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مقدمة

بين السلطة والحرية صراع طويل في عمق الزمن ،ترجمته الصرعات والثورات التي قادتها
الشعوب المهضوم حقها ،وذلك ردا على الظلم الذى أصابها ،وكان ذلك سائدا خصوصا في
األنظمة الملكية المطلقة في القرون الفارطة ،ما أدى إلى إسقاطها واإلنقالب على حكامها ،على
إثر بروز عديد من المفكرين اللذين حاولوا بأقالمهم وأفكارهم إضفاء نوع من التوازن بين السلطة
والحكام وحريه الشعب.
ولن يتحقق هذا التوازن إال عن طريق نظام نيابي ،متمثل في مجلس منتخب من قبل
الشعب ،يمارس من خاللها ممارسة فعلية محددة زمنيا في الدستور ،عمال بمبدأ الفصل بين
السلطات ،الذي كان الغرض منه هو ضمان إستقالل البرلمان عن الحكومة ،فوظائف الدولة في
الدساتير الحديثة موزعة على ثالث سلطات رئيسية؛ سلطة تنفيذية ،سلطة تشريعية وسلطة
قضائية.
هذه السلطات تقوم على أساس تخصص وظيفي واستقالل عضوي ،مما يجعلها متساوية
ومستقلة ،حيث يمنع طغيان إحداهما على األخرى ،لكن الواقع العملي أثبت نسبية هذا المبدأ نظ ار
ألن التصور النظري لتوزيع اإلختصاصات في ظل النظامين الرئاسي والبرلماني ليس صحيحا
دائما ،ألن عملية توزيع اإلختصاصات بين السلطات تتم بصورة غير عادية.
لهذا كان البد من الفصل بين السلطات الذي ال يمكن أن يكون فصال مطلقا كما ذكرنا
سابقا ،بل فصل متداخل ممزوج بروح التعاون ،الذي يجعل من كل سلطة رقيبا على أعمال سلطة
أخرى ،باإلضافة منح إستقاللية بدرجة كافية لكل سلطة ،فالمؤسسة حسبما يرى األستاذ " لويس
فيشر" ال تستطيع أن تراقب مالم تكن لديها قسط من اإلستقاللية ،وال يمكن أن تحتفظ بإستقاللها
دون سلطة المراقبة.1
 -1لويس فيشر ،سياسات تقاسم القوى :الكونغرس والسلطة التنفيذية ،ترجمة مازن حماد ،األهلية للنشر والتوزيع،
األردن ،0222 ،ص.9
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واذا كان التطور الدستوري الجزائري ،شهد في بدايته نظاما قائما على الحزب الواحد ووحدة

السلطة ،الشيء الذي أبعد مبدأ الفصل بين السلطات ،إذ تنص المادة  73من دستور 3997

2

على ما يلي  " :رئيس الجمهورية هو وحده المسؤول أمام المجلس الوطني ،يعين الوزراء الذين
يجب أن يختار ثلثهم على األقل من النواب ويقدمهم للمجلس " .فالمادة هنا تنص على إمكانية
الجمع بين النيابة والو ازرة.
منح المشرع الجزائري آليات الرقابة للمجلس الوطني لرقابة النشاط الحكومي بموجب المادة
 73من دستور 3997وتنص على ":يمارس المجلس الوطني مراقبة النشاط الحكومي بواسطة:
اإلستماع إلى الوزراء داخل اللجان ،السؤال الكتابي السؤال الشفوي ،مع المناقشة أو بدونها" .
في ظل دستور 33939أبقى المشرع النظام السياسي القائم على وحدة السلطات والمالحظ
فيه إستخدام مصطلح الوظائف بدال من السلطات ،مع ذلك منح للمجلس الوطني آليات عديدة
لمراقبة النشاط الحكومي ،متمثلة في اإلستجواب حول قضية من قضايا الساعة ،السؤال الكتابي،
لجان التحقيق ،الرقابة المالية وفتح مناقشة حول السياسة العامة.
كان دستور 43939مخرجا من هيمنة الحزب الواحد واحتكار السلطة ،إلى عهد التعددية
الحزبية وقيام نظام الفصل بين السلطات ،كما نص على إزدواجية السلطة التنفيذية فإلى جانب
رئيس الجمهورية هناك رئيس الحكومة ،بناء على هذا منح المشرع الجزائري المجلس الشعبي
الوطني آليات عديدة ومتنوعة لرقابة النشاط الحكومي ،فإضافة إلى آلية السؤال واإلستجواب ولجان
التحقيق هناك آلية لطرح مسؤولية الحكومة من مناقشة البرنامج الحكومي التصويت على الئحة،
سحب الثقة وعدم منح الثقة عند طلبها.
2

 -دستور  23سبتمبر  ،3997المصوت عليه من قبل الجمعية التأسيسية ،بتاريخ  03أوت  ،3997المصادق عليه

باإلستفتاء الشعبي ،بتاريخ  23سبتمبر  ،3997ج .ر .ج ,ج ,د .ش ،عدد  96لسنة .3997

3

 -دستور ،3939الصادر بموجب األمر ،93 -39المؤرخ في  09نوفمبر  ،3939ج .ر .ج ,ج .د .ش ،رقم  96لسنة

.3939
4

 -دستور  3939المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،33-39المؤرخ في  03فيفري  ،3993ج .ر .ج .ج .د .ش،

العدد  29لسنة .3993
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هذه اآلليات الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني أكدت ولو نظريا أن السلطة التشريعية

إستعادت جزء من سلطتها في مواجهة الحكومة ومراقبتها ،مما يمكن القول أن دور ومركز المجلس
الشعبي الوطني في دستور 6999أفضل مما كان عليه.
جاء دستور  5،6991مختلفا عما سبقه من الدساتير فأخذ بنظام اإلزدواجية البرلمانية
مجلس األمة كغرفة برلمانية ثانية إلى جانب المجلس الشعبي الوطني كغرفة أولى ،يمارسان معا
وطائف السلطة التشريعية تشريعا ورقابة بصورة أصلية.6
حيث أن المتأمل ألحكام دستور 6991يتضح له أنه نظم عالقة الحكومة بالبرلمان
بغرفتيه ،وأوجد مكانزمات وآليات يهدف من خاللها إلى إيجاد تعاون ورقابة بين السلطتين ،مع
إحتفاظه بخصوصية إستقالل كل واحدة منها على األخرى ،باعتبار أن التعاون بينهما قد ال تكون
إيجابية ،ويتحقق ذلك بالمسؤولية التضامنية أمام البرلمان.
الهدف من وراء هذه الدراسة هو تحليل واقع الممارسة البرلمانية بوظيفتها الرقابية ،كذلك
إبراز آليات الرقابة ،وسنحاول قدر المستطاع كشف األسباب الحقيقية التي تحول دون قيام برلمان
فعال يمارس وظيفته الرقابية بإستقاللية ،مع محاولة الكشف عن الحلول التي تؤدي إلى تفعيل
الرقابة البرلمانية ،كذلك كشف نقاط القصور على مستوى النصوص القانونية وكشف الغموض
الحاصل على مستوى الممارسة.
يرجع سبب إختيارنا الموضوع إلى إهتمامنا الشخصي بالدراسات البرلمانية بشكل عام
كذلك نقص الدراسات في هذا المجال خاصة من زاوية التحليل ،أعطى لنا حاف از للتطرق لهذا
5

 -دستور  ،3999المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،673 – 99المؤرخ في  23ديسمبر  ، 3999ج .ر .ج .ج.

د .ش ،عدد  39لسنة  ، 3999المعدل بالقانون رقم  27 -20المؤرخ في  32أفريل  ،0220يتضمن التعديل الدستوري
،ج .ر .ج  .ج  .د .ش ،عدد  02لسنة  ،0220والقانون رقم  ،39 -23المؤرخ في  32نوفمبر ،يتضمن التعديل
الدستوري ،ج .ر .ج .ج .د .ش ،عدد  97لسنة .0223
6

 -الوظيفة الرقابية هنا هي رقابة سياسية وما يعرف بالرقابة البرلمانية ،حيث يمكن تعريفها بأنها تلك الرقابة التي تمارسها

المجالس النيابية على األداء الحكومي ،وتأييدها إن أصابت وحسابها إن أخطأت ،والهدف من هذه الرقابة التأكد أن ما تقوم

به من أعمال يتم في حدود القانون ويتفق مع المبادئ الدستورية وتحقيق مصلحة عامة.
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الموضوع والبحث فيه ،كما أن معالجة لمثل هذه المواضيع يؤدي بنا إلى إلقاء نظرة على دور
النائب في البرلمان والمسؤولية الملقاة على عاتقه والوقوف أمام مستوى األداء الحكومي لتقييمه
كذلك المشاركة في إثراء النقشات والدراسات في مثل هذه المواضيع ،وهو األمر الذي يعمل على
إثراء المكتبة الجامعية ،سعيا إلى إفادة طلبة علم القانون .
من الصعوبات التي واجهتنا أثناء دراستنا للموضوع صمت النصوص ،بإعتبار الموضوع
حساس لتأثيره المباشر على صالحيات السلطة التنفيذية ومراقبة أعمالها ،كذلك الموضوع مرتبط
كثي ار بالممارسة ،فعندما تكون الممارسة واضحة نتمكن من إيجاد نقاط الضعف ،لكن الممارسة
في الجزائر تتصف بالغموض والضبابية.
إذ يمارس البرلمان الوظيفة الرقابية على النشاط الحكومي بموجب نصوص قانونية ،ومنح
له الدستور جملة من وسائل الرقابة تمكنه من اإلطالع والتأثير على مختلف مظاهر الحياة
السياسية ،إال أن مهمة الرقابة على األداء الحكومي لم تحقق المطامح التي كانت منتظرة منها ،ما
يطرح إشكالية مدى فعالية الرقابة البرلمانية في التأثير على النشاط الحكومي؟ في ظل تعدد
النصوص وغياب الفعالية.
واستجابة لطبيعة الموضوع ومقتضيات اإلشكالية المطروحة ال بد من التركيز المنهج
التحليلي إلستقصاء مواطن النقص والزلل في النصوص التي تعالج الرقابة البرلمانية وكيفيات
تكريسها ،من دون اإلستغناء على المنهج الوصفي الذي نسرد به موقف المؤسس من مختلف
المسائل المتعلقة بالرقابة البرلمانية.
وتكون معالجة اإلشكالية أيضا في مفصلين منح الدستور الجزائري الوظيفة التشريعية
للبرلمان بصفة إستقاللية دون أن تشاركه جهة أخرى ،لذا يسند له كذلك سلطة م ارقبة مدى تنفيذ
الحكومة للتشريع والتقيد به ،باإلضافة له حق رقابة النشاط الحكومي من خالل تنفيذها لبرنامجها
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الذي أعلنته ،لتكون الرقابة البرلمانية على ضوء النصوص التأسيسية (الفصل االول) غير أن
الممارسة البرلمانية لوظيفتها الرقابية تتصف بالمحدودية وعدم الفعالية (الفصل الثاني).
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الفصل األول
الرقابة البرلمانية على ضوء النصوص التأسيسية

الفصل الول

الرقابة البرلمانية عمى ضوء النصوص التأسيسية

تتمتع السمطة التشريعية بمكانة ىامة في األنظمة السياسية منذ أن أطيح بالحكم المطمق
لكن و مع تزايد ميام الدولة و ما يتطمبو بعضيا من تدخل سريع ال يمكن لمبرلمان مواجيتيا لتعقد
إجراءات عممو ،وىو ما إستدعى إسناد الكثير من الميام التي كانت حك ار عمى البرلمان لصالح
السمطة التنفيذية ،وبذلك فقدت البرلمانات المكانة األولى التي كانت تحتميا في النظم السياسية
والتي إستولت عمييا السمطة التنفيذية ،وأصبحت تشاركيا في مجاالت عدة خاصة في مجالي
التشريع والرقابة ،وتجسد ذلك في نص بعض الدساتير في شكل أحكام محددة لمجاالت البرلمان
عمى سبيل الحصر ،وما بقى يدخل من إختصاص السمطة التنفيذية.
مرت الجزائر منذ اإلستقالل بتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عرفت فييا العمل
بثالث دساتير ،وصوال إلى دستور  28نوفمبر  1996الذي نص ألول مرة عمى أن البرلمان يتكون
من غرفتين بإضافة مجمس جديد إلى جانب المجمس الشعبي الوطني ،وأختير لو إسم "مجمس
األمة" ،حيث أعطي ليذا المجمس صالحيات التصويت عمى القوانين ،1كذلك مسألة الرقابة عمى
أعمال الحكومة.2
أسند المؤسس الدستوري إلى البرلمان سمطة المراقبة التي يمارسيا عمى الحكومة ،ذلك أن
ىذه األخيرة ىي األداة التي تحدد مكانة البرلمان في النظام السياسي أين كان ،ولممارسة ميمة
الرقابة بطريقة فعالة ينبغي أن يكون لمبرلمان وسائل يستقى منيا و/أو بواسطتيا المعمومات التي
تمكنو من رقابة النشاط الحكومي ،وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مسؤولية لمحكومة أمام الييئة
التشريعية (المبحث الول) إذا ما خرجت عن تطبيق برامجيا المناقشة من طرف المجمس الشعبي
الوطني ومجمس األمة ،وفي جميع األحوال فإن ىذه الرقاب تخضع لضوابط وشروط وبوسائل
يحددىا الدستور(المبحث الثاني).

 -1تنص المادة  98من الدستور  1996المعدل في سنة  2008عمى ما يمي ":يمارس السمطة التشريعية برلمان يتكون
من غرفتين ،وىما المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة ،ولو السيادة في إعداد القانون و التصويت عميو".

 -2وتنص المادة  99من الدستور نفسو عمى أن ":يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا لمشروط المحددة في المواد  80و

 84و 133و 134من الدستور".
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الرقابة البرلمانية عمى ضوء النصوص التأسيسية
المبحث الول
مسؤولية الحكومة أمام البرلمان

حدد التعديل الدستوري لسنة  2008إختصاصات السمطة التنفيذية والتي يظير من خالليا
تقوية دور رئيس الجميورية ،3بإزالة مؤسسة "رئاسة الحكومة" وتعويضيا "بالوزارة األولى" التي
عرفت تراجعا أكبر في مركزىا مع إبقائيا مسؤولة أمام البرلمان ،مما يكشف الطبيعة الرئاسوية
لمنظام السياسي الجزائري ،وكذلك تكريس ثنائية  -صورية  -لمسمطة التنفيذية في الجزائر التي ىي
ضرورة إ ستدعتيا الرغبة في تكريس مبدأ المسؤولية السياسية لمحكومة أمام البرلمان ،وىذا يشكل
خرقا لمبدأ "تالزم السمطة والمسؤولية" فالمسؤولية تتماشى مع السمطة وجودا وعدما.4
تنعقد مسؤولية الحكومة في حالة خروجيا عند تنفيذ سياستيا العامة والتي وافق البرلمان
عمييا مسبقا ،من خالل ممارسة ىذا األخير الرقابة السابقة لممخطط الحكومي (المطمب الول)
كما يمارس الرقابة الالحقة لبيان السياسة العامة (المطمب الثاني).

المطمب الول
الرقابة السابقة لممخطط الحكومي
بموجب التعديل الدستوري لسنة  2008أصبح رئيس الجميورية ىو الوحيد الذي يضطمع
بميام وضع السياسة العامة ،ومن ثم وضع برنامج تتكفل الحكومة تنفيذه من خالل مخطط عمل

3

 -لتفصيل أنظر :دنش رياض " ،المسؤولية السياسية والجنائية لمسمطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري ،"1996

مجمة اإلجتياد القضائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الرابع ،د س ن ،ص 378ومايميو.

4

 -أفطوش براىيم ،لمسؤولية السياسية لمحكومة في إطار التعديل الدستور ل 15نوفمبر  ،2008مذكرة لنيل شيادة

الماجستير في القانون ،فرع قانون تحوالت الدولة ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو،2012 ،
ص ص.8 -7
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الفصل الول

يقدمو الوزير األول 5ويطرحو أمام المجمس الشعبي الوطني( 6الفرع الول) بإعتبار إجراء سابق
عمى عممية الرقابة الالحقة ،ما يمكن أن يترتب سقوط الحكومة أو حل البرلمان (الفرع الثاني)
وأيضا عرض مخطط الحكومة لمجمس األمة (الفرع الثاني).

الفرع الول
إلزامية عرض مخطط الحكومة أمام المجمس الشعبي الوطني
إن برنامج الحكومة الذي كان يقدمو رئيس الحكومة قبل التعديل الدستوري لسنة 2008
تغيرت تسميتو ،وأصبح يسمى مخطط عمل والذي يقدمو الوزير األول "حاليا" أمام مجمس الوزراء

7

ال يمكن إعتباره نيائيا إال بعد حيازتو لموافقة المجمس الشعبي الوطني.8
يعتبر الوزير األول ىو المعني شخصيا بتقديم مخطط الحكومة أمام المجمس الشعبي
الوطني ،9مما يمنع إمكانية إنابة أحد أعضاء الحكومة ليذا الغرض ،و بإستعمال كممة "يقدم" التي
تفيد الوجوب ألنيا جاءت عمى صيغة اإللزام ،وبإجراء دستوري جوىري قبل البدء في تنفيذ مخطط
العمل ،فمن الضروري توضيح كيفية تقديم الوزير األول مخطط عممو أمام المجمس الشعبي
الوطني والموافقة عميو ،من خالل دراسة األجل القانوني الواجب إحترامو من طرف الوزير األول
من أجل تقديم مخطط عمل(أوال) وبعد ذلك التطرق إلى مناقشة مخطط عمل الوزير األول(ثانيا)
وإختيارية تكييفو لممخطط (ثالثا).

5

 -يعد تقديم مخطط عمل أمام البرلمان أول لقاء رسمي يجمع بين الحكومة و البرلمان ويعرف المخطط عمى أنو ميثاق

عام رسمي بين الحكومة و البرلمان يتم عمى أساسو وفي نطاقو أداء وعمل الحكومة.

6
7

 أنظر الممحق رقم  :01مخطط توضيحي يبين مسار المخطط الحكومي أمام البرلمان طبقا لدستور .1996 -تنص المادة  79فقرة  3من دستور 1996المعدل في سنة  2008عمى أن" :يضبط الوزير األول مخطط عممو

لتنفيذه ،ويعرضو في مجمس الوزراء".

8
9

 -الموافقة تعني منح األدوات القانونية (التشريع) لتنفيذ المخطط من طرف الحكومة.

 -تنص المادة  80فقرة  1من دستور 1996المعدل في سنة  2008عمى أن ":يقدم الوزير األول مخطط عممو إلى

المجمس الشعبي الوطني لمموافقة عميو ،ويجري المجمس الشعبي الوطني ليذا الغرض مناقشة عامة".

13
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أوال :الجل القانوني المقرر لتقديم مخطط عمل الحكومة
إن أول نص قانوني وضعو المشرع الجزائري وتطرق من خاللو إلى مسألة األجل المقرر
لتقديم مخطط عمل الحكومة ،ىو النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني لسنة  ،101997بموجب
نص المادة  91عمى أنو" :يعرض رئيس الحكومة برنامجو

11

عمى المجمس الشعبي الوطني في

غضون خمسة وأربعون( )45يوما الموالية لتعيين الحكومة ".والذي ألغي بموجب المادة  86من
النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني لسنة .122000
وما يمكن مالحظتو في ىذا الصدد ،ىو أن النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني لسنة
 2000لم ينص عمى شرط األجل ،ما يمكن القول أنو خرج عن إختصاصو الحصري واألصيل
وأصبح من إختصاص الحكومة والبرلمان معا ،ليتجسد ىذا في القانون العضوي  02-99المحدد
لتنظيم المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذلك العالقة الوظيفية بينيما وبين
الحكومة.13
وىذه الترقية التي جسدىا القانون العضوي  02-99جاءت تطبيقا ألحكام المادة 115
فقرة  1من دستور 1996والتي تنص عمى ما يمي" :يحدد قانون عضوي تنظيم المجمس الشعبي
الوطني ومجمس المة وعمميما ،وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبين الحكومة".

10

 -النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني ،المؤرخ في  10ربيع الثاني عام  1418الموافق  13غشت سنة ،1997ج

11

 -إن الحكومة في النظام السياسي الجزائري ضعيفة وليس ليا برنامج ،وما جاء في التعديل الدستوري لسنة 2008

.ر .ج .ج .د .ش ،العدد  53لسنة .1997

ألغى وظيفة رئيس الحكومة وعوضيا بالوزير األول ،وغير من تسمية البرنامج وأطمق عمييا تسمية مخطط ،كما ألغيت ىيئة
مجمس ا لحكومة وأصبح لمحكومة إجتماعات ليس لموزير األول صالحية دستورية لرئاستيا إال بتفويض من رئيس
الجميورية ،لتفصيل أنظر الفصل الثاني المبحث الثاني.

 -12النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني ،المؤرخ في  28ربيع الثاني  1421الموافق ل  30يوليو سنة  ،2000ج .ر.
ج .ج .د .ش ،العدد .46

 -13قانون عضوي رقم  02-99المؤرخ في  08مارس  1999يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني و مجمس األمة ،و
عمميما ،وكذلك العالقة الوظيفية بينيما وبين الحكومة ،ج .ر .ج .ج .د .ش ،العدد  15بتاريخ  09مارس .1999
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ولكن بالعودة إلى المادة  46من القانون العضوي  02-99مضيفة فقرة واحدة عمى المادة
 91من النظام الداخمي الممغى جاء نصيا عمى النحو التالي ...":ويفتح المجمس الشعبي الوطني
ليذا الغرض مناقشة عامة ".نجد بأن األجل يبدأ سريانو إنطالقا من يوم تعيين الحكومة ،ما يعني
أنو بين تعيين الوزير األول والحكومة ،ال يوجد أي أجل يفرض عمى رئيس الجميورية

14

واإلشكال

الذي يظير لموجود بعد تعديل الدستوري لسنة  ،2008وتغيير تسمية رئيس الحكومة بالوزير
األول ،ىو مدى إلزامية المادة  46من القانون العضوي  1502-99عمى عممية تقديم مخطط عمل
خالل األجل المنصوص عميو سالفا من طرف الوزير األول16؟

ثانيا :مناقشة مخطط عمل الحكومة
أقر التعديل الدستوري لسنة  2008أن الوزير األول مجرد منسق لعمل حكومة رئيس
الجميورية ،فقد فرض الرئيس عمميا برنامجو عمى الحكومة ،التي أصبحت مقيدة ومرتبطة بذلك
البرنامج وليس ببرنامج األغمبية في المجمس الشعبي الوطني.17
فقد جاء في المادة  79فقرة  2من دستور 1996عمى أن ":ينفذ الوزير ال ول برنامج
رئيس الجميورية وينسق من أجل ذلك عمل الحكومة ".من خالل ىذا النص يتبين أنو ىناك
برنامج وحيد ىو برنامج رئيس الجميورية ،وبالتالي ال يعقل أن يكون محل مناقشة ودراسة من
طرف ممثمي الشعب في البرلمان ،ألن القول بغير ذلك يعني إخضاع إختيار الشعب لموافقة

-BENABBOU KIRANE Fatiha, Droit Parlementaire Algérien , tome 2 ,O. P. U, Alger, 2009, p 207.

