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أتوجه بتشكرايت اخلاصة إىل كل من مد يل يد العون واملساعدة النجاز هذا
البحث ،وأخص بالذكر األستاذة القديرة «الدكتورة مزياين فريدة» التي مل تبخل
عيل من علمها ووقتها وجتربتها ،واىل أساتذيت الذين سهروا عىل تكويين يف
مرحلة املاجستري ،واىل زمياليت وزمالئي.

املقدمة:
مرت املجتمعات القديمة بمخاض عسري امتد لقرون طويلة ،عرفت خالله رصاعات
ونزاعات كثرية ،كان حمركها األسايس الرغبة يف بسط النفوذ والسيطرة عىل اآلخرين،
إشباعا لغريزة السلطة التي لطاملا أغوت قادة وزعامء تلك العصور ،وجعلتهم يلهثون
وراءها ويضحون بالغايل والنفيس يف سبيلها ،دون االكرتاث ملا قد ينجم عن ذلك من
خسائر مادية وبرشية.
فالسلطة كانت املتحكم األسايس يف قواعد اللعبة ،وعىل قدر اتساعها وشدهتا متيل
موازين الوالء واخلضوع ،ويتحدد القوي من الضعيف ،فهي «املصباح السحري» الذي
يمكن الشخص من فعل ما يشاء ،دون أن يقف حاجز أومانع يف سبيل حتقيقه ذلك.
مل يتغري الوضع كثريا يف بدايات ظهور ما سمي «الدولة» ،التي بغض النظر عن
االختالفات الكثرية حول أسباب نشأهتا ،عرفت يف هذه الفرتة تركيزا رهيبا للسلطة يف
يد امللوك واألباطرة والرؤساء ،الذين رفضوا متاما فكرة تقاسمها اوحتى التنازل عن جزء
منها لشخص أوجهة أخرى ،فكانوا املرشع واملنفذ والقايض ،يف صورة من أبشع صور
الدكتاتورية واحلكم الفردي.
وأمام هذا الوضع املرتدي الذي مل يعر أي اهتامم حلقوق وحريات األفراد ،ظهرت
العديد من النداءات واآلراء التي تطالب باحلد من صالحيات وسلطات احلكام ورضورة
تقاسمها بني جمموعة هيئات ومؤسسات متارس ها بالشكل الذي يمنع استبداد أي منها
أوجتاوزها حلدود اختصاصاهتا ،وأول من طالب بذلك الفقيه االنجليزي «جون لوك john
 ،»lockالذي ناقش فكرة الفصل بني السلطات يف مؤلفه «احلكومة املدنية» الصادر بعد
ثورة  ،1677ثم جاء بعده الفيلسوف الشهري «مونتسكيو »Montesquieuالذي يعد أحسن
من رشح نظرية الفصل بني السلطات ،وذلك يف كتابه «روح القوانني» املنشور عام ،1748
بحيث يرى أن تركيز السلطات يف جهة واحدة سيؤدي إىل االستبداد والطغيان ،ونادى
برضورة تقسيمها عىل مؤسسات ثالث هي :املؤسسة الترشيعية ،التنفيذية ،القضائية ،فإحتاد
هذه األخرية يف شخص أومجاعة واحدة ال يمكن أن يقيم احلرية واملساواة ،وسيحول حياة
املواطن ال حمالة إىل سيطرة استبدادية تفرض عليه قيودا صارمة حتول بينه وبني االستقرار
واألمان ،فكام يقول «كل شخص حيوز السلطة يكون حمموال عىل جتاوزها» ويقول« :السلطة
ال توقفها إال السلطة».
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فمبدأ الفصل بني السلطات إبداع مذهل إستطاع اإلنسان املعارص من ورائه كبح
تعطش احلكام للسلطة وتركيزها بني أيدهيم ،األمر الذي من شأنه ضامن عدم طغياهنم
وإستبدادهم هبا ،نتيجة لتقسيمها عىل ثالث هيئات ،مع خلق توازن وتعاون يسمح لكل
منها بمراقبة األخرى وتوقيفها يف حال قامت بأي جتاوزات.
ونظرا إلنعكاسات املبدأ السابق اإلجيابية ،فإن الكثري من دول العامل اعتمدته وتبنته يف
دساتريها كأساس يقوم عليه نظامها السيايس ،بل أكثر من ذلك طورته اىل درجة أن أصبحت
كل سلطة من السلطات مقسمة أيضا ،فالسلطة التنفيذية يتوالها رئيس اجلمهورية ورئيس
احلكومة – الوزير االول –والسلطة الترشيعية تتفرع اىل جملسني -الدول التي تعتمد نظام
الثنائية الربملانية  -والسلطة القضائية تنقسم اىل قضاء عادي وإداري.
واملؤسس الدستور ي اجلزائري سلك هذا اإلجتاه ابتداء من دستور  23فيفري،1989
وحرص عىل جتسيد مبدأ الفصل املرن بني السلطات معتمدا عىل ثنائية السلطة التنفيذية
وأحادية كل من السلطة الترشيعية والقضائية ،ثم يف دستور  28نوفمرب  1996تأكد ذلك
بشكل أوضح ،بحيث تم اعتامد  -إىل جانب ثنائية اجلهاز التنفيذي -نظام ثنائية الربملان
الذي أصبح مشكال من غرفتني ،وإزدواجية القضاء بخلق قضاء إداري يفصل يف املنازعات
التي يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيها.
وبإنشاء جملس األمة إىل جانب املجلس الشعبي الوطين ،يكون املؤسس الدستور ي
قد خطى خطوة عمالقة يف تكريس املساواة والتوازن بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية،
خاصة بعد األزمة الرهيبة التي عرفتها اجلزائر مطلع التسعينات ،والتي شهدت تغوال هلاته
األخرية عىل حساب اهليئات واملؤسسات األخرى.
ويظهر هذا التوازن جليا من خالل اآلليات وامليكانيزمات املدعمة واملستحدثة التي
تم ختويلها خاصة للمجلسني يف سبيل تكريس أكثر للدور التكاميل والرقايب هلام يف مواجهة
تعسف واستبداد اجلهاز التنفيذي وإستئثاره بكافة مراكز صنع القرار يف الدولة ،وحتوله إىل
اآلمر الناهي الذي ال يوجد من يعارضه.
ومن بني أهم هذه اآلليات املستحدثة يف دستور  ،1996والتي جاءت لتقوية مركز
السلطة الترشيعية يف مواجهة السلطة التنفيذية «آلية انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا».
فاملبدأ الدستور ي العام ينص أن كال من املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة
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يامرس ان اختصاصاهتام وصالحياهتام الترشيعية والرقابية و...الخ بصفة مستقلة عن
بعضهام البعض ،ويعقدان جلساهتام بشكل منفصل عىل مستوى مقر كل منهام ،بحيث يتخذ
كل جملس موقفه أوقراره إزاء نص ترشيعي أوقضية ما بحسب قناعاته ورءاه اخلاصة ،دون
رضورة التنسيق والتشاور مع نظريه.
لكن املؤسس الدستور ي استثناءا ويف حاالت خاصة حمددة بنص الدستور تستوجب
أقىص درجات التنسيق والتعاون وتوحيد املواقف بني غرفتي الربملان ،نص عىل رضورة
إنعقادمها معا يف جلسة واحدة عىل هيئة مؤمتر ،يتم فيها اجتامع كل النواب واألعضاء بغية
دراسة ومناقشة وحتليل أبعاد وانعكاسات القضية موضوع االجتامع ،واخلروج بموقف
واحد يعرب عن إرادة السلطة الترشيعية متحدة.
فاألوضاع احلساسة واملحورية التي قد متر هبا البالد ،تفرض عىل املجلس الشعبي
الوطين وجملس األمة توحيد اجلهود واإلنعقاد معا بغية ممارسة دور تكاميل يف جانب،
ورقايب يف جانب آخر ،أكثر اجيابية من دورمها يف احلاالت األخرى،وهذا لضامن إختاذ
القرارات الصائبة التي تصب يف مصلحة الدولة وشعبها.
وحول هذه النقطة يتمحور موضوع بحثنا الذي نصيغ إشكاليته عىل النحوالتايل:
يف ظل إعتامد مبدأ الثنائية الربملانية يف دستور  ،1996ما مدى فعالية ومسامهة «آلية
الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا» يف تكريس التعاون والتوازن بني السلطتني الترشيعية
والتنفيذية؟.
وتتفرع عنها جمموعة تساؤالت فرعية:
-1
-2
-3
-4

كيف ظهر نظام الثنائية الربملانية يف اجلزائر؟.
ما هوالنظام القانوين إلنعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا؟.
ما هي احلاالت الدستورية املحددة حرصا إلنعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا؟.
إىل أي مدى يامرس الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا دورا فعاال يزيد قوة مركزه
يف مواجهة السلطة التنفيذية؟.

