل اغبكومي

رير وتصّوت باؼبوافقة إذا أيّد التق ،دبعّن أّف الّلجاف تصّوت ضد التقرير إذا خالف توجهات اغبكومة

                                      
 .210ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 1
 .351ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 2
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وعليو فالّلجاف هبذا اؼبنطق تكوف مع اغبكومة سواء أصابت أـ  ،مشروع القانوف احملاؿ إليها

 .1أخطأت

يبكن القوؿ أّف دور الّلجاف الدائمة لغرفيت الربؼباف يف التشريع ويف الرقابة  ،وبناء على ىذا

عّن اغبقيقي. وليست وسيلة رقابية باؼب ،وأصبحت ال تعدوا أف تكوف آلية استعالمية ،أضمحل

وىي  ،وعلى خالؼ ىذا قبد الّلجاف الدائمة يف أمريكا توصف بأهّنا ؾبالس تشريعية مصغرة

وسبارس سلطة  ،فهي سبارس دورا رقابيا بالنيابة ،األقوى على اإلطالؽ يف ؾباؿ الرقابة على اغبكومة

 .2اإلشراؼ على إدارة الربامج ومراقبة مدى تقّدمها وتراجعها يف التنفيذ

أّف اؼبشرّع اعبزائري أبعد الّلجاف الدائمة عن القياـ بالتحقيق  ،ا تقّدـ لبلص إُف القوؿوفبّ 

وضّيق من سلطاهتا يف ؾباؿ االستماع ومراقبة األداء  ،وأوكلو إُف الّلجاف اػباصة ،الربؼباين

ـ باإلضافة إُف عد ،ومن إمكانية إجراء جلساهتا علنيا ،وضّيق من مساحة االستماع ،اغبكومي

ومتابعة وتقييم مدى تقّدـ تطبيق القوانني الصادرة عن  ،منحها إمكانية اؼبعاينة اؼبيدانية واإلشراؼ

 .3الربؼباف

 

 

 

                                      
 .152ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية... ،عقيلة خرباشي 1
ص ص  ،2013-2012سنة  ،جامعة باتنة ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ ،فعالية الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف اعبزائر ،ميلود ذبيح 2

271- 272. 
 .279 -274ص ص  ،رجع نفسواؼب 3



 8002ٌفصً اٌثبًٔ :              االحتفبظ ثبٌذٚس اٌشلبثً ٌٍجشٌّبْ فً ظً إٌظبَ اٌّؼتّذ ِٕز تؼذًٌ ا
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 الفرع الثاين: القيود الواردة على جلان التحقيق الربدلانية

خّوؿ للربؼباف حق  ،منو 161ودبقتضى اؼبادة  ،2008اؼبعّدؿ سنة  1996 إّف دستور

إنشاء عباف التحقيق إذا تبنّي أنّو َف يقتنع بالبيانات والتوضيحات اليّت تقّدمها لو السلطة التنفيذية 

أو أف يقف على اغبقيقة بنفسو إذا ما دخلو شك أو َف يطمئن لسبب من  ،عن طريق أجهزهتا

كشف عن االكبرافات يف ومن ّث فإّف إنشاء ىذا النوع من الّلجاف ىو وسيلة لل ،األسباب

 .1القطاعات واإلدارات

ىي أقل  ،أّف ىذه الرقابة اّليت يبارسها الربؼباف بواسطة عباف التحقيق ،لكن ما يالحظ

قد  86إُف  76يف مواده من  02-99وأساس ذلك أّف القانوف العضوي رقم  ،قباعة وفعالية

 .2كوف مطلقة دوف قيودحبيث َف يرتؾ اجملاؿ ألي مادة يف أف ت ،قّلص من ىذا اغبق

 من خالؿ ىذا سنتناوؿ القيود اّليت قد ربوؿ دوف تفعيل ىذه اآللية الرقابية فيما يلي:

 أوال: قيد النصاب

 3من القانوف العضوي السالف الذكر 77يستلـز إلنشاء عباف التحقيق حسب اؼبادة 

( 20التصويت على الئحة يتم إيداعها لدى مكتب اجمللس اؼبعين بشرط أف يوّقعها عشروف )

ومن ّث يبدوا أنّو ليس من السهل التوّصل إُف  ،( عضوا حسب اغبالة20أو عشروف ) ،نائبا

والّدليل على ذلك أّف اؼبشرّع من جهة قّيد إنشاء ىذه الّلجنةبتحقيق  ،إمكانية تأسيس عبنة ربقيق

                                      
 .84ص   ،مرجع سبق ذكره ،خدوجة خلويف 1
 .153ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية... ،عقيلة خرباشي 2
بالتصويت على اقرتاح  يتم إنشاء عبنة التحقيق من اجمللس الشعيب الوطين أو من ؾبلس األّمة« نصت على أنّو:  02-99من القانوف العضوي رقم  77اؼبادة  3

 . »( عضوا يف ؾبلس األّمة 20( نائبا أو عشروف )20ويوّقعها على األقل عشروف ) ،مكتب اجمللس الشعيب الوطين أو من ؾبلس األّمةالئحة يودعها لدى 
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ومن جهة  ،فبّا يعيق تشكيلتها ويبنع اؼبعارضة من فبارسة حّقها يف الرقابة الربؼبانية ،اب ؿبّددنص

أخرى أنّو ال يبكن تصور أّف األغلبية الربؼبانية ستّتخذ مبادرة إنشاء عبنة ربقيق يف عمل حكومة 

هّمتها إاّل إذا أّف ىذه الّلجاف ال تنشأ وتقـو دب« وحسب تعبري األستاذ سعيد بوشعري:  ،تساندىا

 .1» رغبت اغبكومة واألغلبية معا نتيجة انتمائها إُف ذبمع واحد

يبدوا من خالؿ ىذا التحديد أّف اؼبشرّع أراد أف يقرب أي فكرة يف ذىن فوج برؼباين 

. أضف إُف ذلك أنّو حّّت ولو بادرت 2ومنو إجهاض أي مبادرة تصدر عن اؼبعارضة ،معارض

فإّف األغلبية الربؼبانية اؼبساندة للحكومة تلجأ إُف  ،قيق حوؿ موضوع معنّي اؼبعارضة بإنشاء عبنة رب

 عدـ اؼبوافقة على الالئحة. 

 ثانيا: قيد التحقيق القضائي

بعدـ إمكانية إنشاء عبنة ربقيق  02-99من القانوف العضوي رقم  79تقضي اؼبادة 

ـ اعبهات القضائية إذا تعّلق األمر عندما تكوف الوقائع قد أّدت إُف متابعات ما تزاؿ جارية أما

أي أّف عبنة التحقيق يف ىذه اغبالة مقّيدة بعدـ فتح  ،3ونفس اؼبوضوع واألطراؼ ،بنفس األسباب

 ربقيق قضائي.

ومن  ،فالفقو اؼبعارض ،ويف ىذا اإلطار بالتحديد أنقسم الفقو إُف معارض وآخر مؤيّد

أّف اغبكومة تتخذ مبدأ الفصل بني السلطات ذريعة   « األستاذ عبد الرضبن القادري يؤكد: ،بينهم

                                      
 .277ص  ،1993سنة   ،اعبزائر ،الطبعة الثانية ،دار اؽبدى ،الّنظاـ السياسي اعبزائري ،سعيد بوشعري 1
 .555ص  ،مرجع سبق ذكره ،أساليب فبارسة السلطة ... ،عبد هللا بوقفة 2
ال يبكن إنشاء عبنة ربقيق عندما تكوف الوقائع قد أدت إُف متابعات ما تزاؿ جارية أماـ  « تنص على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  79اؼبادة  3

 . »اعبهات القضائية إذا تعّلق األمر بنفس األسباب ونفس اؼبوضوع واألطراؼ 
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. وكذلك ذىب األستاذ ؿبمد باىي 1»ؼبنع الربؼباف من مواصلة ربقيقاتو دبجرد فتح ربقيق قضائي 

أّف الربؼباف هبد نفسو مضطرا إُف مواصلة ربقيقو إّما ألنبية اؼبوضوع  « أبو يونس إُف القوؿ:

قايب. وإما خشية من أف تكوف اغبكومة قد عبأت إُف إحالة بالنسبة ألداء دوره التشريعي أو الر 

ارة ػفبّا يفضي إُف إث ،ري الربؼباف ربقيقا سياسيا بشأنوػربا من أف هبػاؼبوضوع إُف القضاء هت

 . 2 »مسؤوليتها 

أّف السوابق الربؼبانية يف    « :الدكتور عادؿ الطبطبائي يرىومن بينهم  ،أّما الفقو اؼبؤيّد

كل من فرنسا ومصر أكدت على رفض إجراء ربقيقني يف نفس اؼبوضوع، األوؿ سياسي )برؼباين( 

والثاين قضائي، وما وجود بعض اغباالت يف فرنسا اّليت استمرت فيها عبنة التحقيق أداء عملها، 

ضاؼ إُف ذلك أّف السلطة رغم من وجود ربقيق قضائي، إاّل استثناءا من القاعدة العامة. ي

القضائية بإمكاهنا شل عمل عبنة التحقيق، عندما تضع يدىا على الوثائق واؼبستندات، وقد ربجز 

على األشخاص اؼبشتبو فيهم،  وبالتاِف فال جدوى من إنشاء عبنة ربقيق أو االستمرار يف عملها، 

 .3 » وىي عاجزة عن فبارسة عملها

 

 

                                      
 ،1985 ،الطبعة الثالثة ،اؼبغرب ،الدار البيضاء ،دار النشر اؼبغربية ،الّنظاـ السياسية ،لوجيز يف اؼبؤسسات السياسية والقانوف الدستوريا ،عبد الرضبن القادري 1

 – 2006سنة  ،جامعة معسكر ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،التحقيق الربؼباين )دراسة مقارنة( ،خبتة دنداف ،. ذكر من طرؼ170ص 
 .111ص  ،مرجع سبق ذكره ،2007

 .115ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد باىي أبو يونس 2
 .86 – 85عادؿ الطبطبائي، مرجع سبق ذكره، ص ص   3
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واالحرتاـ  ،األمر يف الظاىر ىو تكريس ؼببدأ الفصل بني السلطاتمن كل ىذا يتبنّي أّف 

إاّل أّف اغبقيقة تكمن يف كوف التحقيق الربؼباين ىبتلف كثريا عن  ،1ؼببدأ استقاللية السلطة القضائية

. زد على 2دبعّن أّف عباف التحقيق تقـو بتحقيقات سياسية وال تعاقب أحد ،التحقيق القضائي

ذه اؼببادئ كقيد على عملية التحقيق الربؼباين قد يشّجع اغبكومة على منع ذلك فإّف تكريس ى

وكما  ،3العدالة والتهرب من مناقشتو برؼبانيا وذلك من خالؿ إحالة اؼبلف إُف ،إحداث عباف ربقيق

قد يؤثّر على اعبهات اؼبأمورة   –باعتباره جزء من اغبكومة  –هبوز القوؿ كذلك أّف وزير العدؿ 

 بتحريك الدعوى العمومية. 

 ثالثا: قيد تشكيل اللجنة

ال  4 99/02رقم  من القانوف العضوي 81إّف عبنة التحقيق حسب ما تضمنتو اؼبادة 

وىو ما قد ينقص من  ،ة اؼبتضّمنة إنشاء ىذه الّلجنةيعنّي فيها األعضاء اّلذين وّقعوا على الاّلئح

ومن  ،. ىذا من جهة5ال سيما إذا كاف األعضاء اؼبعّينوف من معارضي اؼببادرة ،فعالية التحقيق

وال اؼبقاييس اّليت  ، ربّدد من يقـو باختيار أعضاء عبنة التحقيقجهة ثانية يبدو أّف ىذه اؼبادة َف

لكن بالرجوع إُف اؼبمارسة الربؼبانية قبد أّف مكتب الغرفة اؼبعنية  ،يتم على أساسها ىذا االختيار
                                      

 من: أنظر كال 1
 .114 -113ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبّمد باىي أبو يونس -

- Bennabou  Kirane Fatiha, Droit parlementaire algérien, O. P. U, Alger, tome 2, 2009, p 197.  
 .154ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية... ،عقيلة خرباشي 2
 .137ص  ،مرجع سبق ذكره ،رابح شامي 3
اؼبتضمنة إنشاء ىذه  ال يعنّي يف عبنة ربقيق النواب أو أعضاء ؾبلس األّمة اّلذين وقعوا الالئحة « تنص على أنّو: 02-99من القانوف العضوي  81اؼبادة  4

 . »الالئحة 
 : راجع 5
 .172 -171ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ -
 .86ص  ،مرجع سبق ذكره ،خدوجة خلويف -
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 ،1يقـو بتحديد عدد أعضاء الّلجنة بنفس الكيفية اّليت يتم فيها توزيع اؼبقاعد على الّلجنة الدائمة

وىذا بطبيعة األمر  ،ية برؼبانية يف مقاعد عبنة التحقيقأي أّف األغلبية الربؼبانية يف الغرفة سبثّلها أغلب

 ويطعن يف حيادىا خاصة إذا كانت اغبكومة منبثقة عن أغلبية برؼبانية.  ،ال ىبدـ عمل الّلجنة

 رابعا: قيد الوثائق وادلعلومات السرية واإلسرتاتيجية

ما سلف فإنّو يبكن للجنة التحقيق ك ،من القانوف العضوي 84و 83حسب اؼبادتني 

 ،وؽبا اغبق يف االطالع على الوثائق وأخذ نسخة منها ،الذكر أف تعاين أي شخص أو أي مكاف

غري أنّو استثنيت يف ىذه اغبالة الوثائق اّليت تكتسي طابعا سريا واسرتاتيجيا سبس بالدفاع الوطين أو 

 .2اؼبصاٌف اغبيوية لالقتصاد الوطين أو أمن الدولة الداخلي واػبارجي

ومنو يطرح  ،فإّف مفهـو السرية واإلسرتاتيجية مفهـو مطاطي ،ىذا الصدد بالتحديدويف 

أّما بالنسبة جملاؿ الدفاع الوطين إذا مت استبعاده فاألمر  ،التساؤؿ عن اؼبقصود باإلسرتاتيجية؟

لكن استبعاد اؼبصاٌف اغبيوية لالقتصاد الوطين وأمن الدولة الداخلي واػبارجي من  ،معقوؿ ومنطقي

. كما يطرح االستفسار 3ؾباؿ تدخل عباف التحقيق ىو تقليص لسلطات الربؼباف يف رقابة اغبكومة

ويف ىذه اغبالة ال يوجد أي نص  ،بشأف اؼبسؤوؿ عن تقدير مدى توافر االستثناءات اؼبذكورة

ف يف واّليت بدورىا يبكن أف تتعسّ  ،ومن ّث عمليا سيرتؾ األمر للحكومة ،قانوين ينّظم ىذه اؼبسألة

 .4فبّا ينجم عنو إفراغ عباف التحقيق من معّن وظيفتها ،توظيف ىذه االستثناءات

                                      
 .154ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية... ،عقيلة خرباشي 1
 .02-99من القانوف العضوي رقم  1ؼ  84اؼبادة  2
 .355ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 3
 .138ص  ،مرجع سبق ذكره ،رابح شامي 4
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 خامسا: قيد على زمن التحقيق

أو على األكثر  ،إذ تنتهي بإيداع تقريرىا ،تكتسي مهّمة عبنة التحقيق طابعا مؤقتا

( أشهر 06ستة )وؼبدة  ،( أشهر مع إمكانية سبديد ىذا األجل ؼبرة واحدة06بانقضاء مّدة ستة )

مع عدـ إمكانية تشكيل عبنة ربقيق لنفس اؼبوضوع قبل انقضاء أجل اثين عشر  ،على األكثر

 .1( شهرا من تاريخ انتهاء مهمتها12)

يالحظ أّف اؼبشرّع أجاز للجنة التحقيق أف تطلب مهلة إضافية يف حالة عدـ  ،وعليو

فإّف الّنظاـ  ،َف وبددىا 80 مادتو يف 02-99انتهائها من مهمتها. وإف كاف القانوف العضوي 

إذ نص  ،يف فقرهتا الثالثة 69الداخلي للمجلس الشعيب الوطين قد تكفل بذلك من خالؿ اؼبادة 

( أشهر. ويف حالة انقضاء ىذه اؼبّدة تسّلم الّلجنة كل 06على أّف اؼبدة اإلضافية ال تتعّدى ستة )

ليضعها يف أرشيف الربؼباف سواء أهنت عملها أو  ،لساؼبلفات والوثائق اّليت حبوزهتا إُف مكتب اجمل

. وىذا خبالؼ الوضع يف الواليات اؼبتحدة األمريكية باعتبارىا النموذج األساسي 2َف تنو أعماؽبا

دبعّن أنّو ال يوجد ميعاد للجنة التحقيق لتقدًن  ،إذ ال قيد على زمن التحقيق ،للّنظاـ الرئاسي

 –فوصوؽبا إُف ىدفها  ،سوى إهناء اؽبدؼ اّلذي بدأت من أجلو ،تقريرىا إُف الغرفة اّليت أنشأهتا

                                      
تكتسي عباف التحقيق طابعا مؤقتا وتنتهي مهّمتها بإيداع تقريرىا أو على األكثر بانقضاء   « نصت على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  80اؼبادة  - 1

وال يبكن أف يعاد تشكيلها لنفس اؼبوضوع  قبل انقضاء أجل اثين عشر  ،تداءا من تاريخ اؼبصادقة على الئحة إنشائها( أشهر قابلة للتمديد إب06أجل سّتة )
 . »( إبتداءا من تاريخ انتهاء مهّمتها 12)
 80ل اؼبنصوص عليو يف اؼبادة يبكن عبنة التحقيق طلب سبديد األج « نصت أنّو: 2000من الّنظاـ الداخلي للمجس الشعيب الوطين سنة  3ؼ  69اؼبادة  - 

مّرة واحدة على أاّل تتعدى  ،من القانوف العضوي اّلذي وبّدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وؾبلس األّمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني اغبكومة
 . »( أشهر 6سنة )

الوثائق واؼبستندات اّليت حبوزهتاإُف مكتب اجمللس وجوبا تسلم عبنة التحقيق   « أنّو: من الّنظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطين نصت على 4ؼ  69اؼبادة  2
 . »عند انقضاء اؼبّدة احملّددة أعاله 
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حيث أّف اؼبمارسة الربؼبانية أكدت أّف  ،ىو النهاية الطبيعية لعملها –وىو الكشف عن اغبقيقة 

( أشهر 9أهنت أعماؽبا يف ظرؼ تسعة ) 2001سبتمرب  11عبنة التحقيق مثال يف تفجريات 

 .20021ووضعت تقريرىا يف جواف  ،2001بدأت يف سبتمرب 

 سادسا: قيد نشر التقرير

واّلذي يقـو  ،تلتـز عبنة التحقيق بإعداد تقرير هنائي يسّلم لرئيس الغرفة اؼبعنية ،بعد ذلك 

وؽبذه األخرية  ،2ويوزّع على أعضاء الغرفة اؼبعنية ،بدوره بتبليغو إُف رئيس اعبمهورية والوزير األوؿ

أف تقّرر نشر التقرير كليا أو جزئيا بناءا على اقرتاح مكتبها ورؤساء ؾبموعاهتا الربؼبانية شريطة أخذ 

رأي اغبكومة يف اؼبوضوع. على إثر ذلك يبكن للمجلس الشعيب الوطين أو ؾبلس األّمة أف يبّث 

 ،ث عرض موجز يقّدمو مقّرر عبنة التحقيق ،أغلبية األعضاء اغباضرينيف التقرير من دوف مناقشة ب

 .3مع إمكانية أي من اجمللسني فتح مناقشة عامة يف جلسة مغلقة عند االقتضاء

أّف اجمللس اؼبعين ملـز باستشارة اغبكومة واالعتماد على رأيها يف ازباذ قرار  ،ومنو يالحظ

لكن اإلشكاؿ  ،4ف اؼبربّر ىو أّف اغبكومة شريك مهم للربؼبافوإف كا ،أو تربير عدـ الّنشر ،الّنشر

وقد ترفض التحقيق  ،يطرح حينما يكوف مضموف الّتقرير ضد اغبكومة فإهّنا بال شك ترفض نشره

                                      
 .97ص  ،مرجع سبق ذكره ،خبتة دنداف 1
رئيس اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس ؾبلس يسّلم الّتقرير اّلذي أعّدتو عبنة التحقيق إُف « نصت على أنّو:  02-99من القانوف العضوي رقم  85اؼبادة  2

 حسب اغبالة. ،األّمة
 يبلغ الّتقرير إُف كل من رئيس اعبمهورية ورئيس اغبكومة.