14

 -15وليد عمي تاكفاريناس ،الموافقات البرلمانية وفق التعديل الدستوري لسنة  ،1996رسالة دكتوراه في العموم ،تخصص

قانون ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر ،2011 ،1ص.14

 -16بإمكانية الوزير األول التممص من مسؤولية تقديم مخطط عمل أمام المجمس الشعبي الوطني وخالل مدة غير مستبعدة
إطالقا ،والخمل يكون إبقاء المادة  46من قانون عضوي رقم  02-99واردة لعدم تكييفيا والتي تستيدف رئيس الحكومة
وبرنامجو ،وليس الوزير األول مع التعديل الدستوري األخير ،لتفصيل أنظر :وليد عمي تاكفاريناس ،المرجع نفسو ،ص

ص.15-14

 -17بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،1996السمطة
التشريعية والمراقبة ،الجزء الرابع ،ط  ،2ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2013 ،ص.151
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البرلمان وىو أمر يتعارض مع أىم المبادئ المكرسة في الدستور المصرحة بأن الشعب مصدر
السيادة وأن السمطة التأسيسية ممك المواطنون.18
مخطط عمل الحكومة ىو األخر يعرض عمى مجمس الوزراء أوال ،لضبطو وتعديمو وتغيير
و إضافة ما يريده رئيس الجميورية ،الشيء الذي يفيم أن الوزير األول مجرد منسق لمعمل
الحكومي وحمقة وصل بين رئيس الجميورية والبرلمان.19
بعد الموافقة عمى مخطط عمل الحكومة في مجمس الوزراء ،يقدم الوزير األول ىذا
المخطط إلى المجمس الشعبي الوطني من أجل الموافقة عميو ،وتجرى مناقشة في المجمس حول
المخطط

20

وأثناء المناقشة يحق لمنواب في إقتراح التعديالت وتقديم األفكار التي يرونيا مناسبة

وضرورية حول ىذا المخطط .21

ثالثا :إختيارية تكييف مخطط عمل الحكومة
يستكشف من قراءة الفقرة الثانية من نص المادة  80من دستور 1996والتي تنص عمى
ما يمي ":ويمكن الوزير ال ول أن يكيف مخطط العمل ىذا ،عمى ضوء ىذه المناقشة ،بالتشاور
مع رئيس الجميورية ".إن عممية تكييف مخطط عمل وفق ما توصمت عميو المناقشة الخاضعة
لو ،سمطة تقديرية لموزير األول شريطة التشاور مع رئيس الجميورية ،ويظير ذلك بتوظيف عبارة
"يمكن" طبقا لما جاء في نص المادة ،مما يجعل إمكانية التكييف لممخطط الحكومي خاضع لرغبة
الوزير األول ،فإذا أراد ىذا األخير كيف واذا لم يرغب لن يكيف ،22ولو بذلك واسع النظر وكامل

18

 -أنظر المادة  6والمادة  7من دستور 1996المعدل في سنة .2008

 -19شريط وليد  ،السمطة التشريعية من خالل التطور الدستوري الجزائري ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،كمية الحقوق
والعموم السياسية ،جامعة بوبكر بمقايد تممسان ،2012 ،ص.397

 -20أنظر المادة  80فقرة  1من دستور 1996المعدل في سنة .2008

 -21بقالم مراد ،نظام اإلزدواجية البرلمانية وتطبيقاتو في النظام الدستوري الجزائري والنظام الدستوري المصري  -دراسة

مقارنة ، -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع ،مصر ،2009 ،ص.170
22

 -شريط وليد ،المرجع السابق ،ص.398
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الحرية في األخذ بعين اإلعتبار المالحظات التي دارت في المناقشة ،أو يبقي المخطط دون أية
تعديالت أو تحويالت.
وعميو ىذا الطابع اإلختياري لمتكييف ينقص من قيمة المناقشة و أن تكييف المخطط أو
عدم تكييفو لو أثر عمى العالقة بين المجمس والحكومة ،خاصة وأن المادة  83من دستور1996
تضع عمى عاتق الوزير األول إلزام تنفيذ وتنسيق البرنامج الذي يصادق عميو المجمس الشعبي
الوطني ،واختيارية التكييف المخول لموزير األول تأكيد لالستقاللية السمطة التنفيذية فيما يخص
برنامجيا ،كذلك تعمق ىذا البرنامج برئيس الجميورية ،لم يمزم المؤسس الدستوري الوزير األول
بالتكييف ،وعميو وفق ليذه اإلستقاللية فإن الحكومة كامل الحرية في التعامل مع المخطط.23

الفرع الثاني
ال ثار المرتبة عمى تقديم مخطط عمل الحكومة أمام المجمس الشعبي الوطني
إن لموافقة أو لعدم موافقة المجمس الشعبي الوطني عمى مخطط العمل المقدم من طرف
الوزير األول ،دور ميم وفاصل في مصير ما سيؤول إليو ىذا المخطط ،وكذا األعضاء المشكمين
لمحكومة ،وأيضا نواب المجمس الشعبي الوطني إذا ما تم رفض مخطط العمل لممرة الثانية وىذا ما
سنتطرق إليو في ىذا الفرع ،بدءا بالتعرض إلى مسألة تصويت المجمس الشعبي الوطني التي
تعتبر المرحمة الحاسمة ،بعد المناقشات التي جرت(أوال) والذي بدوره أي التصويت أن ينبثق عنو
عدة نتائج ومن ىذه النتائج رفض المجمس الشعبي الوطني مخطط العمل لممرة الثانية مما يؤدي
إلى حل مجمس الشعبي الوطني بقوة القانون(ثانيا).

23

 -بوسالم دنيا ،الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة في ظل دستور  ،1996مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،كمية

الحقوق ،قسم القانون العام ،جامعة عنابة ،2007 ،ص ص.31-30
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أوال :التصويت عمى مخطط عمل الحكومة
بعد اإلنتياء من المناقشة العامة ،24يعرض رئيس المجمس الشعبي الوطني مخطط
عمل الحكومة لمتصويت وذلك بعد تكييفو إن إقتضى األمر ،والمدة الزمنية من أجل تقديم مخطط
عمل لمتصويت محددة في القانون العضوي  02-99وىي بعد  10أيام عمى األكثر من تاريخ
تقديمو في الجمسة. 25
ال يصح التصويت بالمجمس الشعبي الوطني إال بحضور أغمبية النواب ،وفي حالة عدم
توافر النصاب تعقد جمسة ثانية بعد ستة ( )6ساعات عمى األقل و إثنى عشر( )12ساعة عمى
األكثر ،ويكون التصويت حينئذ صحيحا ميما يكن عدد النواب الحاضرين ،بحيث تتم مراقبة
النصاب قانونا قبل كل عممية تصويت ،وال يمكن أن تكون إال مراقبة واحدة لمنصاب في الجمسة
الواحدة  ،26ومنو فإن عرض المخطط عمى المجمس الشعبي الوطني ينتيي بإحدى النتيجتين تأييد
مخطط عمل أو رفض مخطط عمل.
 _ 1تأييد مخطط عمل الحكومة
إن واقع الحياة السياسية في الجزائر بعد التعديل الدستوري األخير ،تجعمنا نقول بأن
الموافقة ىو إجراء شكمي ال غير ،بحكم أن المخطط من إعداد رئيس الجميورية ،فرفضو يعتبر
تحديا لمصالحيات المنوطة لو دستوريا ،الذي يممك عدة وسائل لمضغط عمى المجمس الشعبي
الوطني. 27
المدة المحددة في القانون العضوي من أجل تقديم مخطط عمل لمتصويت يتيح لمحكومة
الوقت الكافي لكي تحاول تكييف مخطط عمميا من جية ،ومن جية أخرى تخول لمحكومة رؤساء
24

 -ال يشرع في المناقشة العامة المتعمقة بالمخطط الحكومي إال من بعد سبعة ( )07أيام من بعد تبميغ المخطط لمنواب

طبقا لنص المادة  47من قانون عضوي رقم  ،02-99سالف الذكر.

25

 -أنظر المادة  48من قانون عضوي رقم .02-99

27

 -وليد عمي تاكفاريناس ،المرجع السابق ،ص.26

26

 -أنظر المادة  58الفقرة  5 ، 4 ، 3 ، 2من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني لسنة .2000
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الكتل التي ىي االئتالف الوقت الالزم إلقناع النواب المتشددين في التكتل ،وعند تسوية
"االختالفات البسيطة" التي كانت محل خالف بين الحكومة والنواب في إطار تكييف المخطط
يرضي الطرفين ،تختتم المناقشة العامة بتصويت المجمس الشعبي الوطني بالموافقة وبالتالي دخول
الحكومة في العمل.28
 _ 2رفض مخطط عمل الحكومة
إذا رفضت الحكومة تكييف مخطط عمميا وفقا لتمك المالحظات واإلقتراحات التي يبدييا
المجمس الشعبي الوطني أثناء المناقشة العامة ،تختتم ىذه األخيرة بالتصويت بعدم الموافقة عمى
المخطط المعروض عمييا مما يترتب عمى:
أ_ تقديم الوزير الول إستقالة حكومتو :قد تطمب األغمبية البرلمانية تعديالت تمس المخطط
خاصة إذا كانت تمك األغمبية ال تنتمي لمتوجو السياسي لرئيس الجميورية ،ففي ىذه الحالة قد
يضحي الرئيس بالوزير األول ويرفض التعديالت ومن ثم قد ال يوافق المجمس الشعبي الوطني
عمى المخطط ،29فيضطر الوزير األول تقديم إستقالة الحكومة لرئيس الجميورية.30
وىذا أمر طبيعي ألن المجمس ال يمكن أن يناقش ويصوت عمى قوانين تأتي تنفيذا
لمخطط العمل المرفوض مسبقا نتيجة اإلختالفات الجوىرية التي رفضت الحكومة إعادة تكييفيا
ولو تستمر الحكومة في العمل رغم عدم الموافقة لممخطط ،فيذا يعني جميع القوانين التي
ستعرضيا عمى المجمس قد ترفض ،وتفاديا ليذا اإلنسداد البد أن تستقيل الحكومة.31
28

 -بغدادي عزالدين ،اإل ختصاص الدستوري لكل من رئيس الجميورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري

29

 -بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،1996الجزء الرابع،

30

 -تنص المادة  81فقرة  1من دستور  1996المعدل في سنة  2008عمى أن" :يقدم الوزير األول إستقالة الحكومة

دراسة مقارنة مع النظام المصري ،مكتبة الوفاء القانونية ،مصر ،2009 ،ص.27

مرجع سابق ،ص.155

لرئيس الجميورية في حالة عدم موافقة المجمس الشعبي الوطني عمى مخطط عممو".

31

 -شريط المين" ،عالقة الحكومة بالبرلمان"  ،وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بين الحكومة والبرلمان ،الو ازرة المكمفة

بالعالقة مع البرلمان ،الجزائر ،يومي  23و 24أكتوبر  ،2000ص.22
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ب_ تعيين وزير أول جديد :تفاديا لعرقمة السير الحسن لمؤسسات الدولة تستقيل الحكومة لفتح
المجال أمام رئيس الجميورية لتعيين حكومة جديدة ،فبمجرد تقديم الوزير األول إستقالة الحكومة
لرئيس الجميورية يعين ىذا األخير وزير أخر مكانو حسب الكيفيات نفسيا ،32ويستطيع رئيس
الجميورية أن يعين نفس الوزير األول الذي تم إستقالتو.
ثانيا :الحل الوجوبي لممجمس الشعبي الوطني
يعتبر حق الحل

33

من أىم وسائل الرقابة و من أخطر الوسائل الممنوحة لمسمطة التنفيذية

في مواجية البرلمان ،34وىو يقابل في خطورتو إمكانية قيام المسؤولية السياسية لمحكومة أمام
البرلمان.
عدم الموافقة لممرة األولى عمى مخطط عمل الوزير األول من قبل المجمس الشعبي
الوطني يؤدي إلى إسقاط الحكومة وتعيين أخر ،أما في الحالة الثانية فإن المجمس قبل الرفض
يجب عميو تقدير عواقب ق ارره ،35ألن المعارضة يترتب عنيا الحل الوجوبي لممجمس المشروط
برفض مخطط عمل الحكومة لممرة الثانية ،وما ينتج عن ذلك من إعادة إجراء إنتخابات تشريعية
جديدة وذلك في أجل أقصاه ثالثة أشير.36

32

 -أنظر المادة  81فقرة  2من دستور 1996المعدل في سنة .2008

34

 -نعمان أحمد الخطيب ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،األردن،2009 ،

35

 -بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،1996الجزء الرابع،

36

 -تنص المادة  82من دستور 1996المعدل في سنة  2008عمى أن ":إذا لم تحصل من جديد موافقة المجمس الشعبي

33

 -يقصد بالحل إنياء مدة البرلمان قبل نياية المدة القانونية المحددة لمنيابة ،أي قبل إنتياء العيدة التشريعية.

ص.382

مرجع سابق ،ص ص.156 – 155
الوطني ينحل وجوبا.

تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية إنتخاب المجمس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثالثة
( )3أشير".
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الفرع الثالث
إلزامية عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجمس المة
حاول الدستور الجزائري توسيع نطاق الرقابة عمى الحكومة من قبل البرلمان ،وذلك بخمق
غرفة ثانية ىي مجمس األمة تسأل فيو الحكومة لممرة الثانية ،37حيث المخطط الحكومي الموافق
عميو من طرف المجمس الشعبي الوطني ال بد من عرضو عمى مجمس األمة قبل الشروع في
تطبيقو وىذا بعد  10أيام من ذلك ،لإلطالع عميو دون أي مناقشة ،إذ تنص المادة  80فقرة  3من
دستور 1996عمى أن  ":يقدم الوزير الول عرضا حول مخطط عممو لمجمس المة مثمما وافق
عميو المجمس الشعبي الوطني".

38

بعد القراءة الحرفية لممادة نجدىا تنص عمى تقديم العرض لقراءة األىداف والمحاور
الكبرى التي إطمع عمييا المجمس الشعبي الوطني بكل تفصيالتيا وجزئياتيا بعد أن ناقشيا ووافق
عمييا ،بينما مجمس األمة ممزم باالطالع فقط ،مع العمم أن اإلطالع عمى المخطط الحكومي من
طرف أعضاء مجمس األمة يتم دون المناقشة ،ألن ىذه األخيرة تتم أمام المجمس الشعبي الوطني
وحده طالما أن المسؤولية السياسية تقام أمامو دون المجمس الثاني.39

37

 -شاىد أحمد ،المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور  28نوفمبر  ،1996مذكرة لنيل شيادة

الماجستير في العموم السياسية والعالقات اإلدارية ،كمية العموم السياسية واإلعالم ،جامعة الجزائر ،2009 ،ص.57
 -38أنظر المادة  80فقرة  3من دستور  1996المعدل في سنة

39

.2008

 -بن بغيمة ليمى ،آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون

الدستوري ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،قسم القانون العام ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،2004 ،ص.50
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تدخل الغرفة الثانية ال يؤثر عمى بقاء الحكومة أو ذىابيا ،ويرجع الدكتور "عبد اهلل بوقفة"
ذلك إلى أن مجمس األمة ال يعكس من خالل تأسيسو التمثيل الحقيقي لمشعب ،وبالتالي صاحب
السيادة ىو الذي يممك سمطة مراقبة الحكومة بواسطة المجمس المنبثق عنو مباشرة.40

أوال :مدى دستورية مناقشة مجمس المة لممخطط
جرت العادة عمى مناقشة المخطط الحكومي عند عرضو عمى مجمس األمة ،مما يثار
إشكال حول ىذه المناقشة ،41لكن يرى البعض أن ىذه المناقشة وان لم يكن ليا أىمية من الناحية
القانونية ،فإن ممارسة مجمس األمة لمناقشة مخطط الحكومة ال يتعارض مع الشرعية الدستوري
وبالتالي فإن مناقشة المخطط لو قيمة وأىمية بالنسبة ألعضاء المجمس لإلطالع عمى المخطط
بكل حيثياتو وتفاصيمو ،وىذا لإلستضاح األمور خاصة وأن المؤسس الدستوري منحو حق إصدار
الالئحة والتي قد تشكل دعما لسياسة الحكومة أو إنتقاد ليا.42
فرغم غياب نص صريح في الدستور الجزائري عمى وجود مناقشة عامة بعد تقديم مخطط
عمل الحكومة ال يعد مناقشة المخطط مخالفة نظ ار لقيمة ىذه المناقشة ،ألن نقاش أعضاء مجمس
األمة يعتبر بمثابة القراءة الثانية المعتمدة في منيجية أعماليا البرلمانية ،ولكن الحكمة تكمن أيضا
في كون ىذا النقاش يعطي الفرصة لممواطن المتتبع لمعرفة الحقيقة وتكوين القناعة.43

40

 -بوقفة عبداهلل ،آ ليات تنظيم السمطة في النظام السياسي الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع،

الجزائر ،2002 ،ص.178
41

 -عرض برنامج السيد أحمد أويحيى عمي مجمس األمة بتاريخ  1998/03/25بعد أن وافق عميو المجمس الشعبي

الوطني في أوت  1997وقد تمت المناقشة عميو وكانت البداية لمناقشة البرامج الحكومية المعروضة أمام مجمس األمة.
42
43

 -بن بغيمة ليمى ،المرجع السابق ،ص.52

 -بن صالح عبد القادر" ،تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان...القانون...الواقع...والتطور" ،مجمة الفكر البرلماني،

العدد الثالث ،جوان  ،2003ص.19
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ثانيا :قيمة الالئحة وموقعيا كآلية لمرقابة
لتقييم مخطط الحكومة منح المؤسس الدستوري لمجمس األمة الحق في إصدار الالئحة عند
تقييمو لمعرض ،ىذه الالئحة تخضع لضوابط واجراءات منصوص عمييا في النظام الداخمي
لمجمس األمة لسنة 2000

44

وأيضا في القانون العضوي رقم  ،02 – 99إذ يتم إيداع الالئحة

لدى مكتب المجمس بعد 48ساعة من تقديم العرض ،45في حين القانون العضوي لم يحدد أجل
إليداعيا ،يمكن القول أن إصدار الالئحة مسألة حتمية وذات قيمة سياسية ،46ففي حالة تأييد
المخطط الحكومي يمكن لمحكومة أن تنتيج سياستيا بكل إطمئنان ،أما في حالة اإلعتراض عمى
بعض الجوانب والتي يرى مجمس األمة ضرورة لفت نظر الحكومة لبعض النقائص غير المذكورة
في المخطط ،فإن الحكومة تأخذ ذلك بعين اإلعتبار ألجل الحصول عمى موافقة مجمس األمة.47
المالحظ أن الالئحة ليس ليا أثر قانوني عمى مخطط الحكومة ألنيا مسبق وأن
تحصمت عمى موافقة من المجمس الشعبي الوطني ،وتكون الالئحة مجرد تأكيد وتدعيم لمساعي
الحكومة ،48إال أن من شأنيا التأثير سياسيا عمى مكانة الحكومة و يضعف مركزىا السياسي
واستقرارىا خاصة إذا كانت األغمبية التي نالتيا الغرفة األولى ضعيفة.

المطمب الثاني
الرقابة الالحقة لبيان السياسة العامة

 -44النظام الداخمي لمجمس األمة ،المؤرخ في  27شعبان  ،1420الموافق ل 28نوفمبر ،1999ج .ر .ج .ج .د .ش،
عدد  84لسنة  1999معدل ومتمم بالنظام الداخمي لمجمس األمة ،المؤرخ في 17ديسمبر،2000ج .ر .ج .ج .د .ش،

عدد 77لسنة .2000

45

 -أنظر المادة  72من النظام الداخمي لمجمس األمة لسنة .2000

46

 -بن بغيمة ليمى ،المرجع السابق ،ص.52

48

 -عاشوري نصرالدين و نسيغة فيصل" ،عالقة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل الدستوري  ،"1996مجمة االجتياد

47

 -بن بغيمة ليمى ،المرجع نفسو ،ص ص.53-52

القضائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الرابع ،د س ن ،ص.310
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العالقة بين الحكومة والبرلمان عالقة مستمرة ،فيي ال تتوقف عند تقديم مخطط الحكومة
أمام البرلمان بالطريقة التي سبق وذكرىا وانما تتعدى ذلك إلى تقديم بيان سنوي عن السياسة
العامة ،49عمى ىذا تقدم الحكومة في نياية كل سنة بيانا عن السياسة العامة

50

إلى المجمس

الشعبي الوطني ،51يتضمن تقييما عاما لما طبق من المخطط وتحديد مالم يطبق منو ،ويكون
بوضع حصيمة اإلنجازات في السنة المنصرمة واحصاء المشاريع واألفاق المستقبمية.52
بمجرد تقديم بيان عن السياسة العامة لممجمس الشعبي الوطني تعقبو مناقشة من طرف
النواب ،ىذا من خالل نص المادة  84فقرة  2من دستور 1996التي تنص عمى أن  ":تعقب بيان
السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة  ".تمكنيم اإلطالع أكثر عمى خطة العمل الحكومي ،كما

يمكن أن تتوج المناقشة بالئحة(الفرع الول) أو تختتم ىذه المناقشة بالئحة ممتمس الرقابة(الفرع
الثاني) كما يمكن لموزير األول طمب التصويت بالثقة(الفرع الثالث).

الفرع الول
الالئحة
إن إقتراح الالئحة أو عدة لوائح حق مخول دستوريا لنواب من خالليا يمكنيم اإلفصاح
عن رأييم حول بيان السياسة العامة المقدمة من طرف الحكومة ،53كما تسمح الالئحة بمراقبة
49
50

 -بقالم مراد ،المرجع السابق ،ص.172

 -أنظر الممحق رقم  :02مخطط توضيحي ألحكام المتعمقة بمسار تقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان طبقا

لدستور.1996

51
تقدم الحكومة سنوياّ إلى المجمس
 تنص المادة  84فقرة  1من دستور  1996المعدل في سنة  2008عمى ما يميّ " :ال ّشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة ".وىذا النص يفيد الوجوب ،كما تنص المادة نفسيا في الفقرة  7عمى أن ":يمكن

السياسة العامة ".وىذا النص ال يفيد اإللزام ،فالحكومة ليست ممزمة بتقديم
الحكومة أن تقدم إلى مجمس األمة بيانا عن ّ
البيان أمام مجمس األمة.
 - 52بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،1996الجزء الرابع،

مرجع سابق ،ص ص.161-160
53

 -تنص المادة  83فقرة  3من دستور  1996المعدل في سنة  2008عمى ما يمي ":يمكن أن تختتم ىذه المناقشة

بالئحة".
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نشاط الحكومة سنويا ،غير أن إقتراحيا يخضع لعدة إج ارءات محددة في القانون(أوال) وتبيان
اليدف من ىذه الالئحة (ثانيا).

أوال :إجراءات وشروط إقتراح الالئحة
مبدئيا لممجمس كامل السمطة التقديرية في إصدار الئحة بعد مناقشة البيان ،واذا ما ارتأى
إتخاذ الئحة عميو التقيد بعدة شروط وعدة إجراءات وىي كالتالي:
 إقتراح الالئحة (أو عدة لوائح) تقدم خالل  72ساعة الموالية إختتام مناقشة البيان.
 قبول اإلقتراح يشترط توقيعو من طرف  20نائب عمى األقل ،وال يمكن لمنائب أن يوقع
أكثر من اقتراح الئحة واحدة.
 إيداع اإلقتراح لدى مكتب المجمس من طرف مندوب أصحاب اإلقتراح.
أما بالنسبة لمناقشة اقتراح الالئحة أو الموائح فإن التدخل في ىذه المناقشة يقتصر فقط عمى سبيل
الحصر األطراف التالية:
 الحكومة بناء عمى طمب
 مندوب أصحاب اقتراح الالئحة
 نائب يرغب في التدخل ضد اقتراح الالئحة
 نائب يرغب في التدخل لتأييد الالئحة.54
غير أن القانون العضوي لم يحدد أجل عرض الالئحة لمتصويت ،وانما ترك أمر تقدير الوقت
لمكتب المجمس الذي قد يستغل لتوجيو النواب أو الضغط والتأثير عمييم من خالل رئيس
المجموعة البرلمانية التي ينتمون إلييا لتخفيف من حدة الخالفات مع الحكومة.55

54
55
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ثانيا :اليدف من الالئحة
إن الموائح المحتمل إقتراحيا من قبل النواب عمى إثر مناقشة بيان السياسة العامة لمحكومة
تثير تساؤال قانونيا وسياسيا ،فيل إقتراح الالئحة يكون بيدف إبداء مالحظات واقتراحات أم أنو
يمكن أن ييدف إلى تأييد ومساندة وتدعيم موقف الحكومة؟
مبدئيا إصدار الالئحة ال يؤدي إلى طرح مسؤولية الحكومة واإلطاحة بيا عن طريق
إجبارىا بتقديم استقالتيا ،والنصوص لم تبين اليدف من إقتراحيا ،56لكن رغم ذلك إصدارىا لو عدة
دالالت عمى الصعيد السياسي ،ومن ثمة نستطيع القول بأن إقتراح الالئحة يمكن أن ييدف إما
لمتأييد أو إبداء عدم الرضا.
اإلحتمال الول  :إصدارىا تأييد الحكومة في مسارىا لدى مناقشة البيان فيذا يعد بمثابة مساندة
كمية من المجمس لمحكومة في مواصمة مياميا وتقبل منو مسبق لكل ما يمكن أن يترتب عن
الحكومة من أعمال ،مما يؤدي إلى تقوية مركز الحكومة عمى الصعيد السياسي وتحصينيا من
المساءلة عمى الصعيد القانوني.57
اإلحتمال الثاني  :إصدار الئحة معارضة لعمل الحكومة لدى مناقشة بيانيا السنوي ،ىنا تكون
بمثابة إنذار واخطار لمحكومة تبرر عدم رضا المجمس ،وتنبيو لتدارك نقاط النقص في عمميا

58

لكن عدا الدور السياسي فإن الالئحة تبقى عديمة األثر من الناحية القانونية ألن ىذا النوع من
الموائح عمميا يميل إلى تغميب إعتبارات سياسية عمى ماىي قانونية.

56

 -بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،1996الجزء الرابع،

57
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الفرع الثاني
ممتمس الرقابة
لقد أعطى المؤسس الدستوري ألعضاء المجمس الشعبي الوطني من خالل المادة 84
في فقرتيا الرابعة من دستور 1996بقولو ":كما يمكن أن يترتب عمى ىذه المناقشة إيداع ممتمس
رقابة يقوم بو المجمس الشعبي الوطني طبقا لحكام المواد 535و536و 537أدناه ".ما يمكن
القول بأن ممتمس الرقابة أو ما يعرف في بعض الدساتير األخرى بالئحة الموم ،59يعد اإلجراء
الثاني الذي يمجأ إليو النواب وىذا ما يدفعنا إلى معرفة الطبيعة القانونية لممتمس الرقابة(أوال) وأىم
الشروط واإلجراءات الضرورية(ثانيا) لمضغط عمى الحكومة بل واجبارىا عمى تقديم إستقالتيا،
وصوال إلى رفض الالئحة أو التصويت عمييا(ثالثا).