ويرجع اختيار هذا املوضوع إىل الرغبة اجلاحمة يف تسليط الضوء عىل واحدة من أهم
امليكانيزمات التي جاء هبا دستور  1996فيام يتعلق بعالقة املجلس الشعبي الوطين بمجلس
األمة وعالقتهام معا بالسلطة التنفيذية ،كون هذه النقطة شبه منسية من طرف فقهاء ورجال
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القانون الدستور ي يف اجلزائر ،رغم أهنا إجراء جديد ذوأثر كبري جيعل دراسته بنوع من
التحليل والتدقيق الزما ملعرفة مدى نجاعته وإلماطة اللثام عن عديد التفاصيل الغامضة
املتعلقة به.
كام أن هلذا املوضوع أمهية كبرية عىل خمتلف املستويات العملية والنظرية ،فمن اجلانب
العميل تظهر امهيته لكونه هيدف اىل توضيح جوانب وسيلة هامة متكن غرفتي الربملان
املنعقدتني معا لعب دور فعال يف حاالت خاصة تم النص عليها دستور يا وتأكيدها يف
القانون العضوي  02-98املتعلق بتنظيم املجلس الشعبي الوطين وجملس االمة وعملهام،
وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني احلكومة ،وهذا الدور من شأنه محاية حقوق وحريات
االفراد يف مواجهة السلطة التنفيذية ،وضامن عدم تعسفها حني إختاذ القرارات اهلامة،
وتتجىل رضورة توضيح هذه اجلوانب يف ظل ظهور العديد من املطالب واألصوات التي
تنادي بإلغاء جملس األمة والعودة من جديد اىل األحادية الربملانية عىل أساس أن ال فائدة
عملية منه.
أما من الناحية النظرية فهذا املوضوع يتناول بالتحليل والنقاش احدى الزوايا اخلفية
«ملبدأ الفصل بني السلطات» الذي تم اعتامده عىل أساس التعاون والتوازن بني املؤسستني
الترشيعية والتنفيذية ،فهوحماولة لدراسة مدى تطبيق هذا املبدأ تطبيقا جديا خالل احلاالت
التي ينعقد فيها املجلسني معا.
معاجلة هذا املوضوع إعرتضته بعض الصعوبات التي تتمثل أساسا يف نقص
الدراسات املفصلة التي تناولته ،ذلك أنه ومن خالل مطالعتنا املوسعة مل نجد أي مقال
علمي أومؤلف أوبحث يتناول موضوع «انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا» بصفة
مبارشة بالتحليل واملناقشة والتدقيق ،فكل ما وجدناه ال يعدوأن يكون إشارة عابرة هلذه
اآللية كإجراء وجويب لتقرير بعض احلاالت.
فدراستنا وإن كانت تتناول حاالت دستورية عادية وإستثنائية مثل شغور رئاسة
اجلمهورية ،حالة احلرب ،والتي سبق وأن متت مناقشتها يف بعض املؤلفات واألطروحات،
إال أننا سوف نركز موضوعنا هذا عىل جانب خفي يمكن القول أن دراسته قليلة جدا إن مل
نقل منعدمة وهذا اجلانب هواملتعلق بمدى فعالية غرفتي الربملان املنعقدتني يف هيئة مؤمتر
أثناء تطبيق هذه احلاالت عىل أرض الواقع.
وسنعتمد يف دراستنا هذه بالدرجة األوىل عىل املنهج التحلييل الذي ينطلق من إستنطاق
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النصوص الدستورية والقانونية التي تضمنت وحددت احلاالت التي ينعقد فيها الربملان
بغرفتيه املجتمعتني معا ،وإعتامدنا عليه يعود أساسا لقلة املراجع املتخصصة يف هذا املجال
كام قلنا سابقا ،كذلك فإننا سنعتمد بدرجة أقل عىل املنهج التارخيي لرشح وحتليل خمتلف
التطبيقات الواقعية التي تم فيها تقرير هذه احلاالت ،ونحاول معرفة كيفية مواجهتها ودور
الربملان بغرفتيه إباهنا ،ونعتمد هذا املنهج أيضا يف الفصل األول عند مناقشتنا ألسباب
وعوامل ظهور نظام الثنائية الربملانية يف العامل عموما ويف اجلزائر خصوصا.
ويف بعض احلاالت فإننا ولتوضيح أكثر لبعض النقاط املتعلقة باملوضوع نلجأ اىل
املنهج املقارن لقياس مدى نجاعة التجربة الدستورية اجلزائرية يف هذا املجال مقارنة
بمختلف األنظمة الدستورية االخرى.
هذا من الناحية املوضوعية أما من الناحية الشكلية فسنتناول املوضوع يف ثالث
فصول:
الفصل التمهيدي :يعد مدخال عاما للموضوع ،حيتوي عىل مبحثني إثنني ،األول
خصصناه لظهور وتطور نظام الثنائية الربملانية يف العامل عموما واجلزائر خاصة ،واملبحث
الثاين خصصناه لدراسة النظام القانوين اخلاص بانعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا،
وتناولنا فيه خمتلف إجراءاته من استدعاء ورئاسة ومراحل اإلنعقاد.
الفصل األول :خصصناه لدراسة انعقاد الربملان بغرفتيه معا خالل «الظروف
العادية» ،وفرعناه إىل أربع مباحث كل مبحث تناولنا فيه حالة واحدة من حاالت االنعقاد
ودرسنا خمتلف اجلوانب ،سواء مفهومها أورشوط إعالهنا أودور وفعالية الربملان املنعقد
بغرفتيه خالهلا.
الفصل الثاين :خصصناه إلنعقاد الربملان بغرفتيه معا خالل «الظروف االستثنائية
أوالغري العادية» وفرعناه كذلك إىل أربع مباحث كل مبحث ناقشنا فيه حالة إنعقاد واحدة
من خمتلف جوانبها.
ويف األخري فإنين أمتىن أن أكون هبذا البحث قد سامهت يف إثراء الساحة العلمية
واألكاديمية بدراسة تساعد عىل توضيح بعض النقاط املرتبطة بتوجهات وخيارات
املؤسس الدستور ي اجلزائري.
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الفصل التمهيدي :النظام القانوين للربملان املنعقد بغرفتيه معا
نناقش يف هذا الفصل وكمدخل عام للموضوع نقطتني أساسيتني مها :نشأة وتطور
نظام الغرفتني يف اجلزائر ومدى نجاحه ،وإجراءات انعقادمها معا.

املبحث التمهيدي :نظام الغرفتني يف اجلزائر
تارخي ًيا ،مل يكن ظهور نظام الغرفتني نتيجة لنظريات علمية أوبحوث أودراسات قام
هبا فقهاء ورجال القانون ،إنام كان بصفة عرضية فرضتها التطورات التي عرفتها انجلرتا
يف القرن الثالث عرش ،فبعد أن متكن األرشاف والنبالء من افتكاك ما سمي «امليثاق
الكبري» من امللك «جان سانتري» سنة  1215والذي بموجبه ألزم بعدم فرض الرضيبة إال
بعد استشارهتم((( ،بدا أن أول بذور العمل الربملاين ظهرت ،حيث تشكل بجوار امللك
جملس يدعى «املجلس الكبري» مشكل من األرشاف والنبالء ،كان دوره يف البداية تقديم
استشارات للملك.
بوادر انقسام املجلس الكبري بدأت إبان عهد حكم امللك «هنري الثالث» ابن امللك
«جان سانتري» ،الذي قام بتوسيع عضوية جملس اللوردات لتشمل أعضاء منتخبني عن
األقاليم وبذلك أصبح املجلس الكبري يضم ممثيل األقاليم والنبالء واألرشاف.
ثم بعد تويل امللك «إدوارد األول» احلكم استقر الرأي عىل أن الرضيبة ال تفرض
إال بموافقة املمثلني املنتخبني من الفرسان والربجوازيني واألعضاء املنتمني إىل النبالء
واألرشاف.
بعد ذلك أصبح ممثلواألقاليم يتضايقون ويستاؤون من حضور اللوردات اجتامعاهتم،
اليشء الذي جعلهم يعمدون إىل االجتامع يف مكان منفصل وبصفة مستمرة((( ،ما أدى إىل
تشكل جملسني منفصلني ومستقلني ،األول مشكل من الفرسان والربجوازيني (النواب)
((( األمني رشيط ،،واقع اليبكامريالية يف العامل ومكانة التجربة اجلزائرية فيها ،امللتقى الوطين حول نظام الغرفتني ،وزارة
العالقات مع الربملان ،اجلزء األول،اجلزائر 30-29 ،اكتوبر ،2002ص.23
((( لطيف عبد املجيد ،التجربة الربملانية اجلزائرية واألنظمة املقارنة  -التطور التارخيي لنشأة نظام الغرفتني يف األنظمة السياسية
املقررة -امللتقى الوطين حول نظام الغرفتني ،وزارة العالقات مع الربملان ،اجلزء الثاين،اجلزائر 30-29 ،اكتوبر،2002
ص.48

-6-

يسمى «جملس العموم» ،والثاين مشكل من النبالء واألرشاف يسمى «جملس اللوردات»
وهوأول ظهور لنظام الغرفتني أوما يسمى نظام «البيكامريالية .»Le système Bicaméral
من جهة أخرى وألسباب فيدرالية نشأ نظام الغرفتني يف الواليات املتحدة األمريكية
وبالضبط يف مؤمتر «فيالدلفيا»((( سنة 1787م الذي كانت من أولياته املحافظة عىل االحتاد،
وعليه تم االتفاق عىل إنشاء جملسني بدل جملس واحد ،يمثل األول سكان االحتاد ويعرب عن
وحدة األمة ويسمى «جملس النواب» ،ويمثل الثاين دويالت االحتاد بصفة متساوية ويسمى
«جملس الشيوخ».
ولنجاحه الكبري عرف نظام الغرفتني انتشارا واسعا يف معظم دول العامل ،واعتمدته
الكثري من األنظمة مع اختالف يف األسباب والعوامل.

املطلب األول :نشأة نظام الغرفتني يف اجلزائر
بعد جتربة نظام املجلس الربملاين الواحد التي عرفتها اجلزائر منذ أول دستور سنة
 ،1963ويف ظل التحوالت الديمقراطية التي نتجت عن احلركة السياسية والشد واملد يف
فرتة الثامنينات خاصة بعد أحداث  05أكتوبر ،((( 1988ويف حميط وطين سيايس واقتصادي
واجتامعي وأمين متيز بتوتر وتدهور كبريين ،اهتدت اجلزائر إىل فكرة الثنائية الربملانية
كوسيلة وأداة لبعث مؤسسات الدولة من جديد وإضفاء نوع من االستقرار والديناميكية
عىل احلياة السياسية.
وأمام اجلدل الكبري الذي ثار بشأن هذا النظام تعددت اآلراء حول أسباب ظهوره
يف اجلزائر.

الفرع األول :األسباب النظرية
هي حماولة تكريس ملجموعة مبادئ ونظريات نادى هبا فقهاء القانون كوسيلة إلثراء
احلياة السياسية والقانونية هبا وأمهها:
((( FHILIPPE ARDANT ,(manual) institution politique et droit constitutionnel, L.G.D.J ,paris,11éd
.ition,1999,p307
((( Voir : BRAHIMI MOHAMED, les événements d’octobre1988, la manifestation violent de la
crise d’une idéologie en cessation de paiement In RASJEP N°04 -1991
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أ -رفع مستوى كفاءة الربملان:
عىل اعتبار أن املجلس الشعبي الوطين املنتخب كله عن طريق االقرتاع العام املبارش
الرسي قد يؤدي إىل وصول نواب اىل الربملان هلم قاعدة شعبية معتربة لكن تنقصهم
الكفاءة الالزمة ألداء دورهم عىل أكمل وجه ،فإن جملس األمة نتيجة لألسلوب املغاير
الذي يتشكل به يسمح بوصول الكفاءات الوطنية املختصة يف املجاالت العلمية والقانونية
والثقافية واالقتصادية واالجتامعية التي قد ال حتسن خوض العمل السيايس واحلزيب ،ما
من شأنه رفع املستوى الفين للربملان(((.
ب -منع استبداد السلطة الترشيعية:
فاالختصاصات الدستورية الواسعة للسلطة الترشيعية يمكن أن تؤدي إىل تعسفها يف
ممارسة صالحياهتا وحيوهلا من حام حلقوق وحريات األفراد إىل معتد عليها ،ويزيد احتامل
ذلك إذا كانت تتشكل من غرفة واحدة.
فوجود غرفتني متوازنتني يسمح ان تكون كالمها مانعا وحاجزا الستبداد األخرى(((.
ج -احلفاظ عىل التوازن بني السلطة الترشيعية والتنفيذية:
إن وجود جملس األمة كغرفة ثانية يف الربملان يشكل ضامنة أساسية لتحقيق استقرار
العالقة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية.
بحيث يمكن للحكومة أن تستند إىل املجلس الشعبي الوطين لتمرير براجمها يف
حال توافقها مع األغلبية النيابية فيه ،أما إذا كانت هذه األخرية ذات توجهات مناقضة
ومعاكسة هلا ،فنظام الغرفتني يمكن احلكومة أن تستند ملجلس األمة بحكم قرهبا منه نتيجة
اختيار( )3/2أعضائه من ممثيل اجلامعات املحلية وتعيني ( )3/1من طرف رئيس اجلمهورية.
ويف حال اتفاق املجلسني عىل رأي واحد فذلك رسالة رصحية للسلطة التنفيذية تؤكد
قوة موقف الربملان ،وحينها ما يكون هلا إال سلوك نفس السياق أوحتمل النتائج.