  .»حسب اغبالة  ،كما يوزّع على الّنواب أو على أعضاء ؾبلس األّمة
 .02-99من القانوف العضوي رقم  86اؼبادة  3
ولذا  ،ألّف اغبكومة شريك مهم للربؼباف ،ؼباف السيد ؿبمد كشود بقولو أّف األخذ برأي اغبكومة ىو إجراء ضروريكما عرّب على ذلك وزير للعالقات مع الرب   4

 .155ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية... ،عقيلة خرباشي ،هبب عدـ إخفاء أمور مثل ىذه عنها. راجع يف ذلك
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. ولتجاوز ىذه العقبة حسب 1فبّا هبعل الربؼباف أماـ ىذا اؼبوضع يف موقف الضعيف القاصر ،برمتو

من األجدر أف ترتؾ للجاف التحقيق السلطة التقديرية يف األخذ أو عدـ السيدة يزيد بن عائشة أنّو 

 . 2األخذ برأي اغبكومة

 ،فإّف اغبكومة من جهة تتحّكم يف عملية نسبة ما ينشر من التقرير ،باإلضافة إُف ذلك

ومن جهة أخرى تتحّكم يف ىذه النسبة  ،واّلذي بالضرورة لن ينشر منو ما يثبت إدانتها سياسيا

. وخبالؼ ذلك فإّف عملية نشر تقرير عبنة 3الؿ األغلبية اؼبؤيّدة ؽبا يف عملية التصويتمن خ

أي أّف نشر  ،التحقيق يف الواليات اؼبتحدة األمريكية يتم بطريقة آلية يف ـبتلف وسائل اإلعالـ

عالنية وىذا تكريسا ؼببدأ الديبقراطية واّليت تفرتض ال ،التقرير ال يلـز أخذ رأي اغبكومة يف ذلك

 .4والشفافية

 ،كما أّف اغبكومة أيضا قد أثّرت حقا على عباف التحقيق يف فبارسة رقابتها الربؼبانية

إذ َف يتم إنشاء إاّل  2012 - 2007ويظهر ىذا من خالؿ العهدة التشريعية اؼبمتدة ما بني 

واؼبتعّلقة  ،2011سنة وىي الّلجنة اّليت أنشأىا اجمللس الشعيب الوطين  ،عبنة ربقيق برؼبانية واحدة

غري أّف نتائج ىذه الّلجنة تبقى ؾبهولة غبد الساعة. أّما بعد سنة  ،بارتفاع أسعار الزيت والسكر

وىذا يدؿ داللة على ىيمنة السلطة  ،وإُف يومنا ىذا َف يستخدـ اجمللس ىذه اآللية 2012

فلم  ،وإُف غاية اليـو ،لس األّمةوبالتاِف تأثريىا على اجملاؿ الرقايب لو. أّما ؾب ،التنفيذية عليو
                                      

 .266ص  ،مرجع سبق ذكره ،ذبيح ميلود  1
-12-14الصادرة يف  ،الفرتة التشريعية الرابعة ،108العدد  ،نشر يف اعبريدة الرظبية ؼبداوالت اجمللس الشعيب الوطين ،تدخل السيدة يزيد بن عائشة ،أنظر 2

 .09ص  ،1998
 .139ص  ،مرجع سبق ذكره ،رابح شامي 3
 .105 -103ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،خبتة دنداف 4
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وىو الشيء اّلذي يزيد يف ضعف ىذا اجمللس على اؼبستوى  ،يستخدـ حقو يف إنشاء ىذه الّلجاف

 .1الرقايب

فبّا تقّدـ لبلص إُف القوؿ أّف عباف التحقيق ىذه تقابلها قيودا كثرية ربوؿ دوف القياـ 

وذلك من خالؿ رفع القيود  ،الّنصوص القانونية ومن ّث على  اؼبشرّع أف يعيد النظر يف ،بوظيفتها

 اّليت من شأهنا أف تعرقل حركة عباف التحقيق بدءا من إنشائها إُف غاية ربقيق اؽبدؼ اؼبنشود منو. 

 ،2008وال شك أّف االحتفاظ هبذه الوسيلة يتالءـ مع الّنظاـ اّلذي أفرزه تعديل 

نظاـ سياسي معنّي. فكما ىو موجود يف الّنظاـ باعتبار أّف التحقيق الربؼباين ليس مرتبط بأي 

الرئاسي واّليت تأخذ بو  ىو موجود كذلك يف الّنظاـ ،الربؼباين واّليت تعترب بريطانيا موطنو األصلي

ومن ّث كاف على اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري يف ظل احتفاظو هبذه  ،الواليات اؼبتحدة األمريكية

أف وبذو حذو ما ذىبت إليو الواليات اؼبتحدة األمريكية باعتبارىا   2008الوسيلة منذ تعديل 

حيث أّف عباف التحقيق يف ظلو ؽبا أف  ،كما سلف الذكر الّنموذج األساسي للّنظاـ الرئاسي

فيؤثّر على كيفية فبارستها لعملها إذا  ،صالحية السلطة التنفيذية توصي بإصدار تشريع يقّلص من

ما كشف التحقيق أف القانوف َف يشوبو أي عيب وإمّبا كاف نتيجة سوء التطبيق.كما ؽبا أيضا 

وهبذا تكوف الوظيفة الرقابية عن طريق  ،صالحية اقرتاح قوانني تتعّلق باؼبسألة موضوع التحقيق

 . 2خدمة الوظيفة التشريعية للربؼبافالتحقيق الربؼباين يف 

                                      
 .140ص  ،مرجع سبق ذكره ،رابح شامي 1
 -166ص ص ،1999مصر  ،بدوف دار النشر ،حقيقة الفصل بني السلطات يف الّنظاـ السياسي والدستوري للواليات اؼبتحدة األمريكية ،سعيد السيد علي 2

 .118ص  ،مرجع سبق ذكره ،خبتة دنداف ،.  ذكر من طرؼ291
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فإّف  ،أنّو إذا ما ثبت خطأ أو قصور يف أعماؿ السلطة التنفيذية ،أضف إُف ذلك

لو اغبق يف إصدار قرارات بإلغاء وزارة أو عدة  –بناء على توصيات عبنة التحقيق  –الكونغرس 

ة منها. ذلك أّف الكونغرس وزارات أو أجهزة إدارية بأكملها أو إعادة تنظيمها بسبب سحب الثّق

فهو اّلذي بيده إقرار إنشاء أـ  ،األمريكي يتمتع بسلطة واسعة يف إنشاء الوزارات واألجهزة اإلدارية

 الرئيس  قياـ ذلك على والدليل ،. بل أّف أثارىا قد سبس بالرئيس1عدـ إنشاء وزارة أو ىيئة جديدة

 شّكلها اّليت الّلجنة ربقيقات ما كشفت عنو إزاء استقالتو بتقدًن» نيكسوف ريتشارد« السابق 

 .2وترجيت فضيحة يف تورطو من الّنواب جمللس التابعة القضائية الّلجنة الشيوخ ثّ  ؾبلس

نعتقد أّف فعالية التحقيق الربؼباين كأداة للرقابة الربؼبانية على أعماؿ  ،من كل ما سبق

وغري ذلك من  ،تتوقف بالدرجة األوُف على رفع القيود الواردة يف النصوص القانونية ،اغبكومة

والنّتيجة عدـ تأثريىا على عمل اغبكومة. وبناء على ىذا ننادي  ،شأنو إضعاؼ ىذه الوسيلة

حّت يصبح السالح الفعاؿ والقوي يف يد  ،باالحتفاظ على التحقيق الربؼباين وزبليصو من عيوبو

 تشريعية ؼبراقبة السلطة التنفيذية.السلطة ال

 

 

 
                                      

 أنظر: 1
 .119 – 118ص ص  ،مرجع نفسو ،خبتة دنداف ،وما بعدىا. ذكر من طرؼ 321 -291ص  ،مرجع نفسو ،سعيد السيد علي -
 سابق اإلشارة إليو. ،من دستور أمريكا 2ؼ  1اؼبادة  -
 ،تاريخ الزيارة https://ar.wikipedia.org. وؼبزيد من التفاصيل حوؿ قضية وترجيت تفحص اؼبوقع االلكرتوين: 27ص ،مرجع سبق ذكره ،ليلية قلو 2

 .2015ديسمرب  05

https://ar.wikipedia.org/
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 الرقابية الرامية إلقرار ادلسؤولية السياسية للحكومة ادلبحث الثاين: الوسائل

إّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري بالرغم من التغيري اّلذي حصل على مستوى السلطة 

أحتفظ  ،اعبمهورية وصارت كلها بيد رئيس ،التنفيذية واّليت َف تعد برأسني كما كانت يف السابق

وذلك من خالؿ تقدًن الوزير األوؿ ـبّطط عملو أماـ الربؼباف  ،بسلطة الربؼباف يف رقابة اغبكومة

 . )ادلطلب األول(

يقّدـ الوزير األوؿ كذلك بعد مرور سنة بياف  ،ويف حالة موافقة الربؼباف على ىذا اؼبخّطط

الّنتائج اليّت توّصلت إُف ربقيقها أماـ الربؼباف عن السياسة العامة اّليت قامت اغبكومة بتنفيذىا و 

 . )ادلطلب الثاين(

 أمام الربدلاناحلكومة عمل سلطط مناقشة ادلطلب األول: 

ينشأ أىّم اّتصاؿ بينها وبني  دبجرد تعيني الوزير األوؿ والوزراء من قبل رئيس اعبمهورية

 ،ويتمّثل يف قياـ الوزير األوؿ بتقدًن ـبّطط عملو أماـ اجمللس الشعيب الوطين ؼبناقشتو ،الربؼباف

حبيث يعكف اجمللس على دراسة ىذا اؼبخّطط بتقدًن أعضائو ؼبختلف االقرتاحات واألفكار اّليت 

وبناًء على ذلك سبنح للحكومة فرصة لتكييفعملها مع مقرتحات اجمللس قبل  ،يروهنا مناسبة

ويف  ،)الفرع األول(وبعد ىذا اإلجراء يقـو اجمللس بالتصويت على ىذا اؼبخّطط  ،ويت عليوالتص

وقبل الشروع يف تطبيقو البد من أف يقّدـ الوزير  ،حالة اؼبوافقة عليو من قبل اجمللس الشعيب الوطين

 )الفرع الثاين(.األوؿ عرضا حولو أماـ ؾبلس األّمة 
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 احلكومة أمام اجمللس الشعيب الوطينالفرع األول: مناقشة سلطط عمل 

جعل من دور الوزير األوؿ يتمحور حوؿ  2008بدًء من أّف التعديل الدستوري سنة 

تنسيق وربديد اآلليات الكفيلة بتجسيد برنامج رئيس اعبمهورية من خالؿ ـبّطط العمل اّلذي 

و بناًء على ضوء ىذه وإف أمكن تكييف ،ث يقـو بعرضو على الربؼباف ؼبناقشتو ،)أوال(يضبطو 

وبعدىا تأيت مرحلة التصويت عليو من قبل اجمللس الشعيب الوطين إّما باؼبوافقة  ،)ثانيا(اؼبناقشات 

 )ثالثا(. أو الرفض

 أوال: مضمون سلّطط العمل وعالقتو بربنامج رئيس اجلمهورية

إّف الّنظاـ السياسي اعبزائري َف يسبق لو وأف عرؼ وثيقة مسماة دبخّطط عمل الوزير 

. لذاؾ ينبغي ربديد مضموف ىذه الوثيقة 2008األوؿ بل ذلك ىو نتاج التعديل الدستوري لسنة 

 .(2)وعالقتها بربنامج رئيس اعبمهورية  ،(1)

 مضمون سلّطط العمل  -1

ؾبرد خطّة وآليات إجرائية من أجل تنفيذ برنامج رئيس انطالقا من أّف ـبّطط العمل ىو 

وكذلك يعد األداة اؼبادية والقانونية اّليت يستند عليها الربؼباف يف رقابة أعماؿ  ،1اعبمهورية

                                      
 من: كالراجع   1
 .233ص  ،2010 ،اعبزائر ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية ،اؼبؤسسات السياسية والقانوف الدستوري يف اعبزائر من االستقالؿ إُف اليـو ،صاٌف بلحاج  -

- Bennabou Kirane Fatiha, Droit parlementaire algérien, tome 2, op. cit, p 238. 
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كما يلتـز أيضا بتمكني اغبكومة وعلى رأسها الوزير األوؿ من ـبتلف الّنصوص التشريعية ،اغبكومة

 .1ّيز التنفيذالاّلزمة لوضع ـبّطط العمل ح

ومن ّث يتضمن ـبّطط العمل عرضا للمسعى اّلذي سينتهج والسبل والوسائل اّليت 

وىذا ما جاء يف مقدمة أوؿ  ،ستعكف اغبكومة من خالؽبا على تنفيذ برنامج رئيس اعبمهورية

 .20092ماي  19ـبّطط عمل عرض على الربؼباف يف 

والقانونية تعّهد والتزاـ دستوري بني  كما أنّو يف جوىر حقيقتو السياسية والدستورية

 ،فتتعّهد اغبكومة بإقبازه ،اغبكومة والربؼباف من أجل ضماف حسن التنفيذ والتطبيق حملاوره وأىدافو

على فبارسة اختصاصاتو التشريعية والرقابية على ضوء ما مّت  ويف اؼبقابل يلتـز الربؼباف بالسهر

 . 3االتفاؽ عليو يف اؼبخّطط

 سلّطط عمل احلكومة بربنامج رئيس اجلمهوريةعالقة  -2

هبد تناقضا واضحا حوؿ أي الربنامج يكوف  1996إّف اؼبتصّفح للدستور اعبزائري سنة 

ىل برنامج رئيس اعبمهورية اغبائز على ثقة األغلبية اؼبطلقة للناخبني أـ برنامج  ،أوُف بالتنفيذ

ربؼبانية اّليت ينتمي إليها خاصة إذا كانت تنتمي رئيس اغبكومة اؼبطالب بتطبيقو من قبل األغلبية ال

 ؟4إُف تيار سياسي معارض للرئيس

                                      
 .280ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 1
 وما بعدىا. 161ص  ،2009سنة  ،23العدد  ،راجع النص الكامل للمخّطط يف ؾبلة الفكر الربؼباين الصادرة عن ؾبلس األّمة 2
 .280ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 3
 .127 -126ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة بني السلطات... ،عمار عباس 4
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إّف اإلجابة على التساؤؿ يف ظل ىذا الدستور غري واردة على أساس أنّو َف وبّدد أُي 

ومن ّث يبكن القوؿ أف رئيس اعبمهورية مضطر إُف التعايش مع رئيس  ،الربنامج أوُف بالتطبيق

أّدى غري ذلك إُف اهنيار أىم مؤسسات الدولة. وإف كاف ىذا األمر مستبعد يف  وإاّل  ،اغبكومة

الّنظاـ السياسي اعبزائري نظرا ألّف رئيس اغبكومة يتّم تعيينو من قبل رئيس اعبمهورية دوف اشرتاط 

 .1أف يكوف من األغلبية الربؼبانية

جاء  ،نامج أوُف بالتطبيقواؼبتمّثل يف أُي الرب  ،أماـ التناقض اّلذي كاف مطروح سابقا 

إذ نص صراحة على أّف األمر متعّلق بربنامج  ،ليضع حدا لو 2008التعديل الدستوري لسنة 

وألجل ذلك فإّف  ،وبالنسبة للوزير األوؿ فمهّمتو تتجلى يف تطبيق ىذا الربنامج ،رئيس اعبمهورية

وتعود صالحية تعيينها لرئيس  ،دوره األساسي ىو تنسيق عمل اغبكومة اّليت يقـو باختيارىا

. حيث أّف أوؿ ـبّطط عمل يف الّنظاـ 2وؽبذا الغرض وبّدد الوزير األوؿ ـبّطط عملو ،اعبمهورية

ىو ـبّطط عمل حكومة السيد أضبد أووبي  ،بعد إعادة تنظيم السلطة التنفيذية ،السياسي اعبزائري

فبّا ينفي عنو أيّة  ،نامج الرئاسيوىو ؾبرد آلية تنفيذية للرب  ،20083اؼبنّصبة بعد تعديل 

 .4استقاللية

                                      
 .1996من دستور  5البند  77اؼبادة  1
 راجع: 2
 .129ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة بني السلطات... ،عمار عباس -
 .09ص  ،مرجع سبق ذكره ،جوىر التعديالت الدستورية القادمة... ،عمار عباس -
 يتضمن تعيني أعضاء اغبكومة. ،2008نوفمرب  15اؼبوافق  1429ذي القعدة  17مؤرّخ يف  366 – 08اؼبرسـو الرئاسي رقم  3
 .           121 ص ،مرجع سبق ذكره ،سعاد بن سرية 4
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152 

أّف اغبكومة ومن ىذا اؼبنظور  « صرّح السيد أضبد أووبي بقولو:  ،ويف ىذا اإلطار

اّلذي سّجل  ،خاصة وأّف مهّمتها تتمّثل يف مواصلة تنفيذ الربنامج الرئاسي ،لتحدوىا إرادة صلبة

 .1 »( أشهر ألسباب جوىرية 04 أربعة )أشواطا ملحوظة... وأّف ـبّطط العمل ىذا يبتد إُف

ومن خالؿ ىذا التصريح يتبنّي أّف تأقيت اؼبخّطط اغبكومي األوؿ بعد التعديل دبّدة أربعة 

 ،وىي اؼبّدة اّليت تفصل عن هناية العهدة الرئاسية الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ،( أشهر04)

 . 2ّلذي طرحو الرئيس ؽبذه العهدةداللة على هناية العمل بالربنامج الرئاسي ا

وعلى إثر  ،2009وبعد االنتخابات الرئاسية اّليت جرت يف شهر أفريل  ،إضافة إُف ذلك

إجابة الوزير األوؿ عقب اؼبناقشة مّت اإلعالف على أّف ـبّطط العمل ماىو إاّل بلورة للربنامج 

 .3الرئاسي

الغموض اّلذي كاف يفصل بني  أفّ  4ترى األستاذة وسيلة وزاين ،وبناء على ما سبق

وما الوزير األوؿ إاّل ؾبّرد ناقل  ،حيث أصبحت العالقة واضحة ،الربؼباف ورئيس اعبمهورية زاؿ

 لتوجيهات ورغبات رئيس اعبمهورية لدى الربؼباف.

َف يزؿ الغموض وإمّبا أضاؼ  2008لكن يف اعتقادنا نرى أّف التعديل الدستوري لسنة 

باعتبار أّف توحيد الربنامج يؤّدي بطريقة غري  ،يبكن أف ربدث يف أي وقتغموضا آخر بل أزمة 

                                      
. لإلطالع 2008ديسمرب  14نص الكلمة اّليت ألقاىا السيد أضبد أووبي أماـ نواب اجمللس الشعيب الوطين دبناسبة عرض ـبّطط عمل اغبكومة يـو األحد  1

 ::ma-ar/stories.php ?story=08/12/14/9897-892/8:7.87;.91.9تفحص اؼبوقع االلكرتوين:
 .94ص  ،2013سنة  ،جامعة اعبزائر ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف ،2008ديل الدستوري اعبزائري لسنة مركز الوزير األوؿ يف التع ،ياسني ربوح 2
 .122ص  ،مرجع سبق ذكره ،سعاد بن سرية 3
سنة  ،21عدد  ،ة الفكر الربؼباينؾبل ،ؾباالت العالقات الوظيفية بني الربؼباف واغبكومة يف اعبزائر على ضوء التعديل الدستوري اعبديد ،وسيلة وزاين ،راجع 4

 .30ص  ،2008
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153 

وىذا من شأنو أف يوحي باؼبسؤولية السياسية  ،مباشرة إُف مراقبة الربؼباف لربنامج رئيس اعبمهورية

 وىي مسؤولية  تتناىف مع طريقة انتخابو. ،للرئيس

 عيب الوطينثانيا: تكييف سلّطط العمل على ضوء مناقشة اجمللس الش

بعرض  ،وقبل اغبديث عن تكييف ـبّطط العمل البد من قياـ الوزير األوؿ ،يف البداية

فبّا ىبوؿ ىذا األخري تقدًن  ،2اّلذي يرأسو رئيس اعبمهورية 1ىذا اؼبخطط يف ؾبلس الوزراء

وما  ،باعتباره صاحب الربنامج ،توجهاتو بشأف اؼبخطط وؿباوره إذا كانت مالئمة لتنفيذ برناؾبو

 .3الوزير األوؿ إاّل منّفذ لو

 80وقد جاء يف نص اؼبادة  ،ث تأيت مرحلة مناقشة ىذا اؼبخطط من قبل نواب اجمللس

على أّف الوزير األوؿ يقـو بتقدًن ىذا اؼبخّطط إُف  4اؼبعّدؿ 1996يف فقرهتا الثالثة من دستور 

صبيع اعبوانب واحملاور االقتصادية وهبري ألجل ذلك مناقشةعامة تتناوؿ  ،اجمللس للموافقة عليو

فمنحت الوزير  02-99من القانوف العضوي رقم  46واالجتماعية... يف الدولة. أّما اؼبادة 

ومنو فهذه اؼبهلة  ،5( يوما اؼبوالية لتعيني اغبكومة45األوؿ لعرض اؼبخّطط مّدة طبسة وأربعني )

من وضع اػبطوط العريضة لعمل وذلك حّت يتمّكن الوزير األوؿ وأعضاء حكومتو  ،معقولة

                                      
. حيث أّف  »ويعرضو يف ؾبلس الوزراء  ،يضبط الوزير األوؿ ـبطط عملو لتنفيذه « تنص على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  3ؼ  79اؼبادة  1

 فبّا هبعل من الوزير األوؿ ؾبّرد حلقة وصل بني رئيس اعبمهورية والربؼباف.   ،ىذه اؼبادة تؤّكد على أّف ـبطط عمل اغبكومة خاضع لرغبة رئيس اعبمهورية
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  4ؼ  77اؼبادة  2
سنة  ،زائرجامعة اعب ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ ،مدى تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري ،سليمة مسرايت 3

 .196 -195ص ص  ، 2009-2010
وهبري  ،يقّدـ الوزير األوؿ ـبّطط عملو إُف اجمللس الشعيب الوطين للموافقة عليو « تنص على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  3ؼ  80اؼبادة  4

 . »اجمللس الشعيب الوطين ؽبذا الغرض مناقشة عامة 
يعرض رئيس اغبكومة برناؾبو على اجمللس الشعيب الوطين خالؿ اػبمسة واألربعني يوما اؼبوالية لتعيني  « تنص على أنّو: 02-99من القانوف رقم  46اؼبادة  5

 . »اغبكومة 
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وإجراء اؼبشاورات الكربى مع صبيع األطراؼ. وبذلك يكوف اؼبشرّع قد جّنب اغبكومة  ،اغبكومة

 ،وىذا على عكس ما وقع يف دولة الكويت ،واجمللس من الوقوع يف أي خالؼ بشأف ىذه اؼبسألة

حيث تأخرت اغبكومة يف تقدًن برناؾبها أماـ ؾبلس األّمة فبّا أّدى إُف نشوب خالؼ بني 

واّليت تنص على أنّو:  ،من الدستور 98ويعود أساس ذلك إُف صياغة نص اؼبادة  ،السلطتني

وللمجلس أف يبدي ما يراه من  ،بربناؾبها إُف ؾبلس األّمة تتقّدـ كل وزارة فور تشكيلها« 

وعليو عدـ ربديد مّدة تقدًن الربنامج اغبكومي إُف ؾبلس  ، »1 صدد ىذا الربنامجمالحظات ب

 .2األّمة أّدى إُف ظّن ىذا األخري أّف األمر يتم بصورة فورية

فإّف اجمللس الشعيب الوطين ال  ،02-99من القانوف العضوي رقم  47بالرجوع إُف اؼبادة 

 . 3( أياـ من تبليغو للنواب07مرور سبعة ) يشرَع يف مناقشة ـبّطط عمل اغبكومة إاّل بعد

َف وبّدد طريقة معيّنة لتبليغ  02-99أّف القانوف العضوي رقم  ،لكن اؼبلفت للنظر

وَف  ،الّنواب دبخّطط عمل اغبكومة خاصة إذا كاف النائب بعيد عن مقر اجمللس الشعيب الوطين

ومن ّث ال يتم تسجيل تدخلو أو  ،يتمّكن من حضور أشغاؿ اجمللس إاّل يف يـو مناقشة اؼبخّطط

وذلك نظرا  ،( أياـ تبدوا غري كافية07إبداء موقفو حوؿ ذلك اؼبخّطط. كما أّف مّدة سبعة )

                                      
 مأخوذ من اؼبوقع اإللكرتوين: ،1962من الدستور الكوييت لسنة  98اؼبادة  1

http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=2024#sthash.PPY2FQek.dpbs. 
 . 29 -28ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،نيا بوساَفدو  2
( أياـ من تبليغ 07ال يشرع يف اؼبناقشة العامة اؼبتعّلقة بربنامج اغبكومة إاّل بعد سبعة ) « تنص على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  47اؼبادة  3

 . »الربنامج إُف الّنواب 
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خاصة وكبن نعلم أّف اؼبخّطط  ،ألنبية ـبّطط عمل اغبكومة اؼبقّدـ إُف اجمللس الشعيب الوطين

 .1د إسرتاذبيتها يف التخطيط واالقبازووبدّ  ،يتضّمن اإلطار اّلذي وبّدد السياسة العامة للحكومة

 ،2يبكن للوزير األوؿ أف يكّيفو ،على ضوء ىذه اؼبناقشة وقبل عرض اؼبخّطط للتصويت

. وبالتاِف يالحظ من 3الفقرة الثانية من التعديل الدستوري 80وىذا طبقا ؼبا جاء يف نص اؼبادة  

تكييف الوزير   »وجوب   « وليس على  »إمكانية  « خالؿ اؼبادة اؼبذكورة أهّنا نصت على

 2008إاّل أّف الشيء اعبديد اّلذي جاء بو التعديل الدستوري سنة  ،األوؿ ـبّطط عمل حكومتو

ويف ىذا السياؽ فإّف الوزير  ،4ىو اشرتاط تشاور الوزير األوؿ مع رئيس اعبمهورية لتكييف اؼبخّطط

ن نتائج ماجاء بو التعديل الدستوري وىذا م ،األوؿ ليس حرا حّّت يف تكييف ـبّطط عملو

وبالتاِف يبكن  ،حيث أّف ىذا األخري أستبدؿ الربنامج اغبكومي بربنامج رئيس اعبمهورية ،األخري

دبعّن أّف بعض اقرتاحات الّنواب يتم استبعادىا نظرا  ،5للوزير األوؿ أاّل يأخذ باقرتاحات الّنواب

 لعدـ اقتناع الوزير األوؿ هبا.