أوال :الطبيعة القانونية لممتمس الرقابة
تتجمى الطبيعة القانونية لممتمس الرقابة في المبادرة بالالئحة واإلقتراح العام بعدم الثقة بناء
عمى زمن تشريعي ،ولقد فصل الدستور ذاتو في الموضوع بحيث منح نواب المجمس الشعبي
الوطني حق المجوء إلى ممتمس الرقابة دون أعضاء مجمس األمة ،فيكون لممجمس األول أن يبادر
بالالئحة متى كان البيان العام ال يتضمن ما إلتزمت بو الحكومة في برنامجيا وما يجب أن تقوم
بو من ميام خالل سنة كاممة ،ومن ثمة يتم الفصل في المسألة عن طريق التصويت حسب ما ىو
مبين في الدستور.60

59

 -نعني بممتمس الرقابة الئحة لوم أو حجب ثقة ،ولقد عرفت في مجمل التطورات الدستورية الجزائرية بممتمس الرقابة

وىي تقضي بحصر المسؤولية الحكومية كوسيمة دستورية وذات أثر قانوني وىو العزل الجماعي لمحكومة برمتيا.
60

 -بوقفة عبد اهلل ،آليات تنظيم السمطة في النظام السياسي الجزائري ،مرجع سابق ،ص.204

27

الرقابة البرلمانية عمى ضوء النصوص التأسيسية

الفصل الول

ثالثا :رفض الئحة ممتمس الرقابة أو التصويت عمييا
عند إيداع الئحة ممتمس الرقابة ينتج عنو إما رفض الالئحة أو التصويت عمييا
 _ 5التصويت بالرفض عمى الئحة ممتمس الرقابة
يمكن أن ترفض الئحة ممتمس الرقابة في حالة عدم توفر سبع( )7/1أعضاء المقررة ،كذلك
يمكن أن يكتمل النصاب القانوني لقبول الممتمس غير أنو عند مرور إلى مرحمة التصويت ،قد
تستغل الحكومة بعض المترددين لموقوف إلى جانبيا وبالتالي تتمكن من إفشال ىذا اإلجراء ،كذلك
إذا لم يكتمل نصاب أغمبية ثمثي ( )3/2لمموافقة عمى الممتمس ،61وىو نصاب مبالغ فيو يجعل من
إمكانية إسقاط الحكومة عمال شاقا وصعب التحقيق.62

 _2التصويت بقبول الئحة ممتمس الرقابة
في حالة توفر كل الشروط إليداع الالئحة وبعد المناقشة يتم التصويت عمييا ،وىنا يقدم
الوزير األول استقالة حكومتو إلى رئيس الجميورية63وبالتالي تقام المسؤولية السياسية لمحكومة
والتي تعتبر مسئولية تضامنية ،وفي حالة قبول رئيس الجميورية إستقالة الحكومة فإن ىذا يؤدي
إلى الحل الوجوبي لممجمس الشعبي الوطني.

ثانيا :شروط واجراءات ممتمس الرقابة
نظ ار لخطورة اإلجراء وضمانا لالستقرار الحكومي فقد أحاطو المشرع الجزائري بجممة من
اإلجراءات والشروط المحددة بدقة في المواد الدستورية ومواد القانون العضوي  02 – 99وجعل

 - 61تنص املادة  131فقزة  1من دستور 1991على أن ":تتم املوافقة على ملتمس الزقابة بتصويت أغلبية
ثلثي()3/2النواب".
62
63

 بن بغيمة ليمى ،المرجع السابق ،ص.59 -أنظر المادة  137من دستور .1996
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منو إجراء صعب التطبيق واقعيا ،مما جعل إمكانية إصدار المجمس لو ضعيفا ،64وتتمثل ىذه
الشروط واإلجراءات في :
 _ 5توقيع ممتمس الرقابة
لقبول الممتمس يتطمب األمر توقيع ( )7/1سبع نواب المجمس الشعبي الوطني عميو عمى
األقل ،65وىذا النصاب القانوني في التوقيع يعد نسبة غير صعبة التوفر إذا كان بيان الحكومة لم
يحقق الطموحات المنشودة النتياجيا سياسة غير سميمة ،غير أنو ال يمكن لمنائب الواحد توقيع
أكثر من ممتمس رقابة واحد ،66بعكس النظام الفرنسي الذي يسمح بتوقيع ثالث لوائح عمى األكثر.

 _ 2إيداع ممتمس الرقابة
بعد توفر العدد المطموب من التوقيعات يودع ىذا الممتمس لدى مكتب المجمس ،ويمي ىذا
اإلجراء نشر نصو في الجريدة الرسمية لمناقشات المجمس ليتم التأكد من مدى مطابقتو مع
النصوص التشريعية المنظمة ألحكامو ،كما يجب تعميقو وتوزيعو عمى كافة النواب وذلك طبقا
لتحقيق اإلعالم الكافي لو تمييدا لمناقشتو والتصويت عميو.67

 _ 3مناقشة الممتمس والتصويت عميو
بعد إستفاء اإلجراءات السابقة تأتي مرحمة المناقشة وىي قبل التصويت عميو ،ويكون حق
التدخل في النقاش األطراف المحددة عمى سبيل الحصر وىي:
 الحكومة بناءا عمى طمبيا
 مندوب أصحاب ممتمس الرقابة
 نائب يرغب في التدخل ضد الممتمس
64
65
66
67

 -بن بغيمة ليمى ،المرجع السابق ،ص.57

 -أنظر المادة  135فقرة  2من دستور  ،1996كذلك المادة  57من قانون عضوي رقم  ،02 – 99سالف الذكر.

 -أنظر المادة  58من قانون عضوي رقم  ،02 – 99سالف الذكر.
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 نائب يرغب في التأييد الممتمس

68

وبعد المناقشة نص الدستور عرض ىذا الممتمس لمتصويت عميو من طرف نواب المجمس
وذلك بعد مرور 3أيام من تاريخ إيداعو

69

وىي مدة تسمح لمحكومة ومؤيدييا من إجراء إتصاالت

الالزمة قصد إقناع المترددين واألحزاب القابمة لمتعامل معيا عمى الوقوف إلى جانبيا.70

الفرع الثالث
طمب التصويت بالثقة من الحكومة
خول دستور  1996لمحكومة حق حماية مركزىا القانوني وتدعيمو عن طريق طمب منح
الثقة من المجمس الشعبي الوطني ،وذلك بمنح الوزير األول حق المحافظة عمى بقاء حكومتو عن
طريق تقديمو لطمب الثقة

71

خاصة إذا كانت األغمبية البرلمانية إلى جانبو ،مع أن اإلشارة إلى أن

طمب التصويت بالثقة مرتبط ببيان السياسة العامة ،لذا يثار إشكال حول ىدف المؤسس من إقحام
مسألة طمب التصويت بالثقة وربطو بالبيان العام(أوال) واإلجراءات المتبعة لتحقيق ذلك(ثانيا).

أوال :سبب ربط التصويت بالثقة بالسياسة العامة
طمب التصويت بالثقة كقاعدة عامة يمكن أن تكون عمى برنامج أو بيان الحكومة كما يمكن أن
تكون عمى نص معين ،72ويرجع سبب ربط مسألة طمب التصويت بالثقة ببيان الحكومي السنوي
لسياستيا العامة إلى المادة  62من القانون العضوي  02 -99التي تنص عمى ":يكون تسجيل
 - 68أهظز املادة  10من قاهون عضوي رقم  02 – 99سالف الذكز.
 - 69أنظر المادة  136فقرة  2من دستور  1996معدل في سنة  ،2008كذلك المادة  61فقرة  2من قانون عضوي رقم
.02 – 99

 - 70بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،1996الجزء الرابع،
مرجع سابق ،ص.165
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التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول العمال وجوبا ،بناء عمى طمب رئيس الحكومة ،وفقا
لحكام المادة  84من الدستور ".وكان بإمكان إقتصار ىذا األمر وربطو إلى الفقرة األخيرة من
المادة  84من دستور.1996
وما يستخمص بشأن التصويت بالثقة ىو أن الحكومة مخيرة بالمجوء أو عدم المجوء إلى
ىذا اإلجراء ،كرد فعل الحكومة عمى معارضة بعض النواب ليا ،وتأكيد تأييد األغمبية ليا وبالتالي
ضمان التوازن بين الطرف ،73كما يمكن تفسير ذلك أن المؤسس تبنيو ليذا الرابط ضمان إستقرار
الحكومة وتفوقيا ونجاعة عمميا السيما وأن القانون يخول ليا إدراج التصويت بالثقة في جدول
األعمال قانونا ،دون أن يحدد المدة إلجراء عممية التصويت.
والمالحظ أن المؤسس الدستوري جمع بين طمب الثقة وبيان السياسة العامة وجعل نطاق
طمب الثقة عامال مشتركا بين البيان والمخطط ،وكذلك التصويت عمى الالئحة أو ممتمس الرقابة
في نص واحد ليكون ىذا األخير غامضا وغير واضح ،ويكون الوزير األول دون غيره يمارس
اإلختصاص.74

ثانيا :إجراءات طمب التصويت بالثقة
إن لجوء الحكومة لطمب منح الثقة من المجمس الشعبي الوطني ينتيي إلى الموافقة عمى
ذلك أو الرفض ،حيث أنو إذا قام ىذا األخير بالتصويت بمنح الثقة فإن الحكومة تستمر في
أما إذا حدث عكس ذلك فإنو يترتب مباشرة تقديميا اإلستقالة ،غير أنو قبل المجوء إلى ذلك
عممياّ ،
يجب إتباع اإلجراءات لممارسة ىذا الطمب ،تبدأ باختيارية تقديمو من طرف الوزير األول ،ثم
تسجيمو في جدول األعمال ،تميو مناقشة الطمب و أخي ار التصويت عمى الطمب.

 _5إختيارية تقديم الوزير الول لطمب التصويت بالثقة
 - 73بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور ،1996الجزء الرابع،

مرجع سابق ،ص ص.119 -168
 - 74بن بغيلة ليلى ،املزجع السابق ،ص.11
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يستكشف من قراءة المادة  84فقرة  5أن اإلختصاص في تقديم طمب منح الثقة محتكر
من قبل الوزير األول دون باقي أعضاء الحكومة ،75و لو في ذلك سمطة تقديرية في المجوء إليو
بحسب الظروف التي تحيط بمكانة حكومتو ،ومن المنطقي إذن أال يغامر الوزير األول بإستعمال
ما لم يكن واثقا من أن النتيجة تكون لصالحو.

 _2تسجيل الطمب في جدول االعمال
يكون تسجيل التصويت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول األعمال إجراء وجوبي و ذلك بناء
عمى طمب من الوزير األول ،أي أنو يجب تسجيل طمب التصويت بالثقة في جدول األعمال إذا ما
طمبو الوزير األول ،76غير أنو ال يوجد نص يقضي بتحديد المدة الزمنية ،و ترك ذلك لإلتفاق
القائم بين الحكومة و رئيس المجمس الشعبي الوطني.77
 _ 3المناقشة:
يعرض طمب الوزير األول بعد تسجيمو لممناقشة ،والتدخل في ىذه األخيرة يقتصر عمى
الحكومة ذاتيا و نائب يِؤيد التصويت بالثقة ونائب معارض ليذا التصويت ،78غير أن الدستور
والقانون العضوي لم يتطرقا إلى أي نص يبين المدة الواجبة إلجراء المناقشة بعد تاريخ تسجيل
الطمب ،مما جعل ىذه المدة تحدد بالتشاور بين مكتب المجمس والحكومة ،ويخدم ىذا السكوت
الحكومة بالدرجة األولى بإعطائيا الفرصة لترتيب أمورىا مع مختمف الجيات المؤثرة في المجمس.
 _ 4التصويت عمى الطمب:

 - 75أنظر المادة  84فقرة  5من دستور  1996المعدل في سنة .2008

76
77
78

 أنظر المادة  62من قانون عضوي رقم  ،02 -99سالف الذكر. -بن بغيمة ليمى ،المرجع السابق ،ص.62

 -أنظر المادة  63من قانون عضوي رقم .02 -99
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يأتي التصويت بعد االنتياء من عممية المناقشة ويشترط لقبول الطمب المقدم من طرف
الحكومة موافقة األغمبية البسيطة  ،79فموافقة ىذه األغمبية عمى طمب منح الثقة تكون نتيجة لكون
األغمبية البرلمانية قد تكون معارضة لمحكومة مما يؤدي إلى جعل التصويت ضد الطمب.

79

 -تنص المادة  64فقرة  1من قانون عضوي رقم  02-99عمى أن ":يكون التصويت بالثقة باألغمبية البسيطة".
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الرقابة البرلمانية عمى ضوء النصوص التأسيسية
المبحث الثاني
وسائل الرقابة البرلمانية

لقد تعددت وسائل الرقابة البرلمانية في النظام السياسي الجزائري منذ بداية الحياة النيابية
غير أن بعض الوسائل المقررة حاليا في الدستور لم تكن موجودة في فترات سابقة ،ال في أحكام
دستورية وال في أحكام قانونية أخرى وال حتى في شكل أعراف دستورية ،وىذا أمر طبيعي ومنطقي
بالنظر إلى التطورات التي شيدىا النظام ذاتو وكذا المجتمع بفعل عوامل و تأثيرات داخمية و
خارجية ،80وىذه الوسائل التي نص عمييا المؤسس الدستوري تتمثل في السؤال كآلية لمرقابة
(المطمب الول) االستجواب (المطمب الثاني) باإلضافة إلى لجان التحقيق(المطمب الثالث).

المطمب الول
السؤال كآلية لمرقابة
يمثل السؤال إحدى أدوات الرقابة التي يستخدميا البرلماني و المنظمة دستوريا ،كما أنيا
وسيمة إعالمية و رقابية يستيدف من خالليا عضو البرلماني الحصول عمى معمومات عن أمر
يجيمو ،أو التحقق من حدوث واقعة أو معرفة ما تنوي الحكومة إتخاذه في مسألة ،وىي عمى حد
تعريف الفقيو بيردو "ذلك التصرف الذي بموجبو يطمب نائب من وزير توضيحات حول نقطة
معينة" ،81ولقد أفضت الممارسة السياسية والتطورات الحاصمة عمى النظم البرلمانية إلى تعدد أنواع
السؤال ،ومن ىذا المنطمق تستدعي منا دراسة ىذه األنواع (الفرع الول) ،مع ما أثر ذلك في
تعدد مجال إجراءات طرح السؤال (الفرع الثاني) ،وفي ما يتعمق بفتح مناقشة لجواب عضوا

80

 -بوقفة عبداهلل  ،أساليب ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار ىومة لمطباعة والنشر

81

 -بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،1996الجزء،4

والتوزيع ،الجزائر ،2002 ،ص.495

مرجع سابق ،ص.176
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الحكومة عمى السؤال (الفرع الثالث) ،وفي األخير تقييم السؤال عمى ضوء الممارسة البرلمانية
(الفرع الرابع).

الفرع الول
أنواع السؤال
إن السؤال الذي يتولى العضو أو النائب طرحو يؤدي إلى إنشاء عالقة غير مباشرة بينو
وبين الوزير الموجو إليو السؤال ،و الغرض من ذلك تقصي أو اإلستفسار عن حقيقة أي موضوع
خاص بأعمال الو ازرة أو الحكومة ككل ،لتفادي اإلضرار بالمصمحة العامة ،و باعتبار أن الدساتير
الجزائرية لم تأخذ إال بنوعين من األسئمة

82

فستقتصر ىذه الدراسة عمى تبيانيما؛ ونعني بذلك كل

من السؤال الكتابي (أوال) والسؤال الشفوي (ثانيا).

أوال :السؤال الكتابي
يسمح لمبرلماني في أي من المجمسين بطرح ما يراه من أسئمة كتابية ،وتبعا لذلك يتحصل
السائل عمى اإلجابة وفق نفس الشكل أي عن طريق رد كتابي من قبل الوزير المختص ،83فالسؤال
الكتابي ييدف أساسا إلى الحصول عمى توضيحات أو معمومات حول مسألة معينة بالذات تتعمق
عموما بتنفيذ أو تطبيق نص قانوني أو تنظيمي معين أو لفت اإلنتباه إلى وجود مشكل يحتاج إلى
تدخميا ،84مما يدل عمى ضيق مجالو أو الطبيعة الثانوية لموضوعاتو ،إضافة إلى تأثيره المحدود
عمى الرأي العام ذلك أن الجواب يوجو إلى عضو البرلمان صاحب السؤال فقط ،85وبالرغم من
82
يوجيوا أن
 تنص المادة  134فقرة  1من دستور  1996معدل في سنة  2008عمى أن" :يمكن أعضاء البرلمان أن ّسؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة".
83
84

 -بوقفة عبد اهلل ،أساليب ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري ،مرجع سابق ،ص.419

 -محمد باىى أبو يونس ،الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي ،دار الجامعة الجديدة

لمنشر ،مصر ،2002 ،ص ص.55-54

 -85ذبيح ميمود ،فعالية الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة ،رسالة دكتوراه في العموم القانونية ،تخصص قانون
دستوري ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،2013 ،ص.235
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نشره في الجريدة الرسمية لممجمس فإن اإلطالع عميو يبقى محدودا جدا سواء بالنسبة لممواطنين أو
حتى ألعضاء البرلمان اآلخرين.86

ثانيا :السؤال الشفوي
ويقصد بو حسب ما تدل عميو صفتو ذلك النوع من األسئمة التي يتم طرحيا شفاىة
واإلجابة تكون وفق نفس الشكل وتقوم عمى تواجد شخصين ىما السائل والمجيب ،فالسؤال الشفوي
ذو بعد سياسي ولو أثر قد يكون حاسما عمى مستوى الرأي العام باإلضافة إلى أن مجالو غير
محدد بموضوعات معينة مبدئيا ،ويمكن تقسيم األسئمة الشفوية إلى:
 _ 5السئمة الشفوية بدون مناقشة:
يتم إيداع نص السؤال كتابيا لدى مكتب الييئة أو الغرفة المعنية ،وتحدد جمسة لطرحو بعد
تبميغ الحكومة وفي ىذه الجمسة يتم طرح السؤال شفاىة ويجيب عنو عضو الحكومة المعني،
ولصاحب السؤال حق التعقيب

87

عمى الجواب و لعضو الحكومة حق الرد حسب ما تقرره عادة

األنظمة الداخمية.88
 _ 2السئمة الشفوية المتبوعة بمناقشة:
يخضع ىذا النوع لنفس اإلجراءات المطبقة في النوع األول ،غير أنو بعد طرح السؤال
واإلجابة عنو تفتتح مناقشة يشارك فييا أعضاء البرلمان ،ويعد أداة رقابية مؤثرة عمى الحكومة فيو
يؤدي إلى إثارة مواضيع حساسة تضع الحكومة في موقف حرج.89
 -86ديدان مولود ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار بمقيس ،الجزائر ،2014 ،ص.436
87

 -حق التعقيب وسيمة يمجأ إلييا العضو السائل لمرد عمى إجابة ،وىو تعميق عمى إجابة الوزير بالموافقة أو الرفض

ويتعين أن يكون التعقيب عقب اإلجابة مباشرة ،وبإيجاز وال يجوز أن يتضمن نقدا أو إتياما واال وجب تقديم إستجواب

فالتعقيب يجب أن يقتصر عمى اإلستيضاح.

88

 -شريط وليد ،المرجع السابق ،ص.322

 -89عاشوري العيد" ،نحو تطوير عمل الحكومة بواسطة االسئمة الشفوية والكتابية" ،مجمة الفكر البرلماني ،العدد،14

نوفمبر  ،2006ص.59
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الفرع الثاني
إجراءات طرح السؤال
ال يحقق السؤال أغراضو وينتج أثاره وال يكون صالحا لمغرض إال إذا توفرت لطرحو
مجموعة من اإلجراءات وىي كما يمي:
 _1تتمثل إجراءات طرح السؤال الشفوي فيما يمي:
 إيداع صاحب السؤال نص السؤال لدى مكتب مجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة،90
حسب الحالة وذلك في مدة عشرة( )10أيام عمى األقل قبل الجمسة المقررة لذلك.
 بعد إيداع نص السؤال الشفوي يتم إرسالو فو ار من طرف رئيس المجمس الشعبي الوطني أو
رئيس مجمس األمة إلى رئيس الحكومة (سابقا).91
 و يتم تناول األسئمة الشفوية خالل جمسة لكل خمسة عشر يوما (92)15أي جمسة كل
أسبوعين وذلك خالل الدورات العادية لمبرلمان ،وما يمكن مالحظتو أن ىذه المدة طويمة
نوعا ما.
 ويتم تحديد يوم الجمسة بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان ،و باالتفاق مع الحكومة وضبط
عدد األسئمة التي يتوجب عمى أعضاء الحكومة اإلجابة عمييا  ،93وباعتبار أن السؤال
الشفوي حق شخصي لصاحبو فانو ىو الذي يستوجب عميو عرضو والتعقيب عمى عضو
الحكومة إذا ارتأى ذلك ،وعميو اإللتزام بالنص المودع لدى مكتب المجمس عند العرض في
الجمسة العامة.

 -90وما يمكن مالحظتو أن القانون العضوي واألنظمة الداخمية لغرفتي البرلمان لم يحددوا الشروط الواجب توفرىا في نص
السؤال حتى ال يخرج إستعمالو عن اإلطار القانوني.

91
92
93

 أنظر المادة  69فقرة  2من قانون عضوي رقم  ،02-99سالف الذكر. أنظر المادة  70فقرة  1قانون عضوي رقم .02-99 -أنظر المادة  70فقرة  2و  3قانون عضوي رقم .02-99
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يتم عرض السؤال الشفوي من طرف صاحبو في مدة يقدرىا رئيس الجمسة ،ويمكن بعدىا
لصاحبو أن يعقب عمى رد الحكومة في مدة ال تتجاوز خمسة دقائق ( )5ولممثل الحكومة
إمكانية الرد في مدة عشرة دقائق ( )10كحد أقصى.94

 و تجدر المالحظة أن القانون يستوجب نشر األسئمة سواء كانت شفيية أو كتابية في
الجريدة الرسمية لمداوالت المجمس وكذا األجوبة الخاصة بيا مما يمكن اإلطالع عمييا.95
 _2وتتمثل إجراءات طرح السؤال الكتابي في ما يمي:
 يتم إيداع السؤال من طرف صاحبو لدى مكتب المجمس الشعبي الوطني أو مكتب مجمس
األمة حسب الحال .


يتم إرسال السؤال إلى رئيس الحكومة (سابقا) من طرف رئس المجمس الشعبي الوطني أو
مجمس األمة بصورة فورية في أسرع وقت ،وذلك ليتم تبميغ عضو الحكومة المعني
بالسؤال.96



نص أيضا النظام الداخمي لمجمس األمة عمى ضرورة تدوين األسئمة المكتوبة في سجل
خاص وقت إيداعيا ،97و تتم اإلجابة عمى السؤال من طرف عضو الحكومة الذي يتعين
عميو تقديم الجواب كتابيا ،وأن يتم الجواب في المدة المحددة ىي ثالثين( )30يوما كحد
أقصى وىذه المدة كافية لقيام الحكومة بإعداد جوابيا ،ويتم إيداع الجواب لدى مكتب
المجمس الشعبي الوطني أو مكتب مجمس األمة حسب الحالة ليتم فيما بعد تبميغو
لصاحبو.98

يتضح أن المشرع الجزائري لم يتناول المدة الواجب تبميغ صاحب السؤال بالجواب فييا ،إذن األمر
يرجع إلى تقدير مكتبي غرفتي البرلمان عمى ما يبدوا.
 - 94أنظر المادة  76من النظام الداخمي لمجمس األمة لسنة .2000
95

 -أنظر المادة  75من قانون عضوي رقم  ،02-99سالف الذكر.

 -96أنظر المادة  72فقرة  2و 3من قانون عضوي رقم .02-99

 -97أنظر المادة  74من النظام الداخمي لمجمس األمة لسنة  ،2000بينما النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني لم
ينص عمى مسالة التدوين.