((( حممد رفعت عبد الوهاب ،النظم السياسية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مرص ،2007 ،ص.255
((( سعاد عمري ،النظام القانوين ملجلس األمة ،جملة الفكر الربملاين ،العدد اخلامس عرش،اجلزائر ،نوفمرب  ،2007ص.23
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فالغرفة الثانية إذن وجدت لتجنب االنسدادات املمكن حصوهلا بني احلكومة
والربملان(((.
د -الرشادة يف الترشيع:
جملس األمة يلعب دورا هاما يف حتسني صياغة النصوص وتطويرها ودراستها من
خمتلف اجلوانب ،نظرا ملا حيتويه من كفاءات يف خمتلف امليادين االقتصادية واالجتامعية
والسياسية....الخ ،تساهم يف إجادة النصوص الترشيعية ومالءمتها للظروف املوجهة هلا،
فام متت املداولة فيه من قبل هيئتني أفضل مما متت مداولته ومناقشته من هيئة واحدة ،وقد
عرب الدكتور «مسعود شيهوب» عن ذلك بقوله «إن الغرفة الثانية تلعب دور هيئة تفكري»(((.
الفرع الثاين :األسباب الواقعية
مل تكن مربرات األخذ بنظام الغرفتني التي ساقها القائمون عىل إعداد دستور 28
نوفمرب  1996سوى مربرات قانونية نظرية((( بعيدة كل البعد عن احلقيقة ،يف حماولة إلعطاء
انطباع أن األخذ هبذا النظام كان نتيجة تطور للحياة السياسية والديمقراطية يف اجلزائر.
لكن الواقع يثبت أن توجه املؤسس الدستور ي لألخذ بنظام الثنائية ومن ثم إنشاء
جملس األمة يرجع العتبارات سياسية حمضة فرضتها الظروف التي عرفتها البالد فرتة
التسعينات.
فالتدهور الكبري يف األوضاع األمنية واالقتصادية واالجتامعية واالهنيار الشبه التام
للمؤسسات الدستورية بعد إلغاء املسار االنتخايب سنة  ،1991دفع املؤسس الدستور ي
للبحث عن آليات مثىل يتم عن طريقها اسرتجاع االستقرار املؤسسايت والديمقراطي ،ما
يؤكد أن هاته األزمة احلادة تعد السبب الرئييس وراء اعتامد الثنائية.
فاجلزائر عرفت ألول مرة التعددية احلزبية السياسية بموجب دستور  23فيفري
((( عقيلة خربايش ،مركز جملس االمة يف النظام الدستور ي اجلزائري ،اطروحة لنيل دكتوراه العلوم يف العلوم القانونية ،كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة 2010 2009- ،ص ص .84-82
((( مسعود شيهوب ،نظام الغرفتني ،النشأة والتطور ،جملة النائب ،املجلس الشعبي الوطين،اجلزائر ،العدد األول ،ص.37
((( جاء يف املذكرة اإليضاحية املتعلقة بالتعديل الدستور ي  28نوفمرب  1996والتي صدرت بتاريخ  1996/5/12عن رئاسة
اجلمهورية «هذه الغرفة الثانية املعرتف هبا يف مجيع األنظمة الديمقراطية ،ترمي يف بالدنا إىل مضاعفة جمال التمثيل الوطين
عن طريق ضم منتخبي اجلامعات املحلية.»...
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 1989الذي وضع حدا لألحادية املتشبث هبا منذ االستقالل ،وأدى إىل ظهور عدد كبري
من األحزاب -حوايل  60حزبا -كان معظمها عبارة عن قوائم من  15شخصا لدى وزارة
انتشارا وقبو ً
ال كبريا لدى
الداخلية ،وظهرت بينها جبهة اإلنقاذ اإلسالمية التي عرفت
ً
املواطنني نتيجة خلطاهبا الديين البسيط والراديكايل ،واستعامهلا اإلسالم ألغراض سياسية(((.
ورغم حماوالت النظام الكثرية للحيلولة دون فوز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
باالنتخابات واكتساحها الساحة السياسية يف اجلزائر وبسط سيطرهتا عىل مؤسسات
الدولة ،وذلك خاصة بتعديل قوانني االنتخاب ،إال أن نتائج اول انتخابات حملية يف عهد
التعددية التي تم إجراءها بتاريخ  12جوان  1991أسفرت عن فوز كاسح للجبهة اإلسالمية
االنقاذ بـ « »883بلدية ،األمر الذي أدى بالسلطة إىل البحث عن نظام انتخايب أكثر إجيابية
بالنسبة جلبهة التحرير الوطين ويوقف زحف «الفيس» نحو الربملان ،وجتسد ذلك يف تعديل
آخر لقانون االنتخابات يف  02أفريل  1991وقانون الدوائر االنتخابية يف  03أفريل .1991
واحتجاجا عىل هذه التعديالت عمدت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ إىل اخلروج للشارع
ً
وحماولة الوصول إىل السلطة عن طريق عصيان مدين شامل ,وهوما رشع العمل من
أجله إبتدا ًء من  25ماي  ،((( 1991وخالل هذا اإلرضاب أعلنت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ
عن النوايا احلقيقية هلا من خالل االستعراضات والشعارات التي كانت كلها مناهضة
للديمقراطية واالنتخاب واجلمهورية مثل« :ال للديمقراطية»« ،االنتخاب بدعة»« ،خالفة
إسالمية».
أدى هذا الوضع املتأزم واملضطرب إىل إعالن الرئيس الشاذيل بن جديد حالة احلصار
بتاريخ  04جوان  1991وملدة  04أشهر.
بعد ذلك تم اإلعالن أن الدور األول من االنتخابات الترشيعية ستجرى يوم 26
ديسمرب  1991والدور الثاين يوم  16جانفي  ،1992حيث اسفرت نتائج الدور األول عن
فوز باألغلبية املطلقة جلبهة اإلنقاذ اإلسالمية فحصلت عىل  188مقعد ،تليها جبهة القوى
ريا املستقلون بـ  03مقاعد.
االشرتاكية بـ  25مقعد ،ثم جبهة التحرير الوطين  16مقعد ،وأخ ً
فيام بقي  198للتنافس يف الدور الثاين.
((( مقران ايت العريب ،نظرة عىل جملس االمة يف هناية العهدة األوىل ،جملة الفكر الربملاين،اجلزائر ،عدد خاص ،ديسمرب،2003
ص.66
((( صالح بلحاج ،املؤسسات السياسية والقانون الدستور ي يف اجلزائر من االستقالل اىل اليوم ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
اجلزائر ،2009 ،ص.153
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فالفوز الكاسح جلبهة اإلنقاذ يف الدور األول ،واملعطيات املبارشة التي كانت تشري
إىل حصوهلا عىل أغلبية املقاعد يف الدور الثاين وسيطرهتا عىل الربملان ،جعلت النظام يفكر
إلجياد حل رادع يوقف به هذا الزحف الرسيع نحوالسلطة ،وهذا احلل هووقف املسار
االنتخايب.
بتاريخ  11جانفي  1992أعلن الرئيس شاذيل بن جديد استقالته من منصبه كرئيس
للجمهورية اجلزائرية وقيامه بحل املجلس الشعبي الوطين ،ما أسفر عن حاله شغور
دستورية رهيبة ،ثم أعلن املجلس الدستور ي أن الدستور مل ينص عىل مثل هذه احلالة وأنه
يرفض تويل رئاسة الدولة إبان هذه الفرتة ،كون هذا األخري نص عىل اقرتان وفاة رئيس
اجلمهورية بحل املجلس الشعبي الوطين وليس االستقالة باحلل.
يف نفس اليوم اجتمع املجلس األعىل لألمن وأعلن أنه قد تم وقف املسار االنتخايب
والبقاء يف اجتامع إىل غاية انتهاء «أزمة الفراغ الدستور ي»(((.
بعدئذ دخلت اجلزائر يف دوامة من الالأمن والالإستقرار ،وعرفت تدهورا حادا يف
خمتلف املجاالت األمنية واالقتصادية واالجتامعية...الخ ،أدى إىل اهنيار تام ملؤسسات
الدولة ،من برملان إىل حكومة إىل رئاسة مجهورية.
إذن مما سبق يتجىل لنا أن الرغبة يف معاجلة الظروف التي مرت هبا اجلزائر يف
التسعينات تعد من أهم األسباب املؤدية إىل إنشاء جملس األمة الذي مل يكن وليد الصدفة
أواالقتداء بربملانات العامل ،بل فرضته ممارس ات مضطربة كادت تعصف تواجد الدولة
واستمراريتها(((.
ولعل ما يزيد فعالية جملس األمة ،منحه جمموعة وسائل دستورية تساعده عىل حتقيق
االستقرار السيايس واملؤسسايت أثناء األزمات بام يضمن ثبات الدولة وديمومتها ،وأهم
هذه الوسائل(((:
أ-

تعيني ( )3/1أعضائه من طرف رئيس اجلمهورية يضمن التحكم يف الرتكيبة البرشية
داخل جملس األمة لتحقيق التوازنات حسب املادة  101دستور .1996

((( صالح بلحاج ،املرجع السابق ،ص.157
((( عقيلة خربايش ،املرجع السابق ،ص.67
((( حممد بوسلطان ،نظام الغرفتني يف الربملان بني الديمقراطية ومتثيل احلكومة ،امللتقى الوطين حول نظام الغرفتني يف التجربة
الربملانية اجلزائرية واألنظمة املقارنة 30 29- ،اكتوبر ،2002اجلزء األول ،ص ص.77-76
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ب-
ج-
د-
هـ-

اشرتاط نسبة ¾ يف التصويت تضمن حق اعرتاض الثلث الرئايس حسب نص املادة 120
دستور .1996
مدة عهدة جملس األمة  06سنوات لتفادي أي فراغ دستور ي ،املادة  102دستور .1996
مكانة رئيس جملس األمة يف سلم السلطة وخاصة حالة الشغور،املادة  88دستور .1996
عدم إمكانية حل جملس األمة ،يضمن له االستمرارية يف أوقات األزمات.

املطلب الثاين :تقدير نظام الغرفتني يف اجلزائر
إن أي حماولة إجراء دراسة تقييمية للتجربة اجلزائرية يف اطار نظام الغرفتني تعترب
ناقصة وغري مكتملة من الناحية العلمية ،كون هذه التجربة ال تزال يف بدايتها ،أوبعبارة
أخرى يف مرحلة االنطالق مقارنة بتجارب الدول األخرى التي منها من له قرون منذ
اعتامده الثنائية.
الفرع األول :رشوط فعالية نظام الغرفتني يف اجلزائر
حرص املؤسس الدستور ي يف دستور  28نوفمرب  1996عند إنشاءه جملس األمة عىل
املغايرة بينه وبني املجلس الشعبي الوطين ضامنا لفعالية قيامه بالدور اهلام الذي أنشئ ألجله
وجتنبا لتحوله إىل نسخة مطابقة لألول ،ما حيول دون تتحقق الفائدة املبتغاة منه ،واملغايرة
بينهام كانت من عدة جوانب أمهها:
أ -املغايرة بني املجلسني يف التكوين :وتضمنت عدة أوجه:
 -1املغايرة من حيث مدة العضوية:
فقد حرص املؤسس الدستور ي يف دستور  28نوفمرب  1996أن تكون عهدة املجلس
الشعبي الوطين  05سنوات ،وعهدة جملس األمة  06سنوات مع جتديد هذا االخري بالنصف
كل  03سنوات((( ،وحكمة تقصري عهدة املجلس الشعبي الوطين مقارنة بمجلس األمة مع
إعادة انتخابه بالكامل هي حتقيق الرقابة الشعبية الدورية عليه ،كونه األكثر متثيال إلرادة
الشعب((( الذي اختاره عن طريق االنتخاب العام املبارش الرسي.
((( تنص املادة  102من دستور  28نوفمرب « 1996ينتخب املجلس الشعبي الوطين ملدة  5سنوات ،حتدد مهمة جملس االمة
بمدة 6سنوات ،جتدد تشكيلة جملس األمة بالنصف كل ثالث( )3سنوات»...
((( حممد رفعت عبد الوهاب ،املرجع السابق ،ص.253
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فمدة العهدة هلا ارتباط وثيق بأهداف سياسية ووظائف جوهرية منوطة بالغرفة
الثانية أمهها:
-

حتقيق استمرارية الدولة.تكوين قيادات سياسية وضامن جتديدها ونقل اخلربات إليها.-سد حاالت شغور السلطة(((.