                                      
 .137ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 1
وهتدؼ إُف تصويب خطّة العمل وفقا لرؤى الّنواب  ،واّليت تتحّدد من خالؿ مناقشة الّنواب للمخّطط ،يقصد بالتكييف إحداث التغريات يف ـبّطط العمل 2

 .288ص  ،مرجع سبق ذكره ،ميلود ذبيح ،راجع يف ذلك ،وتوجهاهتم وتوجهات برامج أحزاهبم
بالتشاور مع  ،على ضوء ىذه اؼبناقشة ،ويبكن الوزير األوؿ أف يكّيف ـبّطط العمل ىذا « على أنّو: 2008نة اؼبعّدؿ س 1996من دستور  2ؼ  80اؼبادة  3

 . »رئيس اعبمهورية 
 من: كال أنظر 4
 .137ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب -
 .03ص  ،مرجع سبق ذكره ،اعبزائرعلى طبيعة الّنظاـ السياسي يف  2008أثر التعديالت الدستورية لسنة  ،نصر الدين بن طيفور -
 .226ص  ،مرجع سبق ذكره ،عيسى طييب 5
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أّف االستشارة يراد هبا التأكيد على أّف الوزير األوؿ ماىو إاّل منسق للعمل إضافة إُف 

وليس لو إدخاؿ تعديالت على برنامج  ،اغبكومي يستمد مهامو من رئيس اعبمهورية دوف سواه

 . 1رئيس اعبمهورية إاّل بعد استشارتو

ربسب على  وىي نقطة ،فبّا يعين أّف الربؼباف واقع ربت أسر إرادة رئيس اعبمهورية

وىو  ،وتوجيو الربؼباف وفق النسق اّلذي يراه مناسبا ،ولصاٌف تعزيز تواجد رئيس اعبمهورية ،الربؼباف

قد مّس بطريقة أو بأخرى بالتوازف القائم  2008األمر اّلذي يفيد أّف التعديل الدستوري لسنة 

 . 2بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

وإمّبا القصد منو استبعاد  ،ري يف اؼبصطلحات َف يكن عشوائياومن ّث يبكن القوؿ أّف التغي

برنامج رئيس اعبمهورية من أي مناقشة حّّت ال يكوف موضوع انتقادات من قبل الّنواب كما 

 ،ضبد أووبيأ عهد السيد علي بن فليس والسيد حدث سابقا دبناسبة مناقشة برامج اغبكومة يف

 . 3حيث تعرضت ومن ورائها رئيس اعبمهورية إُف انتقادات عنيفة من قبل نواب اؼبعارضة

 ثالثا: اآلثار ادلرتتّبة على مناقشة سلّطط العمل

وتكييفو إف أقتضى  ،بعد مناقشة نواب اجمللس الشعيب الوطين ـبّطط عمل الوزير األوؿ

على  02-99ن القانوف العضوي رقم م 48تأيت مرحلة التصويت عليو. وقد نصت اؼبادة  ،األمر

( أياـ من 10حيث جاء يف مضموهنا أّف التصويت على اؼبخّطط يكوف خالؿ عشرة ) ،ذلك

                                      
 .138ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 1
 .289ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 2
 .225ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد بورايو 3
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وعليو فقد ينتج عن التصويت إّما موافقة اجمللس الشعيب الوطين على  ،1تاريخ تقديبو يف اعبلسة

 (.2)أو رفضو ىذا اؼبخّطط  ،(1)ـبطط عمل اغبكومة 

 وافقة يف حالة ادل -1

تعترب موافقة اجمللس الشعيب الوطين على ـبّطط عمل اغبكومة دبثابة منح الثّقة للوزير 

والشروع مباشرة يف تطبيق  ،وتدعيما للثّقة اّليت ربّصل عليها من قبل رئيس اعبمهورية ،األوؿ

 .2الربنامج اّلذي أعّده رئيس اعبمهورية

ووقوؼ األغلبية  ،وتأكيدا لقوتو داخل الربؼبافواؼبوافقة تعد كذلك قوة دافعة للوزير األوؿ 

ويف ىذه اغبالة تكوف العالقة بني اجمللس الشعيب الوطين والوزير األوؿ متسمة  ،الربؼبانية خلفو

خاصة إذا كاف الربنامج اّلذي أعّده رئيس اعبمهورية يتوافق مع األىداؼ اّليت  ،باالنسجاـ والتعاوف

 .3ؼباف إُف ربقيقهاترغب األغلبية السائدة يف الرب 

أّف اؼبوافقة على ـبّطط العمل تصبح دليل الربؼباف يف عملية االضطالع  ،وجدير بالذكر

وأّف معظم  ،حيث أّف أغلب اؼببادرات التشريعية تنبع من ىذا الربنامج ،بالوظيفة التشريعية

. 4ذا اؼبخّططوأف تتطابق وتتوافق مع ؿبتويات ى ،اؼبناقشات واالقرتاحات هبب أف تستلهم منو

وىذا ال يبكن أف يكوف إاّل يف حالة حصوؿ رئيس اعبمهورية على أغلبية برؼبانية مساندة 
                                      

( أياـ على 10عشرة ) ،بعد تكييفو إف أقتضى األمر ،يتم التصويت على برنامج اغبكومة« تنص على أنّو:  02-99من القانوف العضوي رقم  48اؼبادة  1
  .» األكثر من تاريخ تقديبو يف اعبلسة 

2Bennabou  Kirane Fatiha, op. cit , p 209. 
 من: أنظر كال 3
 .115ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي -
 .227ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد بورايو -
 .116ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي 4
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أي يف حالة افتقاد  ،وغري ذلك ،باعتبار أّف ـبّطط عمل الوزير األوؿ ماىو إاّل ذبسيدا لربناؾبو،لو

 ،عمل وزيره األوؿ سيجد برؼبانا يقف باؼبرصاد أماـ ـبّطط ،رئيس اعبمهورية إُف ىذه األغلبية

 .1والنتيجة الدخوؿ يف أزمة دستورية ،وحّّت وإف سبكن من سبريره فقد يعرتض على مشاريع القوانني

أثبت أنّو َف وبدث وأف رفض اجمللس الشعيب الوطين  ،لكن بالرجوع إُف الواقع العملي

أّف العالقة بني حكومة وىذا دليل على  ،اؼبوافقة على ـبّطط عمل الوزير األوؿ إُف غاية يومنا ىذا

حيث أّف اؼبناقشات َف سبّثل إاّل إجراء شكليا يفرضو  ،رئيس اعبمهورية والربؼباف على أحسن حاؿ

القانوف لكوف اغبكومة غالبا ما تكوف من األغلبية الربؼبانية سواء كانت مباشرة عن طريق حصوؿ 

فبّا يضمن ؽبا  ،يق التحالفاتأو غري مباشرة وذلك عن طر  ،الوزير األوؿ على أغلبية اؼبقاعد

 . 2اؼبساندة التلقائية ؼبخّطط عملها

 يف حالة عدم ادلوافقة -2

واؼبتمّثل يف ضرورة تكييف ـبّطط عمل  ،بدًء من أّف سبّسك اجمللس الشعيب الوطين دبوقفو

أو قياـ  ،)أ(سيؤّدي ال ؿبالة إّما إُف استقالة ىذه اغبكومة  ،اغبكومة على ضوء مناقشات الّنواب

ويف حالة استمرارية ىذا األخري رفضو ؽبذا اؼبخّطط للمرة الثانية  ،رئيس اعبمهورية حبل ىذا اجمللس

 )ب(.فسيكوف مصريه اغبل التلقائي 

 

                                      
 .06ص  ،مرجع سبق ذكره ،أثر التعديالت... ،نصر الدين بن طيفور 1
 ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،1996الّنظاـ القانوين لسلطة الربؼباف التشريعية والتنفيذية والرقابية يف الدستور اعبزائري لسنة  ،ؿبمد ضبودي 2

 .122ص  ،2011-2010سنة  ،سيدي بلعباسجامعة 
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 استقالة احلكومة -أ

سينجم  ،إّف عدـ موافقة اجمللس الشعيب الوطين على ـبّطط عمل اغبكومة اؼبعروض عليو

يو يقع التزاما على رئيس اعبمهورية بتعيني وزير أوؿ من جديد حسب وعل ،1عنو حتما استقالتها

أو يعنّي شخصية تناؿ رضا  ،. على أف يقـو بتعيينو إّما من األغلبية الربؼبانية2نفس الكيفيات

 ،4ويف كلتا اغبالتني تكوف غاية رئيس اعبمهورية تفادي االنسداد اّلذي قد يقع مستقبال ،3الربؼباف

ال يعقل أف يصادؽ الربؼباف على مشاريع القوانني النابعة من ـبّطط العمل واّلذي على أساس أنّو 

 . 5قد رفضو

أّف االستقالة ال تعين الوزير األوؿ  -اؼبذكورة  81وحسب نص اؼبادة  -وجدير باإلشارة 

وبالتاِف  ،دبعّن أّف اؼبادة تتضّمن االستقالة اعبماعية للحكومة ،وإمّبا تشمل اغبكومة ككل ،فقط

 يكوف اؼبؤّسس الدستوري قد أخذ دببدأ اؼبسؤولية التضامنية وليست الفردية.

نالحظ أّف ىناؾ اختالؿ يف التوازف بني الصالحيات واؼبسؤولية  ،ويف ىذا السياؽ ،لكن

فنجد أّف رئيس اعبمهورية من جهة يتمّتع  ،اؼبلقاة على عاتق كل من رئيس اعبمهورية والوزير األوؿ

                                      
يقّدـ الوزير األوؿ استقالة حكومتو لرئيس اعبمهورية يف حالة عدـ موافقة اجمللس  « تنص على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  1ؼ  81اؼبادة  1

 . »الشعيب الوطين على ـبّطط عملو 
 . »يعنّي رئيس اعبمهوريػة من جديػد وزيػرا أوؿ حسػب الكػيفيات نفسػها « ص على أنّو: تن 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  81اؼبادة  2
أهنى مهاـ رئيس اغبكومة السابق السيد علي بن فليس اّلذي ينتمي إُف حزب جبهة  - 2008قبل التعديل الدستوري لسنة  -حيث أنّرئيس اعبمهورية  3

وعنّي مكانو السيد أضبد أوحي اّلذي ينتمي إُف األقلية  ؼبرتني متتاليتني. وبعد التعديل  ،التحرير الوطين اغبائز على األغلبية الربؼبانية يف اجمللس الشعيب الوطين
وعنّي مكانو السيد  ،س رئيس اعبمهورية أهني مهاـ الوزير األوؿ السابق السيد أضبد أوحي واؼبنتمي غبزب التجمع الديبقراطيفإّف نف ،2008الدستوري لسنة 

 عبد مالك سالؿ الّذي ال ينتمي إُف أي حزب سياسي.
 .402ص  ،مرجع سبق ذكره ،وليد شريط 4
 من: أنظر كال 5
 .116ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي -
 .290 ،ص ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،خرباشيعقيلة  -
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وىذا بالرغم من أّف  ،1ومن جهة غري مسؤوؿ مسؤولية نافية لكل جهالة ،القرار السياسيبسلطة 

نص صراحة على أّف الربنامج الواجب التطبيق ىو برنامج رئيس  2008التعديل الدستوري لسنة 

وما دور الوزير األوؿ إاّل تنسيق عمل اغبكومة وإعداد ـبّطط عمل بغية تطبيق ىذا  ،اعبمهورية

وبذلك ىبتل  ،. بينما يف اؼبقابل يوجد الوزير األوؿ ؿبشورا بني رئيس اعبمهورية والربؼباف2جالربنام

 . »3حيث توجد السلطة توجد اؼبسؤولية«  تطبيق مبدأ 

 ،وبناء على ىذا يتبنّي أّف اؼبؤّسس الدستوري استبعد برنامج رئيس اعبمهورية من اؼبراقبة

 الرقايب للربؼباف. وذلك من شأنو أف ينجم عنو تقليص الدور

 حل اجمللس الشعيب الوطين  -ب

عدـ موافقة اجمللس الشعيب الوطين على ـبّطط عمل الوزير األوؿ دليل على أّف رئيس 

ومن ّث يبكن لو أف يقـو إّما حبل ىذا اجمللس عمال باؼبادة  ،اعبمهورية ال يتمّتع باألغلبية الربؼبانية

بالرغم من آلية اغبل ىذه ال تتالءـ مع الّنظاـ الرئاسي  – 20084احملتفظ هبا يف تعديل  129

واّليت قد ذبلب أغلبية  ،وإجراء انتخابات تشريعية سابقة ألواهنا ،– 2008اؼبعتمد منذ تعديل 

ويف ىذه اؼبسألة ال يتصور أف يغامر ىذا األخري دبواجهة الّنواب بقرار  ،مساندة لرئيس اعبمهورية

أو يسمح للوزير األوؿ بعرض ـبّطط عملو على  ،5ائج اّليت قد ترتّتب عليواغبل دوف أف يدرؾ الّنت

اجمللس الشعيب الوطين القائم من أجل اؼبوافقة. فإذا َف يوافق اجمللس على ىذا اؼبخّطط يستقيل 
                                      

 .110ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة... ،عقيلة خرباشي 1
 . 184ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة بني السلطات... ،عمار عباس 2
 .291ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 3
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  129اؼبادة  4
 .175ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة بني السلطات... ،عمار عباس 5
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. ويف ىذا الصدد لسنا 1ويعنّي رئيس اعبمهورية وزير أوؿ حسب الكيفيات نفسها ،الوزير األوؿ

عي إلعادة تعيني وزير أوؿ وحكومة جديدة ملزمني دستوريا بتنفيذ نفس الربنامج ندري ماىو الدا

اّلذي قد يكوف سبسك دبحتواه األصلي ورفض إدخاؿ  ،السابق اّلذي ىو برنامج رئيس اعبمهورية

 .2تعديالت عليو على ضوء مناقشات النواب

فإنّو طبقا  ،الثانية أّما يف حالة رفض اجمللس الشعيب الوطين ـبّطط عمل اغبكومة للمرة

ويف ىذه اغبالة تستمر اغبكومة القائمة يف تسيري الشؤوف العادية إُف  ،ينحل وجوبا 82للمادة 

فإذا ما جاءت اإلنتخابات  ،3( أشهر03غاية انتخاب ؾبلس جديد يف أجل أقصاه ثالثة )

ة دبا فيها اجمللس فإّف اؼبؤسسات الدستورية للدول ،التشريعية بأغلبية مساندة لرئيس اعبمهورية

 ،أّما إذا نتج عن ىذه اإلنتخابات أغلبية غري مساندة لو ،اعبديد سيكتب ؽبا االستمرار الطبيعي

رغم أنّو غري ملـز بذلك  ،فما على رئيس اعبمهورية إاّل أف يقّدـ استقالتو نزوال إُف رغبة الشارع

وغري ذلك من شأنو من أف  ،أو اختيار وزيرا أوؿ من األغلبية الربؼبانية وقبوؿ التعايش معو ،دستوريا

. وؽبذا على اؼبؤّسس الدستوري يف التعديل 4يؤّدي إُف شل مؤسسات الدولة وخلق أزمة سياسية

                                      
 .92ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ 1
 .134ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة بني السلطات... ،عمار عباس 2
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  82اؼبادة  3
 من: أنظر كال 4
 .230ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد بورايو -
 .290ص  ،مرجع سبق ذكره ،ميلود ذبيح -
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 على أساس أّف الوضع مع الزمن قد يتغري لصاٌف أحزاب ،اؼبرتقب أف يعيد النظر يف ىذه اؼبسألة

 .1فّبا قد يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل الّنظاـ السياسي اعبزائري ،اؼبعارضة

 الفرع الثاين: تقدمي عرض حول سلطط العمل أمام رللس األّمة

وقبل دخولو حّيز  ،إّف ـبّطط عمل اغبكومة اؼبوافق عليو من قبل اجمللس الشعيب الوطين

أي قراءة األىداؼ واحملاور الكربى اّليت  ،ليوالتنفيذ البد من عرضو على ؾبلس األّمة لإلطالع ع

ومن ّث فإّف  ،2أطّلع عليها اجمللس الشعيب الوطين بكل تفصيالهتا وجزئياهتا وناقشها ووافق عليها

ألنّو سبق وأف  ،ؾبلس األّمة من الناحية القانونية ال وبق لو مناقشة عرض ـبّطط عمل اغبكومة

 الوطين.  سّبت مناقشتو من قبل اجمللس الشعيب

وىو  ،لكن بالرجوع إُف الواقع العملي قبد أّف ؾبلس األّمة يفتح نقاشا حوؿ ىذا العرض

 804؟ خاصة وأّف الفقرة األخرية من اؼبادة  3ما أثار إشكاال حوؿ مدى دستورية ىذا اإلجراء

 ،تنص على إمكانية إصدار ؾبلس األّمة الئحة بعد تقدًن الوزير األوؿ عرض حوؿ ـبّطط عملو

 وليس إصدارىا بعد مناقشة ىذا اؼبخّطط. 

أّف اؼبمارسات قد  Philippe Ardantيرى األستاذ  ،لإلجابة على ىذا اإلشكاؿ

وبالتاِف فمن غري اؼبعقوؿ السكوت على مثل  ،هّنا قد تكوف ـبالفة لوأتكوف ؿبرتمة للدستور كما 

                                      
 .93ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ 1
 .143ص  ،مرجع نفسو ،إيباف الغريب 2
مارس  29ؾبو أماـ ؾبلس األّمة يف قاـ بعرض برنا ،1997وبعد تعيينو وموافقة اجمللس الشعيب الوطين على برناؾبو يف أوت  ،حيث أّف السيد أضبد أووبي 3

وىو األمر اّلذي أدخل ؾبلس األّمة يف أزمة مع اجمللس الشعيب الوطين بعدـ دستورية ىذه اؼبناقشة. ؼبزيد من التفاصيل  ،وعلى إثره مّت فتح مناقشة حولو ،1998
 .113ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي ،راجع

 . »يبكن ؾبلس األّمة أف يصدر الئحة  « واّليت نصت على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  80الفقرة األخرية من اؼبادة   4
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 André Hauriou, Patrice Gerald, Jean. بينما األساتذة1ىذه اػبروقات

Gicquel فاؼبمارسات الدستورية يف  ،يبّيزوف بني اؼبمارسات الدستورية واػبروقات الدستورية

وربظى بقبوؿ  ،نظرىم ىي التصرفات اّليت تعّدؿ أو تفّسر أو تكّمل أحكاما دستورية مكتوبة

 السلطات العامة اؼبعنية بتلك اؼبمارسات. 

تصدر عن إحدى السلطات العامة بالرغم من أّما اػبروقات الدستورية فهي تصرفات 

 .2رفض أو عدـ قبوؿ السلطات األخرى اؼبعنية هبذا األمر

وأساسهم يف ذلك أّف ؾبلس  ،فإّف بعض اؼبختصني يف اعبزائر رّجحوا الرأي الثاين ،وعليو

األّمة َف يشّكل إبعادا غبكم دستوري بقدر ما يشّكل فبارسة دستورية طاؼبا َف يعارضها أي رئيس 

بل مّت قبوؿ تدخالت أعضاء ؾبلس األّمة اؼبتعّلقة دبخّطط  ،حكومة من قبل أو وزير أوؿ غبد اآلف

  .3عمل اغبكومة

 

                                      
1Voir, Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel,7ème éd,  L.G.D.J, Paris,1995, 
p 62- 64. 
2 Voir, André Hauriou, jean Gicquel, et Patrice Gerald, institutions politiques et droit 
constitutionnel, OPCT, 6 ème éd, Montchrestien, paris, 1995, p 326- 327. 

وَف  ،رّدوا على مناقشات أعضاء ؾبلس األّمة 2014و  2012و  2009والوزير األوؿ يف كل من حكومة  ،حيث أّف ـبتلف رؤساء اغبكومات السابقة 3
 تعرتض اغبكومة يف يـو ما. أنظر يف ذلك:

 .114ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي -
 .119ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي -
 .252 -250ص ص  2012سنة  ،30العدد  ،اعبزائر ،ؾبلة الفكر الربؼباين ،ل اغبكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس اعبمهوريةـبّطط عم -
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األّمة حقا دستوريا مّكن أعضاءه من اإلدالء ومن ّث فإّف اؼبمارسة قد أنشأت جمللس 

 .1وربفظاهتم بشأف ـبّطط عمل اغبكومة وإيصاؽبا إُف الرأي العاـ ،بآرائهم ومالحظاهتم

أّف األمر ال يقف عند ىذا اغبد بل يطرح التساؤؿ حوؿ ما  ،لكن ما يالحظ يف نظرنا

اعبدوى من مناقشة أعضاء ؾبلس األّمة ـبّطط عمل اغبكومة؟ خاصة وأّف ىذا اؼبخّطط قد ناؿ 

 من قبل موافقة اجمللس الشعيب الوطين.