98

 -أنظر المادة  73من قانون عضوي رقم .02 – 99
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الفرع الثالث
مناقشة جواب عضو الحكومة عمى السؤال
لقد أكد دستور 1996في مادتو  134عمى أنو إذا إرتأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو
الحكومة شفويا كان أو كتابيا يبرر إجراء مناقشة تجرى ىذه المناقشة وفق الشروط التي ينص
عمييا النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني و مجمس األمة ،إذا فالدستور خول صراحة لكل
غرفة المجوء إلى المناقشة لتكممة السؤال الذي كانت اإلجابة عنو غير مقنعة في رأي أعضاء
البرلمان.99
أما عن كيفيات إجراء ىذه المناقشة أحاليا الدستور إلى النظام الداخمي لكل غرفة
وبالرجوع إلى النظام الداخمي لمجمس األمة إشترط إلجراء ىذه المناقشة إيداع طمب موقع من
ثالثون ( )30عضوا لدى مكتب المجمس ،دون تحديد شروط واجراءات أخرى.100
وفي النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني فمم يتناول المسألة ،لذا يبدوا أن المجمس
فضل العرف البرلماني باعتماد العدد المطموب في إيداع الالئحة عشرون ( )20نائبا والخاصة
ببيان السياسة العامة ،وىوما تم إعتماده فعال في إجراء مناقشة لجواب عضو الحكومة في الفترتين
الرابعة و الخامسة.101

الفرع الرابع
تقييم السؤال عمى ضوء الممارسة البرلمانية
قبل التطرق إلى مدى فعالية األسئمة البرلمانية يمكن أن نوضح واقع الممارسة خالل الفترة
التشريعية ( )2012/2007عمى ضوء ىذه المعطيات يالحظ من خالليا أن الممارسة البرلمانية

99

 -بوسالم دنيا ،المرجع السابق ،ص.110

100
101

 أنظر المادة  75من النظام الداخمي لمجمس األمة لسنة .2000 -عاشوري العيد ،المرجع السابق ،ص ص.68- 67
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ليذه اآللية ضعيفة إذ خالل ىذه الفترة أجابت الحكومة عمى 288سؤال من بين  462سؤال شفويا،
في وقت سحبت 22سؤال وحول 43سؤال شفوي إلى كتابي ورفض 24سؤل ،وأجابت عن231
سؤال من بين 271سؤال كتابي ورفضت 10أسئمة.102
إذا كان من حق النواب طرح أسئمة بنوعييا الكتابية و الشفوية بغرض اإلستفسارو
اإلستعالم عن أمور يشوبيا نوع من الغموض ،إال أن ىذه اآللية ال تحرك مسؤولية الحكومة إطالقا
ذلك راجع إلى عدة عوائق تحول دون تأدية وظيفتيا وتتمثل في:
_ إنعدام أي جزاء يترتب عمى عدم إحترام اآلجال القانونية لمرد أو التأخر في الرد أو عدم الرد.
_ غياب أي أثر يترتب عن تقديم أجوبة غير مقنعة عمى األسئمة الموجية سواء كانت مكتوبة أو
شفوية إذ تم اإلكتفاء بالنص عمى فتح مناقشة ،والتعقيب من طرف عضو المجمس دون إمكانية
إصدار أي الئحة قد تقيم المسؤولية السياسية لمحكومة.
_ إتسام أجوبة الحكومة بالعمومية و اإلبتعاد عن إعطاء معطيات جديدة وتجنب التطرق إلى
المواضيع الحساسة.

المطمب الثاني
إستجواب الحكومة
اإلستجواب وسيمة دستورية ،103ويقصد بو المجوء إلى مجموعة من الوسائل واإلجراءات
المقررة قانونا لموصول إلى كشف حقيقة الموضوع محل التحقيق ،104وىو حق مكفول لنواب
المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة قصد بسط الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة ،فيو ال

102
103
104

 شريط وليد ،المرجع السابق ،ص.344 -بقالم مراد ،المرجع السابق ،ص.221

 -ذبيح ميمود ،المرجع السابق ،ص.131
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يقتصر عمى مجرد إستفسار وطمب معمومات حول موضوع معين إنما يصل إلى درجة مساءلة
الحكومة عمى تصرفاتيا فيو يتضمن إتيامات لمحكومة أو أحد أعضائيا.105
إن المشرع الجزائري أحاط آلية اإلستجواب بضمانات وشروط تضمن نقص ممارستو ،لذلك
نبين شروط ممارسة اإلستجواب (الفرع الول) ،النظام اإلجرائي لالستجواب (الفرع الثاني) ،إلى
أن ىذه األلية ضعيفة في التأثير عمى الحكومة (الفرع الثالث).

الفرع الول
شروط ممارسة االستجواب
تتنوع شروط ممارسة اإلستجواب بين الشروط الموضوعية و الشروط الشكمية والتي نجمميا
فيما يمي:
 _1أن يكون موضوع اإلستجواب متعمقا بإحدى قضايا الساعة ،فيحق ألعضاء البرلمان إستجواب
الحكومة بشرط يكون الموضوع ينحصر في إحدى قضايا الساعة  ،106لكن لم يوضح ما المقصود
بقضايا الساعة بما أنو لم يتم تحديد مضمن قضايا الساعة ،فيمكن ألعضاء البرلمان توجيو
إستجواب لمحكومة في كل قضية راىنة تتصل بالشؤون الداخمية أو الخارجية لمدولة.
 _2يشترط أن يتم التوقيع عمى نص اإلستجواب من طرف( )30ثالثين عضوا في مجمس األمة أو
ثالثين نائبا من المجمس الشعبي الوطني بحسب الحالة ،107من غير العقول أن يتساوى الحد
األدنى الالزم في كال الغرفتين بالنظر إلى عدد أعضاء المجمس الشعبي الوطني وتركيبة مجمس
األمة ،لذا كان من األولى أن يتم األخذ بعين اإلعتبار الفارق ويخفض النصاب في مجمس األمة

105
106

 -محمد باىى أبو يونس ،المرجع السابق ،ص.125

 -أنظر المادة  133فقرة  1من دستور 1996المعدل في سنة  2008والمادة  65فقرة  1من قانون عضوي رقم

 ،02-99سالف الذكر.
107

 -أنظر المادة  65فقرة  2من قانون عضوي رقم .02-99
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عن المجمس الشعبي الوطني ،ويتم توجيو اإلستجواب لمحكومة بمعنى ذلك أنو يمكن أن يوجو لكل
عضو من أعضاء الحكومة دون أن يستثنى من ذلك رئيس الحكومة(سابقا).108

الفرع الثاني
النظام اإلجرائي لالستجواب
يتم تحريك آلية اإلستجواب وفقا لمرحمتين أساسيتين ىما:
المرحمة الولى :يتم إيداع نص اإلستجواب لدى مكتب مجمس األمة أو مكتب المجمس الشعبي
الوطني بحسب الحالة ويوزع عمى أعضاء الغرفة المعنية ،كما يمتزم رئس مجمس األمة أو رئس
المجمس الشعبي الوطني بتبميغ نص االستجواب إلى رئيس الحكومة خالل  48ساعة الموالية
إليداع اإلستجواب .109
المرحمة الثانية :يقوم بعدىا مكتب الغرفة المعنية باالستجواب و بالتشاور مع الحكومة بتحديد
الجمسة التي يجب أن يدرس فييا اإلستجواب بخمسة عشر يوما ( )15عمى األكثر الموالية لتاريخ
إيداع اإلستجواب خالل الجمسة المخصصة لدراسة اإلستجواب ،يقدم مندوب أصحاب اإلستجواب
عرضا يتناول موضوع اإلستجواب خالل جمسة المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة
المخصصة ليذا الغرض.110
جاءت المادة  67الفقرة الثانية من القانون العضوي  02-99متضمنة عبارة تجيب
الحكومة عن ذلك ،دون حصر اإلجابة في رئيس الحكومة(سابقا) ،وال نجد ما يمزم رئيس الحكومة
حتى الحضور في الجمسة ،111ولو أن الممارسة أثبت أنو حتى في جمسة اإلجابة عن األسئمة
الشفوية يتولى الوزير المكمف بالعالقات مع البرلمان باإلجابة بدال من عضو الحكومة الموجو إليو
 -108خرباشي عقيمة" ،آلية اإلستجواب في عممية الرقابة البرلمانية ،مجمة الفكر البرلماني" ،العدد ،25أفريل ،2010
ص.41

109

 -أنظر المادة  67من قانون عضوي رقم  ،02-99سالف الذكر.
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 -خرباشي عقيمة" ،آلية اإلستجواب في عممية الرقابة البرلمانية" ،مجمة الفكر البرلماني ،مرجع سابق ،ص.43

110

 -أنظر المادة  66من قانون عضوي رقم .02-99
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السؤال ،والواقع شيد ذلك خالل العيدة الممتدة من عام 1997إلى  2002رد الحكومة ممثمة في
وزير العدل حافظ األختام عن االستجوابين المتعمقين باالنتخابات المحمية و اإلعتداء عمى
الحصانة البرلمانية

112

بدال من رئيس الحكومة (سابقا) الموجو إليو السؤال.

الفرع الثالث
ضعف آلية االستجواب في التأثير عمى الحكومة
بتفحص النصوص القانونية سواء في دستور1996أو في القانون العضوي  02-99أو
في النظام الداخمي لمجمس األمة والمجمس الشعبي الوطني ال نجد أي أثر يمكن أن يترتب عمى
اإلستجواب خاصة في حالة تقديم الحكومة إلجابة غير مقنعة.113
تم ربط إثارة
إذا اإلستجواب ال يقيم ال المسؤولية الفردية و ال الجماعية لمحكومة ،حتى وان ّ

المسؤولية السياسية لمحكومة بنجاح اإلستجواب ،إال أن إستناد الحكومة عمى أغمبية برلمانية يحول
دون ظيور معارضة ليا إال برضاىا ،لذا يصعب أن تسمح باتخاذ قرار يعاكس إرادة الحكومة.114
باإلضافة إلى أن اإلستجواب يواجو عائق آخر يتعمق بإمكانية إرجائو ،115حيث إذا ما حل
ميعاد النظر فيو تكون اإلحداث والظروف قد تغيرت ،لتجد الحكومة عندئذ مسمكا ممتاز لإلفالت
من اإلنتقادات الموجية ليا ،ألن المسألة لم يتم تنظيميا وتشكو من فراغ قانوني يمكن لمحكومة أن
تستغمو إلفراغ اإلستجواب من محتواه لكونيا شريك أساسي في ضبط الجمسة التي يتم فييا اإلجابة
عن االستجواب.

112
113
114

 خرباشي عقيمة" ،آلية اإلستجواب في عممية الرقابة البرلمانية" ،مجمة الفكر البرلماني ،مرجع سابق ،ص.45 -بقالم مراد ،المرجع السابق ،ص.222

 -بوقفة عبد اهلل ،أساليب ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري ،مرجع سابق ،ص.547

 -115لغربي إيمان ،مجاالت العالقات الوظيفية بين البرلمان والسمطة التنفيذية عمى ضوء التعديل الدستوري الجديد سنة
 ،2008مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،فرع دولة والمؤسسات العمومية ،كمية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر،2011 ،1

ص.206

43

الفصل الول

الرقابة البرلمانية عمى ضوء النصوص التأسيسية
المطمب الثالث
لجان التحقيق كآلية لمرقابة

إضافة إلى آليات الرقابة السابقة التي تخول أعضاء المجمس سمطة مراقبة النشاط
الحكومي والتي من خالل إستعماليا يتضح كيفية مباشرة الحكومة لمشؤون العامة ،ىناك آلية أخرى
تتمثل في لجان التحقيق التي جعميا المشرع الجزائري من بين اآلليات التي يمكن المجوء إلييا من
أجل مراقبة األداء الحكومي ،116والتحقيق البرلماني ىو وسيمة لرقابة البرلمان تمارسيا عنو لجان
وعمى ىذا نبين مجال التحقيق(الفرع الول) صالحيات لجان التحقيق (الفرع الثاني) تقارير لجان

التحقيق(الفرع الثالث) لنتوصل إلى أن محدودية لجان التحقيق (الفرع الرابع).
الفرع الول
مجال التحقيق
خول المؤسس الدستوري لكل غرفة من البرلمان في إطار إختصاصاتيم حق إنشاء في
أي وقت لجان تحقيق في القضايا ذات المصمحة العامة  ،117لكن المشرع لم يحدد المجاالت التي
تحقق فييا فقد استعمل فقط عبارة المصمحة العامة ومنيا ىذه العبارة تؤدي إلى معنيين:
_ المجال الواسع :سمطة التحقيق فيو ال تقتصر عمى ناحية معينة وانما ىي سمطة متشعبة
النواحي ،إذ يمكن إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعمق بأعمال و ازرة وقد يكون موضوع التحقيق
قضية مالية أو سياسية ،ىذا يعني أن كل ما لو صمة بالمصمحة العامة ويستدعي تشكيل لجان
التحقيق و يكون ألحد المجمسين الحق بالمبادرة بذلك.
 -116تكون المجان اإلطار الذي يسيل الرقابة عمى مشاريع القوانين والرقابة عمى أعمال الحكومة واإلطار البرلماني الذي
يتفاعل مع الناس ومع منظمات المجتمع المدني إذ أن  %71من البرلمانات تعقد لجانيا جمسات إستماع تمتقي فييا الناس
ومع ىيأت المجتمع المدني ويضم  %20من البرلمانات لجان تتمقى شكاوي المواطنين ،لتفصيل أنظر :سمير بارة و سالمة
ليمام" ،تفعيل دور البرلمان في تحقيق حكم شفاف :نحو مأسسة سياسية لمبرلمان الجزائري" ،ممتقى دولي حول التطور
البرلماني في الدول المغاربية يومي  16/15فبراير ،2012كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة.

117

 -أنظر المادة  161من دستور  1996وكذلك المادة  76من قانون عضوي رقم  ،02-99سالف الذكر.
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_ المجال الضيق :وتكون سمطة لجان التحقيق فيو مقيدة بشروط شكمية وموضوعية إذ أنو في
غير وسع المجمسين إنشائيا عندما تكون الوقائع محل التحقيق قد أدت إلى متابعات ما تزال جارية
أمام الجيات القضائية شريطة أن تتعمق بنفس األسباب ونفس الموضوع واألطراف .118ويجد ىذا
الشرط تبريره في رغبة إحترام مبدأ الفصل بين السمطات وضمان إحترام إستقالل وسيادة القضاء
عمى إعتبار أنو المختص بالنظر في ىذه المتابعات.119

أوال :عدم تحديد مجال التحقيق لتعزيز فعاليتو
ما يمفت لإلنتباه ىو طابع المصمحة العامة الذي يجب أن تكتسبو القضية حتى يمكن
ألعضاء البرلمان المجوء إلى تشكيمة لجنة التحقيق ،أي بمعنى أخر من ىي الجية التي يخول ليا
تكييف القضية عمى أنيا تكتسي طابع المصمحة العامة من عدمو ،وىنا نتصور ثالث جيات يمكن
ليا تحديد قيمة المصمحة العامة وىي مكتب كل غرفة برلمانية أو أعضاء البرلمان أو األعضاء
الموقعين عمى الالئحة والمطالبين بتشكيل الالئحة.120
حيث أن عبارة المصمحة العامة مصطمح فضفاض يسمح بتوسيع فرصة البرلمان بممارسة
التحقيق البرلماني في أي قضية ،من جية ومن جية أخرى نجد أنيا تحد من سمطة المبادرة حيث
يمكن أن تصدر الحكومة إدعاء مفاده أن ىذه القضية ال تكتسي طابع المصمحة العامة.

ثانيا :قصور التحقيق في الممارسة الفعمية
من السيل تصور قبول إقتراح تشكيل لجنة التحقيق

121

فإنو من السيل كذلك تصور رفض

تشكيميا ،وذلك بعدم تصويت إحدى غرفتي البرلمان عمى إقتراح الالئحة المتضمنة إنشاء لجنة
برلمانية لمتحقيق ،وذلك بحجة عدم إكتساب موضوع التحقيق لطابع المصمحة العامة وىذه الحالة
118
120

 أنظر المادة  79من قانون عضوي رقم  ،02-99سالف الذكر.- JEAN PAUL Jacque , Droit Constitutionnel et Instutions Politiques, 4emeedition, dalloz ,2000 ,p22.

119

 -عباس عمار ،الرقابة البرلمانية عمى عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ،دار الخمدونية ،الجزائر،2006 ،

ص.104

 -121طريقة تشكيل المجان تتم وفق المادة  77و 78من قانون عضوي رقم .02-99
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ىي الغالبة في الممارسة البرلمان ليذه اآللية ،لذلك كان من الضروري إعطاء النواب السمطة
التقديرية في تكييف المصمحة العامة.

الفرع الثاني
إختصاصات لجان التحقيق
وتتمثل إختصاصات لجان التحقيق في ثالث ميام أساسية ىي:

أوال :اإلستماع إلى الشخاص وأعضاء الحكومة
عمى أن يرسل رئيس المجمس الشعبي الوطني أو رئيس مجمس األمة حسب الحالة إلى
رئيس الحكومة طمبات اإلستماع إلى أعضاء الحكومة ،ويتم ضبط برنامج اإلستماع إلى أعضاء
الحكومة باالتفاق مع رئيس الحكومة ،122كما لمجنة توجيو إستدعاء إلى إطارات المؤسسات و
اإلدارات العمومية وأعوانيا من أجل اإلستماع إلييم ،وذلك عن طريق السمطة السممية التي
يتبعونيا.
نالحظ أن المشرع حدد إجراءات اإلستماع ألعضاء الحكومة واطارات المؤسسات و
اإلدارات العمومية فقط ،دون تبيان إجراءات اإلستماع األشخاص األخرى الطبيعية و المعنوية
خاصة الخاصة منيا ،ألن نطاق اإلستماع حسب المادة  83من القانون العضوي  02-99ال
يقتصر عمى أعضاء الحكومة و اإلطارات المذكورة أعاله.

ثانيا :معاينة المكنة
قد ال يكفي اإلستماع إلى األشخاص في تغطية جوانب التحقيق الذي تقوم بو المجنة ،مما
يستمزم اإلنتقال إلى األماكن التي تخص موضوع التحقيق لمقيام بالمعاينات الالزمة ،وما يمكن
مالحظتو أن المشرع لم يبين اإلجراءات الواجب إتباعيا قبل القيام بيذه الزيارات والمعاينات إال
فيما يخص المؤسسات واإلدارات العمومية التي يتطمب فييا توجيو إستدعاء ويكون مرفقا ببرنامج
122

 -أنظر المادة  83فقرة  2و  3من قانون عضوي رقم  ،02 -99سالف الذكر.
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المعاينات والزيارات إلى إطارات ىذه المؤسسات و اإلدارات وأعوانيا عن طريق السمطة السممية
التي يتبعونيا.123

ثالثا :اإلطالع عمى أية معمومة أو وثيقة
يمكن لمجنة اإلطالع عمى أية وثيقة ترى أن ليا عالقة بموضوع التحقيق ،ماعدا الوثائق
التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا ييم الدفاع الوطني و المصالح الحيوية لإلقتصاد الوطني وأمن
الدولة الداخمي والخارجي ،ولكن يشترط في ىذا أن يكون مبرر ومعمل من طرف الجيات
المعنية ،124ويالحظ أن المشرع أورد ىذا اإلستثناء بخصوص صالحيات المجنة في اإلطالع عمى
المعمومات والوثائق فقط ،دون صالحياتيا المتعمقة باألشخاص واألمكنة.125

الفرع الثالث
تقارير لجان التحقيق
بعد إنتياء لجنة التحقيق من أعماليا في المدة التي يقررىا المجمس ،تسمم التقرير النيائي
الذي قامت بإعداده لرئيس الغرفة المعنية ،و الذي يبمغو بدوره إلى رئيس الجميورية و رئيس
الحكومة(سابقا) ،ويوزع عمى نواب أو أعضاء الغرفة المعنية ،126يجوز ليذه األخيرة أن تقرر نشر
التقرير كميا أو جزئيا بناءا عمى إقتراح مكتبيا و رؤساء مجموعتيا البرلمانية شرط أخذ رأي
الحكومة في الموضوع  ،127غير أنو من الناحية الواقعية يعتبر رأي ممزم خاصة عندما تكون
أغمبية المجمس مساندة لمحكومة وىذه األخيرة ستوافق عمى نشر التقرير متى كان يخدم مواقفيا.

123
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 أنظر المادة  83فقرة  4قانون عضوي رقم  ،02-99سالف الذكر. -أنظر المادة  84فقرة  2و 3من قانون عضوي رقم .02-99

 -125لتفصيل حول الموضوع أنظر :لمعيني محمد ،التحقيق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،2009 ،ص.70
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 أنظر المادة  85من قانون عضوي رقم .02 -99 -أنظر المادة  86فقرة  1من قانون عضوي رقم .02-99
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ويمكن لممجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة أن يبت في التقرير من دون مناقشة
بأغمبية األعضاء الحاضرين بعد عرض مقرر لجنة التحقيق ،ويبين فيو الحجج المؤيدة أو
المعارضة لنشر التقرير كميا أو جزئيا ،مع إمكانية أي من المجمسين فتح مناقشة عامة في جمسة
مغمقة عند اإلقتضاء.128

الفرع الرابع
محدودية لجان التحقيق
ويمكن القول في األخير بشأن دور لجان التحقيق البرلماني في مراقبة النشاط الحكومي أنو
ال يزال ضعيفا ومحدودا ،خاصة وأن ىذه المجان تكتسي طابعا مؤقتا ،129تنتيي ميمتيا بمجرد
إنتيائيا من إعداد تقرير ال يتضمن إال مالحظات وتوضيحات شكمية ال تؤدي إلى نتائج قانونية
واضحة.

128
129

 أنظر المادة  86فقرة  3من قانون عضوي رقم  ،02 -99سالف الذكر. -أنظر المادة  80من قانون عضوي رقم .02-99
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الفصل الثاني
الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الفصل الثاني

إن المشرع الجزائري بقدر ما منح السمطة التشريعية مكانة خاصة بعد الفصل بين
السمطات من جية ،وبعد إزدواجيتيا من جية أخرى ،بقدر ما أثبت تبعية السمطة التشريعية لمسمطة
التنفيذية ،فالعالقة بين السمطتين تعاني من إختالالت كثيرة وعدم توازن واضح من حالة ضعف
والتبعية المفرطة وىذا راجع بالخصوص إلى ممارسات وسموكات السمطة التنفيذية التي عبرت دائما
عن ضعف الييئة التشريعية في المجال الرقابي.1
إذ تتولى الييئة التشريعية وظيفة سن القوانين إلى جانب الوظيفة الرقابية عمى األداء
الحكومي ،وىذه الميمة األخيرة تعتبر أشد أىمية من العمل التشريعي إذا ما تم تكريسيا فعميا ،لكن
ال يخفى عمى أحد أن ىذه الرقابة في الجزائر فقدت فعاليتيا ،وأصبحت تتصف بالمحدودية بل
وعديمة األثر ،ألن وسائل الرقابة التي منحت لمبرلمان إن لم تكن لصعبة اإلستخدام فإن المجوء
إلييا مآلو الفشل ،ويضاف إلى ذلك المناخ السياسي الذي يسود الجزائر والذي يجعل األحزاب
والشخصيات السياسية تحت وطأة المصالح الشخصية عوض التقيد بالمبادئ الديمقراطية وما
يقتضي ذلك من سموكات سياسية.2
في مقابل ذلك خول المؤسس الدستوري لمسمطة التنفيذية مجموعة من الوسائل التي تمكنو
من التدخل في تنظيم العمل الداخمي لمبرلمان ،وىذا جعمو يعمل وفقا لمتوجييات وفي اإلطار الذي
رسمتو لو السمطة التنفيذية ،وكل ذلك راجع إلى ىشاشة الضمانات المقررة إلستقاللية البرلمان،
والتي قد تحول دون تحريك المسؤولية السياسية تجاه الحكومة ،وعميو فإن تنظيم البرلمان الذي
تتدخل فيو السمطة التنفيذية يؤثر سمبا عمى أدائو الرقابي (المبحث األول) كذلك فرض المسؤولية
عمى الحكومة في حين يبقى رئيس الجميورية صاحب السمطة الفعمية دون مسؤولية ،وىو ما
يتنافى مع مقتضيات العدالة المبنية عمى تالزم األفعال مع المسؤولية ،وبالتالي تأثير ىيمنة رئيس
الجميورية عمى األداء البرلماني (المبحث الثاني).
 - 1ديدان مولود ،المرجع السابق ،ص.444

2

 -م ن بين مظاىر "التخمف" السياسي الذي تعاني منو الجزائر نشير إلى التجوال السياسي الذي أضحى منتش ار في

البرلمان الجزائري ،فكثر من النواب غيروا عباءتيم السياسية بمجرد انتخابيم ،لينخرطوا في أحزاب أشد ثقال طمعا في
تحقيق مصالحيم الشخصية.
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الفصل الثاني

المبحث األول
األثر السمبي لتنظيم البرلمان عمى األداء الرقابي
كرس دستور  1996مبدأ الثنائية البرلمانية وذلك بإضافة غرفة ثانية ضمن التشكيمة غير
أن ىذه األخيرة تفتقر إلى المعارضة وضعف الحياة الحزبية فييا ،وذلك ناتج عن تباين تشكيمة
البرلمان (المطمب األول) وكل ىذا اإلنغالق في دور البرلمان أدى إلى إنفتاح وتصاعد الوظيفة
التشريعية لمسمطة التنفيذية وسموىا ،وفي المقابل يتحول البرلمان من سمطة التشريع إلى سمطة
التصويت (المطمب الثاني).

المطمب األول
تباين تشكيمة البرلمان
جاء دستور  1996ليكرس مبدأ الثنائية البرلمانية حيث يتكون البرلمان الجزائري من
غرفتين ىما المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة ،واعتمد المؤسس الدستوري لتحديد تشكيمة
ىاتين الغرفتين عمى عاممين اإلنتخاب والتعيين ،3ومن ىنا يتضح وجود إختالف بين الغرتين من
الناحية التشكيمية والييكمية من خالل اإلقتراع المباشر لممجمس الشعبي الوطني(الفرع األول) في
حين مجمس األمة يشيد تركيبة مزدوجة(الفرع الثالث) ،باإلضافة النظام اإلنتخابي الجزائري وتأثيره
في التشكيمة(الفرع الثاني) ورغم كون األجيزة برلمانية إال أن السمطة التنفيذية تتحكم في سير
البرلمان من خالل تدخميا في حالة وجود خالف بين الغرفتين(الفرع الرابع).