 -2املغايرة من حيث عدد األعضاء:
نص دستور  28نوفمرب  1996يف املادة « 101عدد أعضاء جملس األمة يساوي عىل
األكثر ،نصف عدد أعضاء املجلس الشعبي الوطين» يف تكريس واضح لتفوق الغرفة
األوىل عىل الثانية ،ربام يعود لكون األوىل أصدق متثي ً
ال للشعب ولتوجهاته ،ما جيعل من
الطبيعي أن يكون عدد أعضائها أكثر.
ينبغي التنويه هنا إىل مالحظة الدكتور «حممد بوسلطان» بخصوص عدد أعضاء
جملس األمة والتي يقول فيها« :هبذه املناسبة ،ألفت االنتباه إىل القيد الوارد بخصوص عدد
مربرا ،حيث تنص املادة  101من الدستور عىل أن عدد
أعضاء جملس األمة والذي ال أرى له ً
أعضاء جملس األمة يساوي عىل األكثر نصف عدد اعضاء املجلس الشعبي الوطين.
فمثل هذا النص يقيد أي تقسيم جديد للواليات ،حيث ال يمكن أن تتجاوز الزيادة
يف عدد الواليات عددا معينا وإال وجب تعديل الدستور  ،وحسب األرقام احلالية لكل من
املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة ،وأخذا بعني االعتبار الثلث الرئايس ،فإنه ال يمكن
أن تتجاوز أي زيادة يف عدد الواليات 29 ،والية((( وإال بقي بعضها دون متثيل يف جملس
األمة»(((.
 -3املغايرة من حيث رشوط العضوية:
رشوط العضوية يف جملس األمة تكون أصعب منها يف املجلس الشعبي الوطين ،نظرا
((( ملني رشيط ،امللتقى الوطين حول نظام الغرفتني ،املرجع السابق ،ص.31
((( مع األخذ بعني االعتبار الزيادة يف عدد مقاعد املجلس الشعبي الوطين والذي أصبح مكونا من  462نائبا ابتداء من العهدة
الربملانية لسنة .2012
((( حممد بوسلطان ،املرجع السابق ،ص .78
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احلساسية الدور الذي يامرس ه خاصة أوقات األزمات ،فرشط السن مث ً
ال لعضوية جملس
األمة هو فوق  40سنة ،أما املجلس الشعبي الوطين فيشرتط سنا أقل ،هو 28سنة .
 -4املغايرة من حيث التشكيل:
من أهم رشوط فعالية نظام الغرفتني ،املغايرة بينهام يف طريقة التشكيل ،وقد أخذ
القائمون عىل دستور  28نوفمرب  1996هذا بعني االعتبار ،فنواب املجلس الشعبي الوطين
ينتخبون عن طريق االقرتاع العام املبارش الرسي ،أما أعضاء جملس األمة فتم املزج بني
االنتخاب والتعيني يف اختيارهم ،حيث يتم انتخاب ( )3/2أعضائه عن طريق االقرتاع
املبارش والرسي من بني ومن طرف أعضاء املجالس الشعبية البلدية والوالئية ،والثلث
الباقي منح رئيس اجلمهورية صالحية تعيينه من بني الشخصيات والكفاءات الوطنية
املتمكنة يف خمتلف امليادين ،والتي يمكنها املسامهة يف زيادة فعاليته ومردوديته(((.
ب -املغايرة بني املجلسني يف االختصاص:
هي يف الواقع نتيجة منطقية الختالف تشكيلهام ،فاملجلس الشعبي الوطين باعتبار
كامل أعضائه منتخبون من طرف الشعب وبأسلوب أكثر ديمقراطية من جملس األمة،
فطبيعي أن يكون أوسع اختصاص يف وظيفته الترشيعية والرقابية واالستشارية((( ،لكن
هذا ال ينفي رضورة خلق توازن ولونسبي بينهام حيول دون جتاوز األوىل للثانية.
ومن أوجه املغايرة ،إعطاء حق املبادرة بالقوانني للمجلس الشعبي الوطين((( ومنح
جملس األمة حق االعرتاض برفض املوافقة عليها ،يف صورة من صور التوازن االجيايب
املنتج.
كذلك فيام يتعلق بالرقابة عىل أعامل احلكومة ،فدستور  1996منح صالحيات أوسع
للمجلس الشعبي الوطين مقارنة بمجلس األمة ،ويعود ذلك للمسؤولية املقابلة التي
يتحملها أمام السلطة التنفيذية وهي قابليته للحل ،عكس جملس األمة الذي ال يمكن حله
ضامنا لالستقرار يف أوقات األزمات ،ومن أهم الوسائل الرقابية التي يملكها املجلس
((( املادة  101من دستور  28نوفمرب « 1996ينتخب اعضاء املجلس الشعبي الوطين عن طريق االقرتاع العام املبارش والرسي».
((( حممد رفعت عبد الوهاب ،املرجع السابق ،ص.254
((( املادة  119ف 2من دستور  28نوفمرب « 1996لكل من الوزير األول والنواب حق املبادرة بالقوانني».
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الشعبي الوطين دون جملس األمة إمكانية التصويت عىل ملتمس الرقابة حسب م84ف4
من دستور  ،1996والتصويت بالثقة حسب املادة  84ف ((( 5دستور  ،1996والتصويت عىل
برنامج احلكومة حسب املادة 81ف ((( 1من دستور .1996

(((

الفرع الثاين :نظام الغرفتني يف اجلزائر بني الرفض والتأييد
مل خيلوإنشاء جملس األمة يف اجلزائر كغريه من الغرف الثانية يف خمتلف دول العامل ،من
نقاش حاد حول دوره وصوره ووجوده ،فمنذ إصدار املذكرة الرئاسية املتعلقة بدستور
 28نوفمرب  ،1996راح كل طرف مؤيد أورافض يأيت باحلجج واألسانيد التي تدعم موقفه
ويرى أهنا القول الصواب.
ورغم مرور حوايل ثالثة عهدات من حياة جملس األمة ،فإن اجلدل حول استحداثه
وحول االزدواجية الربملانية نفسها مل يفصل فيه ومل ينته بعد ،ويعود للظهور بقوة يف كل هزة
أوأزمة تواجهه.
أ -الرأي الرافض ملجلس األمة:
ينادي هذا الرأي بوجوب إلغاء جملس األمة والعودة إىل نظام األحادية الربملانية،
لعدة اعتبارات يرى أهنا الصواب:
 -1جملس األمة تكريس هليمنة السلطة التنفيذية عىل الترشيعية:
فمجلس األمة يدعم ويعزز سيطرة السلطة التنفيذية عىل الترشيعة وحتكمها فيها،
ويزيد فرصة تعطيلها وإعاقتها من خالل اآلليات التي أنشئ عىل أساسها ،كالثلث املعني
من طرف رئيس اجلمهورية ،الذي يطلق عليه مؤيدوا هذا الرأي «الثلث املعطل» بمعىن أنه
يعمل عىل تعطيل أي قانون أوحترك من املجلس الشعبي الوطين تظن السلطة التنفيذية أنه
((( نص املادة / 84ف« :4كام يمكن ان ترتتب عىل هذه املناقشة ايداع ملتمس رقابة يقوم به املجلس الشعبي الوطين طبقا
ألحكام املواد 135،136،137أدناه».
((( نص املادة / 84ف« :5للوزير األول أن يطلب من املجلس الشعبي الوطين تصويتا بالثقة ،ويف حالة عدم املوافقة عىل
الئحة الثقة يقدم الوزير االول استقالة حكومته»
((( نص املادة /81ف« :1يقدم الوزير االول استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية يف حالة عدم موافقة املجلس الشعبي الوطين
عىل الربنامج املعروض عليه».
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ال خيدمها اوضد توجهاهتا وأهدافها ،فهوعامل إضعاف للسلطة الترشيعية عىل حد قول
الدكتور عبد اهلل بوقفة(((.
 -2جملس األمة عامل من عوامل التعقيد:
ففي احلالة التي يكون فيها متفقا مع املجلس الشعبي الوطين فإنه ال معىن لوجود
جملس األمة ،أما يف احلالة التي يكون فيها اختالف بينه وبني هذا األخري ،فذلك يؤدي إىل
مضيعة الوقت((( وإىل تعقيدات نحن يف غىن عنها ،خاصة زمن األزمات التي حتتاج رسعة
يف اختاذ القرارات وإصدار القوانني املواكبة للتطورات واألحداث.
 -3اإللغاء رضورة اقتصادية:
تقتضيها ظروف اجلزائر االقتصادية((( التي تتطلب حسبهم ترشيدا يف النفقات وجتنبا
لرصف األموال يف ماال طائل منه ،وهذا ينطبق عىل جملس األمة خاصة أن ميزانيته مرتفعة
ومكلفة خلزينة الدولة ،وبالتايل يمكن توجيه األموال املخصصة له لقطاعات اقتصادية
أخرى تساهم يف توفري مناصب شغل وحتسني األوضاع املعيشية للمواطنني.
وقد كانت مناقشة جملس األمة للقانون املنظم لتعويضات عضوالربملان ،مناسبة
لتأجيج هذا االنتقاد ،وإثارة ضجة كبرية حوله ،حيث قدر كل حسب فهمه وكل حسب
هواه هذه التعويضات بعرشات املاليني ،ومل يعتن أحد بام قد ختلفه هذه احلملة من آثار
سلبية ،أدت فيام بعد إىل استنكار املواطن وزعزعة ثقته يف جملس األمة ويف الربملانات بصفة
عامة ،ما أثر عىل املشاركة يف املناسبات االنتخابية الالحقة(((.
 -4أعضاء جملس األمة مجاعة «:((( »beni oui oui
نتيجة لألسلوب الذي يتشكل به ،وهو( )3/2من أعضاء املجالس املحلية البلدية
(((
(((
(((
(((
(((