يبكن ألعضائو إصدار  ،عرض الوزير األوؿ ؼبخّطط عملو أماـ ؾبلس األّمةودبناسبة 

 )ثانيا(.. لكن ىل ؽبذه األخرية أثر على ـبّطط عمل اغبكومة وال()أالئحة 

 أوال: الئحة رللس األّمة

انطالقا من أّف الالئحة ما ىي إاّل ؾبّرد وسيلة يظهر من خالؽبا ؾبلس األّمة ما لو من 

حبيث يلفت الوزير األوؿ لبعض األمور والنقائص اّليت َف تكن ضمن ـبّطط عمل  ،مالحظات

 .3وكذلك تعترب إشهادا على تعّهد اغبكومة بضرورة تطبيق ىذا اؼبخّطط ،2اغبكومة

ومن ّث فإّف الالئحة اّليت قد يصدرىا ؾبلس األّمة البد أف تتوافر فيها ؾبموعة من 

والّنظاـ الداخلي جمللس األّمة  02-99الشروط واإلجراءات. حيث يشرتط القانوف العضوي رقم 

                                      
 من: كال  رأنظ 1
 . 168ص  ،2003جواف  ،اعبزائر ،نشرية جمللس األّمة ،3العدد  ،ؾبلة الفكر الربؼباين ،كلمة السيد عبد القادر بن صاٌف رئيس ؾبلس األّمة  -
 .295ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي -
 .34ص  ،2008-2007سنة  ،جامعة تلمساف ،مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ ،اؼبركز القانوين لرئيس اغبكومة ،سعاد رابح 2
 .126ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد ضبودي 3
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( عضوا على األقل مع عدـ إمكانية توقيع 20قبل عشرين )أف تكوف موّقعة من  1999لسنة 

 .1ويفهم من ىذا أنّو يبكن تقدًن عّدة اقرتاحات لوائح ،العضو الواحد على أكثر من اقرتاح الئحة

كما هبب أف تودع من مندوب أصحاهبا لدى مكتب ؾبلس األّمة بعد شباين وأربعني 

 . 2( ساعة من تقدًن عرض ـبّطط عمل اغبكومة48)

 55وال يتدخل حسب اؼبادة  ،مرحلة مناقشة اقرتاح الالئحة –قبل التصويت  –ث تأيت 

ومندوب أصحاب اقرتاح  ،إاّل اغبكومة بناء على طلبها 02-99من القانوف العضوي رقم 

وعضو يرغب يف التدخل لتأييد اقرتاح  ،وعضو يرغب يف التدخل ضد اقرتاح الالئحة ،الالئحة

 الالئحة.

فإّف التدخل بالنسبة للحكومة ومندوب أصحاب اقرتاح الالئحة يبدوا  ،شأفويف ىذا ال

فهما يطرحاف التساؤؿ حوؿ من ىو العضو الرافض  ،لكن بالنسبة للمتدخلني اآلخرين ،واضحا

وعلى أّي أساس يتم اختيار عضو معارض دوف عضو معارض  ،القرتاح الالئحة والعضو اؼبؤيّد ؽبا

وعليو فإّف يف اؼبسألة غموض ربتاج إُف توضيح  ،دؿ عضو مؤيّد آخر؟أو حّت عضو مؤيّد ب ،آخر

 . 3دقيق

                                      
 أنظر يف ذلك: 1
إُف  52يبكن ؾبلس األّمة أف يصدر الئحة حسب نفس الشروط احملّددة يف اؼبواد من  « تنص على أنّو: 02-99وف العضوي رقم من القان 2ؼ  49اؼبادة  -

 . »من ىذا القانوف  55
( 20ل عشرين )يشرتط لقبوؿ اقرتاح الالئحة أف تكوف موّقعة من قب« واّليت نصت على أنّو:  1999من الّنظاـ الداخلي جمللس األمة لسنة  72اؼبادة  -

 .  »عضوا... 
... وهبب أف تودع من مندوب أصحاهبا لدى مكتب ؾبلس األّمة بعد شباين « تنص على أنّو:  1999من الّنظاـ الداخلي جمللس األّمة لسنة  72اؼبادة  2

 . »( ساعة من تقدًن العرض 48وأرٍبعني )
 .297ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 3
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وأيضا القانوف العضوي رقم  ،2008اؼبعّدؿ سنة  1996وبالرجوع إُف أحكاـ دستور 

وحّّت الّنظاـ الداخلي جمللس األّمة ال يوجد أي إشارة ولو من بعيد تبنّي مضموف  ،99-02

 ط عمل اغبكومة أـ رفض ىذا اؼبخّطط؟.فهل تتضمن تأييدا ؼبخطّ  ،الالئحة

يبكن  ،ويف ظل غياب أي نص قانوين حوؿ مضموف ىذه الالئحة ،وبناًء على ىذا

( عضوا على األقل( اؼبعارضني ؼبخّطط عمل اغبكومة أف 20جملموعة من األعضاء )عشرين )

عة أخرى أف تساند ويبكن يف اؼبقابل جملمو  ،يعرّبوا عن عدـ رضاىم باقرتاح الئحة تعارض اؼبخّطط

 .1نفس اؼبخّطط باقرتاح الئحة تعارض الالئحة األوُف

أّف الثلث اؼبعنّي من قبل رئيس اعبمهورية ال يبكن تصور معارضتو  ،لكن ما يلفت االنتباه

ألّف رئيس اعبمهورية أصال قد أزبذ موقفا إهبابيا من ىذا اؼبخّطط عند  ،ؼبخّطط عمل اغبكومة

 –ولو أدبيا  –إضافة إُف أنّو من غري اؼبعقوؿ أف يقف األعضاء اؼبعيّنوف  ،عرضو يف ؾبلس الوزراء

حّّت وإف كانت الّنصوص القانونية ال تفرض ضرورة التوافق اؼبطلق بني  ،ضد من لو سلطة تعيينهم

 . 2الثلث اؼبعنّي ورئيس اعبمهورية

ن األعضاء اؼبعارضني ئحة مرتضنا أنّو مّت إيداع مقرتح الالذبدر اإلشارة أنّو حّّت ولو اف

إاّل أّف قباحها يبقى مرتبطا دبصادقة ؾبلس األّمة   ،تعبريا عن عدـ رضاىم دبخّطط عمل اغبكومة

خاصة وكبن نعلم مسبقا أّف رئيس اعبمهورية بواسطة الثلث اّلذي يعّينو يبكن أف يؤثّر على  ،ككل

                                      
 .298ص  ،رجع نفسواؼب1
 .147ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 2
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عن التصويت على اقرتاح الالئحة  حيث أّف امتناع الثلث ،ؾبلس األّمة يف فبارسة وظيفتو الرقابية

 يؤّدي إُف رفضها.

 ثانيا: أثر  إصدار الالئحة على سلطط عمل احلكومة

يبكن  ،بعد تقدًن الوزير األوؿ عرضا حوؿ ـبّطط عمل اغبكومة إُف ؾبلس األّمة

وبالرغم من أّف ىذه الالئحة ليس ؽبا أي أثر قانوين  ،ألعضائو أف يصوتوا على الئحة إثر ذلك

ومن ّث فإّف  ،على أساس أهّنا سبق وأف نالت موافقة اجمللس الشعيب الوطين ،على مصري اغبكومة

التصويت عليها تبقى لو داللة سياسية وأثر يرتاوح ما بني األنبية ولفت انتباه اغبكومة ؼبالحظات 

 األعضاء.

 ،ّف التصويت على الالئحة مسألة حتمية وذات قيمة وأثر سياسيفإ ،وبناًء على ىذا

. فموافقة ؾبلس األّمة داللة عن 1وبالتاِف زبتلف موافقة اجمللس عن ربّفظو على ـبّطط العمل

وىي تعترب دعما إضافيا ؽبا والتزاما بعدـ عرقلة العمل  ،2التأييد واؼبساندة ؼبخّطط عمل اغبكومة

خاصة إذا علمنا أنّو يكفي أف  ،لوسيلة األساسية لتجسيد ىذا اؼبخّططالتشريعي اّلذي يعترب ا

ألّف ؾبلس األّمة  ،( لشل مشاريع القوانني1¼ + تشكل جبهة معارضة من الربع زائد الواحد ) 

                                      
 من: أنظر كال 1
 .34ص  ،مرجع سبق ذكره ،اؼبركز القانوين لرئيس اغبكومة ،سعاد رابح -
 .100ص  ،مرجع سبق ذكره ،رابح شامي -
 .255 -254ص ص  2012سنة  ،30العدد  ،اعبزائر ،ؾبلة الفكر الربؼباين ،ـبّطط عمل اغبكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس اعبمهورية ،راجعلإلطالع  2
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168 

حّّت تتم اؼبصادقة )¾( مطالب دستوريا بالتصويت على مشاريع القوانني بأغلبية ثالثة أرباع 

 .1عليها

فإّف اغبكومة ستأخذ بعني  ،التحّفظ على ـبّطط العمل كلو أو بعضوأّما يف حالة 

األمر اّلذي  –أعضاء ؾبلس األّمة )¾(  –االعتبار األغلبية اؼبطلوبة للمصادقة على القوانني 

 ،هبعلها تضع ىذا التحفظ يف اغبسباف خاصة وأّف اغبكومة تعلم أّف ؾبلس األّمة غري قابل للحل

تتخذ موقفا غري مباؿ بالالئحة ألّف ىذا سيكوف سببا كافيا الصطدامها ومن ّث ال يبكنها أف 

حبيث يبكن جمللس األّمة أف يعرتض على  ،2بعراقيل ربوؿ دوف التنفيذ التلقائي ؼبخّطط العمل

 وىذا من اؼبمكن أف  يؤّدي إُف أزمة دستورية. ،مشاريع القوانني

الدستوري من خالؿ ىذه اآللية يظهر أّف اؼبؤّسس  ،من كل ما تقدـ يف ىذا اؼبطلب

وسببها الرئيسي ىو عندما أستبدؿ منصب رئيس اغبكومة بوزير  ،الرقابية وقع يف عّدة تناقضات

أوؿ وأصبح دور ىذا األخري يتمحور حوؿ تنسيق عمل اغبكومة وربديد اآلليات الكفيلة بتجسيد 

واّلذي يقـو  ،ّلذي يضبطومن خالؿ ـبّطط العمل ا 3برنامج رئيس اعبمهورية على أرض الواقع

بعرضو على الربؼباف لدراستو واؼبوافقة عليو. فالتناقض األوؿ يتمثل يف أّف الربؼباف عند دراستو 

ويف ىذه اغبالة هبد نفسو  ،ؼبخّطط عمل الوزير األوؿ ال يبكن أف يكوف دبنأى عن معرفة الربنامج

 .4يبلكو دستورياوىذا ما ال  ،يف وضعية اؼبراقب لربنامج رئيس اعبمهورية

                                      
 .28ص  ،مرجع سبق ذكره ،2008قراءة يف التعديل الدستوري لسنة  ،عمار عباس 1
 .299ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 2
 .24ص  ،مرجع سبق ذكره ،قراءة يف التعديل الدستوري... ،عمار عباس 3
 .5ص  ،مرجع سبق ذكره ،أثر التعديالت... ،نصر الدين بن طيفور 4
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يكوف عند تقدًن الوزير األوؿ استقالتو نتيجة عدـ موافقة اجمللس  أّما التناقض الثاف

بالرغم من أّف الوزير األوؿ ماىو إاّل ؾبرد منفذ لربنامج رئيس  ،الشعيب الوطين على ـبّطط عملو

مهورية. وىذا ال دبعّن ربميل الوزير األوؿ للمسؤولية السياسية بدال من رئيس اعب ،اعبمهورية

 ينسجم مع اؼبنطق القانوين ومنطق الديبقراطية يف ؾباؿ اؼبسؤولية السياسية.

وبالنسبة للتناقض الثالث يظهر يف إمكانية تعيني رئيس اعبمهورية نفس اغبكومة اؼبقالة 

وعليو  ،حيث ال يوجد نص دستوري يبنع الرئيس من ذلك ،وتعود بنفس ـبّطط العمل األوؿ

باعتبار أّف رفضو للمرة الثانية يعرضو للحل التلقائي  ،لس الشعيب الوطين مرغما على قبولويكوف اجمل

 .1وىو ما وبسب لو النواب ألف حساب

مادامت  ،إذا فما الداعي من النص على ىذه اآللية وضرورة استعماؽبا ،بناء على ىذا

ّدـ من قبل الوزير األوؿ ويبقى يف وأنّو يف النهاية ستتم اؼبوافقة على ـبّطط العمل اؼبق ،دوف جدوى

وفرض برنامج  ،ومن ّث كاف على اؼبؤّسس الدستوري عندما أقر وحدوية السلطة التنفيذية ،منصبو

ألهّنا ال تتالءـ مع الّنظاـ الرئاسي  ،واحد أال وىو برنامج رئيس اعبمهورية أف يلغي ىذه اآللية

 . 20082اؼبعتمد منذ تعديل 

 

 

 

                                      
 .90ص  ،مرجع سبق ذكره ،سليمة عّبة 1
 .91ص  ،رجع نفسواؼب 2
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 تقدمي احلكومة بيان السياسة العامة أمام الربدلانادلطلب الثاين: 

تكوف ىذه األخرية على موعد  ،بعد مرور سنة من يـو اؼبوافقة على ـبّطط عمل اغبكومة

حبيث يعترب ىذا البياف  ،مع الربؼباف لتقدًن بياف عن سياستها العامة أماـ اجمللس الشعيب الوطين

وكذا  ،وما ىو يف طور اإلقباز ،ناء السنة اؼبنصرمة من اؼبخّططوسيلة إلبالغ الربؼباف دبا مّت تطبيقو أث

الصعوبات اّليت أعرتضتها عند تنفيذىا لربنامج رئيس اعبمهورية واألفاؽ اؼبستقبلية اّليت تنوي القياـ 

 . 1هبا

وعلى إثرىا يبكن  ،يرتّتب على بياف السياسة العامة مناقشة تتناوؿ عمل اغبكومة

من الناحية القانونية أف يستعمل وسائل الرقابة اّليت تعد األكثر فعالية يف  للمجلس الشعيب الوطين

ويف حالة مرور البياف بسالـ على اجمللس  ،)الفرع األول( ،إثارة اؼبسؤولية السياسية للحكومة

إاّل أّف تدخل ىذا األخري يبقى ؾبّرد  ،فإنّو يبكن للحكومة تقديبو إُف ؾبلس األّمة ،الشعيب الوطين

 .)الفرع الثاين(تدخل سياسي 

 الفرع األول: مدى فاعلية الوسائل الرقابية احملصورة بيد اجمللس الشعيب الوطين

 ،دبجّرد مناقشة اجمللس الشعيب الوطين بياف السياسة العامة اؼبقّدـ إليو من قبل اغبكومة

كما يبكن للوزير   ،)ثانيا(تتم ىذه اؼبناقشة بإيداع ملتمس الرقابة أو زب،)أوال(يبكن أف تتّوج بالئحة 

 .)ثالثا(األوؿ طلب التصويت بالثّقة 

 

                                      
 .126ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي 1
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 أوال: اقرتاح الالئحة

إّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري خّوؿ للمجلس الشعيب الوطين حق اقرتاح الئحة أو عّدة 

 ،ومن خاللو يبدي الّنواب رأيهم ،اغبكومةلوائح عقب مناقشة بياف السياسة العامة اؼبقّدـ من قبل 

مّت اغبديث عنها يف  واّليت سبق وأف ،إاّل أّف ىذا االقرتاح ىبضع عبملة من الشروط واإلجراءات

 حبكم أّف إجراءات إصدار الالئحة متشاهبة بكلتا غرفيت الربؼباف. ،من ىذا اؼببحث الفرع الثاف

فمن حيث اؼببدأ أنّو  ،اسبة بياف السياسة العامةأّما بالنسبة ألثر الالئحة اّليت تصدر دبن

وىو ما جعل أحد الكتاب يصفها باللوائح اؼبيّتة ألهّنا بغري  ،ليس ؽبا أثر مباشر على اغبكومة

 .1ودوف أثر قانوين ،موضوع

وهبذا الصدد يرى األستاذ عبد هللا بوقفة أّف ىذا النوع من اللوائح ينحوا كبو منحى 

 ،وأّف العمل هبا يتوقف على مدى نضج الربؼباين ،السياسية على ماىى قانونيةتغليب االعتبارات 

ولو كاف ذلك عن طريق الئحة ذات طابع  ،أو على مدى قدرة إدراكو ؼبدلوؿ الرقابة الربؼبانية

ألنّو ليس من الصعوبة دبكاف أف يبادر الربؼباين هبذا النوع من اللوائح اؼبعدومة  ،صوري وؾبازي

 . 2األثر

 

 

                                      
 .268ص  ،مرجع سبق ذكره ،الرقابة الربؼبانية... ،عمار عباس 1
 .144ص  ،مرجع سبق ذكره ،عبد هللا بوقفة 2
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فالالئحة اّليت يصدرىا الّنواب عقب مناقشة بياف السياسة العامة للحكومة قد  ،وعليو

وبالتاِف تعبري اجمللس الشعيب الوطين عن رضاه  ،إّما أف تكوف مؤيّدة للحكومة ،تأخذ وجهني

إّما و  ،1وتعبريا عن استمرارية الثّقة هبا ،وىو ما يشّكل دعما سياسيا ؽبا ووقوفا إُف جانبها ،لعملها

فبّا ينّبهها للعودة إُف إحرتاـ ـبّطط العمل اّلذي  ،أف تكوف الالئحة معارضة لسياسة اغبكومة

أو بالتعديالت  ،أو أّف مشاريع قوانينها أمامو ستقابل بالرفض ،صادؽ عليو اجمللس الشعيب الوطين

 .2اعبربية

وىذا  ،أمر مستبعد فإّف إصدار الئحة معارضة لبياف السياسة العامة ىو ،ويف ىذا السياؽ

وىو األمر اّلذي يؤثّر سلبا على كل ؿباولة  ،3نظرا لعدـ ربّرر ىذا األخري من قيد اغبل الرئاسي

جريئة من أجل إثارة مسؤولية اغبكومة اّليت عادة ما يرتبط بقاؤىا برضى رئيس اعبمهورية عنها ال 

 .4غري

 ثانيا: ملتمس الرقابة )الئحة لوم(

أىم وأخطر إجراء يلجأ إليو اجمللس الشعيب الوطين عند مناقشة بياف يعتربملتمس الرقابة 

لذلك  ،واّلذي قد يؤّدي إُف إجبارىا لتقدًن استقالتها ،السياسة العامة للضغط على اغبكومة

                                      
 .92ص  ،مرجع سبق ذكره ،سليمة عّبة 1
 .105ص  ،مرجع سبق ذكره ،رابح شامي 2
وأّف االعرتاض على  ،ىذا من جهة ،ويفّضل حل اجمللس الشعيب الوطين ماداـ راضيا على أداء اغبكومة ،حيث أّف رئيس اعبمهورية قد ال يقبل استقالة اغبكومة 3

فبّا ال يشجع بطبيعة  ،ولذلك يفّضل الرئيس حل اجمللس على إقالة اغبكومة ،لى برنامج رئيس اعبمهورية من جهة أخرىأداء اغبكومة يعين ضمنيا االعرتاض ع
 .295ص  ،مرجع سبق ذكره ،ميلود ذبيح ،األمر اجمللس على اإلقداـ على إصدار مثل ىذه اللوائح. أنظر يف ذلك

 .123ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية... ،عقيلة خرباشي 4
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خاصة وأّف  ،1أحاطو اؼبشرّع دبجموعة من الشروط واإلجراءات جعلت من فبارستو شبو مستحيلة

فبّا جعل إمكانية صدوره عن اجمللس احتماال  ،ملية صعبة التطبيقىذه الشروط من الناحية الع

ويظهر ذلك من  ،وينجم عنو كنتيجة تأثري تفوؽ السلطة التنفيذية على ىذه اآللية ،(1)ضعيفا 

 .  (2)خالؿ اآلثار اؼبرتتّبة عنها 

 شروط وإجراءات ملتمس الرقابة  -1

اؼبعّدؿ سنة  1996 دستور  احملتفظ هبا يف 137إُف  135لقد حّددت اؼبواد من 

لشروط وإجراءات  02 -99من القانوف العضوي رقم  61إُف  57وكذلك اؼبواد من  ،2008

 ويبكن إصباؽبا فيما يلي.  ،ملتمس الرقابة

 توقيع ملتمس الرقابة  -أ

 ،2( نواب اجمللس الشعيب الوطنيعلى األقل1/7لقبوؿ ملتمس الرقابة يشرتط توقيع سبع )

ّف ىذا اإلجراء ال يبكن فبارستو بطريقة فردية من قبل الّنواب. ورغم ذلك فإّف الّنصاب فبّا يفيد أ

واّليت ال  ،الاّلـز لتوقيع ىذه الالئحة يعد صعب التحقيق ومبالغ فيو خاصة يف ظل التعددية اغبزبية

مع  ومقارنة؟. 3فكيف حاؿ اؼبعارضة إذف ،تكوف فيو الفاعلية الربؼبانية إاّل بقياـ ائتالفات حزبية

                                      
 .129ص  ،رجع نفسواؼب 1
 ، »( عدد الّنواب عل األقل 1/7وال يقبل ىذا اؼبلتمسإاّل إذا وقعو سبع )« تنص على أنّو:  2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  135اؼبادة  2

وذلك  ،( الّنواب على األقل1/7سبع ) ،ليكوف مقبوال ،هبب أف يوقع ملتمس الرقابة  « اّليت تنص على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  57واؼبادة 
 . »من الدستور  135طبقا ألحكاـ اؼبادة 

 من: كال أنظر 3
 .206ص  ،مرجع سبق ذكره ،مدى تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات ،سليمة مسرايت-

- Cadart Jacque, Institutions politiques et droit constitutionnel, Economica, 3 édition, paris, 1991, p 
667.s 