3

 -لتفصيل راجع بوك ار إدريس" ،مركز مجمس األمة في النظام الدستوري الجزائري" ،مجمة اإلدارة ،المجمد  ،10العدد،1

 ،2000ص ص .79-67

49

الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الفصل الثاني

الفرع األول
اإلقتراع المباشر لممجمس الشعبي الوطني
يتشكل المجمس الشعبي الوطني من نواب ينتخبون عمى أساس اإلقتراع العام المباشر
والسري عمى القوائم ،4وينتخب المجمس لمدة خمسة سنوات ،5حاليا ينظم القانون العضوي رقم
 01-12طريقة إنتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني ،6وأعتمد في إنتخاب األعضاء عمى
طريقة اإلقتراع النسبي بدال من النظام اإلنتخابي باألغمبية .7
حيث تتحصل كل قائمة عمى عدد يتالءم ونسبة األصوات المعبر عنيا والمحصل عمييا في
الدوائر اإلنتخابية ،8ويمكن أن تقسم الوالية إلى دائرتين إنتخابيتين أو أكثر وفق لمعيار الكثافة
السكانية ،وال يمكن أن يقل عدد المقاعد عن  4بالنسبة لمواليات التي يقل عدد سكانيا  350ألف
نسمة ،9غير أنو يخصص مقعد إضافي لمدائرة اإلنتخابية التي ال تتوفر إال عمى  4مقاعد،10ومع

4

 -تنص المادة  101فقرة  1من دستور 1996المعدل في سنة  2008عمى أن ":ينتخب أعضاء المجمس الشعبي

الوطني عن طريق اإلقتراع العام المباشر والسري".
5

 -تنص المادة  102فقرة  1من دستور 1996المعدل في سنة  2008عمى أن ":ينتخب المجمس الشعبي الوطني لمدة

خمس سنوات".

 -6قانون عضوي رقم  01-12المؤرخ في  18صفر عام  1433الموافق ل  12يناير  ،2012يتعمق بنظام اإلنتخابات،

ج .ر .ج .ج .د .ش ،عدد  01لسنة .2012

7
8

 أنظر المادة  84الفقرة األولى من قانون عضوي رقم .01-12 -إن تحديد الدوائر اإلنتخابية عبارة عن عممية تقسيم إقميم الدولة إلى أجزاء أو وحدات جغرافية معينة ،ليمارس في

إطارىا جميع األفراد المقيمين بيا حقوقيم السياسية من ترشيح أو إنتخاب ممثمييم في المجالس النيابية ،ويعد ىذا التقسيم
إداريا يخضع في تنظيمو لمقانون ،لتفصيل راجع بنينى أحمد ،اإلجراءات المميدة لمعممية التشريعية في الجزائر ،رسالة
دكتوراه الدولة في العموم القانونية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر -باتنة ،2006 ، -ص.116

9

 -أنظر المادة  84فقرة  3من قانون عضوي رقم .01-12

10

 -أنظر المادة  3من األمر رقم  01-12مؤرخ في  20ربيع األول عام  1433الموافق ل 13فبراير  2012يحدد

الدوائر اإلنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا في إنتخابات البرلمان ،ج .ر .ج .ج .د .ش ،العدد  08لسنة .2012
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الفصل الثاني

تطبيق الباقي األقوى واقصاء القوائم التي لم تحصل عمى نسبة %5عمى األقل من األصوات
المعبر عنيا.11
تتدخل السمطة التنفيذية بطريقة غير مباشرة في تشكيل المجمس الشعبي الوطني ويظير
ذلك من خالل تنظيميا لقانون اإلنتخابات بموجب أمر ،إعداد جدول اإلنتخابات ،12قبول أو رفض
أوراق المترشحين لمعضوية ،تشكيل المجان اإلنتخابية وكذا سيطرتيا عمى اإلجراءات التمييدية
لإلنتخابات التشريعية ،دعوة الييئة اإلنتخابية بموجب مرسوم رئاسي ،إعالن ختام عممية اإلقتراع
النتائج النيائية لإلنتخابات ،تقديم مساعدات مالية لممترشحين لتمويل الحممة
فرز األصوات ،إعالن ّ
اإلنتخابية ،وىذا ما يعكس سمبا في إضعاف البرلمان في المجالين التشريع والرقابة.
الفرع الثاني
التركيبة المزدوجة لمجمس األمة
يتشكل مجمس األمة من أعضاء منتخبين وأخرين معينين ،لمدة ستة ( )6سنوات ويتجدد
نصفو كل ثالث ( )3سنوات

13

وتقضي المادة 101من دستور 1996عمى أن ينتخب ثمثي 3/2

من أعضائو عن طريق اإلقتراع غير المباشر والسري(أوال) ويعين رئيس الجميورية الثمث 3/1
األخرين(ثانيا) ويبمغ عدد أعضاء المجمس عمى األكثر نصف عدد أعضاء المجمس الشعبي
الوطني.14

أوال :الثمثين المنتخبين

11

 -أنظر المادة  85من قانون عضوي رقم .01-12

 -12ديدان مولود ،المرجع السابق،
13

ص.444

 -تنص املادة  201فقرة  3المعدل في سنة  2008بأن ":تجدد تشكيمة مجمس األمة بالنصف كل ثالث ( )3سنوات".

 -14يتكون مجمس األمة من  114عضوا عمى األكثر ،يثم إنتخاب  96عضوا ويعين  48عضوا من طرف رئيس
الجميورية ،لتفصيل راجع بالحاج صالح ،السمطة التشريعية  :الغائب األكبر في النظام السياسي الجزائري ،دار قرطبة
لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،2006 ،ص ص.156-155
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الفصل الثاني

ينتخب ثمثا أعضاء مجمس األمة عن طريق اإلقتراع غير المباشر والسري من بين أعضاء
المجالس الشعبية البمدية و الوالئية ،15بعضوين عن كل والية بغض النظر عن عدد سكانيا أو
المساحة الجغرافية أو القوة اإلقتصادية لموالية ،16وىذا من أجل تحقيق المساوات والتوازن بين
مختمف واليات الوطن.
ويشترط لعضوية مجمس األمة أن يكون المترشح عضوا في المجمس الشعبي الوالئي أو
البمدي ،بموغ سن  35سنة كاممة يوم اإلقتراع ،17بعد أن كان  40سنة في ظل األمر07 -97

18

أن يكون المترشح ذو جنسية جزائرية ،التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ،عدم الحكم نيائيا بسبب
إرتكابو أفعال وصفيا القانون بجناية أو جنحة.

ثانيا :الثمث الرئاسي
خول المؤسس الدستوري رئيس الجميورية تعيين الثمث األخر من أعضاء مجمس األمة
و من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجاالت العممية و الثقافية والمينية و اإلقتصادية و
اإلجتماعية ،19يالحظ أن رئيس الجميورية يقوم بتعيين ثمث األعضاء من دون إستشارة أي طرف
كان.20

15
16
17

 أنظر المادة  105من قانون عضوي رقم  ،01-12سالف الذكر. -بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية في ضوء دستور  ،1996الجزء  ،4مرجع سابق ،ص.25

 -تنص المادة  108من قانون عضوي رقم  ،01-12سالف الذكر بأن ":ال يترشح لمعضوية في مجمس األمة إال من

بمغ خمسة وثالثين( )35سنة كاممة يوم اإلقتراع".

18

 -تنص المادة  128من األمر  07-97المضمن القانون العضوي المتعمق بنظام اإلنتخابات ،المعدل والمتمم بالقانون

العضوي رقم ، 01-04ج .ر ،رقم  12لعام 1997عمى أن ":ال يترشح لمعضوية في مجمس األمة إال من بمغ أربعين
( )40سنة كاممة يوم اإلقتراع"

19
20

 أنظر المادة  101فقرة  3من دستور 1996المعدل في سنة .2008 -خرباشي عقيمة ،مركز مجمس األمة في النظام السياسي الجزائري ،رسالة دكتوراه العموم في العموم القانونية ،كمية

الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،2010 ،ص.119
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الفصل الثاني

ويعتبر الثمث الرئاسي ثمث غير متجانس كونو معين من بين الكفاءات والشخصيات
الوطنية ،فيو ال يشكل حزبا أو تيا ار سياسيا معينا ،21لكن في حقيقة األمر يعتبر ىذا الثمث وسيمة
ىيمنة السمطة التنفيذية ،ونظ ار لعدم تناسب تشكيمة مجمس األمة ولو إشتد الصراع بين الكتل
المشكمة لمجزء المنتخب سيكون لثمث الرئاسي دور األقمية الفاصمة إذ يعود لو القرار النيائي ،22مما
يؤدي إلى صعوبة ممارسة ىذا المجمس إلختصاصاتو.
غير أن اليدف المعمن من خمق مجمس األمة ىو مضاعفة المجال التمثيمي الوطني عن
طريق ضم منتخبي الجماعات المحمية وكذلك الكفاءات والشخصيات الوطنية ،إلى أن األىداف
غير المعمنة ىي التحكم في التوجو العام ،23ووضع ىذه الغرف إلستم اررية النظام وديمومتو
وسيطرة السمطة التنفيذية عمى البرلمان.24
الفرع الثالث
تأثير النظام اإلنتخابي عمى تشكيمة البرلمان
لقد عرف النظام السياسي الجزائري العديد من النظم اإلنتخابية ،خاصة في ظل التعددية
الحزبية ،وال تطبيق العممي لمنظام اإلنتخابي أفرز نتائج سمبية عمى مستولى نوعية وتشكيمة البرلمان
مما إنعكس عمى أدائو(أوال) كما نتج عنو عدم تحقيق التوازن الحزبي داخل البرلمان(ثانيا).

أوال :تكريس النظام اإلنتخابي في عدم الكفاءة
القانون العضوي المنظم لإلنتخابات في الجزائر ال يشترط إثبات مستوى معين من السموك
األخالقي ما عدا في حالة إرتكاب جرائم جنائية أو جنحة تمنع النائب من الترشح ،وال يشترط توفر
21

 -منصر نسيم و خالدي حكيمة ،المركز القانوني لمسمطة التشريعية عمى ضوء دستور  ،1996مذكرة لنيل شيادة

22

 -خرباشي عقيمة ،مركز مجمس األمة في النظام السياسي الجزائري ،مرجع سابق ،ص.119

الماستر ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،2013 ،ص.16

23

 -فرحاتي عمر" ،العالقة بين السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية في الجزائر بين فترتي األحادية والتعددية" ،مجمة

24

 -بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية في ضوء دستور  ،1996الجزء  ،4مرجع سابق ،ص.23

اإلجتياد القضائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الرابع ،د س ن ،ص.50
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الفصل الثاني

مستوى عممي معين ،25فواقع الترشيح لإلنتخابات التشريعية لمفترة ( )2012/2007ورغم النسبة
العالية التي إحتميا الجامعيون إلى أنيم يمثمون نسبة  %44.22ضمن المترشحين لإلنتخابات
التشريعية ،وما يزال يترشح من ال مستوى تعميمي لو(أمي) بنسبة  %1.59ويمثل أصحاب
المستوى اإلبتدائية و المتوسطة والثانوية بنسبة  ،26%54.22فيذه الحقيقة تستدعي ضرورة التفكير
في إعادة النظر في الشروط االزمة توفرىا في ممثمي الشعب أو تعديل طريقة اإلنتخاب بالقائمة
المفتوحة.

ثانيا :أثر النظام اإلنتخابي عمى التوازن الحزبي
كبير وبشكل مباشر عمى تمثيل األحزاب السياسية في المجالس
دور ا
يمعب النظام اإلنتخابي ا
المحمية والبرلمانية  ،فالنموذج المعتمد في الجزائر رغم إيجابياتو المختمفة فيو يضخم تمثيل
األحزاب الكبيرة ولو بصورة نسبية ألنيا تستفيد من عدم حساب أصوات القوائم التي ال تستوفي
النسبة المطموبة قانونا والتي أضحت عمميا ال تدخل في حساب المعامل اإلنتخابي ،وىذا مع
تطبيق الباقي األقوى.27
وىذا التمثيل المعتبر خصوصا بعد اإلنتخابات التشريعية  2007عمى مستوى المجمس
الشعبي الوطني ،28أدى إلى صعوبة تحقيق األغمبية البرلمانية التي تميزت باليشاشة ممثمة في

25

 -أحاطت المادة  90من قانون عضوي رقم  01-12المتعمق بنظام اإلنتخابات ،سالف الذكر ،بجممة من الشروط

الواجب توفرىا لممترشح لإلنتخابات التشريعية دون ذكر شرط خاص بالكفاءة والحنكة السياسية ومستوى عممي يقاس
بالشيادات لممترشح مما أدى إلى إضعاف الرقابة البرلمانية.

26

 -بنيني أحمد" ،أثر النظام اإلنتخابي عمى األداء البرلماني في الجزائر" ،مجمة المفكر ،كمية الحقوق والعموم السياسية،

27

 -لرقم رشيد ،النظم اإلنتخابية وأثرىا عمى األحزاب السياسية في الجزائر ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون،

28

 -فاز بالعيدة التشريعية األولى في عيد التعددية  2002/1997عشرة أحزاب سياسية وقائمة أحرار من بين  21قائمة

جامعة باتنة ،العدد الثامن ،د س ن ،ص.291

كمية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة ،2006 ،ص100ومايميو.

مشاركة وفي العيدة الثانية  2007/2002فقد شيدت فوز 9أحزاب سياسية باإلضافة إلى قائمة حرة من أصل  24قائمة
مشاركة ،وخالل العيدة الثالثة  2012/2007فاز  21حزبا وقائمة حرة من أصل  25قائمة ،وىذا أدى إلى اإلنشقاق داخل
األحزاب ،حركة النيضة التي إنشقت عنو حركة اإلصالح الوطني والتجمع الديمقراطي لمثقافة الذي إنبثق منو حزب

54
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ثالثة أحزاب وىي التجمع الوطني وحزب جبية التحرير الوطني وحركة مجتمع السمم ،مع معارضة
كثيرة العدد ومتشتتة ال تممك أية إمكانية أو إعتراض عمى مشاريع القوانين أو ممارسة الرقابة عمى
الحكومة ،وبالتالي إنفراد أحزاب اإلئتالف لممارسة ىذه الحقوق الدستورية والقانونية.29
الفرع الرابع
تحكم الحكومة في تسوية الخالف بين الغرفتين
في حالة حصول خالف بين الغرفتين أثناء ممارسة إلختصاصاتيما ،تتولى الحكومة
ميمة تشكيل لجنة متساوية األعضاء لتسوية الخالف ،30كما تتحكم في تحريكيا عمى أساس يتمتع
الوزير األول بالسمطة التقديرية في إستدعاء

31

ىذه المجنة لتسوية الخالف في الوقت الذي يريده

ويناسبو كما يتمتع بسمطة عدم إستدعائيا إطالقا ،32فيوى الذي يقدر متى تكون المجنة قادرة عمى
حل النزاع ،وينتيي دور المجنة بإعداد تقرير يتضمن حال أو نص حول الحكم محل الخالف

33

فيذا التحكم في تفاصيل المجنة من طرف الحكومة يعد عائق في إستقالل البرلمان مما يؤثر سمبا
عمى الرقابة البرلمانية.

الحريات والدمقراطية وحزب العمال الذي إنشقت عنو الحزب اإلشتراكي ،أنظر في ذلك بنيني أحمد  ،المرجع السابق،

ص.293

29

 -بنيني أحمد ،المرجع السابق ،ص.295

31

 -تجتمع في غضون 10أيام من تاريخ إستدعائيا من طرف الوزير األول وتجتمع ىذه المجنة عن كل مجمس ،إما في

30

 -أنظر المادة  120فقرة  4من دستور1996المعدل في سنة .2008

مقر المجمس الشعبي الوطني أو مقر مجمس األمة بشكل تناوبي ويقوم رئيس المجمس الشعبي الوطني أو رئيس مجمس
األمة برئاستيا حسب المكان الذي تجتمع فيو عمى أن يكون نائب من الغرفة األخرى و يكون حضور الحكومة أشغال ىذه
المجنة جوازيا طبقا لنص المادة  92من قانون عضوي رقم  ،02-99سالف الذكر.

32

 -طارق عشور ،تطور العالقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري  ،2007_1997مذكرة لنيل شيادة

33

 -لوسغ محمد و ىميسي رضا" ،المجنة المتساوية األعضاء في النظام الدستوري الجزائري" ،مجمة اإلجتياد القضائي،

الماجستير في العموم السياسية ،كمية الحقوق ،قسم العموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ،2009 ،ص.55
جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الرابع ،د س ن ،ص.404
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المطمب الثاني
تحول البرلمان من سمطة التشريع إلى سمطة التصويت
تعتبر عممية التشريع من الوظائف األساسية والميمة المنوطة لمبرلمان ،كمؤسسة دستورية
ليا السيادة في مجال إعداد القوانين والمصادقة عمييا ،34ما يعكس تطمعات الشعب في مجال
تنظيم واستقرار الحياة العامة لممجتمع في مختمف نواحيو ،وليذا تعتبر عممية المبادرة بالتشريع

35

أولى اإلجراءات القانونية التي يؤدي إكتماليا إلى ميالد النص القانوني.
وألىمية ىذه العممية بوصفيا إختصاصا أصيال لمبرلمان ،فرض تنظيميا وضبط شروطيا
وتأطير ممارستيا بما يكفل سيرىا الحسن ،ومن جية أخرى أدت أىمية عممية المبادرة بالتشريع
توسيع مجال المتدخمين فييا ليشمل السمطة التنفيذية ،وىذا ما ىو سائد في معظم الدساتير
المعاصرة ،حيث لم تتوقف ىذه األخيرة في حدود ممارسة إختصاصيا باعتبارىا ىيئة تنفيذية ،بل
وتدخمت بشكل مباشر وواسع في ممارسة الوظيفة التشريعية.36
واذا كان من الطبيعي أن تتعاون السمطتان التشريعية والتنفيذية في النظم البرلمانية
فالمفارقة بالنسبة لمنظام السياسي الجزائري تكمن في اإلعتداء الصارخ عمى اإلختصاص التشريعي
من قبل الييئة التنفيذية ،فإلى جانب إشراك الحكومة في المبادرة التشريعية مع البرلمان من خالل
"المشاريع" (الفرع األول) ،تتدخل أيضا عن طريق التشريع بواسطة األوامر ،مع ما لذلك من أثر
عمى إستقاللية البرلمان(الفرع الثاني) وأكثر من ذلك يتمتع رئيس الجميورية بوسائل ىامة في

 -34أنظر المادة  98من دستور 1996المعدل في سنة .2008
35

 -يطمق عمى المبادرة التي تقدميا الحكومة إسم مشروع قانون  projet de loiوىذا تميي از عن المبادرة التي يقدميا

النواب والتي تسمى إقتراح قانون  proposition de loiوالمبادرة حق إيداع نص يتعمق بقانون أو ميزانية أو الئحة من أجل
المناقشة و التصويت عميو من قبل البرلمان.
36

 -لونيس بوجمعة ،اإلنتاج التشريعي لمبرلمان الجزائري منذ  ،1997مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق ،فرع

الدولة والمؤسسات العمومية ،كمية الحقوق بن عكنون ،جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر ،2006 ،ص.9
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إعداد التشريع وىذا عن طريق التشريع بواسطة اإلستفتاء(الفرع الثالث) باإلضافة صالحية إقتراح
تعديل الدستور(الفرع الرابع).

الفرع األول
إشراك الحكومة في المبادرة التشريعية مع البرلمان
نالحظ من خالل الدراسة السطحية لنصوص دستور  1996وانطالقا من المادة  98أن
البرلمان ال تعترضو أية صعوبة عند ممارسة إلختصاصو التشريعي ،غير أنو مع التعمق في
المواد الالحقة يظير أن الحكومة تممك عدة وسائل تمكنيا من التحكم والسيطرة عمى العمل
التشريعي ،ويتحقق ذلك من خالل إحتكار الحكومة لممجال المالي(أوال) بمقتضاه تأذن بوضع
ومتابعة قانون المالية ،وبالمقابل تقييد البرلمان بالمدة عند التصويت عمى قانون المالية (ثانيا) كما
تتفوق الحكومة في إعداد جدول أعمال ودورات البرلمان(ثالثا).

أوال :إحتكار المبادرة في المجال المالي
تسند عممية إعداد مشروع قانون المالية إلى الحكومة عمى أساس أنيا األدرى بيذا
المجال ،لكونيا تممك تقنيات متخصصة وكذلك تعد الجية التي ستتولى تنفيذ ىذا المشروع ،37يبين
الفصل األول من الباب الخامس من القانون رقم 17-84المتعمق بقوانين المالية

38

تحت عنوان

"التحضير" كيفية تحضير مشروع قانون المالية.

37

 -شفار أعمي ،نظام المجمسين وأثره عمى العمل التشريعي ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ،فرع الدولة

38

 -قانون رقم  17-84المؤرخ في  07يوليو  1984يتعمق بقوانين المالية ،ج .ر .ج .ج ،رقم  28لسنة  ،1984معدل

والمؤسسات العمومية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر ،2004،ص ص.75-74

ومتمم بالقانون رقم  05-88المؤرخ في  12جانفي ،1988ج .ر .ج .ج ،عدد 02لسنة  1988المعدل والمتمم بالقانون
رقم 24 -89المؤرخ في  31ديسمبر ،1989ج .ر .ج .ج ،عدد  01لسنة .1990
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الييئة التنفيذية باعتبارىا ىي المسيرة لمجياز اإلداري مسؤولة في تقديم مشاريع قوانين
المالية

39

وليس البرلمان الذي يفتقر لألجيزة القادرة عمى إدارة ىذا المجال ،40وبالتالي المبادرة في

المجال المالي محتكر من الحكومة دون سواه ،فأقر الدستور بالرقابة المالية لغرفتي البرلمان عمى
الحكومة بنصو عمى أنو تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان بالتصويت عمى قانون يتضمن
تسوية ميزانية السنة المالية المعينة من قبل كل غرفة من البرلمان.41
 _1إنفراد الحكومة في إعداد قانون المالية
يظير ذلك صراحة من صياغة المادة  44من القانون العضوي 02-99عمى أنو يصادق
البرلمان عمى مشروع قانون المالية ،أي أنو ذو مصدر حكومي وليس برلماني ،42لكن المادة 119
من دستور 1996أعمنت صالحية المبادرة بإقتراح القوانين لمنواب دون إستثناء قوانين المالية ،بل
وأن المادة  129من دستور 1996صريحة في ىذا المجال لكن في حقيقة األمر ال يوجد إقتراح
لقوانين المالية ألن النائب مجبر عمى البحث عن تدابير ترفع مداخيل الدولة أو توفر مبالغ مالية
في فصل أخر من النفقات العمومية تساوي عمى األقل المبالغ المقترحة إنفاقيا .43
وبذلك فإن النواب مقيدون بيذه الشروط ليترك المجال لمحكومة ،ولذا إختصر القانون
العضوي  02-99الطريق بذكر عبارة "مشروع" قانون المالية دون اإلقتراح ،ألنو وفقا ليذه الشروط
لن يكون ىناك إقتراح لقانون المالية من طرف النواب ،والمالحظ كذلك قانون المالية جاء عمى
39

 -يحيل مكتب المجمس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية إلى لجنة المالية والميزانية ،ىذه األخيرة ليا الحق في أن

تستمع إلى ممثل الحكومة ،كما يمكنيا اإلستماع إلى عضو في الحكومة إذا دعت الضرورة ،ويمكن ألعضاء الحكومة
حضور أشغال ىذه المجنة بناء عمى طمب من الحكومة ،وىذا الحضور يؤثر عمى عمل المجنة.