عبد اهلل بوقفة ،اساليب ممارسة السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،دار هومة ،اجلزائر ،2009 ،ص.311
مسعود شيهوب ،املرجع السابق ،ص.36
صويلح بومجعة ،جملس األمة ضابط احلركات التجاوزية للتوازن واالستقرار ،امللتقى الوطين حول نظام الغرفتني يف
التجربة الربملانية اجلزائرية واألنظمة املقارنة 30-29 ،اكتوبر ،2002ص.130
عبد املجيد جبار ،دور جملس األمة يف احلياة السياسية الوطنية والدولية ،ندوة وطنية حول :دور املجالس الربملانية العليا
يف ترقية الديمقراطية ،جملة الفكر الربملاين ،اجلزائر ،العدد الثاين ،مارس  ،2003ص.94
عبد املجيد جبار املرجع نفسه ،ص.93
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والوالئية و( )3/1يعني من طرف رئيس اجلمهورية ،فإن جملس األمة أصبح جمرد غرفة
للمصادقة عىل القوانني ،وهوحلد اليوم مل يعارض إال عىل نصوصا قليلة من باب إبعاد
الشبهات.
 -5جملس األمة بدعة دستورية:
تعترب خروجا عام عرفته اجلزائر من تنظيم دستور ي((( ،فالدساتري املتعددة التي
نظمت اجلزائر منذ االستقالل سوا ًء دستور  1963أو 1976أو ،1989متسكت بنظام االحادية
الربملانية ،كتوجه يضمن االستقرار املؤسسايت والسيايس يف البالد ،واألزمة التي مرت هبا
اجلزائر -والتي يتحجج هبا البعض كمربر إلنشاء الغرف الثانية  -ال عالقة هلا باألحادية
الربملانية التي كانت تعتمدها بل ألسباب أخرى ،وبالتايل مل تكن هناك أي حاجة ملثل هذا
املجلس.
ب -الرأي املؤيد ملجلس األمة:
ينادي هذا الرأي برضورة املحافظة عىل جملس األمة لعدة اعتبارات منها:
 -1انتشار نظام الغرفتني يف معظم دول العامل :فتبين الكثري من دول العامل لنظام الثنائية
مل يأيت من فراغ وإنام كان نتيجة لنجاحه وفعاليته وقدرته عىل لعب دور حموري يف خمتلف
األصعدة ،فاجلزائر مل تشذ عن القاعدة العامة بل طبقت نظاما تم اختياره يف دول كثرية
قبلها وأثبت نجاعته.
 -2جملس األمة أحسن طريقة لضامن استقرار واستمرارية الدولة واالنتقال اهلادئ
للسلطة خاصة يف حالة الشغور((( ،وجتنب تكرار األزمة التي عصفت باملؤسسات
الدستورية مطلع التسعينيات وكادت أن تؤدي إىل اهنيار تام للجمهورية اجلزائرية ،فهواذن
أفضل وسيلة للحفاظ عىل املصالح احليوية للدولة ومواجهة األوضاع الغري العادية ،نظرا
المتالكه آليات دستورية كثرية متكنه أداء ذلك عىل أكمل وجه.
 -3جملس األمة يثمن رشادة احلكم يف اجلزائر :فالثابت أن املجالس املنتخبة عن طريق
((( عبد الرمحان بلعياط ،جملس األمة بني اجلدل السيايس والواقع امليداين ،ندوة وطنية حول دور املجالس الربملانية العليا يف
ترقية الديمقراطية ،جملة الفكر الربملاين ،اجلزائر ،العدد الثاين ،مارس  ،2003ص.87
((( ملني رشيط ،التجربة الربملانية اجلزائرية يف ظل التعددية ،جملة الفكر الربملاين،اجلزائر ،العدد الرابع ،2004،ص.111
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االقرتاع العام املبارش الرسي هي من أصلب أعمدة الديمقراطية ،لكن التجربة اجلزائرية
الفتية جتعل من العسري مجع كل مقومات االقرتاع الرسي املبارش احلر ،خاصة بعد اهلزة التي
تلقتها التعددية احلزبية فرتة التسعينيات ،لذلك فإنشاء جملس األمة واستعامل طرق مغايرة
يف تشكيله سواء االقرتاع الغري املبارش أو التعيني يزيد من فعالية الربملان ويثمن رشادة
احلكم ،ويظهر ذلك جليا يف ظل شفافية اختيار أعضاء كلتا الطائفتني(((.
 -4الدور الكبري ملجلس األمة عىل املستوى الدويل :ال بد من التذكري بأن جملس األمة
ساهم بصفة متواصلة عىل املستوى الدويل ضمن الدبلوماسية الربملانية يف حتسني ورشح
وضعية اجلزائر يف اخلارج وما جيري فيها فع ً
ال ،فلقد كان من خالل تدخالت بعض أعضائه
أول من رد عىل ذاك السؤال الالأخالقي الذي أراد باإلرهابيني ضحايا ومعذبني يف األرض
أي «من يقتل من؟» ،وكان أيضا أول من ذهب ملالقاة ومواجهة منظامت حقوق اإلنسان
والدفاع عن اجلزائر ،وقد كانت هذه اجلهود عىل خمتلف املستويات املغاربية ،العربية،
اإلفريقية ،األوروبية وحتى األمريكية(((.
 -5طريقة تشكيل جملس األمة جتعله بعيدا عن الضغوطات املبارشة للعملية
االنتخابية ،وجتنب أعضاءه إعطاء الوعود الظرفية واملصلحية ،فهي مؤسسة دستورية يتسم
أعضاؤها باالستقرار يف ممارسة عهدهتم ،ما يساعدهم عىل دراسة ومتحيص النصوص
القانونية بإمعان ودون ترسع أو حماولة إلرضاء ناخبيهم.
 -6جملس األمة مانع الستبداد املجلس الشعبي الوطين :فإذا كان الربملان مكو ًنا من
جملس واحد فليس هناك ما يوقفه عند حده أوخيفف هفواته وقد قيل« :التقسيم يلطف من
شدة احلامس الربملاين ،ويكفل استقرار احلالة املعنوية لألعضاء» ،لذا حرصت العديد من
األنظمة عىل ضبط سلطاهتا الترشيعية ،بتقسيمها(((.

((( حممد بوسلطان ،املرجع السابق ،ص.77
((( عبد املجيد جبار ،املرجع السابق ،ص.95
((( حممود عاطف البنا ،الوسيط يف النظم السياسية ،دون دار النرش ،القاهرة ،مرص.1996-1995 ،
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معا
املبحث الثاين :قواعد سري الربملان املنعقد بغرفتيه ً
بتنصيص املؤسس الدستور ي عىل إنشاء جملس األمة بموجب املادة  98ف ((( 1دستور
 28نوفمرب  ،1996فإنه يكون أعلن رصاحة اعتامد اجلزائر وعىل غرار الكثري من دول العامل
لنظام الثنائية الربملانية ،أو ما يسمى نظام البيكامريالية.
ومن استقراء خمتلف النصوص الدستورية نجد املؤسس اعتمد االستقاللية النسبية
لكل من املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة يف ممارسة مهامهام واختصاصاهتا ،وجتسدت
هذه االستقاللية بصفة فعلية من خالل اعتامد نظام داخيل خاص بكل غرفة من غرفتي
الربملان حيدد صالحياهتا وإجراءات عملها.
من جهة أخرى فاملؤسس الدستور ي مل يغفل التعاون بني الغرفتني يف جوانب
كثرية ،إدراكا منه أن التعاون عامل مهم لتفعيل دورمها عىل الساحة السياسية والقانونية،
وهورضورة حتمية لتحقيق األهداف والغايات من وراء إنشاء نظام الثنائية ،ويظهر هذا
التعاون يف جانب إحدى جوانبه((( من خالل آلية دستورية فعالة تم النص عليها يف دستور
 28نوفمرب  1996وهي «انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا» ،أحيلت املسائل اإلجرائية
والتنظيمية املتعلقة هبا إىل القوانني اخلاصة.
وبصدور القانون العضوي  02-99الذي حيدد تنظيم املجلس الشعبي الوطين
وجملس األمة وعملهام والعالقة بينهام وبني احلكومة ،تم النص عىل أهم القواعد املحددة
للمسائل اإلجرائية املتعلقة بانعقاد الربملان بغرفتيه معا ،إال أن ذلك كان بشكل مقتضب
وموجز ال يتالءم وأمهية هذه اآللية التي تعترب حدثا استثنائ ًيا وتارخي ًيا((( ،خاصة أن احلاالت
الدستورية التي ينعقد فيها هي حاالت مصريية وحمورية ملستقبل الدولة.
وتضمنت املواد  99-98من القانون العضوي  02-99املتعلق بتنظيم املجلس الشعبي
الوطين وجملس األمة وعملهام والعالقة بينهام وبني احلكومة ،حتديدا للجهات الدستورية
((( املادة  98ف 1من دستور  28نوفمرب « 1996يامرس السلطة الترشيعية برملان مكون من غرفتني ،ومها املجلس الشعبي
الوطين وجملس األمة».
((( يظهر التعاون والتنسيق أيضا بني غرفتي الربملان من خالل آلية اللجنة املتساوية األعضاء التي تنشأ من اجل النقاش
للوصول إىل حل وسط عند حدوث خالف حول نص قانوين ،وهذا حسب املادة  120ف 4من دستور  28نوفمرب .1996
((( جاء يف خطاب السيد عبد القادر بن صالح رئيس جملس األمة يف اختتام الدورة االوىل العادية النعقاد الربملان بغرفتيه معا
يوم السبت  8أفريل  2002للتصويت عىل التعديل الدستور ي املتعلق بإدراج اللغة األمازيغية كلغة رسمية «انين عىل قناعة
ان هذا املوقف ليعد انجازا كبريا ويمثل نقطة حتول يف تاريخ االمة.»...
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املخول هلا استدعاء الربملان لالنعقاد يف هيئة مؤمتر واهليئات املختصة برئاسة جلساته،
وأحالت املادة  ((( 100من نفس القانون ضبط إجراءات سريه وكيفيات تنظيم جلساته
إىل النظام الداخيل الذي تعده وتقرتحه جلنة مشكلة من مكتبي الغرفتني تنظم من طرف
رئيسا هلا ويعني مقرر هلا كذلك ،ويمكن أن تتوسع
رئيسيهام ،ويتم تعيني العضو األكرب سنا ً
هذه اللجنة لتشمل أعضاء آخرين يمثلون الكفاءات والشخصيات الوطنية بغاية االستفادة
من آرائهم واستشاراهتم يف جماالت ختصصهم.
ويتم عرض النظام الداخيل املعد من طرف اللجنة املشرتكة للمجلس الشعبي الوطين
معا للمصادقة عليه يف بداية اجللسة.
وجملس األمة عىل الربملان املنعقد بغرفتيه ً
إال أن القانون العضوي  02-99مل يبني األثر القانوين لرفض الربملان املنعقد يف هيئة
مؤمتر التصويت عىل النظام الداخيل يف بداية اجللسة؟ ،فاإلشكال املثار هو :هل يتم إيقاف
اجللسة يف بدايتها وإحالة النظام الداخيل عىل اللجنة املشرتكة لتعديله بام يتوافق مع رؤية
أعضاء الربملان؟ ،ما يعين مزيدا من الوقت يف ظروف خطرية حتتاج رسعة اختاذ القرارات،
نظرا حلساسية
أم أن املصادقة هنا هي إجراء شكيل ال يرتتب عىل انتفائه أي أثر قانوينً ،
وخطورة املوقف الذي اجتمع من اجله الربملان بغرفتيه.
فاألحسن أن يتدارك املرشع اجلزائري هذه النقطة جتنبا لوقوع أي انسداد ،خاصة يف
حالة ما إذا كانت األغلبية الربملانية تشكل موقفا معارضا ملوقف السلطة التنفيذية.
وبمجرد استفاء الربملان املنعقد بغرفتيه جلدول أعامله وانتهاء جلسته ،تستهلك
القواعد واإلجراءات املحددة يف النظام الداخيل مضموهنا وتصبح الغية(((.
معا هو» قرص
جتدر اإلشارة إىل أن املقر املؤقت النعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعني ً
املؤمترات بنادي الصنوبر» ،إىل غاية انجاز مقر خاص يتسع ملثل هذه املؤمترات الكبرية
واحلساسة.