 8002ٌفصً اٌثبًٔ :              االحتفبظ ثبٌذٚس اٌشلبثً ٌٍجشٌّبْ فً ظً إٌظبَ اٌّؼتّذ ِٕز تؼذًٌ ا
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يشرتط لقبوؿ ملتمس الرقابة توقيع  ،بعض األنظمة فإنّنا قبد اؼبؤّسس الدستوري الفرنسي مثال

 . 1( الّنواب عليو1/10عشر )

وىنا يالحظ أّف ال  ،2كما ال يبكن للنائب الواحد أف يوّقع أكثر من ملتمس رقابة واحد

أـ فقط خالؿ  ،العهدة التشريعية كاملةالدستور وال القانوف العضوي يبنّي ما إذا كاف ذلك ىبص 

السنة الواحدة باعتبار أّف اؼبلتمس ال يتم إيداعو إاّل عند مناقشة بياف السياسة العامة للحكومة 

السنوي. لكن وخبالؼ الّنظاـ الفرنسي يتبنّي أنّو يسمح للنائب بتوقيع ثالثة ملتمسات رقابة 

 .3ؿ الدورة غري العاديةوملتمس رقابة واحد خال ،خالؿ الدورة العادية

 إيداع ملتمس الرقابة ونشره -ب

تأيت مرحلة إيداع اؼبلتمس من قبل مندوب  ،يف حالة ذباوز الّنواب عقبة صبع التوقيعات

وذلك للتأكد من مدى تطابقها مع مقتضيات  ،أصحابو لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين

. ّث يعّلق ىذا اؼبلتمس باجمللس 4ؼباف واغبكومةالدستور ومتطلبات القانوف الّناظم للعالقة بني الرب 

. والغاية من ىذا 5ويوزّع على كافة الّنواب وينشر يف اعبريدة الرظبية ؼبناقشات اجمللس الشعيب الوطين

                                      
1 Voir, l'article 49 alinéa 02 de la Constitution française de 1958 telle que modifiée en 2008:                                              
« l’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d’une motion de 
censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres 
de l’Assemblée nationale… ».                                                    

 . »مس رقابة واحد ال يبكن أف يوّقع النائب الواحد أكثر من ملت « تنص على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  58اؼبادة  2
3 Voir, l'article 49 alinéa  02  de la Constitution française de 1958 telle que modifiée en 2008:                                          
«… un député ne peut être signataire de plus de trois motion de censure au cours d’une même session 
ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire ».                                           

 .156ص  ،مرجع سبق ذكره ،آليات تنظيم السلطة... ،عبد هللا بوقفة 4
 مندوب أصحابو لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين. يودع نص ملتمس الرقابة « تنص على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  59اؼبادة  5

 . »ويعّلق ويوزّع على كافة الّنواب  ،ينشر نص ملتمس الرقابة يف اعبريدة الرظبية ؼبناقشات اجمللس الشعيب الوطين
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النشر ىو سبكني الرأي العاـ من اإلطالع على مضموف االنتقادات اؼبوجهة من قبل الّنواب 

إُف إبعادىا من سّدة اغبكم نظرا لتقصريىا يف تنفيذ برناؾبها  واّليت يسعوف من خالؽبا ،للحكومة

 .1اؼبّتفق عليو مع الربؼباف

 مناقشة ملتمس الرقابة -ج

وقد  ،بعد استفاء اإلجراءات السابقة تأيت مرحلة مناقشة ىذا اؼبلتمس قبل التصويت عليو

 :2مّت منح التدخل يف الّنقاش ألطراؼ ؿبّددة على سبيل اغبصر وىي

 اغبكومة بناء على طلبها -

 مندوب أصحاب ملتمس الرقابة -

 نائب يرغب يف التدخل ضد ملتمس الرقابة -

 نائب يرغب يف التدخل لتأييد ملتمس الرقابة. -

فإّف تدخل اغبكومة يف الّنقاش داللة على أهّنا اؼبعنية بالتنحي عن  ،ويف ىذا الصدد

ومن ّث التأثري على اجمللس الشعيب  ،فاع عن سياستهاوبالتاِف ىبّوؿ ؽبا الوقت الكايف للد ،السلطة

 وذلك حّّت يتأّتى التصويت على صورة رفض ىذا اؼبلتمس. ،الوطين

أّما بالنسبة ؼبندوب أصحاب اؼبلتمس فدوره توضيح األدلة اّليت تظهر الوجو اغبقيقي 

بالتصويت لصاغبو.  حيث وباوؿ إقناع الّنواب غري اؼبوّقعني على ىذا اؼبلتمس ،ألخطاء اغبكومة

 فإنّو يبكن ألحدنبا أف يؤثّر على أغلب الّنواب. ،ويف ما ىبص النائبني اّلذين نبا ؿبل استفهاـ

                                      
 .138ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي 1
 .02-99من القانوف العضوي رقم  60اؼبادة  2
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 ،وتربير اإلجراء ،فهذه الضوابط ال تتيح ؼبودعي اؼبلتمس إبراز وجهة نظرىم ،وعليو

وبالتاِف الفشل  ،فبّا هبعل اؼبناقشة فاترة ال تساعد على حشد اؼبؤيّدين للملتمس ،وتأكيد وجهاتو

 .1( الّنواب عليو2/3يف ضماف تصويت ثلثي )

 التصويت على ملتمس الرقابة-د

يف فقرهتا  61واؼبادة  ،2الفقرة الثانية احملتفظ هبا يف الدستور اؼبّعدؿ 136حسب اؼبادة 

فإنّو ال يتم التصويت على ملتمس الرقابة إاّل بعد  ،023-99قم الثانية من القانوف العضوي ر 

وىي كما قاؿ األستاذ  ،ومن ّث فهذه اؼبّدة ؽبا داللتها ،( أياـ  من تاريخ إيداعو03مرور ثالثة )

... أهّنا تسمح للحكومة ومؤيّدوىا من إجراء االتصاالت الاّلزمة قصد ضماف « سعيد بوشعري

دبعّن أّف ىذه الفرتة ىدفها  ،4 »إخفاؽ االقرتاح عن طريق إقناع اؼبرتّددين بالوقوؼ إُف جانبها... 

ويستغلها اؼبساندوف إلقناع مقرتحي اؼبلتمس بالرتاجع عمليا عن  ،تربيد األعصاب وهتدئتها

 .5مسعاىم

                                      
 .297ص  ،مرجع سبق ذكره ،ميلود ذبيح 1
 . » ( من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة03وال يتم التصويت إاّل بعد ثالثة أياـ )« تنص على أنّو:  2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  136اؼبادة  2
 . » ( من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة03)ال يتم التصويت إاّل بعد ثالثة أياـ  « تنص على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  2ؼ  61اؼبادة  3
 من: أنظر كال 4
 .397ص  ،مرجع سبق ذكره ،الّنظاـ السياسي اعبزائري ،سعيد بوشعري -
 .207ص  ،مرجع سبق ذكره ،مدى تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات... ،سليمة مسرايت -
 .297ص  ،مرجع سبق ذكره ،ميلود ذبيح 5
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زمة للتصويت على ىذا اؼبلتمس إُف فرصة ساكبة لتدعيم وهبذا قد تتحّوؿ اؼبّدة الال

وردّبا ىذا ىو الدافع اّلذي جعل اؼبؤّسس الدستوري الفرنسي ىبّفض اؼبّدة إُف  ،موقف اغبكومة

 . 1( ساعة48شبانية وأربعني )

 ادلوافقة على ملتمس الرقابة -ه    

الفقرة األوُف من الدستور  136رقابة اشرتطت اؼبادة حّّت تتم اؼبوافقة على ملتمس ال

توافر أغلبية ثلثي  99/023يف فقرهتا األوُف من القانوف العضوي رقم  61واؼبادة  ،2اؼبعّدؿ

( الّنواب من اجمللس الشعيب الوطين اغباِف. لكن اؼبالحظ أّف ىذه األغلبية اؼبطلوبة ىي 2/3)

خاصة إذا كاف اجمللس تعّددي مشّكل من فسيفساء  ،أغلبية متشّددة صعبة التحقيق عمليا

سياسية. كما قد يسهل ربقيق ىذا الّنصاب يف األنظمة السياسية اّليت تقـو على نظاـ اغبزبني  

 . 4كربيطانيا والواليات اؼبتحدة األمريكية مثال

فإنّو من اليسري على اغبكومة أف تضمن صبع  ،وبالرجوع إُف الّنظاـ السياسي اعبزائري

( عدد الّنواب زائد واحد لتأييدىا يف إحباط وكسر وإفشاؿ آلية ملتمس الرقابة 1/3لث )ث

وىذا  ،( الّنواب ناقص واحد غري قادرة على إسقاط اغبكومة2/3ومن ّث تبقى نسبة ) ،وإعدامها

 . 5فبّا ال شك يدؿ على تفوؽ اغبكومة وىيمنتها على اجمللس الشعيب الوطين

                                      
 .130ص  ،مرجع سبق ذكره ،فية بني اغبكومة والربؼباف...العالقة الوظي ،عقيلة خرباشي 1
   »  ( الّنواب2/3تتم اؼبوافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي )« تنص على أنّو:  2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  1ؼ  136اؼبادة  2
هبب أف يوافق على ملتمس الرقابة  ،من الدستور 137و  136اؼبادتني طبقا ألحكاـ « تنص على أنّو:  02-99من القانوف العضوي رقم  61اؼبادة  3

 . »( الّنواب  2/3بتصويت أغلبية ثلثي )
 .139ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي 4
 .298ص  ،مرجع سبق ذكره ،ميلود ذبيح 5
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اؼبؤّسس الدستوري أفرغ ىذه الرقابة من ؿبتواىا ألّف الئحة ملتمس أخريا يبكن القوؿ أّف 

زمة للموافقة ال يبكن أف ذبمع ىذه النسبة الالباعتبار أهّنا  ،الرقابة عموما ما تبادر هبا اؼبعارضة

 على ىذه الالئحة. 

 اآلثار ادلرتتّبة على ملتمس الرقابة -2

إذا صادؽ « عّدؿ على ما يلي: اؼب 1996احملتفظ هبا يف دستور  137تنص اؼبادة 

س ػيقّدـ الوزير األوؿ استقالة حكومتو إُف رئي ،اجمللس الشعيب الوطين على ملتمس الرقابة

 .02-99الفقرة الثالثة من القانوف العضوي رقم  61وذات اؼبعّن ورد يف اؼبادة  ، »مهورية ػاعب

لتمس الرقابة ىو االستقالة اآللية فاألثر اؼبباشر ؼبوافقة اجمللس الشعيب الوطين على م ،ومنو

وال يبكن حدوث ذلك إاّل يف اغبالة اّليت تفقد فيها اغبكومة ثقة  ،للوزير األوؿ ومعو اغبكومة

األغلبية الربؼبانية. وىذه اغبالة يبكن أف يتم تصورىا عندما تسفر االنتخابات التشريعية على أغلبية 

وؿ عن تكوين حكومة ائتالفية ترضي اجمللس الشعيب ويعجز الوزير األ ،معادية لرئيس اعبمهورية

 .1وترضي رئيس اعبمهورية يف ذات الوقت ،الوطين

ونظرا ؼبا يتمّتع بو من صالحيات  ،أّف رئيس اعبمهورية ،لكن ما هبب اإلشارة إليو

باعتبار أّف قبوؿ أو رفض استقالة الوزير األوؿ وحكومتو  ،يبكن لو أف يبقي على اغبكومة ،واسعة

 مرتبطاف دبوافقة رئيس اعبمهورية.

                                      
 .115 -114ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىشاـ جاّلؿ 1
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 ،ويعنّي حكومة أخرى ،يبكن لرئيس اعبمهورية أف يقبل ىذه االستقالة ،ويف ىذا اإلطار

وذلك دفاعا عن برناؾبو وعن اغبكومة  ،أو يرفض استقالتها ويلجأ إُف حل اجمللس الشعيب الوطين

ويف ىذه اغبالة سيكّلف اغبكومة القائمة بتسيري األمور  ،1 عّينها من أجل تنفيذ ىذا الربنامجاّليت

اعبارية إُف غاية تعيني حكومة جديدة بعد االنتخابات التشريعية اّليت ستجرى يف غضوف ثالثة 

 .2( أشهر03)

مهورية فإّف كل مساس باغبكومة يعد بطريقة غري مباشرة مساسا برئيس اعب ،ومهما يكن

ودوف  ،اّلذي يتمّتع بسلطة تقديرية واسعة يف إمكانية حل اجمللس الشعيب الوطين يف أي وقت يشاء

 .3قيود أو ضوابط عدا بعض الشروط الشكلية اؼبتعّلقة باستشارة بعض أطراؼ السلطة

 ،وتستمر يف عملها ،فإّف اغبكومة ستبقى ،أّما يف حالة عدـ اؼبوافقة على ملتمس الرقابة

و أمر مفروغ منو يف الّنظاـ اعبزائري على أساس أّف سلطة اجمللس الشعيب الوطين يف ازباذ وى

ألّف قباح اؼبلتمس  ،بل أهّنا تكاد تكوف منعدمة ،ملتمس الرقابة ضد اغبكومة ؿبصورة ومقّيدة

بية فإذا كانت اغبكومة حائزة على أغل ،مرتبط بنوعية األغلبية السائدة يف اجمللس ومدى انضباطها

وبالتاِف فإّف احتماؿ تغيري اغبكومة يبقى أمرا  ،فحظوظ قباح اؼبلتمس يبقى صعبا ،قارة ومنضبطة

 .4عسريا

                                      
 .298ص  ،مرجع سبق ذكره ،ميلود ذبيح 1
 .279ص  ،مرجع سبق ذكره ،الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة... ،عمار عباس 2
 .142ص  ،مرجع سبق ذكره ،ىامشي موالي 3
 وما يليها. 15ص  ،1998أوت  ،1ع  ،ؾبّلة اإلدارة ،اؼبراجعة الدستورية يف اعبزائر بني الثبات والتّغري ،إدريس بوكرا 4
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فإّف الّلجوء إُف استعماؿ ىذه اآللية الرقابية يف حالة وجود أغلبية برؼبانية مساندة  ،ومن ثّ 

ف تستعملو اؼبعارضة بل يبكن أ ،ألّف ىذا سيكوف غري فبكن ،ال يكوف هبدؼ إسقاطها ،للحكومة

وعن الربنامج  ،واإلفصاح رظبيا عن عدـ رضاىا صراحة عن اغبكومة ،للوقوؼ يف وجو اغبكومة

 .1اّليت تنفذه

فإّف آلية ملتمس الرقابة اّليت أستمدىا اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري من الّنظاـ  ،وعليو

قد أحيطت بعراقيل عديدة ذبعل  ،واّليت توّجو إُف الوزير األوؿ ورئيس اعبمهورية معا ،الربؼباين

وبالتاِف استحالة إثارة  ،عملية وضعها حّيز التطبيق أمر شديد الصعوبة على اجمللس الشعيب الوطين

 . 2مسؤولية حكومة رئيس اعبمهورية من خالؽبا

كانت   2008اآللية الرقابية قبل تعديل أّف ىذه  ،لكن ما ذبب اإلشارة إليو يف األخري

أصبحت ىذه  ،2008غري أنّو ودبوجب التغيري اّلذي أحدثو تعديل  ،منصبة على برنامج اغبكومة

ومن ث كاف من اؼبفروض أف يسأؿ رئيس  ،اغبكومة ما ىي إاّل منفذة لربنامج رئيس اعبمهورية

حيث توجد السلطة توجد  « بدأ القائلوىذا عمال باؼب ،باعتبار أنّو صاحب الربنامج ،اعبمهورية

 ،ولكن رغم ذلك تبنّي أّف اؼبؤّسس الدستوري أستبعد مسؤولية صاحب الربنامج ، »اؼبسؤولية 

 وضّبل الوزير األوؿ ىذه اؼبسؤولية بالرغم من أنّو ؾبرد منفذ لربنامج الرئيس. 

رئيس اعبمهورية كاف من اؼبفروض أف تتم مسائلة الوزير األوؿ أماـ   ،ويف ىذا الصدد

ومّت رأى منو تقصريا يف تنفيذ برناؾبو  ،واّلذي بإمكانو أف ينهي مهاـ الوزير األوؿ مّت أراد ،فقط

                                      
 .131ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي 1
 . 161ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ 2
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. وعليو فإّف االحتفاظ هبذه اآللية من شأهنا أف تؤّدي إُف سحب الثقة من 1الرئاسي والسياسي

 مع طريقة وصولو إُف اغبكم. وىذا ما يتناىف ،2رئيس اعبمهورية باعتباره صاحب الربنامج السياسي

 ثالثا: التصويت بالثّقة

الدساتري اؼبختلفة حبسب  ،يعترب التصويت بالثّقة تقنية برؼبانية تقليدية سبنح من خالؽبا

الوزير األوؿ حق التوّجو للمجلس الربؼباين ليطرح مسألة الثّقة يف  ،طبيعة أنظمتها السياسية

 .3حكومتو

يّتضح أّف اؼبؤّسس  20084الفقرة اػبامسة اّليت كرسها تعديل  84وبالرجوع إُف اؼبادة 

كما ال يبلك نواب اجمللس الشعيب   ،الدستوري خّص الوزير األوؿ هبذه الوسيلة دوف غريه من الوزراء

 الوطين حق طلبو أو إجبار الوزير األوؿ على ذلك.

 

 

 

 

 

                                      
 .94ص  ،مرجع سبق ذكره ،سليمة عّبة 1
 .229ص  ،مرجع سبق ذكره ،عيسى طييب 2
 .145ص  ،مرجع سبق ذكره ،ياسني ربوح 3
 .  »للوزير األوؿ أف يطلب من اجمللس الشعيب الوطين تصويتا بالّثقة...« تنص على أنّو:  2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  5ؼ  84اؼبادة  4
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حيث َف وبّدد  ،غامضةويالحظ من خالؿ استقراء اؼبادة اؼبذكورة أعاله أهّنا جاءت 

وبالتاِف تبقى ىذه اؼبادة يف فقرهتا الرابعة  ،اؼبوضوع أو اغبالة اّليت يطلب من خالؽبا تصويتا بالثّقة

ومنو يبكن ربط مسألة الثّقة مثل ملتمس الرقابة بالبياف السنوي  ،1قابلة للتأويل والتفسري

ه اآللية إاّل وىي مقرونة ببياف السياسة وأساس ذلك أّف التجربة اعبزائرية ال توّظف ىذ ،2للحكومة

 . 3العامة للحكومة

وكذا  ،(1)راءاتو حتػّى يفهم طلب التصويت بالثّقػة يتعنّي دراسة شروط وإج ،وعليو

 .(2)تّبة عػليو اآلثار اؼبرت 

 شروط وإجراءات طلب التصويت بالثّقة -1

 64إُف  62حّددهتا اؼبواد من تتم فبارسة طلب التصويت بالثّقة بإتباع شروط وإجراءات 

حيث تبدأ من مرحلة  ،الناظم للعالقة بني اغبكومة والربؼباف 02-99من القانوف العضوي رقم 

                                      
 ،وىو ما يأخذ بو الّنظاـ الفرنسي ،حيث ال يوجد ما يبنع الوزير األوؿ من طلب التصويت بالثّقة دبناسبات أخرى غري مناسبة عرض بياف السياسة العامة 1

 وىو ما عرّب عنو ىذا الّنص:فالطلب ال يقرتف دبناسبة معّينة 
«  Liée à une initiative du premier ministre, cette motion ne tombe pas sous le coup de la limitation 
d’une seule proposition par session, elle peut intervenir chaque fois que la responsabilité d’un 
gouvernement est engagée sur le vote d’un texte et à tout moment da la procédure législative ». v: 
Marcel Prélot, Jean Boulois,Institutions politiques et droit constitutionnel, 7ème édition, Dalloz – 
Paris, 1978, P 837. 

 .301ص  ،مرجع سبق ذكره ،ميلود ذبيح ،أشار إليو
 من: أنظر كال 2
 .105ص  ،مرجع سبق ذكره ،سعاد رابح -
 .185ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة بني السلطات... ،عمار عباس -

-12-08حيث قّدمت حكومة السيد مولود ضبروش يـو  ،منو عرفت اعبزائر أوؿ تطبيق إلجراء التصويت بالثّقة 80ودبوجب اؼبادة  ،1989يف ظل دستور  3
وبعد استكماؿ بياف مناقشة  ،ورّد رئيس اغبكومة على مالحظات واستفسارات الّنواب ،أعقبتو مناقشة عامة ،عرضا عن السياسة العامة للحكومة 1990
 288من ؾبموع   »نعم « صوتا 275النتيجة كانت تصويت ، و 1990-12-11وقد جرى التصويت يف  ،ب رئيس اغبكومة تصويتا بالثّقةطل ،اغبكومة

-2003سنة  ،جامعة اعبزائر ،رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف القانوف ،اؼبمارسة التشريعية يف اعبزائر ،فاروؽ ضبيدشي ،نائبا. ؼبزيد من التفاصيل راجع يف ذلك
 .285ص  ،2004
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183 

 ،)ب(مرورا دبناقشتو من قبل اجمللس الشعيب الوطين  ،)أ(تسجيل الطلب يف جدوؿ األعماؿ 

 .)ج(وأخريا التصويت عليو 

 تسجيل الطلب يف جدول األعمال -أ

يكوف « تنص على أنّو:  02-99من القانوف العضوي رقم  62أّف اؼبادة  بدًء من

بناء على طلب رئيس  ،تسجيل التصويت بالثّقة لفائدة اغبكومة يف جدوؿ األعماؿ وجوبا

 . »من الدستور  84وفقا ألحكاـ اؼبادة  ،اغبكومة

التصويت بالثّقة  فاؼبادة اؼبذكورة أعاله تؤّكد على وجوبية التسجيل التلقائي لطلب ،وعليو

دبعّن أنّو ليس حباجة  ،وبالتاِف فهو وحده لو السلطة التقديرية يف ذلك ،من قبل الوزير األوؿ

حيث اشرتطت اؼبادة  ،وىذا على خالؼ ما ىو قائم يف الّنظاـ الفرنسي ،للرجوع إُف ؾبلس الوزراء

بادرة بطلب التصويت الفقرة الثالثة من الدستور الفرنسي تداوؿ ؾبلس الوزراء بشأف اؼب 49

 .1بالثّقة

وبناًء على ىذا يالحظ أّف اجمللس الشعيب الوطين ال سلطة لو يف ىذه اؼببادرة اّليت يتوالىا 

ومن ىنا فدوره ىامشي يباشر آلية إثارة مسؤولية اغبكومة بدور قاصر ومبتور  ،الوزير األوؿ

 .2وضعيف

 

                                      
1 Voir, l'article 49 alinéa 3  de la Constitution française de 1958 telle que modifiée en 2008: « le 
premier ministre peut, après délibérations du conseil des ministres, engager la responsabilité du 
gouvernement devant l’assemblée nationale sur vote d’un texte ». 