40

 -بوقفة عبداهلل ،العالقة بين السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية ،في الدستور الجزائري لعام  ،1963مذكرة لنيل شيادة

41

 -أنظر المادة  160من دستور 1996المعدل في سنة .2008

الماجستير ،فرع اإلدارة والمالية ،جامعة الجزائر ،1997 ،ص.99

 -42مزياني لوناس ،إنتفاء السيادة التشريعية لمبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  ،1996مذكرة لنيل شيادة
الماجستير في القانون ،فرع تحوالت دولة ،كمية الحقوق ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،2011 ،ص.129

 -43خموفي خدوجة ،الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة في ظل دستور  ،1996مذكرة لنيل شيادة الماجستير في
القانون ،فرع قانون دستوري ،جامعة الجزائر ،2001 ،ص.32
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شكل قانون عادي ،األمر الذي يفتح لمحكومة مجال واسع في تعديل أو إلغاء قوانين مالية والتحكم
فييا سواء بالزيادة أو النقصان.44
 _2عجز الحكومة في وضع قانون المالية لسنة دون المجوء إلى قانون المالية التكميمي
يمكن لمحكومة تعديل قانون المالية نظ ار لمتطورات التي قد تحدث وذلك يكون عن طريق
قانون مالي تكميمي ،ويمنح ألعضاء البرلمان خالل مناقشة ىذه المشاريع أن يطمب من الحكومة
توضيحات حول التغيرات الطارئة عمى اإلعتمادات المالية لكن الحكومة تعطي أرقام فارغة ،أثناء
المناقشة نواب األغمبية البرلمانية المساندون لمحكومة يكتفون بمناقشة قانون المالية التكميمي ذوا
طابع عام ألحكام مشروع قانون ،في حين نواب المعارضة يباشرون رقابة شكمية فيي ليست
مناقشة فعمية وانما ىي مجرد تنديد بالسياسة المالية ،45وىذا النوع من الرقابة غير فعال.
لرئيس الجميورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجمس الشعبي الوطني ،أوبين دورتي
البرلمان46لذى يمجأ عادة إلي إصدار قانون المالية التكميمي بأمر وذلك بين دورتي البرلمان،
وأحسن مثال عمى ذلك قانون المالية التكميمي لسنة  2002الذي صدر بأسبوع قبل إفتتاح الدورة
البرلمانية الربيعية ،لكن المعروف أن قانون المالية التكميمي لو صفة قانون المالية لسنة .
تضيف الفقرة الثانية من المادة  124من دستور 1996يعرض رئيس الجميورية ىذه
النصوص لمموافقة عمييا ،دون مناقشتيا أو إمكانية التعديل ،47كذلك يصعب عمى البرلمان عدم
المصادقة عمى أمر قانون المالية التكميمي عندما يعرض عميو في الدورة البرلمانية ،ذلك بالنظر
إلى طبيعة ىذا القانون بوصفو يمتاز بالسرعة واإلستعجال في التنفيذ.
44

 -لتفصيل أنظر :بشير يمس شاوش" ،التطبيقات العممية لقوانين المالية وانعكاساتيا عمى الصالحيات البرلمانية" ،مجمة

45

 -خموفي خدوجة ،المرجع السابق ،ص ص.40-39

47

 -تنص المادة  38من قانون عضوي رقم  02-99عمى أن ":يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة عمى األوامر التي

الفكر البرلماني ،العدد الثالث ،جوان .2003ص ص.34-31

46

 -أنظر المادة  124الفقرة األولى من دستور1996المعدل في سنة .2008

يعرضيا رئيس الجميورية عمى كل غرفة لمموافقة ،وفق ألحكام المادة  124من الدستور ،وفي ىذه الحالة ال يمكن تقديم
أي تعديل"....
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ثانيا :تقييد البرلمان بالمدة عند التصويت عمى قانون المالية
إن المؤسس الدستوري خول لمبرلمان مدة خمسة وسبعين( )75يوما لممصادقة عمى قانون
المالية ،يبدأ حسابيا من تاريخ إيداعو من طرف رئيس الحكومة لدى مكتب المجمس الشعبي
الوطني ،48ويتولى القانون العضوي  02-99توزيع ىذه المدة لمتصويت ،49حيث منح لمغرفة
األولى مدة سبعة وأربعون( )47يوم أما الغرفة الثانية منح ليا مدة عشرون( )20يوم كحد أقصى
لممصادقة عمى النص المصوت عميو.50
أما مدة الثمانية ( )08أيام المتبقية فيي مخولة لمجنة المتساوية األعضاء لمبث في
الخالف الذي قد ينشأ بين الغرفتين حول مشروع قانون المالية ،51فمدة  75يوم قميمة وغير كافية
لمدراسة والمناقشة ،كون قانون المالية يتصف بالجانب التقني الذي يتطمب في دراستو التعمق،
كذلك يمس أغمب المجاالت الحيوية في الدولة(الضرائب ،الرسوم ،اإلستثمار...،إلخ).52
عامل الوقت يدعم مرة أخرى إحتكار الحكومة لمشروع قانون المالية ،أمام تقاعس
البرلمان عمى رسم حدود دقيقة لمعمل في ىذا المجال ،مما يبرز تفوق الحكومة في مجال قوانين
المالية في مرحمتي اإلعداد والمصادقة ،53وفي حالة عدم المصادقة عمى القانون في األجل المحدد
يتدخل رئيس الجميورية في المجال ويصدر مشروع الحكومة بأمر طبقا لنص المادة  120فقرة 8

 -48أنظر المادة  120فقرة  7من دستور 1996المعدل في سنة .2008
49

 -أنظر المادة  44فقرة  2و 3من قانون عضوي رقم  ،02-99سالف الذكر.

 -50المجمس الشعبي الوطني مدة  47يوم عميو تقسيميا عمى المجنة المختصة لدراسة المشروع وكذلك مدة المناقشة مع
إحترام تبميغ النص المصوت عميو إلى الغرفة الثانية ،نفس الشيئ بالنسبة ليذه األخيرة يتعين عمييا تقسيم مدة  20يوم بين

دراسة المشروع أمام المجنة المختصة ومناقشتو وتبميغو إلى رئيس الجميورية طبقا لنص المادة  43من قانون عضوي رقم
.02-99
51
52
53

 أنطر المادة  44فقرة  4من قانون عضوي رقم .02-99 -بوسالم دنيا ،المرجع السابق ،ص.144

 -كذلك الصناديق الخاصة التي تمول المشاريع الضخمة(مثل مشروع اليضاب العميا) ال نجد أثرىا في قانون المالية

كما ال تقدم لمبرلمان لممصادقة عمييا.
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الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الفصل الثاني

من دستور ،1996وعمى البرلمان تدارك وضعيتو الضعيفة عموما في اإلجراءات المتبعة لمتقييم
المالي.
ثالثا :التفوق الحكومي في إعداد جدول أعمال ودورات البرلمان
المؤسس الجزائري لم يعالج موضوع إعداد جدول األعمال ،لكن التنظيمات لم تفوت
الفرصة في فرض ىيمنة الحكومة عمى العممية

54

حيث نصت المادة  16من القانون العضوي

 02-99ما يمي  ":يضبط مكتبا الغرفتين وممثل الحكومة المجتمعون في مقر المجمس الشعبي
الوطني جدول أعمال الدورة في بداية كل دورة برلمانية تبعا لترتيب األولوية الذي تحدده
الحكومة ".المالحظ من ىذه المادة أن تحديد جدول أعمال البرلمان عمل شراكة لكن يتصف بعدم
التوازن ألن المادة تبين أن الطرف الفاعل في ترتيب وتنظيم نقاط جدول األعمال يعود لمحكومة.
أصبح لمييئة التنفيذية الحق في المشاركة في إعداد جدول أعمال البرلمان 55والمشاركة في
وضع جدول األعمال يكون سواء باإلتفاق مع الحكومة أو باإلستشارة ،وفي كمتا الحالتين يتبين أنو
ضرورة إتخاذ رأي الحكومة في الموضوع ،ولمحكومة التصرف في ترتيب الموضيع حسب األولوية
التي تريدىا وتناسبيا ىي وامكانية إعطاء طابع اإلستعجالي لموضوع ما ،56وىذا التحكم في إعداد
جدول أعمال البرلمان إنما يدل عمى تبعيتو لمييئة التنفيذية.
يمكن أن يكون ليذا اإلمتياز ىدفان األول يتعمق بتنفيذ المخطط الحكومي وفق السياسة
التشريعية التي تسعى إلى تحقيقيا ،واليدف الثاني يتعمق بإبعاد المبادرات المقدمة من النواب التي
تعتبر كمشروع مضاد إلرادة الحكومة ويكون بحجة األولوية في مناقشة المواضيع المدرجة في

54

 -الغربي إيمان ،المرجع السابق ،ص.31

56

 -بوقفة عبداهلل ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية :أساليب ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري-دراسة

55

 -أنظر المادة 17 ،و  18من قانون عضوي رقم  ،02-99سالف الذكر.

مقارنة -العالقة الوظيفية بين البرلمان والييئة التنفيذية  ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،2009 ،ص.126
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الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الفصل الثاني

جدول األعمال ،57في حالة عدم إستكمال دراسة المواضيع المحددة في جدول األعمال ويمكن
تمديد مدة الدورة بطمب من الحكومة.
األصل أن ال برلمان ال ينعقد بصفة مستمرة طوال مدة سنة إنما تحدد لو فترات معينة
محددة في دورتين عاديتين كل سنة ،ومدة كل دورة أربعة ( )04أشير ،58لكن قد يجتمع البرلمان

59

في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجميورية ،ويمكن كذلك أن يجتمع بإستدعاء من رئيس
الجميورية بناء عمى طمب من الوزير األول ،أو بطمب من ثمثي( )3/2أعضاء المجمس الشعبي
الوطني ،60ويكون تدخل الحكومة أشد أث ار ألنيا تحدد المواضيع التي ستناقش.61

الفرع الثاني
التشريع عن طريق األوامر وتأثيره عمى إستقاللية البرلمان
إستقر دستور 1996عمى تأصيل مبدأ التشريع بأوامر رئاسية ،وبذلك مكن رئيس الجميورية
من ممارسة العمل التشريعي أثناء غيبة الغرفة األولى أو بين دورتي البرلمان(أوال) ،وكأن المشرع
الدستوري يخبرنا بأن الييئة التنفيذية بحاجة إلى أن تشرع بأوامر ،وبالتالي يمثل إعتداء عمى مبدأ

57

 -قاوي إبراىيم ،دور السمطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير

58

 -أنظر المادة  118من دستور  1996المعدل في سنة .2008

في القانون ،فرع القانون الدستوري وعمم التنظيم السياسي ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر ،2002 ،ص.36

 -59نتحدث عن إجتماع البرلمان وليس إجتماع أعضاء البرلمان ألنو بالنسبة لمشاركة أعضاء المجمس الشعبي الوطني
تقدر بنسبة  %10من نسبة النواب وىذا ال يحدث إال في مجاس الموردات اإلنجميزي ،بإستثناء مجمس الموردات ال يمارس
صالحيات المجمس الشعبي الوطني ومن ذلك مسودة تعديل الدستور والمقترحة تم فييا نص عمى معاقبة النواب المذين ال

يحضرون.
60

 -أنظر المادة  118فقرة  2من دستور1996المعدل في سنة  ،2008والمالحظ عمى ىذه المادة إغفاليا لمدة إنعقاد

البرلمان في دوراتو اإلستثنائية ،غير أنيا نصت عمى أن إختتام الدورة يكون بمجرد إستنفاذ البرلمان لجدول أعمالو الذي
أستدعي من أجمو بموجب مرسوم رئاسي.

61

 -بوقفة عبد اهلل ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية :أساليب ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري ،مرجع

سابق ،ص.111
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الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الفصل الثاني

الفصل بين السمطات ويأثر بشكل مباشر عمى إستقالل البرلمان و عمى ممارسة أدائو الرقابي ،ولذا
عمى رئيس الجميورية تقميص التشريع بأوامر أو عمى األقل السماح لمبرلمان بمناقشتيا(ثانيا).

أوال :التشريع عن طريق األوامر حق مخول لرئيس الجميورية
تستند سمطة رئيس الجميورية في إصدار األوامر التشريعية

62

إلى نص المادة 124من

دستور ،631996إلى أن رئيس الجميورية ليس حر في التشريع بأوامر حيث يستخمص من نص
المادة السابقة القيود الواردة عميو وتتعمق في اإليطار الزمني المسموح خاللو بالتشريع عن طريق
األوامر المتمثل في شغور المجمس الشعبي الوطني ،أو بين دورتي البرلمان ،وأن تتخذ األوامر في
مجمس الوزراء وىو مجرد إجراء إعالمي ال غير ،وتضيف المادة أن تعرض عمى البرلمان في أول
دورة مقبمة لو لمموافقة وىو مجرد إجراء شكمي وفقط ،كما أن يشرع في الحالة اإلستثنائية المذكورة
في المادة  93من الدستور.64
رغم القيود الوارد إال أن الواقع يشيد كم ىائل من األوامر مقارنة بالتشريع البرلماني ،ضف
إلى ذلك معظم المجاالت الحساسة نظمت باألوامر ،وما زاد من حرية السمطة التنفيذية في التشريع
بأوامر عدم حصر الموضوعات ،65بيذا أصبحت ىذه األلية التي كان ىدفيا خمق التوازن
المؤسساتي وسيمة إلختالل ىذا التوازن.

 -62إستعمال التشريع بأوامر حق شخصي لرئيس الجميورية بخالف الوضع في فرنسا حيث إستعمال األوامر يمارس من
طرف الحكومة طبقا لنص المادة  38من دستور  ،1958وىو ما يطرح تساؤل ىل ىناك ثنائية تنفيذية في النظام السياسي
الجزائري؟ لتفصيل عن الموضوع أنظر :محديد محمد ،التشريع باألوامر في دستور  1996وتأثيره عمى إستقاللية البرلمان،

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ،فرع اإلدارة والمالية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر ،2002 ،ص.17

63

 -المادة  124من دستور  1996المعدل في سنة  2008تمنح صالحية التشريع بأوامر لرئيس الجميورية دون

الحاجة لتفويضيا إلى ىيئات أخرى.

64

 -ردادة نورالدين  ،التشريع عن طريق األوامر وأثره عمى السمطة التشريعية في ظل دستور  ،1996مذكرة لنيل شيادة

65

 -مزيان لوناس ،المرجع السابق ،ص.204

الماجستير في القانون ،كمية الحقوق ،جامعة األخوة منتوري قسنطينة ،2006 ،ص ص.63-62
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الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الفصل الثاني

ثانيا :ضرورة تقميص التشريع بأوامر أو عمى األقل السماح بمناقشتيا
إن ىذا النمط _الموافقة_ من التصويت يشكل قيدا حقيقي لمنواب ال يطبق إلى في الحالة
المتعمقة باألوامر وتم تحديد ىذا النمص بموجب المادة  38من القانون العضوي 02-99المشار
إلييا سابقا ،والتي تشترط عدم تقديم أي تعديل وعرض نصوص األوامر مباشرة لممصادقة بدون أية
مناقشة في الموضوع ،66لذا عمى المشرع إعادة النظر وادراج األوامر ضمن المناقشات ،الن
التصويت بدون مناقشة ىي ألية لصالح السمطة التنفيذية(رئيس الجميورية عمى وجو التحديد)
ويمكن الحكومة أن تستفيد من ىذه األلية عمى وجو الخصوص في قانون المالية تجنبا من إدخال
أية تعديالت تمس األمر ،وعمى ىذا إعدام الرقابة إطالقا.

الفرع الثالث
التشريع بواسطة اإلستفتاء
اإلستفتاء إجراء مقرر لرئيس الجميورية بموجبو يمكن أن يستشير الشعب في كل قضية ذات
أىمية وطنية ،67ولكن اإلستشارة إختيارية وتصبح ممزمة بعد اإلستفتاء سواء باإليجاب أو
الرفض ،68وقد يصدر في صيغة ميثاق أو نص قانوني،69
قد يتجاوز رئيس الجميورية عرض القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري أن يعرضو
عمى اإلستفتاء الشعبي ،أي أن أي تعديل ال يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع
الجزائري ،وحقوق اإلنسان والمواطن وحرياتيما ،وال يمس كيفية التوازنات األساسية لمسمطات
والمؤسسات الدستورية ،متى أحرز ثالثة أرباع()4/3أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.70
66
67

 -قاوي إبراىيم ،المرجع السابق ،ص ص.28-27

 -أنظر المادة  77فقرة  10من دستور 1996المعدل في سنة .2008

 -68بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،1996السمطة
التنفيذية ،الجزء الثالث ،ط ،10ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2013 ،ص.291

69
70

 ميثاق السمم والمصالحة الوطنية وقانون الوئام المدني في ظل دستور .1996 -أنظر المادة  176من دستور  1996المعدل في سنة .2008
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الفصل الثاني

الفرع الرابع
إقتراح تعديل الدستور
لقد عالجت المواد  178-174من الباب الرابع من الدستور الجزائري الحالي إجراءات ومراحل
تعديل الدستور ،إذ أن المبادرة بالتعديل تعود إلى كل من رئيس الجميورية وكذلك ¾ أعضاء
غرفتي البرلمان مجتمعتين معا.71
تنص المادة  174من دستور1996عمى ما يمي ":لرئيس الجميورية حق المبادرة بالتعديل
الدستوري ،وبعد أن يصوت عميو المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة بنفس الصيغة حسب
الشروط نفسيا التي تطبق عمى نص تشريعي ،يعرض التعديل عمى إستفتاء الشعب خالل
الخمسين ( )05يوما الموالية إلقراره.
شعب".
يصدر رئيس الجميورية التعديل الدستوري الذي صادق عميو ال ّ
بيذا يعد حق يستأثر بو رئيس الجميورية دون مشاركة أي طرف أخر ،أما مبادرة البرلمان ال
بدأن تكون مؤيدة بأغمبية ¾ أصوات أعضاء البرلمان وتبقى الكممة األخيرة لرئيس الجميورية الذي
لو كامل السمطة في قبول أو رفض مبادرة البرلمان تعديل الدستور ،72وبيذا فإن إشتراط األغمبية ¾
لمبادرة التعديل من طرف الييئة التشريعية تعد حاجز أمام البرلمان.73

71

 -بوديار حسني ،الوجيز في القانون الدستوري ،دار العموم لمنشر والتوزيع ،الجزائر ،2003 ،ص.94

72

 -أنظر المادة  177من دستور  1996المعدل في سنة .2008

73

 -الغربي إيمان ،المرجع السابق ،ص.95
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الفصل الثاني

المبحث الثاني
تباين تأثير ىيمنة رئيس الجميورية عمى األداء البرلماني
لقد أقر التعديل الدستوري لسنة  1996مبدأ ثنائية السمطة التنفيذية وذلك بإنشاء ىيئتين
عمى رأس الجياز التنفيذي يوجد رئيس الجميورية المنتخب من الشعب ،74والى جانب ىذا األخير
توجد الحكومة والتي بدورىا تتكون من الوزير األول والطاقم الوزاري ،75والظاىر أن ىذه الحكومة
يطغى عمييا طابع التعيين من طرف رئيس الجميورية ،وىذا اإلجراء يعمل عمى محدودية إستقالل
الحكومة وتكون في حالة تبعية وخضوع لو(المطمب األول) ضف إلى ذلك تحكم رئيس الجميورية
في أمور السمطة التنفيذية كذلك الييأت الموجية لمعمل الحكومي(المطمب الثاني).

المطمب األول
تبعية الحكومة لرئيس الجميورية
ال يمكن أن تشكل الحكومة جيا از مستقال في إطار ثنائية السمطة التنفيذية من خالل تخويل
المؤسس الدستوري لرئيس الجميورية سمطات وصالحيات تسمح لو بإخضاع الحكومة إلرادتو،
ويظير ذلك من خالل التبعية العضوية لمحكومة من جية(الفرع األول) والتبعية الوظيفية من جية
أخرى(الفرع الثاني).

74

 -تنص المادة  71الفقرة األولى من دستور 1996المعدل في سنة  2008عمى ما يمي ":ينتخب رئيس الجميورية ،عن

طريق اإلقتراع العام المباشر والسري".
75

 -الثنائية التنفيذية ضمانة بين الجياز التنفيذي والجياز التشريعي ،فيو يتعارض مع فكرة خضوع الحكومة لمبرلمان

ذلك كون الرئيس يممك صالحية ردعية في مواجية الغرف التشريعية تتمثل في الحل البرلماني الذي يوفر الحكومة حماية
خاصة.
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الفصل الثاني

الفرع األول
التبعية العضوية لمحكومة
تعيين الحكومة يختمف من نظام ألخر فمنيا من تعين من طرف رئيس الدولة دون تدخل
البرلمان وتتولى ميمتيا دون إنتظار الموافقة البرلمانية ،وىناك من الحكومات من يسند إختيارىا
لمبرلمان ،والدستور الجزائري أوكل ميمة تعين وانياء ميام الحكومة إلى رئيس الجميورية فيو ينفرد
لوحده ممارسة تعين الحكومة وانياء مياميا(أوال) وعدم تأثير األغمبية البرلمانية في تعيين الحكومة
(ثانيا).

أوال :تعيين الحكومة وانياء مياميا سمطة ينفرد بيا رئيس الجميورية
تتشكل الحكومة من الوزير األول وأيضا من الوزراء  ،يتولى رئيس الجميورية ميمة إختيارىم
وتعينيم بصفة إنفرادية دون شروط أو قيود ،كما لو سمطة تامة في إنياء ميام الحكومة حيث يعين
أعضاء الحكومة لكن بعد إستشارة الوزير األول  ،76ولو سمطة تامة في تعيين وانياء الوزير األول
وفقا لنص المادة 77فقرة  5من دستور 1996إذ تنص ":يعين الوزير األول وينيي ميامو".

 _1تعيين وانياء ميام الطاقم الوزاري
يتأثر تنفيذ السياسة بحسن إختيار شخصياتيا وىذا ما ينطبق عمى إختيار الطاقم الوزاري،77
إال أنو يظير تبعية أعضاء الحكومة لرئيس الجميورية وذلك سواء من حيث تعيينيم أو إنياء
مياميم ،بل وحتى في إختيارىم ،ما يفيم أن الوزير األول ليس لو حق تعيين طاقم وزرائو ،واقالة
عضو الحكومة قد يحدث لعدة أسباب وبأشكال مختمفة ،78والتي تعد صالحية كاممة لرئيس
76

 -أنظر المادة  79الفقرة األولى من دستور 1996المعدل في سنة .2008

77

 -بناي خديجة و خموفي حفيظة ،إشكاليات المركز القانوني لمسمطة التنفيذية في ضوء دستور  ،1996مذكرة لنيل

78

 -نتحدث ىنا عن اإلستقالة فقد تمارس بصفة جماعية عمى كافة أعضاء الحكومة كما تمارس بصفة فردية عل عضو

شيادة الماستر في الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،2013 ،ص.27

من أعضاء الحكومة ،أنظر في ذلك نص المادة  86من دستور 1996المعدل في سنة .2008
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الجميورية في ممارستيا عمال بالقاعدة التي تفيد" من يممك صالحية الكل يممك صالحية الجزء"
وبالتالي من لو صالحية التعيين لو صالحية العزل ،79وليست ىذه قاعدة ثابتة بما أن الدستور
الفرنسي خول الرئيس تعين رئيس الوزراء ولكنو لم يخولو صالحية عزلو ،ذلك أن التعيين ىو
تحصيل حاصل عن نتائج االنتخابات التشريعية. 80
 _2تعيين وانياء ميام الوزير األول:
ويتضح من خالل مضمون المادة 77فقرة  5من دستور 1996بأن لرئيس الجميورية سمطة
مطمقة في تعين الوزير األول ،والتعديل الدستوري لسنة  2008جاء بجديد يتمثل لرئيس الجميورية
سمطة تقديرية مطمقة في تعين نائب أو عدة نواب وظيفتيم تتجمى في مساعدة الوزير األول.81
وبيذا تظير تبعية نواب الوزير األول لرئيس الجميورية ليس من حيث سمطة تعينيم وانياء
مياميم فحسب ،وكذا من حيث إقرار إدراج منصبو أو منصبيم ضمن تنظيم الحكومة ،فالوزير
األول ال يتدخل في إختيار النواب بخالف الحكومة التي تم النص في التعديل الدستوري صراحة
عمى إستشارة رئيس الجميورية لموزير األول قبل تعين أعضاء الحكومة .82
يستحوذ رئيس الجميورية عمى سمطة تعين الوزير األول والوزراء وفقا لممادة  87من
دستور ،1996فال يجوز تفويض سمطتو في تعين الوزير األول والوزراء ،ويظير تفوقو أيضا من
خالل سمطتو في إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن تعين الحكومة وىو إجراء قانوني منذ أن يتم
إصداره تصبح الحكومة قائمة ،والمالحظ أن إجراء التعيين يخدم بدرج كبيرة رئيس الجميورية بحيث

79

 -بناي خديجة و خموفي حفيظة ،المرجع السابق ،ص.27

 -80بوالشعير سعيد ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،الجزء الثاني ،ط ،10ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر ،2010 ،ص ص.162-161

81

 -تنص المادة  77من الدستور 1996المعدل في سنة  2008عمى أن  ":يضطمع رئيس الجميورية باإلضافة إلى

الصالحيات التي تخوليا إياه صراحة أحكام أخرى من الدستور ،بالسمطات والصالحيات اآلتية ..:يمكنو أن يعين نائبا أو
عدة نواب لموزير األول بغرض مساعدة الوزير األول في ممارسة وظائفو ،وينيي مياميم."...
82

 -أنظر المادة  79فقرة  1من دستور.1996
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يعين األعضاء الذين يحضون بثقتو ليضمن إنسجام الحكومة مع سياستو ،حتى ال تكون ىناك
معارضة مع برنامجو وقبول ىذا البرنامج بكل سيولة.