((( املادة  100من القانون العضوي « 02-99تضبط القواعد االخرى لسري الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا يف نظام
داخيل تقرتحه جلنة مكونة من مكتبي الغرفتني يرأسها اكرب االعضاء سنا ،ويصادق عليه الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا
يف بداية جلسته».
((( عامر عوابدي ،رئاسة الربملان يف القانون اجلزائري ،جملة الفكر الربملاين ،جملس األمة ،العدد اخلامس ،2004،ص.112
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معا
املطلب األول :استدعاء الربملان لالنعقاد بغرفتيه ً
تفعيال آللية انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا ،حدد املرشع اجلزائري بموجب
املادة  28من القانون العضوي  02-99املتعلق بتنظيم املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة
وعملهام والعالقة بينهام وبني احلكومة ،اجلهات الدستورية املخول هلا استدعاء الربملان
املجتمع يف هيئة مؤمتر.
ونظرا ألمهية االستدعاء الذي هوبمثابة» الرشط املنبه» الغري ممكن للمجلس الشعبي
الوطين وجملس األمة االحتاد معا بدونه ،فإن املرشع توخى عدة اعتبارات عند حتديده
للجهات صاحبة هذه الصالحية ،أمهها:
عدم إسناد االستدعاء لسلطة دون اخرى تكريسا ملبدأ التوازن بينها ،وعىل هذا
األساس تم اختيار رئيس اجلمهورية من السلطة التنفيذية ورئيس جملس األمة من السلطة
الترشيعية ،كام منح هذا االختصاص لرئيس املجلس الدستور ي ،الذي هويف جزء من
اختصاصاته سلطة قضائية(((.
الفرع األول :اجلهات املخول هلا حق االستدعاء
كام قلنا سابقا منح املرشع اجلزائري هذا احلق لثالث جهات:
أ -رئيس اجلمهورية:
رغم جتنب املرشع اجلزائري منح اختصاص االستدعاء لسلطة دون أخرى يف حماولة
إلعطاء انطباع بوجود توازن يف ذلك ،أال أن استقراء نص املادة  98ف ((( 1من القانون
العضوي ،02-99يبني تكريسها للتوجه العام السائد يف النظام اجلزائري ،واملتمثل يف
تدعيم اختصاصات السلطة التنفيذية وزيادة هيمنتها عىل الترشيعية.
فاملرشع منح حق االستدعاء يف معظم حاالت انعقاد الربملان بغرفتيه معا لرئيس
اجلمهورية ،يف تقييد واضح ملامرسة السلطة الترشيعية صالحياهتا الدستورية ،وربط ذلك
((( مولود ديدان ،مباحث يف القانون الدستور ي والنظم السياسية ،دار بلقيس للنرش ،الدار البيضاء ،اجلزائر ،طبعة،2007
ص.60
((( املادة  98ف 1من القانون «: 02-99جيتمع الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا بناء عىل استدعاء من رئيس اجلمهورية
يف احلاالت املنصوص عليها يف املواد 91:الفقرة  2و 93،95و 102الفقرة االخرية .و 130الفقرة 2و 176من الدستور.»...
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برضورة وجود تنبيه  -االستدعاء  -من السلطة التنفيذية ،األمر الذي من شأنه عرقلة
الدور الرقايب الذي ألجله ينعقد الربملان يف هيئة مؤمتر ،كام أن اشرتاط االستدعاء من طرف
رئيس اجلمهورية يعد مساسا بمبدأ جوهري تقوم عليه األنظمة الدستورية ،هومبدأ الفصل
بني السلطات.
ب -رئيس جملس األمة:
بموجب املادة  ((( 98من القانون العضوي  ،02-99فإن رئيس جملس األمة هو اجلهاز
املمثل للسلطة الترشيعية الذي منح اختصاص استدعاء الربملان لالنعقاد بغرفتيه معا ،مع
مالحظة أن احلاالت التي منح فيها هذا األخري حق االستدعاء قليلة مقارنة باحلاالت
املمنوحة لرئيس اجلمهورية ،بل حتى أهنا نادرة الوقوع.
فرغم كون آلية االنعقاد يف هيئة مؤمتر آلية تتعلق كدرجة أوىل بغرفتي الربملان ،وكان
املفروض منحهام جماال واسعا من الصالحيات ملامرستها بكل استقاللية من أجل تفعيلها
حتقيقا لرشادة اختاذ القرارات ،إال أن ما كان هوالعكس واجتاه واضح إىل حتكم السلطة
التنفيذية يف الترشيعية.
يف نفس السياق ،فقد تم استعباد رئيس املجلس الشعبي الوطين من استدعاء الربملان
لالنعقاد بغرفتيه معا بصفة تامة.
وجتدر اإلشارة هنا إىل نقطة أثارت الكثري من اجلدل ،فاملادة  98من القانون العضوي
 02-99املتعلق بتنظيم غرفتي الربملان وعملهام وعالقتهام باحلكومة -قبل إحالته عىل
املجلس الدستور ي لبحث مطابقة الدستورية حسب املادة  165دستور  28نوفمرب (((- 1996
نصت عىل أن االستدعاء يف احلالة املنصوص عليها باملادة ((( 177دستور  1996هواختصاص
لكل من رئييس املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة ،إال انه بعد اإلحالة ،ارتأى املجلس
الدستور ي أنه ال حيق لرئيس املجلس الشعبي الوطين استدعاء الربملان بغرفتيه معا وأن هذا
((( املادة  98ف ،2ف 3من القانون«: 02-99جيتمع الربملان وجوبا باستدعاء من رئيس جملس االمة ،يف احلاالت املنصوص
عليها يف املادة  88ف ،1ف،3ف 5من الدستور .كام يمكن ان جيتمع الربملان باستدعاء من رئيس جملس االمة يف احلالة
املنصوص عليها يف املادة  177من الدستور ».
((( املادة  165ف 2من دستور « 1996يبدي املجلس الدستور ي ،بعد ان خيطره رئيس اجلمهورية رايه وجوبا يف دستورية
القوانني العضوية بعد ان يصادق عليها الربملان».
((( املادة  177من دستور « 1996يمكن لثالثة أرباع (¾) اعضاء غرفتي الربملان املجتمعتني معا ،ان يبادروا باقرتاح تعديل
الدستور عىل رئيس اجلمهورية الذي يمكنه عرضه عىل االستفتاء الشعبي ويصدره يف حالة املوافقة عليه».
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احلق يقترص عىل رئيس جملس األمة فقط ،وهذا خروجا عن اختصاصات املجلس الدستور
ي وحلوال حمل املرشع بتعديل النص األصيل الذي خيول لرئييس املجلسني عىل حد سواء
حق االستدعاء(((.
وقد برر املجلس الدستور ي رأيه برضورة الفصل يف اهليئة التي هلا حق استدعاء
الربملان لالنعقاد بغرفتيه معا يف احلالة املنصوص عليها باملادة  177دستور  ،1996وعدم ترك
االختصاص مشرتكا بني رئييس املجلسني ما قد خيلق تداخال يف االختصاصات يرتتب عنه
خالف ورصاع بينهام وحماولة كل جملس التحكم يف اآلخر أوعرقلته ،وكذلك بناء عىل املركز
الدستور ي ملجلس االمة الغرفة العليا يف هرم السلطة الترشيعية والدور احلساس واملهم
لرئيسه خاصة يف حال شغور رئاسة اجلمهورية ،وبرر كذلك املجلس الدستور ي تعديله
للامدة  98من القانون العضوي  02-99بعدم قابلية جملس االمة للحل وبالتايل استقراره
وديمومته مقارنة باملجلس الشعبي الوطين.
وبناءا عىل ما سبق عدل املجلس الدستور ي املادة  98من القانون العضوي -99
 ،02ونص عىل صالحية رئيس الغرفة الثانية دون رئيس الغرفة االوىل يف استدعاء الربملان
املجتمع بمجلسيه معا.
ج -رئيس املجلس الدستور ي:
نظرا للصالحيات اهلامة لرئيس املجلس الدستور ي والذي يمكن اعتباره الرجل
الثالث يف الدولة بعد رئيس جملس األمة ،كونه رئيسها يف حالة اقرتان إستقالة أووفاة رئيس
اجلمهورية بشغور رئاسة جملس األمة ،فإن املادة  98ف 1من القانون العضوي 02-99
نصت عىل منحه صالحية استدعاء الربملان املجتمع بغرفتيه معا يف احلالة املنصوص عليها
باملادة  99ف 4دستور  1996إىل جانب رئيس جملس األمة.
فتحليل نص املادة  98ف((( 1من القانون العضوي  02-99حتليال قانونيا دستور
يا متسلسال ومرتبطا بغريه من النصوص الدستورية خاصة املادة  88و 90دستور 1996
((( دليلة عيايش ،العالقة بني املجلس الشعبي وجملس االمة يف اجلزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف القانون ،كلية
احلقوق ،جامعة قسنطينة ،2004-2003 ،ص .110
((( املادة  98ف 1من القانون العضوي ...« 02-99وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة يف احلالة املنصوص
عليها باملادة  90الفقرة .»4
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يوصلنا إىل نتيجة هامة هي أن املؤسس الدستور ي نظم حالة دستورية رغم اعتبارها نادرة
الوقوع ،إال أن ذلك ال يعفي من تنظيم إجراءات مواجهتها حال وقوعها.
فقد تضمنت املادة  88دستور  1996تنظيام حلالة اقرتان شغور منصب رئاسة اجلمهورية
باالستقالة أو الوفاة بشغور منصب رئيس جملس األمة ألي سبب كان ،ونصت أن رئيس
املجلس الدستور ي هو من يتوىل رئاسة الدولة يف هذه احلالة ملدة ال تتجاوز  60يوما،
يتم خالهلا تنظيم انتخابات الختيار رئيس للجمهورية ،أي أن رئيس املجلس الدستور ي
خالل هذه الفرتة االنتقالية يكتسب صفة رئيس الدولة.
كذلك املادة  90ف  ((( 4من الدستور نصت عىل أنه خالل الفرتتني االنتقاليتني 45
يوما التي يتوىل فيها رئيس جملس األمة رئاسة الدولة بالنيابة يف حالة حدوث مانع لرئيس
اجلمهورية حسب املادة  88من الدستور  ،وفرتة  60يوما التي يتوىل فيها رئيس جملس األمة
رئاسة الدولة يف حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية وكذلك رئيس املجلس الدستور ي
الذي يمكن أن يتوىل رئاسة الدولة يف حالة اقرتان شغور رئاسة اجلمهورية مع رئاسة جملس
االمة ،فإنه ال يمكن تطبيق أحكامها -أحكام املادة  90ف  -4إال باستدعاء الربملان املنعقد
بغرفتيه معا.
وبالتايل فاجلهازين الدستور يني الذين يمكن هلام أن يكتسبا صفة رئيس الدولة يف
حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية مها رئيس جملس األمة ورئيس املجلس الدستور ي،
أما رئيس الدولة بالنيابة فيكتسبها رئيس جملس األمة خالل فرتة  45يوما من حدوث مانع
لرئيس اجلمهورية.
املادة  98ف  1من القانون  02-99نصت يف فقرهتا األوىل عىل منح حق استدعاء
الربملان لالنعقاد بغرفتيه املجتمعتني معا يف احلالة املحددة باملادة 90ف ،4لكل من رئيس
الدولة بالنيابة أي رئيس جملس األمة يف فرتة  45يوما ،ورئيس الدولة الذي يقصد به رئيس
جملس األمة يف حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية وكذلك رئيس املجلس الدستور ي
يف حالة اقرتان شغور رئاسة اجلمهورية بشغور رئاسة جملس األمة وملدة ال تتجاوز  60يوما
يتم فيها تنظيم انتخابات رئاسية.