 .302ص  ،مرجع سبق ذكره ،ذبيح ميلود 2
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 مناقشة الطلب -ب

التصويت بالثّقة يعرض للمناقشة. ولكن ما هبب اإلشارة بعد تسجيل الوزير األوؿ طلب 

وىذا على غرار ماىو منصوص  ،إليو أّف اؼبشرّع َف يبنّي اؼبّدة الزمنية الواجب إجراء اؼبناقشة خالؽبا

. ومن ّث فإّف اؼبشرّع ترؾ أمر ذلك إُف االتفاؽ بني 1عليو خبصوص التصويت على ملتمس الرقابة

ولكن يف هناية األمر  ،فبّا يعين أّف اؼبّدة قد تطوؿ كما قد تقصر ، الوطيناغبكومة واجمللس الشعيب

باعتبار أّف طوؿ اؼبّدة يبّكن اغبكومة من صبع أكثر عدد  ،غالبا ما تكوف يف مصلحة اغبكومة

وإعطائها الفرصة لرتتيب أمورىا مع  ،وإقناع اؼبعارضني وضّمهم إُف صّفها ،األصوات عبانبها

 ،ة يف اجمللس. أّما قصر اؼبّدة داللة على أّف اغبكومة مؤيّدة من طرؼ األغلبية الربؼبانيةاعبهات اؼبؤثّر 

على أساس أنّو ال يتصور أف تلجأ اغبكومة إُف مثل ىذا اإلجراء إاّل إذا اقتنعت أّف ىذه األغلبية 

 .2إُف جانبها

 ،د التصويتونائب يؤيّ  ،كما أّف التدخل يف ىذه اؼبناقشة مقصور على اغبكومة ذاهتا

أي اعبهة اؼبوافقة على  ،ومنو يتبنّي عدـ تكافئ الفرص بني اعبهتني 3،ونائب ضد ىذا التصويت

إضافة إُف  ،ذلك أّف األغلبية دائما تكوف أقوى من اؼبعارضة ،منح الثّقة وما يقابلها من معارضة

                                      
 أنظر يف ذلك: 1
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  136اؼبادة  -
 .02-99من القانوف العضوي رقم  2ؼ  61اؼبادة  -
 .176ص  ،مرجع سبق ذكره ،آليات تنظيم السلطة... ،عبد هللا بوقفة -
 . 62ص  ،مرجع سبق ذكره ،ليلى بن بغيلة 2
زيادة على  ،يبكن أف يتدخل خالؿ اؼبناقشة اّليت تتناوؿ التصويت بالثّقة لفائدة اغبكومة « تنص على أنّو:  02-99من القانوف العضوي رقم  63اؼبادة  3

 . »نائب يؤّيد التصويت بالثّقة ونائب آخر ضد التصويت بالثّقة  ،اغبكومة ذاهتا
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دؽ عن رأي اجمللس وال يعرّب بص ،فبّا هبعل ىذا الّنقاش ؿبدودا ،إمكانية حياد البعض اآلخر

 .1الشعيب الوطين ككل

فبّا ىبوؿ لرئيس اجمللس  ،ولإلشارة فإّف اؼبّدة اؼبتاحة ألصحاب التدخل غري ؿبدودة أيضا

فتمنح اغبكومة الوقت الاّلـز لتوضيح ما  ،الشعيب الوطين ربديد الوقت اؼبناسب لألطراؼ اؼبتدخلة

كما سبنح نفس اؼبّدة الزمنية لكل من النائب اؼبساند والنائب   ،تريده باعتبارىا اؼبعنية باألمر

وذلك لتبياف رأيهما آخذين بعني االعتبار خصائص الطلب من حيث اؼبوافقة أو  ،اؼبعارض

 .2الرفض

 التصويت على الطلب -ج    

بعد مناقشة الطلب يطرح للتصويت عليو من قبل اجمللس الشعيب الوطين ليبنّي موقفو من 

توافر األغلبية البسيطة   023-99من القانوف العضوي رقم  64ة. وقد اشرتطت اؼبادة اغبكوم

وليس األغلبية اؼبطلقة كما كاف وارد  –أغلبية األعضاء اغباضرين فقط  –كنصاب للتصويت عليو 

 .4يف الّنظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطين

ئحة الثّقة منخفض إذا ما يالحظ أّف نصاب األغلبية البسيطة للتصويت على ال ،ومنو

 ( عدد الّنواب عند التصويت على ملتمس الرقابة.2/3قورِف باألغلبية احملّددة بثلثي )

                                      
 .63ص  ،مرجع سبق ذكره ،ليلى بن بغيلة 1
 من: أنظر كال 2
 .147 -146ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،ياسني ربوح  -
 .107ص  ،مرجع سبق ذكره ،صليحة مراح -
 . »وف التصويت بالثّقة باألغلبية البسيطة يك « تنص على أنّو: 02-99من القانوف العضوي رقم  1ؼ  64اؼبادة  3
 .  »يتم التصويت بالثّقة باألغلبية اؼبطلقة ألعضاء اجمللس الشعيب الوطين  « من الّنظاـ الداخلي للمجلس الشعيب الوطين تنص على أنّو: 122اؼبادة  4
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كاف يف صياغتو   02-99أّف القانوف العضوي رقم  ،وذبدر اإلشارة يف ىذا الصدد

لكن اجمللس و  ،اؼبصادؽ عليها من الربؼباف قد نص على أّف يكوف التصويت بالثّقة باألغلبية اؼبطلقة

حيث ارتأى عدـ دستورية  ،1رفض ذلك 1999الصادر يف سنة  08الدستوري يف رأيو رقم 

باعتبار أّف اؼبؤّسس الدستوري قد بنّي صراحة  ،األغلبية اؼبطلقة يف التصويت على ىذه الالئحة

يشرتط  وعلى سبيل اغبصر اؼبواضيع اّليت يشرتط فيها أف يكوف التصويت باألغلبية اؼبطلقة دوف أف

 .2تلك األغلبية للموافقة على الئحة الثّقة 84دبقتضى اؼبادة 

وبالتاِف فإّف اجمللس الدستوري قد لعب دور اغباجز أماـ ربجيم الدور الرقايب للمجلس 

زيادة على تكريس اؼبشرّع ؽبذه النسبة يضمن حصوؿ اغبكومة على ىذه األغلبية  ،الشعيب الوطين

 .3وىو ما يعترب تفوقا للحكومة يف مقابل اجمللس ،بسهولة

 

 

 

                                      
 احملّررة كاآليت: "يكوف التصويت بالثقة باألغلبية اؼبطلقة "  ،ضوع اإلخطار)الفقرة األوُف( من القانوف العضوي مو  64فيما ىبص اؼبادة  -6 « حيث جاء فيو: 1
 ،دبوجب ىذه الفقرة أف يكوف التصويت بالثقة باألغلبية اؼبطلقة ،اعتبارا أّف اؼبشرّع أقر صراحة -
دبقتضى  ،يكوف التصويت باألغلبية اؼبطلقة دوف أف يشرتطواعتبارا أّف اؼبؤّسس الدستوري قد بنّي صراحة وعلى سبيل اغبصر اغباالت اّليت يشرتط فيها أف  -

 ،تلك األغلبية للموافقة على الئحة الثقة ،( من الدستور5)الفقرة  84اؼبادة 
 ،ئحة الثقة( من الدستور أف اؼبؤّسس الدستوري يكتفي بالتصويت باألغلبية البسيطة للموافقة على ال5)الفقرة  84واعتبارا أنّو يستنتج من أحكاـ اؼبادة  -
( من الدستور. 5)الفقرة  84أّف اؼبشرّع حني اشرتط أف يكزف التصويت بالثقة باألغلبية اؼبطلقة فإنّو يكوف قد خالف مدلوؿ أحكاـ اؼبادة  ،بالنتيجة ،واعتبارا -

 ،مرجع سابق ،... 02-99انوف العضوي رقم يتعّلق دبراقبة مطابقة الق ،1999فيفري  21/ ر.ؽ.ع /ـ.د اؼبؤرّخ يف 08رأي اجمللس الدستوري رقم  ،أنظر
 .7 ،ص

 .49 -48ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،دونيا بوساَف ،راجع 2
3  

 .95ص  ،مرجع سبق ذكره ،سليمة عّبة
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 اآلثار ادلرتتّبة على التصويت بالثّقة -2

ومنو يقع إلتزاما  ،فإهّنا تبقى يف السلطة ،إّف اجمللس الشعيب الوطين إذا منح الثّقة للحكومة

وبالتاِف االمتناع مستقبال عن عرقلتها يف تنفيذ ـبّطط  ،على اجمللس دبساندة اغبكومة وتأييدىا

 عملها.

الفقرة اػبامسة من  84وحسب اؼبادة  ،أّما يف حالة رفض اجمللس منح الثّقة للحكومة

يقّدـ الوزير األوؿ  ،2يف فقرهتا الثانية من القانوف العضوي 64واؼبادة  ،1اؼبعّدؿ 1996دستور 

 .استقالة حكومتو لرئيس اعبمهورية

أّف ىذه االستقالة زبضع يف آخر اؼبطاؼ إُف سلطة رئيس  ،لكن اؼبلفت للنظر

احملتفظ هبا  129واّلذي بإمكانو أف يلجأ قبل قبوؿ استقالة اغبكومة إُف أحكاـ اؼبادة  ،اعبمهورية

 .20083يف التعديل الدستوري لسنة 

بل  ،مة من السلطةليس دبجرد التصويت على الئحة الثّقة بالرفض تستقيل اغبكو  ،وعليو

وىذا األخري ترجع لو السلطة التقديرية يف  ،يتوقف دورىا عند تقدًن استقالتها إُف رئيس اعبمهورية

 قبوؽبا أو رفضها.

 

                                      
ر األوؿ استقالة ػػػّدـ الوزيػػػة على الئحة الثّقة يقػػالة عدـ اؼبوافقػػػ... ويف ح « تنص على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  5ؼ  84اؼبادة  1
 . »تو ػػكومػػح
يقّدـ رئيس اغبكومة استقالة حكومتو مع مراعاة  ،يف حالة رفض التصويت بالثّقة« واّليت تنص على أنّو:  02-99من القانوف العضوي رقم  2ؼ  64اؼبادة  2

 . »من الدستور  129و 84أحكاـ اؼبادتني 
 .2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  129اؼبادة   3
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وىنا يبكنو أف  ،على رئيس اعبمهورية أف يعنّي حكومة جديدة ،ففي حالة قبوؿ االستقالة

 .1باعتبار أنّو ال يوجد ما يبنع الرئيس من ذلك ،يعيد تعيني الوزير األوؿ نفسو

يبكن لرئيس اعبمهورية أف يقّرر حل اجمللس الشعيب  ،أّما يف حالة رفض االستقالة 

ووبتفظ حبكومتو اّليت قّدمت ـبّطط عملها وعملت على إقبازه وتطبيقو تنفيذا لربنامج  ،الوطين

هم على قبوؿ طلب الثّقة بدال من وقوعهم يف . لكن ىذا من شأنو أف يهّدد الّنواب ويرغم2الرئيس

 فخ اغبل.

نكتشف أّف اؼبؤّسس الدستوري اعبزائري جعل من مسألة طلب التصويت بالثّقة  ،وبذلك

وىو ما  ،وسيلة قوية جدا يف يد السلطة التنفيذية فبّا ال يسمح للربؼباف برقابة اغبكومة رقابة فعلية

كومة يبارس وظائفو بدوف ضغط ودوف إمكانية إثارة هبعل رئيس اعبمهورية بصفتو رئيسا للح

 مسؤولية حكومتو.

على أساس أّف أثارىا ال زبتلف  ،فإّف اآلليات اؼبذكورة أعاله تبقى بدوف فعالية ،وعليو

واّليت ال يبكن إثارة مسؤولية اغبكومة  ،بكثري عن اآلثار اّليت ترتّبها اآلليات اّليت أعتمدىا اؼبؤّسس

 . 3بواسطتها

                                      
 من: كال أنظر 1
 .188ص  ،مرجع سبق ذكره ،آليات تنظيم السلطة... ،عبد هللا بوقفة -

- Tahar Taleb, op. cit. P 712. 
عمل اغبكومة  ،وينّسق من أجل ذلك ،اعبمهوريةينّفذ الوزير األوؿ برنامج رئيس  « تنص على أنّو: 2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  2ؼ  79اؼبادة  2

« . 
 من: أنظر كال 3
 .163ص  ،مرجع سبق ذكره ،ؿبمد أومايوؼ -
 .40ص  ،2014جواف  ،34العدد  ،اعبزائر ،ؾبلة الفكر الربؼباين ،تأمالت يف التعديل الدستوري اعبديد ،عمار عباس -



 8002ٌفصً اٌثبًٔ :              االحتفبظ ثبٌذٚس اٌشلبثً ٌٍجشٌّبْ فً ظً إٌظبَ اٌّؼتّذ ِٕز تؼذًٌ ا
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بعد تبين نظاـ  2008أّف الوضع اّلذي أقرّه التعديل الدستوري لسنة  ،ف إُف ذلكأض

وجعل الوزير األوؿ يقتصر دوره يف تنفيذ برنامج رئيس اعبمهورية ال  ،أحادية السلطة التنفيذية

باعتبار أنّو من غري اؼبعقوؿ أف ترّتب أثارىا يف ظل تطبيق برنامج  ،يتماشى واآلليات السالفة الذكر

ألّف ذلك من شأنو أف يوحي باؼبسؤولية السياسية لرئيس  ،واحد ىو برنامج رئيس اعبمهورية

وىذا ما يتناىف مع طريقة انتخابو عن طريق االقرتاع العاـ  ،اعبمهورية أماـ اجمللس الشعيب الوطين

عن ومن ىنا يبكن القوؿ أنّو من األجدر على اؼبؤّسس الدستوري أف يستغين  ،1اؼبباشر والسري

 . 2008تالءـ مع الّنظاـ الرئاسي اؼبعتمد منذ تعديل تىذه اآلليات الرقابية على أساس أهنا ال 

 الفرع الثاين: إمكانية تقدمي احلكومة بيان السياسة العامة أمام رللس األّمة

من  56واؼبادة  ،2اؼبعّدؿ 1996من دستور  84انطالقا من أّف الفقرة األخرية من اؼبادة 

َف تلزما اغبكومة بتقدًن بياف سياستها العامة جمللس األّمة مثلما  023-99القانوف العضوي رقم 

أي أّف األمر متوقف على ؿبض سلطة اغبكومة  ،ما ىي ملزمة بذلك أماـ اجمللس الشعيب الوطين

اف السياسة العامة السنوي ومن ّث فإّف ؽبا حق إشراؾ ؾبلس األّمة من عدمو دبناسبة بي ،4التقديرية

 .)أوال(

                                      
 من: أنظر كال 1
 .96ص  ،مرجع سبق ذكره ،سليمة عّبة -
 . 133ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة بني السلطات... ،عمار عباس -
 . »يبكن اغبكومة أف تقّدـ إُف ؾبلس األّمة بيانا عن السياسة العامة « تنص على أنّو:  2008نة ػاؼبعّدؿ س 1996من دستور  84الفقرة األخرية من اؼبادة  2
يبكن اغبكومة أف تقّدـ بيانا عن  ،الفقرة األخرية من الدستور ،84طبقا ألحكاـ اؼبادة « نّو: تنص على أ 02-99من القانوف العضوي رقم  1ؼ  56اؼبادة  3

 . »السياسة العامة أماـ ؾبلس األّمة 
 .63ص  ،مرجع سبق ذكره ،َفدونيا بوسا 4
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 ،وحّّت وإف قّررت اغبكومة منح فرصة جمللس األّمة للتدخل يف رقابة بياف السياسة العامة

 .)ثانيا(1إاّل أّف ىذا التدخل ال يسفر عن أثار قانونية تزعزع وجود اغبكومة

 األّمةأوال: السلطة التقديرية للحكومة بتقدمي بيان السياسة العامة أمام رللس 

تعين أّف  » يبكن  « اؼبذكورة أعاله بكلمة 84إّف استهالؿ الفقرة األخرية من اؼبادة 

وعليو فإّف األمر مرىوف دستوريا  ،اغبكومة غري ملزمة بتقدًن بياف السياسة العامة أماـ ؾبلس األّمة

 وىذا على خالؼ ما ىو معموؿ بو أماـ اجمللس الشعيب الوطين. ،بالسلطة التقديرية للحكومة

ويبكن للحكومة تقدًن البياف السنوي للسياسة العامة إُف ؾبلس األّمة يف اغباالت 

 :2التالية

تقدًن بياف السياسة العامة السنوي للمجلس الشعيب الوطين دوف أف يتبعو تصويت  -

 تمس الرقابة.أو اؼبوافقة على اقرتاح مل ،بعدـ الثّقة

تقدًن بياف السياسة العامة السنوي للمجلس الشعيب الوطين مع طلب الوزير األوؿ  -

 التصويت بالثّقة واؼبوافقة على ذلك.

وتبعو إيداع ملتمس الرقابة ولكن َف وبصل على  ،تقدًن بياف السياسة العامة السنوي -

 ( نواب اجمللس الشعيب الوطين. 2/3موافقة ثلثي )

فإّف تقدًن بياف السياسة العامة جمللس األّمة يبقى  ،غم توافر اغباالت اؼببّينة أعالهور  ،لكن

وىذا األمر يوّضح العالقة االحتمالية اّليت يبكن أف تربط  ،من صميم السلطة التقديرية للحكومة
                                      

 .132ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي 1
 132ص  ،رجع نفسواؼب2 
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وىذا على خالؼ العالقة بني  ،ؾبلس األّمة باغبكومة دبناسبة البياف السنوي للسياسة العامة

وىو ما يؤّكد أّف اجمللس الشعيب الوطين شريك  ،اجمللس الشعيب الوطين واغبكومة يف ذات اؼبناسبة

 أساسي ومهم هبب إعالمو باغبصيلة السنوية لتنفيذ ـبّطط العمل اؼبصادؽ عليو.

وللمجلس  ،وعلى ضوء ىذا فإّف ؾبلس األّمة يوجد يف مركز التابع للحكومة من جهة

أو ينتهي  ،باعتبار أّف بياف السياسة العامة إّما أف يبر جمللس األّمة ،أخرى الشعيب الوطين من جهة

 بو اغباؿ عند اجمللس الشعيب الوطين. 

كما ذبدر اإلشارة أّف الّنصوص القانونية اؼبنّظمة لكيفية تقدًن بياف السياسة العامة أماـ 

على اغبكومة تقديبو فيو بعد عرضو  ؾبلس األّمة جاءت خالية من بياف اؼبّدة القانونية اّليت يتعنّي 

 وكذلك مدى إمكانية ؾبلس األّمة فتح مناقشة حولو. ،على اجمللس الشعيب الوطين

يبكن القوؿ أّف الطابع االختياري للحكومة يف تقدًن بياف عن السياسة العامة  ،أخريا

ن تقدًن ىذا البياف أمامو وبالتاِف هبعل م ،جمللس األّمة يشّكل إضعافا دستوريا لو يف اجملاؿ الرقايب

 .1وال يؤّدي إُف إسقاط اغبكومة ،ؾبرد إعالـ لو دبا مّت تنفيذه

 

 

 

 

                                      
 .168ص  ،مرجع سبق ذكره ،إيباف الغريب 1
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 ثانيا: األثر السياسي لعرض بيان السياسة العامة أمام رللس األّمة

إنّو من خالؿ دراسة الّنصوص القانونية اؼبتعّلقة بكيفية تقدًن بياف السياسة العامة أماـ 

فدستور  ،أهّنا ال ترّتب أي أثر قانوين على عرض ىذا البياف أماـ ذات اجمللسؾبلس األّمة قبد 

َف وبّددا حّّت الطريقة العملية  021-99وكذا القانوف العضوي رقم  ،2008اؼبعّدؿ سنة  1996

لتقدًن بياف السياسة العامة أماـ ؾبلس األّمة على غرار اجمللس الشعيب الوطين اّلذي يتم عن طريق 

 ة.اؼبناقش

كما َف تبنّي ىذه الّنصوص القانونية اآلثار اؼبرتتّبة عن تقدًن بياف السياسة العامة السنوي 

 ،وبالتاِف دور اجمللس فيو يكاد ينعدـ ،فبّا ينجم عنو ضعف مركزه دبناسبة ىذا البياف ،جمللس األّمة

 .2ويبكن للحكومة أف تتفادى ىذا اإلجراء

فإّف اؼبنطق يفرض عرض بياف السياسة  ،األّمة وعلى الرغم من الوضع اؽبامشي جمللس

وال يسقط ذلك يف شيء من مسؤولية اغبكومة طاؼبا أهّنا ملزمة بتقدًن عرض عن  ،العامة أمامو

 ،خاصة إذا كاف البياف يتضّمن تعديالت مّت إدخاؽبا على اؼبخّطط اؼبصادؽ عليو ،ـبّطط عملها لو

 .3ه التعديالتوىنا من الواجب إطالع ؾبلس األّمة على ىذ

ونظرا ؼبا تتمّتع بو اغبكومة من سلطة تقديرية يف إمكانية تقدًن بياف السياسة العامة 

إاّل أّف الواقع العملي أثبت أّف اغبكومة كّلما قّدمت بيانا عن السياسة العامة  ،السنوي جمللس األّمة
                                      

. أّما الّنظاـ الداخلي اؼبتّمم 02-99من القانوف العضوي رقم  56وكذلك اؼبادة  ،2008اؼبعّدؿ سنة  1996من دستور  84الفقرة األخرية من اؼبادة  1
منو نصت على أف يبارس ؾبلس األّمة رقابتو ألعماؿ  71حيث أّف اؼبادة  ،امةفلم يشر مطلقا لتقدًن بياف السياسة الع ،1999واؼبعّدؿ جمللس األّمة الصادر عاـ

 اؼبتعّلقة ببياف السياسة العامة. 84دوف ذكر حّّت نص اؼبادة  02-99والقانوف العضوي رقم  ،من الدستور 161 ،133 ،80اغبكومة وفقا للمواد 
 .310ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 2
 .134ص  ،مرجع سبق ذكره ،العالقة الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف... ،عقيلة خرباشي 3
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 2008ديل الدستوري لسنة حيث أنّو قبل التع ،للمجلس الشعيب الوطين قّدمتو أيضا جمللس األّمة

أوؿ  1998قبد أّف اغبكومة آنذاؾ برئاسة السيد أضبد أووبي قّدمت يف دورة اػبريف من سنة 

قّدـ السيد على بن  2001ويف دورة اػبريف سنة  ،بياف عن السياسة العامةأماـ ؾبلس األّمة

قّدـ أضبد أووبي  إذ 2005وكذلك اغباؿ يف دورة الربيع سنة  ،فليس بياف عن السياسة العامة

 62واّلذي أعقبو مناقشة عامة علنية تدخل فيها  ،البياف السنوي للسياسة العامة أماـ ؾبلس األّمة

 .1عضوا

قّدمت اغبكومة برئاسة السيد أضبد أوحي يف  2008أّما بعد التعديل الدستوري لسنة 

 .2بياف عن السياسة العامة أماـ ؾبلس األّمة 2010دورة اػبريف سنة 

أّف التفسري األوؿ ؽبذا العدد الضئيل ؼبرات تقدًن بياف السياسة العامة  ،ومن ىنا يالحظ

إُف غاية سنة  1999فمنذ سنة  ،من قبل اغبكومة راجع إُف التغريات اغبكومية اؼبتسارعة جدا

أشهر ونصف  9أي دبعّدؿ حكومة كل  ،حكومة 19شهدت اعبزائر طيلة ىذه اؼبّدة  2015

لفرتة َف تقّدـ اغبكومات حصيلة بياف السياسة العامة إُف الربؼباف مثلما ينص عليو ويف ىذه ا ،شهر

وىو التفسري القانوين للمواد  ،. أّما التفسري الثاين3سوى ثالث حكومات منها فقط ،الدستور

واّلذي دبوجبو أصبحت اغبكومة ما ىي إاّل منفذة  ،2008الدستورية اّليت يتضمنها تعديل 

                                      
 من:  أنظر كال 1
 .310ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي -
 .115ص  ،مرجع سبق ذكره ،رابح شامي -
 .284 -246ص ص  ،26العدد  ،2010نوفمرب  ،اعبزائر ،ؾبلة الفكر الربؼباين ،2010الربؼباف وبياف السياسة العامة لسنة  ،راجع يف ذلك 2
 http://www.mrp.gov.dzلإلطالع تفحص اؼبوقع اإللكرتوين اػباص بوزارة العالقات مع الربؼباف:  3
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 ،حبيث يكوف للحكومة تقدًن بياف سياستها العامة لكل طبس سنوات ،اعبمهورية لربنامج رئيس

 على أساس أّف مهمتها مرتبطة بربنامج رئيس اعبمهورية.