ثانيا :عدم تأثير األغمبية البرلمانية في تعيين الحكومة
النظام الشبو الرئاسي ىو نظام يجمع بين خصائص النظم الرئاسية والبرلمانية ،83غير أن
النظام شبو الرئاسية تعرف تطبيقات مختمفة

84

يمكن إستنتاجيا من خالل موقف الرئيس بين حالة

ما إذا كان يتمتع باألغمبية البرلمانية أو ال ،فإذا كامن يتمتع باألغمبية البرلمانية ىنا تكون ىذه
األغمبية مساندة لمحكومة والرئيس والذي يكتسب قوة قد تتجاوز سمطة الرئيس في النظام الرئاسي،
أما إن كان ال يتمتع باألغمبية ىنا الحكومة ال تممك وسيمة المبادرة مما يأثر عمى إستقرارىا.85
إن تعيين الحكومة من الحزب الفائز باألغمبية في البرلمان يعد ضمان لموافقة البرلمان عمى
البرنامج الحكومي ،والتجربة العممية بعد دستور 1996تبين أنو ال يمكن القول بصورة قطعية تأثير
األغمبية البرلمانية عمى قرار رئيس الجميورية في تعيين الحكومة بصورة مطمقة ،86حيث أن ىذا
األخير ناد ار ما يتقيد

87

بتعيين الحكومة من حزب األغمبية البرلمانية وأحيانا أخرى ال يتقيد بيا

معتمدا عمى سمطتو التقديرية ،88خاصة في حالة تشتت ىذه األغمبية ،فيو يراعي في تعيين
83

 -لتفصيل أكثر فيما يتعمق باألنظمة السياسية المقارنة أنظر :المجذوب محمد ،القانون الدستوري والنظام السياسي في

لبنان ،وأىم النظم الدستورية والسياسية في العالم ،ط ،4منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان ،2002 ،ص ص.193-109

84

 -وىذا اإل ختالف جعل بعض الفقياء ال يعترفون بوجود ما يعرف بالنظام شبو الرئاسي ما دامت الدول ال تتوافق عمى

طريقة موحدة لتنظيميا السياسي ،مما جعلهم يعتبرونه مجرد نظام برلماني بتطبيقات معدلة.

85

 -بوالشعير سعيد ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،الجزء الثاني ،ط ،5ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،

 ،2003ص ص.196-195

 -86تعيين الوزير األول في الحكوميتين المتعاقبتين بعد التعديل ،فعين السيد "أحمد أويحي" وزي ار أوال في أول حكومة بعد
التعديل ،من حزب ال ينتمي إلى األغمبية البرلمانية "حزب جية التحرير" كما إستمر الوضع بعد تجديد ميامو كوزير في

ظل حكومة "عبدالعزيز بوتفميقة" خالل العيدة الرئاسية الثالثة لمرئيس.

87

 -في سنة  2008تم تعيين السيد "عبد العزيز بمخادم" في منصب رئيس الحكومة من بين األغمبية البرلمانية لكن الدافع

لتعيينو من طرف رئيس الجميورية كان عمى أساس شخصي و ليس عمى أساس األغمبية البرلمانية ،فال توجد أية قاعدة

مكتوبة تفرض إختيار رئيس الجميورية أعضاء الحكومة و الوزير األول من بين األغمبية البرلمانية.

88

 -بوسالم دنيا ،المرجع السابق ،ص.23
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الفصل الثاني

أ عضاء الحكومة األغمبية الناجمة عن التحالف الحكومي ،وفي ظل ىذا التحالف يخمق تزاوج بين
البرلمان والحكومة ،89والذي حتما سيؤثر عمى رقابة المساءلة.

الفرع الثاني
التبعية الوظيفية لمحكومة
عرف دستور  1996توزيع غير متوازن لميام السمطة التنفيذية ،من خالل تفوق رئيس
الجميورية واستحواذه عمى معظم الصالحيات ،وعرف التطبيق تحكما تاما لو في إطار تعديل
 2008وىذا ما يؤدي إلى تبعية الحكومة لو وظيفيا ،ألن الحكومة في الواقع مجرد ىيئة مكمفة
بتنفيذ برنامج رئيس الجميورية بقيادة الوزير األول إذ يعتبر ىذا األخير إداريا سياسا مما يؤكد عمى
ىشاشة منصب الوزير األول(أوال) ألنو يتولى ميمة تنسيق وتنفيذ برنامج رئيس الجميورية ،كذلك
موافقة رئيس الجميورية عمى أعمال الوزير األول(ثانيا)

أوال :ىشاشة منصب الوزير األول
تميزت العالقة بين الوزير األول ورئيس الجميورية بالتبعية المطمقة ليذا األخير مما جعل
الوزير األول في موقع شبيو بموقع الموظف تجاه رئيسو ،وبتجريد الوزير األول من أىم سمطاتو في
التعديل الدستوري لسنة  2008عوض تقويتيا ،يكون إختالل قاعدة تالزم السمطة مع المسؤولية
ويظير ىشاشة مركز الوزير األول في عدم توفره عمى األدوات الدستورية والقانونية التي تمكنو من
أداء وظيفتو الحكومية بقدر يسمح لو بالتأثير اإليجابي عمى مؤسسات الدولة.90

89

 -التعددية الحزبية تكون عامل في تدعيم وتقوية مركز رئيس الجميورية عندما ال يكون ىناك أغمبية برلمانية لحزب

معين ،ألنو في ظل التشتت الحزبي فإن عامل اإلستقرار والتوحيد تحققو مؤسسة رئيس الجميورية بالنظر لطريقة إنتخابو،
األمر الذي يتيح لو قدر كبير في تسيير شؤون البالد وتعيين الحكومة التي يشاء ،وىذا ما توصمت إلييا الدراسات التي
أجريت عمى بعض األنظمة الرئاسوية بأمريك الالتنية خاصة.

90

 -أفطوش براىيم ،المرجع السابق ،ص ص .33-30
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يحتل الوزير األول في النظام السياسي الجزائري درجة متدنية مقارنة بنظيريو البريطاني
والفرنسي ،فمنصبو يتصف أنو إداري منفذ لبرنامج رئيس الجميورية ،91ويعتبر مخطط عمل الوزير
األول مجرد ألية تنفيذية لمبرنامج الرئاسي ،ما يمكن القول أن الدستور ينص صراحة عمى تكريس
برنامج موحد يشكل توجيا نحو أحادية البرمجة ،92فال يمكن توقع رفض مخطط الوزير األول من
طرف البرلمان خوفا من الحل ويكون بذلك حق الحل سبب إحجاب البرلمان عمى توقيع المسؤولية
السياسية.

ثانيا :موافقة رئيس الجميورية عمى أعمال الوزير األول
كرس التعديل الدستوري لسنة  2008الممارسة السائدة في الواقع ،وأصبحت مسألة قيادة
رئيس الجميورية لمحكومة واضحة ،في حين بقي الوزير األول مجرد منسق ومنفذ لبرنامج رئيس
الجميورية ،ال يمكن لو رئاسة إجتماعات الحكومة إال بناءا عمى تفويض صادر من رئيس
الجميورية ،93وكأن رئيس الجميورية ىو نفسو الوزير األول مكمف برئاسة إجتماعات الحكومة،
وقد صدر مرسوم رئاسي يختص بتفويض ىذه الميمة في أول حكومة منصبة بعد التعديل ،94كم
تم تقيد الوزير األول بضرورة العودة إلى رئيس الجميورية أثناء ممارسة إثنتين من صالحياتو
الميمة وىما إتخاذ المراسيم التنفيذية وتوقيعيا والتعين في ووظائف الدولة.95

91

 -يحياوي عاشور و بوزلمان ليمية ،المركز القانوني لموزير األول في الجزائر عمى ضوء التعديل الدستوري لسنة

 ،2008مذكرة لنيل شيادة الماستر ،كمية الحقوق ،والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ،2014 ،ص ص12
.13-

92

 -بن سرية سعاد ،مركز رئيس الجميورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري األخير(بموجب قانون

 )19-08دراسة مقارنة ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،تخصص إدارة مالية ،جامعة أحمد بوقرة بومرداس،2010 ،
ص.120

93
94

 أنظر المادة  77فقرة  6من دستوري  1996المعدل ي سنة .2008 -مرسوم رئاسي رقم  ،367 – 08مؤرخ في  15نوفمبر  2008يفوض الوزير األول رئاسة إجتماعات الحكومة ،ج .

ر ،رقم  64مؤرخة في  17نوفمبر .2008

95

 -أنظر المادة  85من الدستور  1996المعدل في سنة .2008
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إن السمطة التنفيذية أصبحت حك ار عمى رئيس الجميورية في مجالييا المستقل والتنفيذي
إضافة في إصدار المراسيم التنفيذية مرىون بموافقتو ،والجدير بالذكر في ىذا الشأن أن السمطة
التنظيمية التي كان يتمتع بيا رئيس الحكومة(سابقا) ىي سمطة مشتقة في مقابل سمطة تنظيمية
مستقمة لرئيس الجميورية ،96عموما المسؤولية تقابميا سمطة ،لكن الوضع يختمف في النظام
الدستوري الجزائري ،إذ تتجسد السمطة في شخص رئيس الجميورية ،لكن الوزير األول يتحمل
المسؤولية عن سياسة لم يكن الوزير األول األصل في رسميا.

المطمب الثاني
تحكم رئيس الجميورية في السمطة التنظيمية والييئات الموجية لمعمل الحكومي
يحتل رئيس الجميورية في النظام السياسي الجزائري في مركز ىام بحيث تمده النصوص
الدستورية قائمة ضخمة من السمطات اليامة والواسعة الذي تكرس تفوقو عمى السمطات األخرى
في الدولة ،وحتى تحكمو التام عمى السمطة التنفيذية وبغرض تمكينو من التفوق عمى الجياز
التنفيذي خصو دستور 1996في الفقرة األولى من المادة  125سمطة التنظيم(الفرع األول) كما
أسندت الفقرة  4من المادة  77رئاسة مجمس الوزراء(الفرع الثاني) من أجل التحكم في توجيو
العمل الحكومي ،ما يظير بوضوح غياب توازن داخل السمطة التنفيذية(الفرع الثالث).

الفرع األول
إسناد السمطة التنظيمية لرئيس الجميورية
حرص المشرع منذ اإلستقالل إلى إعطاء حق إصدار سمطة التنظيم لرئيس الجميورية
وعميو يتبين بأن أساس السمطة التنظيمية ومصدرىا موجود في الدستور ،97وعميو يظير أن المشرع
قد سار مسار باقي الدساتير كالدستور الفرنسي والدستور المصري ،ومع تبني مبدأ إزدواجية
96

 -بن صافي عمي ،تنظيم السمطة التنفيذية في دستور  1996وتحديد طبيعة النظام السياسي الجزائري ،مذكرة لنيل

97

 -أنظر المادة  53من دستور .1963

شيادة الماجستير ،فرع اإلدارة والمالية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر 2003 ،ص.120
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السمطة التنفيذية من دستور 1989أسند السمطة التنظيمية المستقمة لرئيس الجميورية مع إسناد
سمطة ضبط السياسة الحكومية وتنفيذىا لرئيس الحكومة ،لكن يختمف األمر في فرنسا حيث يتقاسم
السمطة التنظيمية كل من رئيس الجميورية والوزير األول.98

أوال :التنظيم المستقل مجال مخصص لرئيس الجميورية
التنظيم المستقل مجال مخصص لرئيس الجميورية ،99ويبدو أن المؤسس أولى بعين
اإلعتبار حق إصدار الموائح التنظيمية إختصاص لصيق بشخص رئيس الجميورية وىذا ما جعل
منيا سمطة ذاتية غير قابمة لمتنازل أو التفويض

100

في توقيع المراسيم الرئاسية ميما كانت األحوال

والمالحظ أن في ظل التعديل الدستوري لسنة  2008يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي
لموزير األول

101

إذ ال يعتبر في مركز قوة ،102حتى وان كان من الممكن أن يكون زعيما لألغمبية

البرلمانية ،وبذلك يسمو مركز رئيس الجميورية إلستحواذه عمى التنظيم المستقل.
ثانيا :تدخل رئيس الجميورية في المراسيم التنفيذية
إن ىذا اإلختصاص ىو نتيجة لتكميف الوزير األول بالسير عمى تنفيذ القوانين و
التنظيمات

103

ويتدخل

رئيس الجميورية في أمر المراسيم التنفيذية التي يختص بيا الوزير

األول ،104إذ تنص المادة  85فقرة  3من دستور 1996عمى أن ":يوقع المراسيم التنفيذية ،بعد
98

 -كيواني قديم ،السمطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ،2008مذكرة لنيل شيادة الماجستير في

99

 -تنص المادة  77فقرة  8من دستور  1996المعدل في سنة  2008عمى ":يوقع المراسيم الرئاسية".

القانون ،فرع قانون المؤسسات ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر ،2012 ،ص.23

100

 -أنظر المادة  87فقرة  2من دستور1996المعدل في سنة

.2008

101

 -تنص المادة  125فقرة  2من دستور  1996المعدل في سنة  2008عمى ":يندرج تطبيق القوانين في المجال

102

 -لكن لم يذكر في نص المادة  125من دستور 1996المتعمقة بالسمطة التنظيمية ،إنما أحاطيا بطريقة غير مباشرة

التنظيمي الذي يعود لموزير األول".

عندما منع تفويض المراسيم الرئاسية ،وكانت نية المشرع إلى حرمان الوزير األول من ممارسة سمطة التنظيم.

103
104

 أنظر المادة  85فقرة  2من دستور  1996المعدل في سنة .2008 -لتفصيل راجع :بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور

 ،1996الجزء ،3ص ص.403-402
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الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الفصل الثاني

موافقة رئيس الجميورية عمى ذلك ".ويمارس رئيس الجميورية ىذه السمطة بإستعمال األدوات
والوسائل القانونية التي تمكنو من التعبير عن إرادتو وتوجيو السياسي ،ومن ىذه األدوات الق اررات
التنظيمية التي تصدر عمى شكل مراسيم رئاسية.
الفرع الثاني
سيطرة رئيس الجميورية عمى مجمس الوزراء
مجمس الوزراء يعد جياز الدراسة والمناقشة والتقرير وابداء الرأي ،والواضح أن التعديل
األخير لسنة  2008أسند رئاسة مجمس الوزراء إلى رئيس الجميورية ،105وقبل تعديل يظير أن
ىناك فرق بين المجمسين من حيث التشكيمة والصالحيات ،فمجمس الوزراء حاليا يضم جميع
أعضاء الحكومة تحت رئاسة الجميورية أما مجمس الحكومة سابق يضم أعضاء الحكومة تحت
رئاسة رئيس الحكومة من دون رئيس الجميورية طبعا ،فمن حيث اإلختصاص مجمس الوزراء
إطار لمتوجيو والتقرير والبث في القضايا التي لم يفصل فييا ،أما إختصاص مجمس الحكومة
فميمتو التسيير والتنفيذ .106
وبفحص نصوص الدساتير الجزائرية ال نجد أي أثر لنص ينظم عمل مجمس الوزراء(أوال)
وبذلك مجمس الوزراء ىيئة في يد رئيس الجميورية لرقابة وتوجيو العمل الحكومي(ثانيا).
أوال :إنعدام نص ينظم مجمس الوزراء
ظاىرة غياب قانون ينظم ويبين كيفية عمل مجمس الوزراء موجودة منذ اإلستقالل ،ويمكن
تفسير عدم وضع أي أحكام في الدستور أو النص قانوني ينظم عمل مجمس الوزراء إلى طبيعة
النظام السائد منذ اإلستقالل المبني عمى تفوق رئيس الجميورية
105
106

 أنظر المادة  77فقرة  4من دستور 1996المعدل في سنة .2008 -بموغي منير ،المركز القانوني لرئيس الجميورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة  1996وأثره عمى النظام

السياسي ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة،2014 ،
ص.165
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الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الفصل الثاني

والمالحظ أن كل المواد المتعمقة بمجمس الوزراء ال تبين كيفية سير وعمل مجمس الوزراء
وعميو فإن سكوت المشرع الدستوري عن وضع قانون ينظم كيفية ممارسة ىذه السمطة يظير
غموضا يفسر لصالح رئيس الجميورية نحو توسيع سمطتو في مجمس الوزراء.
ثانيا :مجمس الوزراء في يد رئيس الجميورية لرقابة العمل الحكومي
تتَخذ ق اررات ىامة عمى مستوى مجمس الوزراء فيو بمثابة وسيمة ىامة تسمح لرئيس

الجميورية التحكم الكمي في ميام الحكومة ،107وبذلك يتولى رقابة عمل الحكومة من خالل التقارير
المعدة من الوزراء ،ضف إلى ذلك يعرض برنامجو الذي تتولى الحكومة تنفيذه بواسطة مخطط
عمل الحكومة ،فمجمس الوزراء ىيئة تخول رئيس الجميورية توجيو العمل الحكومي ،وتكون لو
الكممة األخيرة فيما يخص مشاريع القوانين التي يقترحيا الوزير األول ،108وال يمكن برمجة أي ممف
لم يمق موافقة رئيس الجميورية ،والمالحظ أن أحكام الدستور المتعمقة بمجمس الوزراء لم تبين دور
أعضاء الحكومة في مجمس الوزراء.
الفرع الثالث
غياب التوازن داخل السمطة التنفيذية
أسندت السمطة التنفيذية إلى كل من رئيس الجميورية والوزير األول في الجزائر كما ىو في
فرنسا ،لكن مع فارق كبير في إستقاللية الييئة التنفيذية الثانية عن رئيس الجميورية في
النظامين ،109فإذا إنتقمنا إلى أحكام دستور  1996نجدىا تنص عمى أن رئيس الجميورية يقود
السمطة التنفيذية وبجانبو رئيس الحكومة الذي يكون مسؤوال أمامو وأمام المجمس الشعبي الوطني.

107

 -أفطوش براىيم ،المرجع السابق ،ص.42

109

 -بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  ،1996الجزء،3

108

 -المادة  119فقرة  2من دستور 1996المعدل في سنة .2008

مرجع سابق ،ص.13
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الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الفصل الثاني

وبموجب تعديل الدستور لسنة  2008أعيد تجميع السمطات في يد رئيس الجميورية حيث
ألغي منصب رئيس الحكومة وعوض بمنسق لعمل حكومة الرئيس تحت تسمية "وزير أول" ،110ال
يشبو الوزير األول في األنظمة البرلمانية إال في التسمية والمسؤولية ،فال نالحظ أي توازن بين
صالحيات الحكومة ومسؤوليتيا السياسية ،وعميو من الضروري إعادة التوازن داخل السمطة
التنفيذية (أوال) كذلك غياب التوقيع المجاور في النظام السياسي الجزائري الذي يعتبر أساس
التوازن داخل السمطة التنفيذية (ثانيا).

أوال :ضرورة إعادة التوازن داخل السمطة التنفيذية
يستأثر رئيس الجميورية عمى جميع اإلختصاصات المتعمقة بالسمطة التنفيذية ،وما دعمو
أكثر التعديل الدستوري األخير عمى حساب البرلمان والحكومة ،لكنو غير مسؤول سياسيا في حين
ألقى ىذه المسؤولية عمى عاتق الحكومة ،وعميو من الضروري التفكير في إعادة التوازن إلى
السمطة التنفيذية من خالل توزيع عادل لمصالحيات وكذا ربط تعيين الوزير األول باألغمبية
البرلمانية ،مع إلغاء صالحية رئيس الجميورية في إنياء ميام الوزير األول تدعيما لمركز ىذا
األخير وترسيخا إلستقالليتو.

ثانيا :التوقيع المجاور أساس التوازن داخل السمطة التنفيذية
لم يتعرض المشرع الجزائري في كل الدساتير إلى التوقيع المجاور ،رغم أنيا تقنية تبرر
مسؤولية السياسية لمحكومة ،ويقصد بالتوقيع المجاور( )le contreseingتوقيع أحد أو أكثر من
وزير عمى القرار الموقع عميو من طرف رئيس الجميورية ،111بالتالي فيو توقيع مزدوج.112

110

 المادة  83من دستور  1996المعدل في سنة .2008- PARINI Philipe, les Institutions Politique Collection Armand colin, Paris, 1984, P175, cité par :

111

أفطوش براىيم ،المرجع السابق ،ص.52
112

 -نشير إال أن الدول التي تفرض دساتيرىا تقنية التوقيع المجاور تختمف تمك الدول في الشخصية التي يعود ليا

صالحية التوقيع المجاور ،إذ ىناك من الدول من تمنح ىذه الصالحية لموزير األول فقط كالمغرب ،وأخرى تمنح ىذه
الصالحية لموزير األول أو الوزراء المختصين ،ومنيا من تمنح ىذه الصالحية إلى الوزير األول و الوزراء المختصين.
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الرقابة البرلمانية آلية محدودة غير فعالة

الفصل الثاني

فالصالحيات المخولة لرئيس الجميورية ال يمكن ممارستيا باإلستقالل التام بل يتقاسم معو
في ذلك الحكومة وىو األمر الذي يممي وجود توقيع أخر بجوار توقيع رئيس الجميورية ،والحقيقة
أن التوقيع المجاور ييدف إلى معنيين عامة ىما :التأكد عمى أن الق اررات التي يصدرىا رئيس
الجميورية قد نفذت من قبل المعاونين المختصين و بالتالي فيي غير مشوبة ،والمعنى الثاني
يخص النظم البرلمانية ومفاده أن المسؤولية السياسية عن العمل تقع عمى الوزير أو الوزراء
أصحاب التوقيع المجاور.113
يشترط الدستور الفرنسي بعض الق اررات التي يتخذىا رئيس الجميورية موقعة كذلك من
الوزير األول والوزراء المعنيين ،114إذ تنص المادة  19من الدستور الفرنسي لعام  1958حسب
أخر تعديل  23يوليو  2008عمى ":توقع أعمال رئيس الجميورية فيما عدا تمك المنصوص
عمييا في المواد  8و 11و 12و 11و 18و 05و 11توقيعا مقابال من الوزير األول ،وعند
اإلقتضاء من الوزراء المسؤولين ".والتوقيع المجاور وسيمة إلشراك الوزراء في ممارسة الحكومة
وأساس مساءلة الحكومة أمام البرلمان ،لذا عمى المؤسس الدستوري إدراج ىذه التقنية في النظام
السياسي الجزائري سعيا إلى إحترام مبدأ تالزم السمطة والمسؤولية.