((( املادة  90ف«: 4ال يمكن خالل هاتني الفرتتني تطبيق احكام املواد  93،94،95،97 ،91من الدستور اال بموافقة الربملان
املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،بعد استشارة املجلس الدستور ي واملجلس االعىل لألمن»
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إذن فرئيس الدولة املخول له دستور يا استدعاء الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني
معا طبقا لنص املادة  90ف 4هوكل من رئيس جملس األمة ورئيس املجلس الدستور ي.
الفرع الثاين :اهليمنة التنفيذية واقعيا عىل استدعاء الربملان بغرفتيه
نظريا ،املؤسس الدستور ي منح اختصاص استدعاء الربملان بغرفتيه لثالث هيئات
كام بينا سابقا هي :رئيس اجلمهورية ،رئيس جملس األمة ،رئيس املجلس الدستور ي.
لكن واقعيا عكس ذلك ،فاحلاالت التي تم فيها انعقاد الربملان يف هيئة مؤمتر تثبت بام
ال يدع جماال للشك هيمنة السلطة التنفيذية عىل دواليب السلطة وحتكمها يف بقية املؤسسات
الدستورية.
فمنذ اعتامد نظام الثنائية الربملانية بإنشاء جملس األمة كغرفة ثانية بموجب املادة  98من
دستور  ،1996عرفت اجلزائر ثالث حاالت انعقاد للربملان يف هيئة مؤمتر ،حالتان تتعلقان
بتعديل الدستور حسب ما تنص عليه املادة  176من دستور  ،1996واحلالة الثالثة متعلقة
باالستامع خلطاب رئيس اجلمهورية الفرنسية.
واملالحظ يف هذه احلاالت وخاصة املتعلقة بتعديل الدستور  ،أنه رغم كون األغلبية
الربملانية يف املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة موافقة لفكرة التعديل الدستور ي بل
يمكن القول أهنا هي من كانت تنادي بذلك((( ،وكان يمكن أن يعتمد الربملان صالحياته
الدستورية املنصوص عليها باملادة  177دستور  1996ويقرتح تعديل الدستور بنفسه ،إال أن
السبق كان للسلطة التنفيذية وكان التعديل بمبادرة من رئيس اجلمهورية الذي استدعى
الربملان لالنعقاد بغرفتيه املجتمعتني معا ،ما يمثل إضعافا للمؤسسة الترشيعية وحماولة
إلضفاء وصاية عليها من السلطة التنفيذية.
جتدر اإلشارة أن رئيس اجلمهورية يف إحدى احلاالت أقدم عىل استدعاء الربملان
لالنعقاد يف هيئة مؤمتر بشكل خارق ألحكام الدستور وللامدة  98من القانون العضوي
 02-99التي حتدد احلاالت املمكن فيها انعقاد جمليس الربملان معا.
(((  1-فأحزاب التحالف الرئايس (جبهة التحرير الوطين ،التجمع الوطين ،حركة جمتمع السلم) ،والتي متلك األغلبية يف
الربملان كانت يف كل مرة تردد مطلبها تعديل الدستور من أجل السامح لرئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالرتشح
لعهدة ثالثة عن طريق تعديل املادة  174من دستور  ،1996ومن ذلك ما قاله عبد العزيز بلخادم االمني العام لالفالن بعد
اعالن رئيس اجلمهورية عن نيته يف تعديل الدستور «:لقد وعد حزبنا هبذا التعديل الدستور ي وقد حتقق ذلك.»...
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فقد استدعى رئيس اجلمهورية الربملان بغرفتيه لالستامع خلطاب رئيس اجلمهورية
الفرنسية «جاك شرياك» بمناسبة زيارته اجلزائر يوم  02مارس  ،((( 2003رغم أن هذه احلالة
خترج عن احلاالت املحددة حرصا النعقاد الربملان يف هيئة مؤمتر ،وبرر رئيس اجلمهورية
مبادرته قانونا بنص املادة  118من الدستور التي تسمح له باستدعاء الربملان لالنعقاد يف
دورة غري عادية ،لكن التفسري الدستور ي الصحيح هلذه املادة يفيد أن االنعقاد يف دورة غري
عادية ال يكون بصورة مؤمتر أي املجلسني معا ،بل بعقد كل منهام اجتامعاته بشكل مستقل.
وتم االستدعاء بموجب املرسوم الرئايس  ،71-03وحدد تاريخ االنعقاد يوم 02
مارس  2003بقرص املؤمترات نادي الصنوبر.
مما سبق يالحظ أن قلة النصوص القانونية املنظمة النعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني
معا ،وعدم حتديد اإلجراءات بصفة دقيقة غري قابلة ألي تأويل أومناورة أدت الستعامل هذه
اآللية بشكل خمالف ألحكام الدستور  ،األمر الذي حيتم تدارك النقص بإضفاء تعديالت
عىل القانون العضوي  02-99أو إصدار قوانني عضوية جديدة حتدد وتنظم بدقة إجراءات
انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا.
املطلب الثاين :رئاسة الربملان املنعقد بغرفتيه معا
تضمن القانون العضوي  02-99املتعلق بتنظيم املجلس الشعبي الوطين وجملس
األمة وعملهام والعالقة بينهام وبني احلكومة يف فصله اخلامس املخصص النعقاد الربملان
بغرفتيه املجتمعتني معا وعىل قلة مواده واقتضاهبا ،حتديدا لألجهزة الدستورية املخولة
رئاسة الربملان املجتمع يف هيئة مؤمتر ،مستثنيا ترك ذلك للنظام الداخيل ،نظرا حلساسية هذا
اإلجراء وأمهيته خاصة أن رئيس االجتامع يتمتع بصالحيات واسعة يمكن أن يثور ألجلها
خالف يرض مصالح الدولة واستقرارها.
هلذا اختار املرشع اجلزائري شخصيتني دستور يتني تفرتض فيهام الكفاءة والوطنية
التي متكنهام من تسيري اجتامع هبذه األمهية ،وهاتني الشخصيتني مها :رئيس جملس األمة
ورئيس املجلس الشعبي الوطين.

((( املادة  01من املرسوم الرئايس « :71 03-يستدعى الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ابتداء من  02مارس »2003
ونصت املادة  02من نفس املرسوم «يتضمن جدول دورته غري العادية ،خطاب فخامة رئيس اجلمهورية الفرنسية».

- 26 -

الفرع األول :االخالل بالتوازن يف توزيع صالحية الرئاسة
بمقارنة احلاالت التي منح فيها رئيس جملس األمة صالحية رئاسة جلسات
الربملان املنعقد بغرفتيه معا باحلاالت التي منح فيها رئيس املجلس الشعبي الوطين نفس
االختصاص ،نخلص إىل نية املؤسس تفضيل رئيس جملس األمة يف الرئاسة.
أ -رئيس جملس األمة:
نصت املادة  99ف ((( 1من القانون العضوي  02-99عىل حاالت رئاسة الربملان
بغرفتيه معا من طرف رئيس جملس األمة ،بحيث تم استثناؤه يف حالة وحيدة.
فبعد تضييق اختصاصه يف االستدعاء مقابل رئيس اجلمهورية ،منح رئيس جملس
األمة صالحية رئاسة أغلب حاالت انعقاد جمليس الربملان معا عىل حساب رئيس املجلس
الشعبي الوطين ،األمر الذي يعد إخالال واضحا بمبدأ التوازن بني غرفتي الربملان أدى إىل
ظهور عديد االنتقادات سنأيت عىل مناقشتها فيام بعد.
وتبقى مسألة النيابة فراغا قانونيا ينبغي تنظيمه ،فاملادة  99ف 1من القانون العضوي
 02-99أمهلت هذه النقطة اهلامة ,أي نيابة رئيس جملس األمة عند رئاسته الجتامعات
الربملان املنعقد بغرفتيه والشخصية التي هلا حق استخالفه يف حال وقوع مانع جيعل رئاسته
لالجتامع غري ممكنة.
وقد أثارت هذه القضية إشكاال قانونيا كبريا بمناسبة التعديل الدستور ي اخلاص
باعتامد اللغة األمازيغية كلغة رسمية للدولة ،إذ استعىص عىل رئيس جملس األمة آنذاك
رئاسة اجتامع الربملان املنعقد بغرفتيه للمصادقة عىل هذا التعديل نظرا لظروفه الصحية
السيئة ،فطرح السؤال حول من حيق له قانونا نيابة رئيس جملس األمة وبالتايل رئاسة اجتامع
جمليس الربملان معا ،وكان رئيس املجلس الشعبي الوطين من ترأس االجتامع ،يف تعد واضح
عىل أحكام القانون ،كونه مل ينص عليه كشخصية هلا حق ذلك(((.