حّّت ولو قامت ىذه اغبكومات بتقدًن عرض عن بياف السياسة العامة أماـ ؾبلس  ،لكن

أثري على اغبكومة خاصة وأّف اجمللس وذي ت ،فإّف ىذا األخري غري ـبّوؿ بازباذ موقف فّعاؿ ،األّمة

واؼبتمثّلة يف كل من التصويت بعدـ الّثقة وربريك ملتمس  ،ال وبوز على أىم الوسائل الرقابية

 .1الرقابة

فإّف ؾبلس األّمة يبقى دوره يف اإلطالع على ؿبتوى بياف السياسة العامة  ،ومن ثّ 

 .2للحكومة يف إطار رقابة إعالـ وإبالغ فقط

 

 

 

 

 

 

                                      
 .312ص  ،مرجع سبق ذكره ،مركز ؾبلس األّمة... ،عقيلة خرباشي 1
 .66ص  ،مرجع سبق ذكره ،دونيا بوساَف 2
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توصلنا إُف أّف طبيعة الّنظاـ السياسي اعبزائري على ضوء ما مت تناولو يف ىذا اؼبوضوع 

كاف نظاما شبو برؼباين إذ كانت السلطة التنفيذية موزعة بني   2008قبل التعديل الدستوري لسنة 

رئيس اعبمهورية يتمّتع ببعض الصالحيات ورئيس اغبكومة لو سلطة إعداد برناؾبو وىو مسؤوؿ 

األخري مراقبة برنامج اغبكومة دبختلف وسائل الرقابة بدءا  ويف اؼبقابل يبلك ىذا ،عنو أماـ الربؼباف

 من اؼبوافقة على ىذا الربنامج إُف غاية سحب الثّقة من اغبكومة وترتيب مسؤوليتها.

منسجما مع نفسو عندما غّلب الّنظاـ شبو برؼباين نوعا ما ومن ّث تبنّي أّف اؼبؤّسس كاف 

 .2008قبل التعديل الدستوري لسنة 

حيث ال  ،أّف ىذا االنسجاـ غاب 2008حدث بعد التعديل الدستوري لسنة  لكن ما

حظنا أّف الوزير األوؿ ُجّرد من كل السلطات اّليت كاف يتمّتع هبا رئيس اغبكومة من قبل وتركزت 

والنتيجة االنتقاؿ من الثنائية القطبية للجهاز التنفيذي إُف  ،السلطة يف يد رئيس اعبمهورية

 ،لوقت ذاتو بقي الربؼباف ؿبتفظا بكل األدوات الرقابية اؼبتاحة يف األنظمة الربؼبانيةويف ا ،أحاديتو

ومن ّث فإّف التغيري اّلذي أحدثو اؼبؤّسس الدستوري على مستوى السلطة التنفيذية كاف اؽبدؼ منو 

وذبلى ذلك عندما مّت توحيد السلطة التنفيذية يف شخص رئيس اعبمهورية  ،إقامة نظاـ رئاسي

 وتقزًن دور الوزير األوؿ اّلذي َف يعد سوى مفوضا لديو.

فإّف اؼبؤّسس الدستوري عّزز تفوؽ السلطة التنفيذية بقيادة رئيس اعبمهورية  ،رغم ذلك

وىذا  ،حيث كّرس تدخلو يف الشأف التشريعي من خالؿ التشريع عن طريق األوامر ،على الربؼباف



 خبتّخ 
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عترب تدخال صارخا يف ؾباؿ ىو من صلب االختصاص وي ،ما يبس باإلرادة التشريعية للربؼباف

 والنتيجة اؼبساس دببدأ الفصل بني السلطات.  ،األصيل للسلطة التشريعية

وبناء على ىذا توصلنا أّف اؼبؤّسس كاف عليو أف يستغين عن التشريع باألوامر ألنّو ال 

ومن جانب ثاف أّف  ،جانب. ىذا من 2008يتالءـ مع طبيعة الّنظاـ الرئاسي اؼبعتمد منذ تعديل 

تعيني رئيس اعبمهورية لثلث أعضاء ؾبلس األّمة ىو اآلخر من شأنو أف يعّطل عمل الربؼباف يف 

 وىذا أمرا ال يتماشى واؼبمارسة الديبقراطية. ،حالة ما إذا كاف ذلك ىبدـ مصلحة السلطة التنفيذية

باعتباره رئيس السلطة  أّف اؼبؤّسس الدستوري أحتفظ لرئيس اعبمهورية ،أضف إُف ذلك

وىذا أيضا كما الحظنا أنّو ال يتالءـ والنظاـ الرئاسي  ،التنفيذية سلطة حل اجمللس الشعيب الوطين

 .2008اؼبنبثق عن التعديل الدستوري لسنة 

ففي ؾباؿ الرقابة ال حظنا أّف اؼبؤّسس الدستوري  ،غري أّف الوضع َف يقف عند ىذا اغبد

وىذا من  ،أحتفظ بالدور الرقايب للربؼباف مقابل ما يتمّتع بو رئيس اعبمهورية من مركز قانوين قوي

اؼبمكن أف يؤّدي إُف طرح مسؤولية رئيس اعبمهورية خاصة يف حالة ما إذا أفتقد إُف أغلبية 

ا أّف االحتفاظ بالدور الرقايب للربؼباف حتما يتناقض مع الّنظاـ مساندة لو يف الربؼباف. ؽبذا توصلن

باعتبار أّف رئيس اعبمهورية مسؤوؿ أماـ اعبهة اّليت انتخبتو  2008الرئاسي اؼبعتمد منذ تعديل 

 )الشعب(.

أنّو ال تتم معاعبتها إاّل من خالؿ بعض  ،أماـ ىذه النتائج اؼبتوصل إليها ،وما يبكن قولو

 ها يف شكل اقرتاحات كاآليت:اغبلوؿ نصوغ
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 ،2008إلغاء التشريع باألوامر باعتبار أنّو ال يتالءـ مع الّنظاـ اّلذي أفرزه تعديل  -

 واالعتماد على نظاـ التفويض.

من خالؿ تعيينو لثلث  ،اغبد من تدخل رئيس اعبمهورية يف تركيبة ؾبلس األّمة -

 يعية.مع ضرورة سبكينو من فبارسة وظيفة التشر  ،أعضائو

إلغاء سلطة حل اجمللس الشعيب الوطين من قبل رئيس اعبمهورية باعتبار أهّنا تشكل  -

 هتديدا للديبقراطية.

رئيس غري اؼبباشرة لسؤولية اؼباالستغناء عن اآلليات الرقابية اّليت من شأهنا أف تثري  -

 اعبمهورية أماـ الربؼباف.

بدء من إنشائها إُف غاية ربقيق اؽبدؼ رفع القيود اّليت تعرقل حركة عباف التحقيق  -

 اؼبنشود منو.

 إقرار مسؤولية الوزير األوؿ أماـ رئيس اعبمهورية فقط. -
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 1ادللحق رقم: 

لبعض األسئلة اّليت طالت مّدة الرد عنها إبتداءا من الدورة اخلريفية سنة  مناذج

 .2015إىل غاية الدورة الربيعية سنة  2008

 

 على مستوى اجمللس الشعيب الوطين -أ

الرقم 
 التسلسلي

رقم 
 السؤال

عضو 
احلكومة 

ادلعين 
 بالسؤال

صاحب 
السؤال 

عضو 
 الربدلان

االنتماء 
احلزيب 

لصاحب 
 السؤال

تاريخ 
إرسال 

السؤال 
إىل عضو 

 احلكومة

تاريخ رد 
عضو 

احلكومة 
على 

 السؤال

 موضوع السؤال

ؿبمد  الداخلية 202 44
 ؿبمودي

ضبس/ 
 اعبلفة

19-
10-

2008 

10-06-
2009 

ب/خ تسوية وضعية 
ؾبموعة اؼبستشارين 
 التقنيني بوالية اعبلفة

 اإلتصاؿ 342 55
ؿبمد 

السعيد 
 بوبكر

ضبس/ 
 ورقلة

29 - 
06- 

2009 

19-10-
2009 

خبصوص أداء 
 اإلذاعات احمللية

عدِف  الداخلية 546 106
 علي

األحرار/ 
 اعبلفة

15-
07-

2010 

05-09-
2010 

حوؿ مصري البنادؽ 
اؼبستوردة من طرؼ 
أصحاهبا وؿبجوزة 

 لدى اعبمارؾ

 الداخلية 797 55
ؿبمد 
صاٌف 

 بوشارب

ح و ط 
 ف/ عنابة

01-
12-

2011 

01-03-
2012 

التحقيق حوؿ نتائج 
يف تسليم سكنات 

ببلدية بوخضرة، 
 عنابة

الوزير  116 81
 األوؿ

الصايف 
 لعرايب

ت و د/ 
 األغواط

05-
05-

15-08-
2013 

حوؿ حقوؽ 
اقتطاعات الضماف 
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 على مستوى رللس األّمة -ب

 

الرقم 
 التسلسلي

عضو 
احلكومة 
ادلعين 
 بالسؤال

صاحب 
السؤال 
عضو 
 الربدلان

االنتماء 
احلزيب 

لصاحب 
 السؤال

تاريخ 
إرسال 
السؤال 
إىل عضو 
 احلكومة

تاريخ رد عضو 
احلكومة على 

 السؤال
 موضوع السؤال

بوزيد  الثقافة 1
 لزىاري

 ث ر
25-
02-

2009 

08-06-
2009 

خبصوص وضعية معلم 
" إيبدغاسن" التارىبي 

 بوالية باتنة

ت و د/  قدور كاس اؼبالية 12
 اعبلفة

28-
01-

2010 

18-03-
2010 

مبوذج شهادة حوؿ 
الوضعية اعببائية غري 
اؼبتوفر لدى مديريات 

 الضرائب

 الصحة 81
ؿبمد 
 فخار

ح ـ س 
 تندوؼ

25-
07-

2010 

27-09-
2010 

خبصوص التنازؿ عن 
سكنات ديواف الرتقية  

والتسيري العقاري 
لصاٌف موظفي قطاع 

 االجتماعي 2013

الوزير  413 3
 األوؿ

عبد 
اؼبالك 
 بلقايد

ت ج خ/ 
 الشلف

06-
02-

2014 

17-06 
2014 

خبصوص إعادة 
 08تأىيل حي 

 1945ماي 
بالعطاؼ، عني 

 الدفلى

 اؼبالية 603 96
ؿبمد 
 الداوي

ح 
الكرامة/ 

 ورقلة

03-
12-

2014 

08-02-
2015 

خبصوص التعليمة 
اػباصة دبنع ارتداء 
اغبجاب يف قطاع 

 اعبمارؾ
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 الصحة بتندوؼ

بوزيد  اؼبالية 271
 لزىاري

الثلث 
 الرئاسي

20-
02-

2011 

24-11-
2011 

خبصوص نتائج مهاـ 
اؼبفتشية العامة للمالية 
من خالؿ العامني 

 الفارطني
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 2ادللحق رقم: 

جدول يوّضح عدد األسئلة ادلطروحة واجملاب عنها منذ التعديل الدستوري لسنة 

 2015إىل غاية الدورة الربيعية لسنة  2008

 

 السنوات

 األّمةؾبلس  اجمللس الشعيب الوطين

عدد األسئلة اؼبطروحة 

 خالؿ الدورة

عدد األسئلة اجملاب 

 عنها خالؿ الدورة

عدد األسئلة اؼبطروحة 

 خالؿ الدورة

عدد األسئلة اجملاب عنها 

 خالؿ الدورة

دورة 

 الربيع

دورة 

 اػبريف

دورة 

 الربيع

دورة 

 اػبريف

دورة 

 الربيع

دورة 

 اػبريف

دورة 

 الربيع
 دورة اػبريف

 28 / 49 / 93 / 172 / 2008سنة 

 51 17 60 41 97 48 152 91 2009سنة 

 38 65 56 73 118 151 172 162 2010سنة 

 77 80 60 100 128 184 180 213 2011سنة 

 17 20 31 28 21 22 72 29 2012سنة 

 45 20 42 27 178 207 271 343 2013سنة 

 50 06 75 15 140 81 292 119 2014سنة 

 / 36 / 38 / 221 / 347 2015سنة 
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 3ادللحق رقم: 

جدول يبنّي االستجوابات ادلوجهة من قبل اجمللس الشعيب الوطين عرب التجربة 

 الربدلانية اجلزائرية

 

تاريخ اإلرساؿ إُف  موضوع االستجواب
 تاريخ جلسة العرض اغبكومة

 30 – 66اؼبتضمن تعميم اللغة العربية، واألمر  05 -91خرؽ القانوف رقم 
 09/01/2003 22/12/2002 اؼبعّدؿ واؼبتمم لو.

 اإلجابة دوف العرض
 06/10/2003 09/01/2003 أضرار التجارب النووية الفرنسية دبنطقة رقاف

 06/10/2003 12/03/2003 27/02/2003خرؽ اغبصانة النيابية خالؿ اؼبسرية السلمية غبركة ؾبتمع السلم يف 
 َف يتم الرد عنو 05/01/2004 2003 ماي 21النتائج اّليت خلفها زلزاؿ 

 06/10/2003 17/09/2003 اػباص باؼبنظومة الرتبوية )الرتبية والتكوين( 35-76خرؽ األمر الرئاسي 
 25/12/2003 22/09/2003 إضراب أساتذة الثانويات

 َف يتم الرد عنو 05/01/2004 2003ماي  21منكوبو زلزاؿ 

ماي  30مت سحبو يف  25/02/2004 الفريق الوطين بتونس االعتداءات اّليت تعرض ؽبا مناصرو
2004 

 َف يتم الرد عنو 05/06/2004 التعليق التلفزي باللغة الفرنسية للقاءات كأس إفريقيا لألمم
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 أوال: ادلراجع بالّلغة العربية
 الكتب -أ
الكتب العامة 

، النظرية العامة للدولة والّنظاـ السياسي اعبزائري يف ظل دستور أمحد وايف و بوكرا إدريس (1
 .1992، اؼبؤسسة اعبزائرية للطباعة، سنة 1989

الّنظم السياسية والقانوف الدستوري، دراسة ربليلية للّنظاـ ، الوجيز يف إبراىيم عبد العزيز شيحا (2
 .الدستوري اللبناين، مكتبة القانوف، بريوت، لبناف، بدوف سنة

، تدرج القواعد القانونية ومبادئ الشريعة اإلسالمية، منشأة اؼبعارؼ، مجال الّدين سامي  (3
 .1986اإلسكندرية، مصر، سنة 

، 1سية والقانوف الدستوري، دار الثقافة لنشر والتوزيع، ط ، الّنظم السياىاين علي الطهراوي (4
 .2007األردف، سنة 

، األنظمة السياسية اؼبعاصرة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، سنة حيىي اجلمل (5
1969. 

، السلطات الثالث يف الدساتري العربية اؼبعاصرة والفكر السياسي زلمد سليمان الطماوي  (6
راسة مقارنة( مصر، دار الفكر العريب، الطبعة السادسة، مزيّدة ومنقحة، سنة اإلسالمي،)د

1996 . 
، السلطات الثالثة يف الدساتري العربية اؼبعاصرة ويف الفكر السياسي زلمد سليمان الطماوي  (7

 .1979، سنة 4اإلسالمي، )دراسة مقارنة(، مصر، دار الفكر العريب، ط 
،  »النظم الدستورية  « م السياسية والقانػوف الدستػوري،، الّنظػزلمد عثمان َحني عثمان (8

 1991اؼبكتبة القانػونية، كلية اغبقوؽ جبامعيت اإلسكػندريّة وبريوت العربيػة، سنة 
، القانوف الدستوري والنظم السياسية اؼبقارنة، اعبزء األوؿ، ديواف اؼبطبوعات سعيد بوشعري (9

 .1994اعبامعية، اعبزائر، سنة 
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 .1993، اعبزائر، سنة 2، الّنظاـ السياسي اعبزائري، دار اؽبدى، ط عريسعيد بوش  (10
، أساليب فبارسة السلطة يف الّنظاـ السياسي اعبزائري )دراسة مقارنة(، دار عبد هللا بوقفة (11

 .2002ىومو للنشر والتوزيع، اعبزائر، سنة 
اعبزائري )دراسة مقارنة(، دار ، آليات تنظيم السلطة يف الّنظاـ السياسي ( عبد هللا بوقفة12

 .2005ىومو، اعبزائر، سنة 
، نظرية القرارات اإلدارية بني علم اإلدارة العامة والقانوف اإلداري، الطبعة ( عمار عوابدي13

 .2009اػبامسة، دار ىومو، اعبزائر، سنة 
الث،  ، الوايف يف شرح القانوف الدستوري )السلطات الثالث(، اعبزء الث( فوزي أوصديق14

 .1994سنة  ،الطبعة األوُف ،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر
، ( صاحل بلحاج15 ، اؼبؤسسات السياسية والقانوف الدستوري يف اعبزائر من االستقالؿ إُف اليـو

 .233، ص 2010ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر، 
والسياسات العامة، دراسة معاصرة يف ، الّنظم السياسية اغبديثة ( ثامر كامل زلمد اخلزرجي16

 .2004، سنة 1إسرتاتيجية إدارة السلطة، منتدى سور األزبكية، عماف، األردف، ط 
، الّنظم السياسية ) النظرية العامة للّنظم السياسية(، اعبزء األوؿ، دار النهضة ثروت بدوي( 17

 .1970العربية، اعبزء األوؿ، سنة 
 الكتب ادلتخّصصة 
 دار البػرؼبانػي، النظاـ يف التنفيذية السلطػة أعماؿ على السياسية ، الرقابةزكي سالم( إيهاب 1

 .1983الكتب، القاىرة، سنة  معاَف الناشر
، حق حل الربؼباف يف الّنظم الدستورية  )دراسة مقارنة(، مكتبة ( جهاد زىري ديب احلرازين2

 .2013سنة  ،اإلسكندرية، مصر، 1ط الوفاء القانونية، 
، الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف الّنظامني اؼبصري والكوييت، ( زلمد باىي أبو يونس3

 .2002دار اعبامعة اعبديدة للنشر، اإلسكندرية، سنة 
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، 1، اؼبسؤولية السياسية للحكومة أماـ الربؼباف، ىال للنشر والتوزيع، ط( مشوط اذلاجري4
 .2008القاىرة، سنة 

 1996، نظاـ الرقابة على دستورية القوانني يف اعبزائر )على ضوء دستور ( سليمة مسرايت5
سنة النشر (، دار ىومو، اعبزائر، بدوف 2010 -1989واجتهادات اجمللس الدستوري اعبزائري 

 الطبعة.و 
، اغبدود الدستورية بني السلطتني التشريعية والقضائية )دراسة مقارنة(، ؾبلس ( عادل الطبطبائي6

 .2000علمي، جامعة الكويت، سنة النشر ال
، الدور التشريعي لرئيس الدولة يف الّنظاـ اؼبختلط )دراسة مقارنة(، ( عبد العظيم عبد السالم7

 . 1996دار النهضة العربية، سنة 
، ضوابط توزيع االختصاص بني السلطتني التشريعية والتنفيذية )دراسة ( عبد الرمحن عزاوي8

من القانوف والاّلئحة(، يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري، اعبزء الثاين، دار  مقارنة يف ربديد ؾباؿ كل
 .2011الغرب للنشر والتوزيع، اعبزائر، سنة 

، االختصاص الدستوري لكل من رئيس اعبمهورية ورئيس اغبكومة يف ( عز الّدين بغدادي9
، 01الوفاء القانونية، ط  ، مكتبة)دراسة مقارنة مع الّنظاـ اؼبصري(الّنظاـ الدستوري اعبزائري 

 . 2009القاىرة، مصر، سنة 
، الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري، دار ( عمار عباس10

 .2006اػبلدونية، اعبزائر، سنة 
ة ويف الّنظاـ السياسي ، العالقة بني السلطات يف األنظمة السياسية اؼبعاصر ( عمار عباس11