113

 -صالح الدين فوزي ،التوازن بين السمطات الدستورية الثالث ،مركزية السمطة التنفيذية ،مقال إلكتروني تم اإلطالع

عميو بتاريخ ،2015-06-01 :متوفر عمى الرابط التالي:
http:// www. Djelfa. Info/vb/show thread. php ?t=210420

114

 -من الصالحيات التي يمارسيا رئيس الجميورية وتتطمب توقيع بعض الوزراء نذكر ما يمي :الطمب إلى البرلمان

بمناقشة القانون مرة ثانية ،العفو ،دعوة البرلمان إلى اإلنعقاد في دورات إستثنائية ،دعوة المجمسين إلى عقد جمسة مشتركة،

تعيين كبار الموظفين ،التوقيع عمى األعمال التنظيمية ،الصالحية السياسية قيادة السياسة الخارجية ،رئاسة مجمس الوزراء،
رئاسة المجالس والمجان العميا لمدفاع الوطني ،لتفصيل أنظر :ديدان مولود ،المرجع السابق ،ص ص .260-256
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خاتمة
في خالصة ىذه الدراسة يمكن القول أن دستور 6991يحمل في طياتو جممة كافية من
اآلليات التي تمكن البرلمان من ممارسة الرقابة بكل فعالية ،لكن-لألس

الشديد -الواقع يكش

أنيا عديمة الفعالية ،وال تؤدي إلى إقامة مسؤولية الحكومة ،ألنو لم نشيد في ظل دستور6991
وأن تم فعال مساءلة الحكومة ،وليس ىناك ما يوحي أن ىذه المساءلة قد تتحقق في المستقبل
القريب.
فالمؤسس الدستوري خول لممجمس الشعبي الوطني وحده إمكانية تحريك المسؤولية
السياسية لمحكومة من خالل عرض مخطط عمل ،ورغم إلزامية عرضو وفتح مناقشة حول مستوى
أمر إختياريا ،كما أن تصويت المجمس الشعبي الوطني لو يعد بمثابة
أحكامو ،فإن تكييفو يبقى ا
ترخيص لمحكومة بتنفيذه ،ويواصل المجمس رقابتو ىذه أثناء تنفيذ ذلك المخطط من خالل المحطة
التقييمية عند تقديم الحكومة بيان السياسة العام السنوي ،وذلك عن طريق إصدار الئحة حولو لكنيا
عديمة األثر من الناحية القانونية وليا تأثير محدود سياسيا.
خالل ىذه الدراسة رأينا أنو ال يمكن التعرض لمحكومة بطرح مسؤوليتيا إال من خالل تبني
ممتمس الرقابة لكن أحيطت أحكام ممارستو الكثير من المبالغة والتعجيز السيما عمى مستوى
التصويت ،أما عن مبادرة الحكومة في مسألة الثقة أمام المجمس إضافة إلى الطابع اإلختياري ليا
الذي يفتح سمطة تقديرية مطمقة في طمبيا وفقا لمظرو

المحيطة بو ،فمن تمجئ إليو إال إذا كان

لصالحيا ،وعمى مستوى التصويت يكون باألغمبية البسيطة وليس المطمقة ،األمر الذي يجعل من
أن تنظيم أحكام الدستور والقانون العضوي  20-99باألساس يصب في مسار واحد ييد

إلى

تقييد سمطة المجمس في تحريك المسؤولية أمامو وبالمقابل تقوية مركز الحكومة.
أما بالنسبة لمجمس األمة فمم يذكر المؤسس الدستوري تمكينو من مساءلة الحكومة بل
إقتصر دوره عمى إمكانية إصدار الالئحة حول المخطط ،وبدورىا تكون عديمة األثر قانونيا مع ما
ليا من دور سياسي في دعم الحكومة ،وأما عند تقديم بيان السياسة العامة السنوي فال دور

80

لمجمس األمة ال عمى الصعيد القانوني وال السياسي لعدم إمكانية إصدار الالئحة األمر الذي جعل
تدخمو في مساءلة الحكومة معدوم.
وقد يترتب أثر ثاني من طرح المسؤولية وىو توجيو إجراء الحل ضد المجمس الشعبي
الوطني في حالة رفضو المخطط الحكومي لممرة الثانية ،دون مجمس األمة ىذا ما يؤدي إلى
تعطيل ميكانيزم رقابة المساءلة أمام البرلمان.
منح الدستور لمنائب أليات معتبرة لرقابة النشاط الحكومي وامكانية توقيع مسؤولية سياسية
إذا ما خرجت عن تطبيق مخططيا المناقش ،وكانت ىذه االليات محصورة في السؤال واإلستجواب
ولجان التحقيق والتي تم تصنيفيا باألليات غير مرتبة لممسؤولية ،غير أن من خالل ىذه الدراسة
تبين أن إستخدام النواب ألليات الرقابة محدود ألنو يتجو غالبا إلى األسئمة وتوجيييا نحو األمور
األقل تأثير في األوضاع العامة.
الرقابة البرلمانية ،نجد أن الدستور صراحة منح

ومن المعيقات المستخمصة والتي تضع

لمسمطة التنفيذية مجموعة من الوسائل تؤثر من خالليا عمى الوظيفة الرقابية ،وذلك إنطالقا من
تشكيمة البرلمان فرغم إنتياج النظام السياسي الجزائري مبدأ اإلقتراع العام السري والمباشر في
إختيار نواب المجمس الشعبي الوطني إال أنيا تتدخل بطريقة غير مباشرة في تسيير العممية
اإلنتخابية مع تأثير الثالث الذي يعينو رئيس الجميورية في مجمس األمة.
دور ىاما في تكريس الييمنة التنفيذية وانعدام نظام حزبي ثابت
كما يمعب النظام الحزبي ا
ومستقر بل وتتدخل الحكومة في تسوية الخال

بين الغرفتين ،فتعمل كل ىذه الوسائل عمى غمق

إستقاللية البرلمان مما يؤثر عمى ممارسة الرقابة بشكل جدي وفعال ،إضافة إلى حصر نطاق
التشريع البرلماني من خالل تيميشو في المجال المالي وخضوعو لمجموعة من القيود في ممارسة
إختصاصو الرقابي في ىذا المجال وترك الحكومة حرية التصر .
واصل المؤسس الدستوري إضعا
التشريع بأوامر في الظرو

المؤسسة التشريعية عن طريق منح رئيس الجميورية حق

العادية واإلستثنائية وحق المجوء مباشرة إلى صاحب السيادة ومصدر
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كل سمطة لإلستفتاء ،والمبادرة بتعديل الدستور في حين مبادرة البرلمان مرىونة بموافقة رئيس
الجميورية ،وىذا ما حول المؤسسة التشريعية إلى مجرد جياز تابع لتدعيم واضفاء الشرعية عمى
ما تتخذه المؤسسة التنفيذية.
بدورىا عرفت تنظيم السمطة التنفيذية إختالالت في توزيع الصالحيات ،إذ تم وصفيا بالثنائية
اإلزدواجية الشكمية األحادية ،فقد كرس الدستور تحكم رئيس الجميورية عمى الحكومة في الجانب
العضوي فيو من لو سمطة تعيين وانياء مياميم ،كما يتحكم في الجانب الوظيفي من خالل إسناد
الدستور لو رئاسة مجمس الوزراء والسمطة التنظيمية المستقمة وحتى المراسيم التنفيذية المخصصة
لموزير األول أصبحت تصدر بعد موافقتو بموجب تعديل دستور لسنة  ،0222وييد

ىذا التحكم

في الحكومة إضعافيا وجعميا توافق برنامجو ،بدال من أن يكون ليا برنامج خاص بيا ،ما يمكن
القول أن النظام السياسي الجزائري لم يحترم مبدأ تالزم السمطة والمسؤولية في الوقت الذي كان من
المفروض تصحيح واعادة التوازن لمسمطة التنفيذية.
ومن النتائج المتوصل إلييا يمكن إقتراح مجموعة من التوصيات المناسبة وىي عبارة عن
إجراءات عممية إصالح مستمرة يجب أن تأخذ عمى محمل الجد لنجعل ممارسة الرقابة أكثر جدية
واستجابة في الواقع ومنيا:
_إصالح دستوري ألجل ترقية مركز البرلمان في النظام السياسي الجزائري ،من خالل تقوية
صالحياتو إزاء سمطة التنفيذ.
_اإلصالح اإلنتخابي و الحزبي والجمعوي من خالل مراجعة النصوص ألجل تحقيق الشفافية
وتفعيل الممارسة الحزبية.
_تطوير مؤسسي ونوعي لمبرلمان من خالل إصالح التنظيم اإلداري والييكمي وتطوير قدرات
البرلمانيين من أجل رفع مستوى التنافسية في المجال التشريعي والرقابي.
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امللحق رقم  : 10مخطط يىضح مسار مخطط عمل الحكىمة أمام البرملان طبقا

لدستىر .0991

تعيين الحكىمة
إعداد مخطط عمل
عزض املخطط على مجلس الىسراء
تقديم الىسيز ألاول مخطط عمله إلى
املجلس الشعبي الىطني

فتح مناقشة حىل املخطط

إمكاهية إصدار الئحة

عزض املخطط على
مجلس ألامة

عدم املىافقة

إستقالة الحكىمة

التصىيت

املىافقة

تعيين حكىمة جديدة

البدء في التنفيذ
التصويت

عدم املىافقة

املىافقة

الحل التلقائي للمجلس
الشعبي الىطني دستىريا

إستقالة الحكىمة

املصدر :بىسالم دهيا ،املزجع السابق ،ص.202
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إجراء إنتخابات

الممحق رقم  :20مخطط يوضح األحكام المتعمقة بمسار تقديم بيان السياسة العامة أمام البرلمان طبقا لدستور .6991

إمكانية تقديم الحكومة البيان أمام مجلس األمة

عرض الحكومة بيان السياسة
العامة أمام المجلس الشعبي الوطني

فتح مناقشة عامة

إمكانية مبادرة المجلس

إمكانية مبادرة الحكومة

إيداع الئحة ملتمس
الرقابة(توقع سبع)7/1

طلب التصويت بالثقة

التسجيل الوجوبي في
جدول األعمال

إيداع الئحة في إختتام
المناقشة

مناقشة الالئحة

مناقشة الطلب

التصويت على
الالئحة

التصويت

الموافقة(أغلبية )3/2

موافقة أغلبية
بسيطة

عدم الموافقة

تقدم الحكومة
اإلستقالة
إستقالة الحكومة

إمكانية الحل الرئاسي
للمجلس الشعبي الوطني

المصدر  :بوسالم دنيا ،المرجع السابق ،ص.062
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عدم الموافقة

سقوط الالئحة
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قائمة المراجع
.I

بالمغة العربية

أوال :الكتب
 _1بالحاج صالح ،السمطة التشريعية  :الغائب األكبر في النظام السياسي الجزائري ،دار قرطبة
لمنشر والتوزيع ،الجزائر.2006 ،
 _2بغدادي عزالدين ،اإلختصاص الدستوري لكل من رئيس الجميورية ورئيس الحكومة في النظام
الدستوري الجزائري دراسة مقارنة مع النظام المصري ،مكتبة الوفاء القانونية ،مصر.2009 ،
 _3بقالم مراد ،نظام اإلزدواجية البرلمانية وتطبيقاتو ،في النظام الدستوري الجزائري والنظام
الدستوري المصري  -دراسة مقارنة ، -دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر والتوزيع ،مصر.2009 ،
 _4بوالشعير سعيد ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،الجزء الثاني ،ط ،5ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر2003 ،
 _ 5بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء
دستور  ،1996السمطة التشريعية والمراقبة ،الجزء الرابع ،ط  ،2ديوان المطبوعات الجامعية،
الجزائر.2013 ،
 _ 6بوالشعير سعيد ،النظام السياسي الجزائري :دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء
دستور  ،1996السمطة التنفيذية ،الجزء الثالث ،ط ،10ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،
.2013
 _ 7بوديار حسني ،الوجيز في القانون الدستوري ،دار العموم لمنشر والتوزيع ،الجزائر.2003 ،
 _ 8بوقفة عبداهلل ،أساليب ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار
ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.2002 ،
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 _ 9بوقفة عبداهلل ،آليات تنظيم السمطة في النظام السياسي الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار ىومة
لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.2002 ،
 _ 10بوقفة عبداهلل ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية :أساليب ممارسة السمطة في النظام
السياسي الجزائري-دراسة مقارنة -العالقة الوظيفية بين البرلمان والييئة التنفيذية طبعة مزيدة
ومنقحة ،دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.2009 ،
 _ 11عباس عمار ،الرقابة البرلمانية عمى عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ،دار
الخمدونية ،الجزائر.2006 ،
 _ 12لويس فيشر ،سياسات تقاسم القوى :الكونغرس والسمطة التنفيذية ،ترجمة مازن حماد،
األىمية لمنشر والتوزيع ،األردن ،2000 ،ص.9
 _ 13المجذوب محمد  ،القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان :وأىم النظم الدستورية
والسياسية في العالم ،ط ،4منشورات الحمبي الحقوقية ،لبنان.2002 ،
 _ 14محمد باهى أبو يونس ،الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة في النظامين المصري
والكويتي ،دار الجامعة الجديدة لمنشر ،مصر.2002 ،
 _ 15مولود ديدان ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار بمقيس ،الجزائر.2014،
 _ 16نعمان أحمد الخطيب ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار الثقافة لمنشر
والتوزيع ،األردن.2009،

ثانيا :األطروحات والمذكرات
أ)_ أطروحات دكتوراه
 _1بنينى أحمد ،اإلجراءات المميدة لمعممية التشريعية في الجزائر ،رسالة دكتوراه الدولة في العموم
القانونية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر -باتنة.2006 ، -
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 _2خرباشي عقيمة ،مركز مجمس األمة في النظام السياسي الجزائري ،رسالة دكتوراه العموم في
العموم القانونية ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة.2010 ،
 _3ذبيح ميمود  ،فعالية الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة ،رسالة دكتوراه في العموم القانونية،
تخصص قانون دستوري ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة.2013 ،
 _4شريط وليد ،السمطة التشريعية من خالل التطور الدستوري الجزائري ،رسالة دكتوراه في
القانون العام ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة بوبكر بمقايد تممسان.2012 ،
 _5وليد عمي تاكفاريناس ،الموافقات البرلمانية وفق التعديل الدستوري لسنة  ،1996رسالة
دكتوراه في العموم ،تخصص قانون ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر.2011 ،1

ب)_ مذكرات
 مذكرات الماجستير
 _1أفطوش براهيم ،لمسؤولية السياسية لمحكومة في إطار التعديل الدستور ل 15نوفمبر ،2008
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ،فرع قانون تحوالت الدولة ،كمية الحقوق والعموم السياسية،
جامعة مولود معمري -تيزي وزو.2012 ،-
 _2بموغي منير ،المركز القانوني لرئيس الجميورية في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة
 1996وأثره عمى النظام السياسي ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الحقوق ،كمية الحقوق والعموم
السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة.2014 ،

 _3بن بغيمة ليمى ،أليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير في القانون الدستوري ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،قسم القانون العام ،جامعة الحاج
لخضر باتنة.2004 ،
 _4بن سرية سعاد ،مركز رئيس الجميورية في النظام السياسي الجزائري بعد التعديل الدستوري
األخير(بموجب قانون  )19-08دراسة مقارنة ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،تخصص إدارة مالية،
جامعة أحمد بوقرة بومرداس.2010 ،
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 _5بن صافي عمي ،تنظيم السمطة التنفيذية في دستور  1996وتحديد طبيعة النظام السياسي
الجزائري ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،فرع اإلدارة والمالية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر،
.2003
 _6بوسالم دنيا ،الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة في ظل دستور  ،1996مذكرة لنيل شيادة
الماجستير ،كمية الحقوق ،قسم القانون العام ،جامعة عنابة.2007 ،
 _7بوقفة عبد اهلل  ،العالقة بين السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية ،في الدستور الجزائري لعام
 ،1963مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،فرع اإلدارة والمالية ،جامعة الجزائر.1997 ،
 _8خموفي خدوجة ،الرقابة البرلمانية عمى أعمال الحكومة في ظل دستور  ،1996مذكرة لنيل
شيادة الماجستير في القانون ،فرع قانون دستوري ،جامعة الجزائر.2001 ،
 _9ردادة نورالدين ،التشريع عن طريق األوامر وأثره عمى السمطة التشريعية في ظل دستور
 ،1996مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ،كمية الحقوق ،جامعة األخوة منتوري قسنطينة،
.2006
 _11شاهد أحمد ،المؤسسة التشريعية بنظام الغرفتين كما ورد في دستور  28نوفمبر ،1996
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم السياسية والعالقات اإلدارية ،كمية العموم السياسية
واإلعالم ،جامعة الجزائر.2009 ،
 _11شفار أعمي ،نظام المجمسين وأثره عمى العمل التشريعي ،مذكرة لنيل شيادة الماجستير في
القانون ،فرع الدولة والمؤسسات العمومية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر.2004،
 _12طارق عشور ،تطور العالقة بين الحكومة والبرلمان في النظام السياسي الجزائري
 ،2007_1997مذكرة لنيل شيادة الماجستير في العموم السياسية ،كمية الحقوق ،قسم العموم
السياسية ،جامعة الحاج لخضر باتنة.2009 ،
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 _13قاوي إبراهيم ،دور السمطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري،
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ،فرع القانون الدستوري وعمم التنظيم السياسي ،كمية
الحقوق ،جامعة الجزائر.2002 ،
 _14كيواني قديم ،السمطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ،2008مذكرة لنيل
شيادة الماجستير في القانون ،فرع قانون المؤسسات ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر.2012 ،
 _15لرقم رشيد ،النظم اإلنتخابية وأثرىا عمى األحزاب السياسية في الجزائر ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير في القانون ،كمية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة.2006 ،
 _16لغربي إيمان ،مجاالت العالقات الوظيفية بين البرلمان والسمطة التنفيذية عمى ضوء التعديل
الدستوري الجديد سنة  ،2008مذكرة لنيل شيادة الماجستير ،فرع دولة والمؤسسات العمومية ،كمية
الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر.2011 ،1
 _17لمعيني محمد ،التحقيق البرلماني في النظام الدستوري الجزائري ،مذكرة لنيل شيادة
الماجستير ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة محمد خيضر بسكرة.2009 ،
 _18لونيس بوجمعة ،اإلنتاج التشريعي لمبرلمان الجزائري منذ  ،1997مذكرة لنيل شيادة
الماجستير في الحقوق ،فرع الدولة والمؤسسات العمومية ،كمية الحقوق بن عكنون ،جامعة بن
يوسف بن خدة الجزائر.2006 ،
 _19محديد محمد ،التشريع باألوامر في دستور  1996وتأثيره عمى إستقاللية البرلمان ،مذكرة
لنيل شيادة الماجستير في القانون ،فرع اإلدارة والمالية ،كمية الحقوق ،جامعة الجزائر.2002 ،
 _21مزياني لوناس ،إنتفاء السادة التشريعية لمبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة ،1996
مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ،فرع تحوالت دولة ،كمية الحقوق ،جامعة مولود معمري
تيزي وزو.2011 ،
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 مذكرات الماستر
 _1بناي خديجة و خموفي حفيظة ،إشكاليات المركز القانوني لمسمطة التنفيذية في ضوء دستور
 ،1996مذكرة لنيل شيادة الماستر في الحقوق ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد
الرحمان ميرة بجاية.2013 ،
 _2منصر نسيم و خالدي حكيمة ،المركز القانوني لمسمطة التشريعية عمى ضوء دستور ،1996
مذكرة لنيل شيادة الماستر ،كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،
.2013
 _3يحياوي عاشور و بوزلمان ليمية ،المركز القانوني لموزير األول في الجزائر عمى ضوء
التعديل الدستوري لسنة  ،2008مذكرة لنيل شيادة الماستر ،كمية الحقوق ،والعموم السياسية،
جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية.2014 ،

ثالثا :المقاالت
 _1بشير يمس شاوش" ،التطبيقات العممية لقوانين المالية وانعكاساتيا عمى الصالحيات
البرلمانية" ،مجمة الفكر البرلماني ،العدد الثالث ،جوان  ،2003ص ص.38-29
 _2بن صالح عبد القادر" ،تقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان...القانون...الواقع...والتطور"،
مجمة الفكر البرلماني العدد الثالث ،جوان  ،2003ص ص.21-07
 _3بنيني أحمد" ،أثر النظام اإلنتخابي عمى األداء البرلماني في الجزائر" ،مجمة المفكر ،كمية
الحقوق والعموم السياسية ،جامعة باتنة ،العدد الثامن ،د س ن ،ص ص.301-284
 _4بوك ار إدريس" ،مركز مجمس األمة في النظام الدستوري الجزائري" ،مجمة اإلدارة ،المجمد ،10
العدد ،2000 ،1ص ص.79-67
 _5خرباشي عقيمة" ،آلية اإلستجواب في عممية الرقابة البرلمانية" ،مجمة الفكر البرلماني،
العدد ،25أفريل  ،2010ص ص.50-38
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 _6دنش رياض" ،المسؤولية السياسية والجنائية لمسمطة التنفيذية في ظل التعديل الدستوري
 ،"1996مجمة اإلجتياد القضائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الرابع ،د س ن ،ص
ص.396-378
 _7شبل بدرالدين و بولحية شهيرة" ،العالقة الوظيفية الرقابية عمى ضوء مبدأ الشرعية الدستورية
والممارسة" ،مجمة اإلجتياد القضائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الرابع ،د س ن ،ص
ص.289-278
 _8عاشوري العيد" ،نحو تطوير عمل الحكومة بواسطة االسئمة الشفوية والكتابية" ،مجمة الفكر
البرلماني ،العدد ،14نوفمبر  ،2006ص ص.76-55
 _9عاشوري نصر الدين و نسيغة فيصل" ،عالقة البرلمان بالحكومة في ظل التعديل الدستوري
 ،"1996مجمة اإلجتياد القضائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الرابع ،د س ن ،ص
ص.323-308
 _11فرحاتي عمر" ،العالقة بين السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية في الجزائر بين فترتي
األحادية والتعددية" ،مجمة اإلجتياد القضائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الرابع ،د س ن،
ص ص.60-56
 _11لوسغ محمد و هميسي رضا" ،المجنة المتساوية األعضاء في النظام الدستوري الجزائري"،
مجمة اإلجتياد القضائي ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد الرابع ،د س ن ،ص ص-402
.406
رابعا :ممتقيات وأيام دراسة
 _1األمين شريط" ،عالقة الحكومة بالبرلمان" ،وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بين الحكومة
والبرلمان ،الو ازرة المكمفة بالعالقة مع البرلمان ،الجزائر ،يومي  23و 24أكتوبر .2000

 _2سمير بارة و سالمة ليمام" ،تفعيل دور البرلمان في تحقيق حكم شفاف :نحو مأسسة سياسية
لمبرلمان الجزائري" ،ممتقى دولي حول التطور البرلماني في الدول المغاربية يومي 16/15
فبراير ،2012كمية الحقوق والعموم السياسية ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة.
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خامسا :النصوص التأسيسية
أ) الدساتير
 _1دستور  08سبتمبر  ،1963المصوت عميو من قبل الجمعية التأسيسية ،بتاريخ  28أوت
 ،1963المصادق عميو باإلستفتاء الشعبي ،بتاريخ  08سبتمبر  ،1963ج .ر .ج ,ج ,د .ش،
عدد  64لسنة .1963
 _2دستور ،1976الصادر بموجب األمر ،97 -76المؤرخ في  26نوفمبر  ،1976ج .ر .ج.
ج .د .ش ،رقم  94لسنة .1976
 _3دستور  1989المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،18-89المؤرخ في  28فيفري
 ،1998ج .ر .ج .ج .د .ش ،العدد  09لسنة .1998

 _4دستور  ،1996المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،438 – 96المؤرخ في  07ديسمبر
 ، 1996ج .ر .ج .ج .د .ش ،عدد  76لسنة  ، 1996المعدل بالقانون رقم  03 -02المؤرخ
في  10أفريل  ،2002يتضمن التعديل الدستوري ،ج .ر .ج  .ج  .د .ش ،عدد  25لسنة
 ،2002والقانون رقم  ،19 -08المؤرخ في  15نوفمبر ،يتضمن التعديل الدستوري ،ج .ر .ج.
ج .د .ش ،عدد  63لسنة .2008
.
ب) القوانين العضوية
 _1قانون عضوي رقم  02-99المؤرخ في  08مارس  1999يحدد تنظيم المجمس الشعبي

الوطني و مجمس االمة ،و عمميما ،وكذلك العالقة الوظيفية بينيما وبين الحكومة ،ج .ر .ج .ج.

د .ش ،العدد  15بتاريخ  09مارس .1999

 _2قانون عضوي رقم  01-12المؤرخ في  18صفر عام  1433الموافق ل  12يناير ،2012
يتعمق بنظام اإلنتخابات ،ج .ر .ج .ج .د .ش ،عدد  01لسنة .2012
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ج) األنظمة الداخمية
 _1النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني ،المؤرخ في  10ربيع الثاني عام  1418الموافق 13
غشت سنة .1997ج ،ر ،ج ،ج ،د ،ش .العدد .53
 _2النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني ،المؤرخ في  28ربيع الثاني  1421الموافق ل 30
يوليو سنة  ،2000ج ،ر ،العدد .46
 _3النظام الداخمي لمجمس األمة ،المؤرخ في  27شعبان  ،1420الموافق ل 28نوفمبر
،1999ج .ر .ج .ج .د .ش ،عدد  84لسنة  1996معدل ومتمم بالنظام الداخمي لمجمس األمة،
المؤرخ في 17ديسمبر،2000ج .ر .ج .ج .د .ش ،عدد 77لسنة .2000
د) القوانين التشريعية
 _1قانون رقم  17-84المؤرخ في  07يوليو  1984يتعمق بقوانين المالية ،ج .ر .ج .ج ،رقم
 28لسنة  ،1984معدل ومتمم بالقانون رقم  05-88المؤرخ في  12جانفي ،1988ج .ر .ج.
ج ،عدد 02لسنة  1988المعدل والمتمم بالقانون رقم 24 -89المؤرخ في  31ديسمبر ،1989ج.
ر .ج .ج ،عدد  01لسنة .1990
 _2أمر رقم  07-97المضمن القانون العضوي المتعمق بنظام اإلنتخابات ،المعدل والمتمم
بالقانون العضوي رقم، 01-04ج .ر ،رقم  12لعام.1997
 _3أمر رقم  01-12مؤرخ في  20ربيع األول عام  1433الموافق ل 13فبراير  2012يحدد
الدوائر اإلنتخابية وعدد المقاعد المطموب شغميا في إنتخابات البرلمان ،ج .ر ،العدد  08لسنة
.2012
و) النصوص التنظيمية
مرسوم رئاسي رقم  ،367 – 08مؤرخ في  15نوفمبر  2008يفوض الوزير األول رئاسة
إجتماعات الحكومة ،ج  .ر ،رقم  64مؤرخة في  17نوفمبر .2008
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ملخص
 وذلك بإعتماد،3691 لقد كان التوجو نحوى الخيار البرلماني منذ أول دستور جزائري في
أحد المبادئ األساسية التي يقوم عمييا النظام البرلماني والمتمثل في مسؤولية الحكومة أمام
 ثم أعيد التأكيد عميو مرة ثالثة في ظل3696  ىذا الخيار كرس مرة ثانية في دستور،البرلمان
.3669دستور
ولكن رقابة الحكومة من قبل البرلمان بقيت محدودة الفعالية حتم مع إعتماد إزدواج السمطة
التشريعية في ظل دستور الحالي وذلك بسبب قوة رئيس الجميورية المتأتية لو من الصالحيات
 في مواجية البرلمان أو في مواجية الوزير األول الذي أنتزعت،المتعددة التي خوليا إياه الدستور
 وذلك بعد التعديل الدستوري لسنة،منو أغمب الصالحيات الطبيعية التي من المفروض أن يمارسيا
. وعمى ضوء ذلك ال يمكن أن تكون ىناك رقابة حقيقية وفعالة لمبرلمان عمى الحكومة8009
Résumé
Le choix du régime parlementaire a été exprimé dès la première constitution algérienne
en 1963 en instaurant l’un des fondements principales du parlementarisme à savoir la
responsabilité du gouvernement devant le parlement, ce choix a été confirmé par la
constitutions de1989 puis par celle de 1996.
Tout fois le contrôle du gouvernement par le parlement demeure une chimère même
avec le bicaméralisme apporté en 1996, puisque face à un président de la république très
puissant par ces prérogatives vis avis du parlement, mais aussi vis-à-vis du premier ministre,
qui est déposséder des principales fonctions naturelle à partir de la révision constitutionnelle
de 2008, il ne peut y a voir un réel et efficace contrôle parlementaire sur le gouvernement.