 .2010سنة  ،القّبة القديبة، اعبزائر، 1ط دار اػبلدونية للنشر والتوزيع،  اعبزائري،
، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة يف الّنظامني الرئاسي والربؼباين )دراسة حلمي فهمي ( عمر12

 .1993مقارنة(، دار الفكر العريب، القاىرة، الطبعة الثانية، سنة 
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نوفمرب  28الوظيفية بني اغبكومة والربؼباف بعد التعديل الدستوري  ، العالقة( عقيلة خرباشي13
 .2007، دار اػبلدونية، اعبزائر، سنة 1996

 رسائل الدكتوراه  -ب
)دراسة  –التونسي واؼبغريب  –، رئيس الدولة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري مجال علي صغري( 1

 .2009-2008العاـ، جامعة اعبزائر، سنة  مقارنة(، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف القانوف
، الصالحيات التشريعية لرئيس اعبمهورية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف ( دالل لوشن2

 .2012-2011القانوف، جامعة باتنة ، سنة 
، السلطة التشريعية من خالؿ التطور الدستوري اعبزائري، أطروحة لنيل شهادة ( وليد شريط3

 .2012-2011قانوف العاـ، جامعة تلمساف، سنة الدكتوراه يف ال
، أثر سلطة التشريع على اغبريات العامة وضماناهتا، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ( لزرق حبشي4

 .2013 – 2012الدكتوراه يف القانوف العاـ، جامعة تلمساف، سنة 
لنيل شهادة الدكتوراه  ، عن الطبيعة الرئاسيوية للّنظاـ السياسي اعبزائري، رسالةأومايوف ( زلمد5

 .2013يف القانوف، جامعة تيزي وزو، سنة 
، السلطة التنفيذية يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري بني الوحدة والثنائية، رسالة لنيل بورايو ( زلمد6

 .2012شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ، جامعة اعبزائر، سنة 
لى أعماؿ اغبكومة يف اعبزائر، رسالة لنيل شهادة فعالية الرقابة الربؼبانية ع ( ميلود ذبيح،7

 .2013-2012الدكتوراه يف القانوف العاـ، جامعة باتنة، سنة 
، السلطات االستثنائية لرئيس اعبمهورية اعبزائري والضمانات الدستورية ( نصر الّدين بن طيفور8

الدكتوراه يف القانوف العاـ، جامعة للحقوؽ واغبريات العامة )دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل شهادة 
 .2003-2002سيدي بلعباس، سنة 

، مدى تطبيق مبدأ الفصل بني السلطات يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري، ( سليمة مسرايت9
 .2010-2009أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ، جامعة اعبزائر، سنة 



 لبئّخ اٌّشاجغ ٚاٌّصبدس 

 

 
207 

، 2008زائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة ، طبيعة نظاـ اغبكم يف اعب( عيسى طييب10
 .2011-2010رسالة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ، جامعة تلمساف، سنة 

، تطور الرقابة الربؼبانية يف الّنظاـ السياسي اعبزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ( عمار عباس11
 .2005-2004يف القانوف العاـ، جامعة وىراف، سنة 

، مركز ؾبلس األّمة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري، أطروحة لنيل شهادة  عقيلة خرباشي( 12
 .2010-2009الدكتوراه يف كلية اغبقوؽ، جامعة  باتنة، سنة  

، اؼبمارسة التشريعية يف اعبزائر، رسالة لنيل درجة الدكتوراه يف القانوف، ( فاروق محيدشي13
 .2004-2003جامعة اعبزائر، سنة 

 مذكرات ادلاجستري   -ج
، دور السلطة التنفيذية يف العمل التشريعي يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري، رسالة إبراىيم قاوي( 1

 .2002لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جامعة اعبزائر، سنة 
اعبزائري، مذكرة ، االختصاصات التشريعية لرئيس اعبمهورية يف الّنظاـ الدستوري أمحد بركات( 2

 .2008-2007لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جامعة تلمساف، سنة 
، االستجواب يف الّنظاـ الربؼباين )دراسة مقارنة فلسطني ومصر(، ( أمحد نبيل أمحد صوص3

رسالة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، كلية الدراسات العليا، جامعة  النجاح الوطنية، 
 .2007نابلس، فلسطني، سنة 

، ؾباالت العالقة الوظيفية بني الربؼباف والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل ( إديان الغريب4
، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جامعة اعبزائر، 2008الدستوري اعبديد سنة 

 .2011-2010سنة 
 28التنفيذية يف اعبزائر على ضوء دستور ، االختصاص التنظيمي للسلطة ( بشري بن مالك5

، رسالة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، معهد العلـو القانونية واإلدارية، 1996نوفمرب 
 .1999-1998جامعة سيدي بلعباس، سنة 
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 ، التحقيق الربؼباين )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ،( خبتة دندان6
 .2007 – 2006جامعة معسكر، سنة 

، مذكرة لنيل شهادة 1996، الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف ظل دستور ( دونيا بوسامل7
 .2007-2006اؼباجستري يف القانوف، جامعة عنابة، سنة 

 ، الضوابط اإلجرائية واؼبوضوعية للتعديل الدستوري يف اعبزائر، مذكرة لنيل( دنيا زاد سويح8
 .2013-2012شهادة اؼباجستري يف القانوف، جامعة باتنة، سنة 

، قاعدة التوازف بني السلطة واؼبسؤولية لدى رئيس اعبمهورية والوزير األوؿ، مذكرة ( ىشام جاّلل9
 .2014لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف، جامعة اعبزائر، سنة 

اغبكومي يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري  ، تطور الرقابة الربؼبانية على العمل( ىامشي موالي10
-2009)اؼببدأ والتطبيق(، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جامعة تلمساف، سنة 

2010. 
، مذكرة لنيل 1996، اؼبوافقات الربؼبانية وفقا للتعديل الدستوري لسنة ( ولد علي تاكفاريناس11

 .2011 -2010معة اعبزائر، سنة شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جا
، عن واقع االزدواجية التشريعية والعمل التشريعي يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري ( محيد مزياين12

 .2011)دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف، جامعة تيزي وزو، سنة 
ه على استقاللية الربؼباف، مذكرة وتأثري  1996، التشريع باألوامر يف ظل دستور ( محيد زلديد13

 .2002-2001لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف، جامعة اعبزائر، سنة 
، مذكرة لنيل 2008، مركز الوزير األوؿ يف التعديل الدستوري اعبزائري لسنة ( ياسني ربوح14

 .2013شهادة اؼباجستري يف القانوف، جامعة اعبزائر، سنة 
آليات الرقابة التشريعية يف الّنظاـ السياسي اعبزائري، مذكرة لنيل شهادة ، ( ليلى بن بغيلة15

 .2004-2003اؼباجستري يف القانوف، جامعة باتنة، سنة 
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، العالقة القائمة بني الربؼباف والسلطة التنفيذية )دراسة مقارنة بني النظاـ اعبزائري ( ليلية قلو16
لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف، جامعة البليدة، سنة  ونظاـ الواليات اؼبتحدة األمريكية(، مذكرة

2009. 
،  مذكرة لنيل 1996البنية القانونية والدستورية للسلطة يف ظل دستور  ( زلمد األمني بولوم،17

 .2008-2007شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جامعة تلمساف، سنة 
ف التشريعية والتنفيذية والرقابية يف الدستور ، الّنظاـ القانوين لسلطة الربؼبا( زلمد محودي18

، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جامعة سيدي بلعباس، 1996اعبزائري لسنة 
 .2011-2010سنة 
، مبدأ االزدواجية يف السلطتني التنفيذية والتشريعية ضرورة أـ تقييد، ( زلمد مهاد بن قارة19

 .2012 يف القانوف، جامعة اعبزائر، سنة رسالة لنيل شهادة اؼباجستري
، األوامر الرئاسية وآلية الرقابة عليها يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري، مذكرة ( زلمد صليب صيد20

 .2012 -2011لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف، جامعة بسكرة، سنة 
د التعديل الدستوري لسنة ، اؼبركز القانوين لرئيس اعبمهورية يف اعبزائر بع( منرية بلورغي21

وأثره على الّنظاـ السياسي، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جامعة  1996
 .2014-2013بسكرة، سنة 

، التفرقة بني اجملاؿ التشريعي واجملاؿ التنظيمي يف النظاـ اعبزائري، مذكرة لنيل ( نبيلة لدرع22
 .2004-2003امعة اعبزائر، سنة شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، ج

، التشريع عن طريق األوامر وأثره على الّسلطة التشريعية يف ظل دستور ( نور الدين ردادة23
 .2006-2005، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جامعة قسنطينة، سنة 1996

التنظيمية للسلطة  ، مشاكل العالقة بني الّنصوص التشريعية والّنصوص( نسيمة بلحاج24
 .2007-2006التنفيذية، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف، جامعة اعبزائر، سنة 
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، العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يف ظل التعديالت الدستورية بعد ( سليمة عّبة25
 .2014-2013، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف اغبقوؽ، جامعة باتنة، سنة 1996سنة 
، مركز رئيس اعبمهورية يف الّنظاـ السياسي اعبزائري بعد التعديل الدستوري ( سعاد بن سرية26

(، دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف، 19-08األخري )دبوجب القانوف رقم 
 .  2010جامعة  بومرداس، سنة 

لطة التشريعية يف دستور اعبزائر لسنة ، العالقة بني السلطة التنفيذية والس( عمار عباس27
 .1995، رسالة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جامعة وىراف، سنة 1989

، الّضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري ( سعاد حافظي28
 .2008-2007يف القانوف العاـ، جامعة تلمساف، سنة 

، اؼبركز القانوين لرئيس اغبكومة، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، رابح( سعاد 29
 .2008-2007جامعة تلمساف، سنة 

، السؤاؿ كآلية من آليات الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف اعبزائر، ( عزيزة شربي30
 .2009-2008مذكرة لنيل اؼباجستري يف القانوف، جامعة بسكرة، سنة 

، التصويت بالثقة يف الّنظاـ الدستوري اعبزائري، رسالة لنيل شهادة اؼباجستري ( صليحة مراح31
 .2003-2002يف القانوف، جامعة اعبزائر، سنة 

، مكانة ؾبلس األّمة يف الربؼباف اعبزائري، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستري يف ( رابح شامي32
 .2012-2011القانوف، جامعة تلمساف، سنة 

، مذكرة لنيل 1996، الرقابة الربؼبانية على أعماؿ اغبكومة يف ظل دستور ( خدوجة خلويف33
 .2001-2000شهادة اؼباجستري يف القانوف العاـ، جامعة اعبزائر، سنة 

 ادلقاالت وادلداخالت -د
توثيق اؼبراجعة الدستورية يف اعبزائر بني الثبات والتّغري، ؾبّلة إدارة مركز ال ( إدريس بوكرا،1

 .1998، اعبزائر، أوت 1، العدد 08والبحوث اإلدارية، اجمللد 
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، كبو تطوير رقابة عمل اغبكومة بواسطة األسئلة الشفوية والكتابية، ؾبلة الفكر ( العيد عاشوري2
 .2006سنة  14الربؼباين، نشريات ؾبلس األّمة، اعبزائر، العدد 

، أساسيات الّنظاـ الربؼباين وإشكالياتو يف إقليم  د(  زانا رؤوف محو كرمي و دانا عبد الكرمي سعي3
، 41دراسة ربليلية مقارنة، ؾبلة دراسات، علـو الشريعة والقانوف، اجمللد   –العراؽ  –كوردستاف 

 .2014، عمادة البحث العلمي، اعبامعة األردنية ، سنة 02العدد 
بني الّنظامني الربؼباين ، مبدأ الفصل بني السلطات ( حسينة شرون وعبد احلليم بن مشري4

 والرئاسي، ؾبلة اإلجتهاد القضائي، جامعة ؿبمد خيضر بسكرة، العدد الرابع، بدوف سنة.
، اعبزء الثاين، اجمللة اعبزائرية للعلـو القانونية 1989، حق اغبل يف دستور ( زلمد إبراىيمي5

 .1993، سنة 4واالقتصادية والسياسية، رقم 
لتعديل الدستوري اؼبرتقب ودوره يف ربديد طبيعة النظّاـ السياسي يف ، ا( زلمد األمني بولوم6

اعبزائر، مداخلة من ملتقى دوِف حوؿ: التعديالت الدستورية يف الدوؿ العربية على ضوء اؼبتغريات 
الدولية الراىنة حالة اعبزائر، ـبرب إصالح السياسيات العربية يف ظل ربديات العوؼبة، كلية اغبقوؽ 

 .2012ديسمرب سنة  19و  18لسياسية، جامعة شلف، يومي والعلـو ا
، االستجواب الربؼباين للوزراء يف الكويت، ؾبّلة اغبقوؽ، جامعة ( زلمد عبد احملسن ادلقاطع7

 .2002، سبتمرب 3الكويت، العدد 
 ، الدور اؼبعّدؿ جمللس األّمة يف الوظيفة التشريعية، ؾبلة اؼبفكر، العدد( زلمد عمران بوليفة8

 .العاشر، جامعة بسكرة، بدوف سنة
، تنامي دور السلطة التنفيذية يف العملية التشريعية يف الّنظاـ الرئاسي ( زلمد ىالل الرفاعي9

، العدد 26األمريكي )دراسة ربليلية(، ؾبلة جامعة دمشق للعلـو االقتصادية والقانونية، اجمللد 
 .2010الثاين، سنة 

الكونغرس األمريكي على أعماؿ السلطة التنفيذية، ؾبلة الفكر ، آليات رقابة ( ميلود ذبيح10
 . 2011، أفريل سنة 27الربؼباين، العدد
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، الفصل بني السلطات يف الّنظاـ القانوين اعبزائري، ؾبلة النائب،  العدد ( مصطفى بودىان11
 .2003الثاين، سنة 

من الدستور،  124ؼبادة ، االختصاص التشريعي لرئيس اعبمهورية دبقتضى ا( مراد بدران12
 .2000، سنة 2الّنظاـ القانوين لألوامر، ؾبلة اإلدارة، العدد 

على طبيعة الّنظاـ  2008، أثر التعديالت الدستورية لسنة (  نصر الدين بن طيفور13
السياسي يف اعبزائر، مداخلة من ملتقى دوِف حوؿ: التعديالت الدستورية يف الدوؿ العربية على 

ات الدولية الراىنة حالة اعبزائر، ـبرب إصالح السياسيات العربية يف ظل ربديات العوؼبة، ضوء اؼبتغري 
 .2012ديسمرب سنة  19و  18كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة شلف، يومي 

، السبل القانونية لتحقيق نظػاـ سيػاسي مستقػر، مداخػلة من ملتقى ( نصر الدين بن طيفور14
تعزيز  « الحػات السياسيػة يف اعبػزائر" اؼبسػار واألىػداؼ "، ربػت شعػار:دوِف حػوؿ: اإلصػ

 .2013يونيو سنة  11و  10، اعبزائر، يومي  » الديبقراطية وترسيخ اغبكم الراشد
، 15، الّنظاـ القانوين جمللس األّمة، مقالة جمللة الفكر الربؼباين، اعبزائر، العدد( سعاد عمري15

 .2007فيفري 
، التعديالت الدستورية يف الدوؿ العربية اغبقيقة د اجلبار جبار ومصطفى جزار( عب16

، مداخلة من ملتقى -دراسة حالة بني ذباوز النقائص اعبزائر  –واالستجابة لسياؽ الثورات العربية 
، دوِف حوؿ: التعديالت الدستورية يف الدوؿ العربية على ضوء اؼبتغريات الدولية الراىنة حالة اعبزائر

ـبرب إصالح السياسيات العربية يف ظل ربديات العوؼبة، كلية اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة 
 .2012ديسمرب سنة  19و  18شلف، يومي 

، حّل اجمللس الشعيب الوطين يف اعبزائر بني مقتضيات الفاعلية وموجبات ( عبد اجلليل مفتاح17
 .2007خيضر بسكرة، العدد اغبادي عشر، ماي الضماف، ؾبلة العلـو اإلنسانية، جامعة ؿبمد 
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أليات تنظيم العملية التشريعية طبقا ألحكاـ الدستور والقانوف  ( عبد الرمحن عزاوي،18
اؼبتعّلق بتنظيم العالقة البينية لغرفيت الربؼباف واغبكومة، ؾبلة العلـو  1999لسنة  02-99العضوي 

 .2006، سنة 4تلمساف، العدد  -بكر بلقايد  القانونية واإلدارية، كلية اغبقوؽ جامعة أيب
، الّنظاـ اإلجرائي لألسئلة الربؼبانية يف اعبزائر، ؾبلة اؼبنتدى القانوين، قسم ( عزيزة شربي19

 .2014الكفاءة اؼبهنية للمحاماة، جامعة بسكرة، العدد السابع، سنة 
الربؼباين، اعبزائر، العدد ، تأمالت يف التعديل الدستوري اعبديد، ؾبلة الفكر ( عمار عباس20
 .2014، جواف 34
، جوىر التعديالت الدستورية القادمة إسقاط الّنظاـ الرئاسي والتطلع إلقامة ( عمار عباس21

نظاـ برؼباين، مداخلة من ملتقى دوِف حوؿ: التعديالت الدستورية يف الدوؿ العربية على ضوء 
إصالح السياسيات العربية يف ظل ربديات العوؼبة، كلية اؼبتغريات الدولية الراىنة حالة اعبزائر، ـبرب 

 .2012ديسمرب سنة  19و  18اغبقوؽ والعلـو السياسية، جامعة شلف، يومي 
، اجمللة اعبزائرية القانونية واالقتصادية 2008، قراءة يف التعديل الدستوري لسنة ( عمار عباس22

 .2009، سنة 01والسياسية، جامعة اعبزائر، ع 
، آلية االستجواب يف عملية الرقابة الربؼبانية، ؾبّلة الفكر الربؼباين، نشريات يلة خرباشي( عق23

 .2010، سنة 25ؾبلس األّمة، اعبزائر، العدد 
 الّنصوص القانونية  -ه
 الدساتري -
 .1963سبتمرب سنة  10، اؼبؤّرخة يف 64صادر باعبريدة الرظبية العدد ، 1963( دستور 1
، ج.  1976نوفمرب سنة  22، اؼبؤرّخ يف 97-76لصادر باألمر رقم ا، 1976( دستور 2

 .1976نوفمرب سنة  24، اؼبؤّرخة يف 94ر. ع 
 28، اؼبؤرّخ يف 18-89بادلرسوم الرئاسي رقم  ة، الصادر 1989 ية لسنةدستور الوثيقة ال( 3

 .1989مارس سنة  01، اؼبؤّرخة يف 9، ج.  ر. ع 1989فرباير سنة 
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، اؼبؤرّخ يف 438-96بادلرسوم الرئاسي رقم  ة، الصادر 1996 ية لسنةدستور الوثيقة ال( 4
 .1996ديسمرب سنة  08، اؼبؤّرخة يف 76، ج.  ر. ع 1996ديسمرب سنة  07
أفريل  10اؼبؤرّخ يف  ،03-02، الصادر بالقانون رقم 2002( التعديل الدستوري لسنة 5

 .2002نة أفريل س 14، اؼبؤّرخة يف  25، ج.  ر. ع  2002سنة
نوفمرب  15اؼبؤرّخ يف  ،19-08، الصادر بالقانون رقم 2008( التعديل الدستوري لسنة 6

 .2008نوفمرب سنة  16، اؼبؤّرخة يف63، ج.  ر. ع 2008سنة 
 األنظمة الداخلية -
 53ج.ر. ع  1997يوليو  22اؼبؤرّخ يف  ( الّنظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين1
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 ادللخص
أّف اؼبؤّسس الدستوري  2008تبنّي من خالؿ تفحص مواد التعديل الدستوري لسنة 

ويظهر ذلك من خالؿ وحدوية السلطة التنفيذية اّليت  ،اعبزائري تبّّن صراحة مالمح الّنظاـ الرئاسي
 تتجسد يف شخص رئيس اعبمهورية وتقزًن دور الوزير األوؿ.

إذ أّف  ،األمر اّلذي كاف لو أثر على العالقة بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية
ؿ تكريس تدخلو يف اؼبؤّسس عّزز تفوؽ السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الدولة على الربؼباف من خال

الشأف التشريعي من جهة. ومن جهة أخرى أحتفظ بسلطة رئيس اعبمهورية يف حل اجمللس 
 الشعيب الوطين. 

ويف اؼبقابل أحتفظ اؼبؤّسس بالدور الرقايب للربؼباف بالرغم من تبنيو الّنظاـ الرئاسي اؼبعتمد 
 .2008منذ تعديل 

 –السلطة التشريعية  –لسلطة التنفيذية ا  –التعديل الدستوري  الكلمات ادلفتاحية:
 الّنظاـ السياسي.

 
: Résumé 

   A travers l’examinassions des articles de l’amendement 
constitutionnel de l’année 2008, on a constaté que le 
législateur constitutionnel algérien a clairement adopté les 
aspects du système présidentiel. Cela s’est manifesté à travers 
l’autorité exécutive unitaire représentée par le président de la 
république et la dimunition du rôle du premier ministre.                                                                            

   Ce fait a eu un impact sur la relation entre le pouvoir 
exécutive et le pouvoir législative car le législateur a renforcé 



 

 

l’autorité exécutive sous le commandement du chef d’état par 
rapport au parlement en intervenant sur le plan législatif d’une 
part et en préservant l’autorité du chef d’état à dissoluer 
l’assemblée populaire nationale.                     

A l’encontre, le législateur a gardé le rôle de surveillance 
au parlement en dépit de l’adoption du régime présidentiel 
agrée depuis l’amendement de l’année 2008.                         

Les Mots – clés :                                                            
L’amendement constitutionnelle - Le pouvoir exécutif– 

Le pouvoir législatif - Le système politique.   
 
 

 : Abstract 
   Through the examination of 2008 constitutional 

amendment’s articles, it has been realized that the Algerian 
constitutional legislator has clearly adopted the presidential 
system aspects. This has been manifested through the unitary 
executive authority represented by the president of the 
republic state and through the diminution of the prime 
minister’s role.                                                                          

   That matter has influenced the relationship between 
the executive authority and the legislative one because the 



 

 

legislator has empowered the executive authority under the 
guidance of the state president in comparison to the 
parliament by intervening in the legislative side from one part 
and preserving the l’authority of the republic president in the 
dissolution of the national popular assembley.                                                           

   In contrast، the legislator guarded the surveillance role 
for the parliament in spite of the adoption of the presidential 
system approved since the 2008 amendment.                                                   

: Key words 
Constitutional Amendment - Exécutive power -Législative 

power -Political system. 