(((  1-املادة  99ف 1من القانون العضوي «:02-99يرأس الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا رئيس جملس األمة يف
احلاالت املنصوص عليها يف املادة  88الفقرات  3،4،5واملواد  91الفقرة  2،93،95،102الفقرة األخرية و 130الفقرة
 2،176،177من الدستور »
((( دليلة عيايش ،املرجع السابق ،ص .114
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كذلك رئيس جملس األمة ترأس اجتامعا غري دستور ي للربملان بغرفتيه معا بمناسبة
االستامع خلطاب رئيس اجلمهورية الفرنسية.
فالواقع يبني أن حالتني اثنتني من ثالث اجتمع فيها الربملان يف هيئة مؤمتر كانت فيهام
الرئاسة بصفة غري قانونية ،ما يستوجب أوال :تدارك النقائص يف القانون العضوي 02-99
خاصة ما يتعلق بالنيابة ،وثانيا رضورة التقيد بالنصوص القانونية والدستورية واحرتامها.
ب -رئيس جملس الشعبي الوطين:
منح رئيس املجلس الشعبي الوطين بموجب املادة  99ف((( 2من القانون العضوي
 02-99حالة وحيدة لرئاسة الربملان املنعقد بغرفتيه ،هي احلالة املنصوص عليها يف املادة
90ف 4دستور  ،1996لكن باإلطالع عىل رأي((( املجلس الدستور ي املتعلق برقابة مدى
دستورية القانون العضوي  ،02-99نجد أن نية املرشع اجلزائري يف البداية مل تتجه إىل
تفضيل رئيس الغرفة الثانية عىل رئيس الغرفة األوىل ،بل أنه يف نص املادة  99من القانون
العضوي  02-99قبل إحالته ملطابقة الدستورية أخذ بمبدأ تناوب رئييس املجلسني عىل
الرئاسة إلضفاء نوع من التوازن بينهام.
غري أن املجلس الدستور ي ارتأى أن التناوب الذي اعتمده املرشع هومبدأ يتعارض
مع روح الدستور  ،ومل يكتف عند هذا احلد بل جتاوزه ونصب نفسه مكان املرشع بتعديله
لنص القانون االصيل املحال عليه ،وقام بتوزيع احلاالت التي يرأس فيها رئيس جملس
األمة ورئيس املجلس الشعبي الوطين الربملان املجتمع يف هيئة مؤمتر ،يف انتهاك صارخ
ألحكام الدستور وخروج واضح عن اختصاصاته وصالحياته.
وقد واجه هذا االنتهاك الدستور ي انتقادات واسعة ومناداة برضورة العودة ملبدأ
التناوب يف الرئاسة ،إال أن املجلس الدستور ي أرص عىل مربراته التي يرى فيها الصواب.
الفرع الثاين :أفضلية رئيس جملس األمة يف الرئاسة بني مؤيد ومعارض
تصاعدت اآلراء وتضاربت حول منح رئيس جملس األمة أفضلية رئاسة جلسات
((( املادة  99ف 2من القانون العضوي«: 02-99ويرأس الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا رئيس املجلس الشعبي
الوطين يف احلالة املنصوص عليها يف املادة  90الفقرة  4من الدستور ».
((( رأي املجلس الدستور ي رقم /08ر.ق.ع/م.د 99/املؤرخ يف  21فيفري 1999املتعلق بمطابقة القانون العضوي02-99
للدستور.
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الربملان املنعقد بغرفتيه معا ،وراح كل طرف يرسد احلجج املربرة لرأيه والتي يرى أهنا
الصواب الالزم اعتامده والعمل به.
وانقسمت هذه اآلراء إىل اجتاهني اثنني :رأي يرى أن عني السداد هوما تبناه املجلس
الدستور ي بمنح رئيس جملس األمة األولوية ،ورأي يرى برضورة احرتام التوازن بني
غرفتي الربملان واعتامد مبدأ التناوب يف الرئاسة.
أ -الرأي املؤيد:
يدافع أصحاب هذا الرأي عن االجتاه الذي سلكه املجلس الدستور ي((( ومنحه
صالحية رئاسة أغلب حاالت انعقاد الربملان بغرفتيه لرئيس جملس األمة ،وذلك بناءا عىل
عدة اعتبارات يرون أهنا قوية بالقدر الذي يدحض االنتقادات املوجهة هلم:
 -1االختصاص الدستور ي لرئيس جملس األمة أثناء شغور منصب رئيس اجلمهورية
وتوليه رئاسة الدولة جيعل مركزه الدستور ي أقوى من مركز رئيس املجلس الشعبي
الوطين ،فهوالضامن الستقرار املؤسسات واستمرارية الدولة ،ما يمنحه أفضلية رئاسة
اجتامع الربملان بغرفتيه معا.
 -2عدم قابلية جملس األمة للحل جيعل منه مؤسسة دستورية تتسم باالستمرارية
والديمومة خاصة أوقات األزمات ،عكس املجلس الشعبي الوطين الذي يمكن لرئيس
اجلمهورية حله ما جيعله مهددا يف أي وقت ،فال يمكن منح رئيسه إذن اختصاصا دستور يا
حساسا كرئاسة الربملان املنعقد بغرفتيه.
 -3إن منطق وفلسفة نظام ازدواجية السلطة الترشيعية جيعل جملس األمة الغرفة
العليا وظيفيا وموضوعيا واملجلس الشعبي الوطين الغرفة السفىل ،وبحكم النظام الربملاين
اجلديد يف ظل دستور  1996القائم عىل نظام املجلسني ،جيب أن يتوىل رئيس جملس األمة
رئاسة جلسات الربملان املنعقد بغرفتيه معا(((.
 -4إنشاء جملس األمة كغرفة ثانية يف اجلزائر كان بغرض محاية استقرار الدولة واحلفاظ
عىل املؤسسات الدستورية فيها ،عن طريق تزويده بمجموعة اختصاصات وصالحيات
((( رأي املجلس الدستور ي ،املرجع السابق.
((( عامر عوابدي ،املرجع السابق ،ص .112
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دستورية متكنه أدائه مهامه هذه ،فال يعقل أن متنح الصالحيات واالختصاصات للمجلس
الشعبي الوطين ورئيسه يف حني يتحمل املسؤولية جملس األمة.
ب -الرأي املعارض:
يرفض هذا الرأي بشدة منح رئيس جملس األمة أفضلية عىل حساب رئيس جملس
الشعبي الوطين يف رئاسة الربملان املنعقد بغرفتيه معا ،ويعلل ذلك بام ييل:
 -1إن إعطاء رئيس جملس األمة صالحية رئاسة معظم حاالت انعقاد الربملان بغرفتيه
معا اخالل ومساس بمبدأ التوازن املقرر دستور يا بني غرفتي الربملان ،يؤدي إىل ترجيح
كفة الغرفة الثانية عىل األوىل قد ينتج عنه رصاع بينهام وحماولة إحدامها التحكم يف األخرى.
 -2املجلس الدستور ي ال حيق له دستور يا التدخل لتعديل القوانني بام يتالءم مع
آرائه ،بل وظيفته هي رقابة مدى مطابقتها لنصوص الدستور واحلكم بدستور يتها من
عدمه ،وتعديله للقانون األصيل املحال عليه الذي كان قد تبىن مبدأ التناوب والقيام بتوزيع
حاالت الرئاسة من جديد هوخرق رصيح لنصوص الدستور.
 -3إن جعل قابلية املجلس الشعبي الوطين للحل أساسا إلبعاد رئيسه من رئاسة
الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر ال حمل له من الصحة وال يؤثر بتاتا يف ترجيح الرئاسة لصالح
رئيس جملس األمة ،ألنه يف الواقع مانع حقيقي من حصول اجتامع الربملان بمجلسيه أصال
لعلة واحدة هي انعدام أحد جملسيه ،ومن ثم فاحلديث عن رئاسة االجتامع تصبح عندها
أمرا دون حمل(((.
 -4املركز الدستور ي لرئيس جملس األمة والصالحيات املمنوحة له خاصة فرتة
شغور رئاسة اجلمهورية ال تعين تفضيله عىل رئيس املجلس الشعبي الوطين ,بل اهلدف
وراء ذلك محاية استقرار الدولة ومؤسساهتا ال غري ،ومن ثم فاعتبار هذه النقطة كأساس
الستبعاد رئيس الغرفة األوىل من الرئاسة غري صحيح.
 -5رضورة اعتامد مبدأ التناوب يف رئاسة الربملان املنعقد بغرفتيه معا الذي تبناه املرشع
اجلزائري قبل احالة القانون العضوي  02-99عىل املجلس الدستور ي الذي قام بتعديله،
ألنه خيلق توازنا ومساواة بني املجلسني من شأهنا جتنيب نشوب خالفات ورصاعات بينهام.
((( دليلة عيايش ،املرجع السابق ،ص.116
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الفصل األول :انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا خالل الظروف العادية
نتناول يف هذا الفصل احلاالت الدستورية النعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا،
ونحاول مناقشة خمتلف املفاهيم املتعلقة هبا ،واإلجراءات والرشوط الواجب توافرها
إلعامهلا ،مع الرتكيز عىل دور الربملان ومدى فعاليته خالهلا.

املبحث األول :تعديل الدستور
إذا كان الدستور هوحامي حقوق وحريات األفراد واملواطنني ،والضامنة األساسية
لتجسيد الديمقراطية عىل أرض الواقع ،فقواعده أيضا بحاجة للحامية وبدرجة أوىل:
احلامية من التعديل املستمر الذي يمكن أن تتسبب فيه التيارات واألهواء السياسية املختلفة
املمسكة بدواليب السلطة ،أوالظروف الطارئة التي متر هبا الدولة سواء كانت سياسية,
اقتصادية ،اجتامعية...الخ((( ،ما ينتج عنه فوىض واضطراب يف تنظيم وسري سلطات
الدولة ،ومساس بحقوق وحريات األفراد ،وبالتايل الدخول يف الالإستقرار الدستور ي.
فمن أهم املبادئ التي تقوم عليها األنظمة املعارصة وهتدف حلامية قواعد الدستور
«مبدأ سموالدستور » ،الذي يعين تبوءه قمة اهلرم القانوين يف الدولة واعتامد قواعده
كمرجعية أساسية لتقدير مدى مالءمة النصوص القانونية األخرى  -ترشيعات ،مراسيم،
تنظيامت  -لتسيري شؤون الدولة.
لكن سمو قواعد الدستور ال يعين مجوده شكال وحظر أي تعديل أو تغيري ألحكامه
بام يتوافق ومستجدات الواقع ،ما جيعله حجر عثرة يف طريق التطور واالستمرارية ،فسموه
ال يتعارض مع قابليته للتعديل والتطوير وإضفاء مرونة عليه ،لكن مع رضورة التقيد
بإجراءات حمددة ومعقدة نوعا ما ختتلف عن إجراءات تعديل النصوص القانونية العادية
األقل مرتبة(((.
وهذا ما تبناه القائمون عىل دستور  28نوفمرب  1996حني اشرتطوا جمموعة إجراءات
معقدة نسبيا لتعديل أحكامه.
((( جعفر عبد السادة ،هبري الدراجي ،تعطيل الدستور  -دراسة مقارنة -دار احلامد ،دون عنوان  ،2009ص .58
((( أمحد سعيفان ،األنظمة السياسية واملبادئ الدستورية العامة ،منشورات احللبي احلقوقية ،سوريا ،2008 ،ص .69
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ولعل أهم ما يميز اإلجراءات املتعلقة بتعديل الدستور اجلزائري خاصة بعد اعتامد
نظام الثنائية الربملانية ،هو إرشاك غرفتي الربملان إىل جانب رئيس اجلمهورية يف خمتلف
مراحل التعديل سواء عىل مستوى املبادرة أو املصادقة ،يف حماولة إلظهار توازن مؤسسايت
بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية.
فإرشاك الربملان بغرفتيه معا يف املبادرة باقرتاح التعديل الدستور ي عن طريق آلية
االنعقاد يف هيئة مؤمتر يرجع لكونه املمثل احلقيقي لكافة أطياف الشعب وفئاته واألقدر
واألقرب ملعرفة تطلعاته وطموحاته ،وعىل أساسها يقرتح تعديالت تتالءم معها يمكن
للسلطة التنفيذية أن تكون غضت البرص عنها ألهنا ال توافق توجهاهتا.
أما إرشاكه يف املصادقة عىل تعديل الدستور فهووسيلة هامة حلامية نصوصه وضامن
استقرارها ،وأداة كبح جلامح السلطة التنفيذية يف تغيريه وتبديله بام يناسب سياساهتا املختلفة
التي قد تؤثر سلبا عىل حريات وحقوق األفراد وعىل استقرار الدولة نفسها.
مع العلم أن الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا قد انعقد مرتني لتعديل الدستور منذ
استحداث هذه اآللية يف دستور  28نوفمرب .1996
املطلب األول :اقرتاح الربملان بغرفتيه معا تعديل الدستور
خالفا لدستور  23فيفري  1989الذي اقترصت فيه مبادرة تعديل الدستور عىل رئيس
اجلمهورية((( ،فإن املؤسس يف دستور  28نوفمرب  1996وتيقنا منه بحساسية هذه العملية
وتأثريها عىل خمتلف األصعدة خاصة ما تعلق منها بعملية تنظيم سلطات الدولة وحقوق
األفراد ،منح الربملان املنعقد بغرفتيه معا صالحية املبادرة باقرتاح تعديل الدستور مع حتديده
لرشوط جيب توافرها.
الفرع األول :رشوط تعديل الدستور باقرتاح من غرفتي الربملان معا
اعتمد دستور  28نوفمرب  1996عىل مبدأ االتصال واالنفصال بني املؤسستني الترشيعية

((( فوزي اوصديق ،الوايف يف رشح القانون الدستور ي ،السلطات الثالث ،اجلزء الثالث ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن
عكنون ،اجلزائر ،2004،ص ص .311-309
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والتنفيذية ،فعمد عىل إضفاء رشاكة بينهام يف تعديل الدستور بمبادرة من رئيس اجلمهورية
أوباقرتاح من أعضاء الربملان(((.
فاملادة  ((( 177من دستور  1996التي منحت صالحية املبادرة باقرتاح تعديل الدستور
ألعضاء غرفتي الربملان اشرتطت أن تكون هذه املبادرة مقدمة من طرف ثالث أرباع (¾)
عىل األقل أعضاء املجلسني املنعقدين يف هيئة مؤمتر ،ما يعين رضورة احتادمها معا لتحريك
هذه الصالحية.
بعد ذلك يتم تقديم اقرتاح التعديل الدستور ي إىل رئيس اجلمهورية الذي خص
وحده بصالحية عرضه عىل االستفتاء الشعبي ،وهنا تظهر اهليمنة التنفيذية فيام خيص مبادرة
املجلسني ،فبدون إحالة رئيس اجلمهورية االقرتاح الربملاين عىل االستفتاء الشعبي الدستور
ي((( فإنه يعترب كأن مل يكن.
وبالتايل فاقرتاح تعديل أعضاء غرفتي الربملان للدستور حتى يتجسد واقعيا جيب
توفر جمموعة رشوط مرتابطة ومعقدة:
أوهلا تقديمه من طرف ثالث أرباع (¾) أعضاء غرفتي الربملان املجتمعتني معا،
وهوأمر صعب يتطلب توافقا كبريا بني املجلسني خاصة مع تواجد الثلث املعني من طرف
رئيس اجلمهورية ،والذي بإمكانه التأثري يف باقي أعضاء جملس األمة ومحلهم للتصويت
ضد االقرتاح بحكم عالقته وقربه منهم ،وبالتايل يمكن للسلطة التنفيذية أن تستعمل هذه
النقطة إلعاقة أي اقرتاح لتعديل الدستور من طرف أعضاء الربملان ومنع توفر نسبة ثالث
أرباع (¾) أعضاء املجلسني املنعقدين يف هيئة مؤمتر.
كام أن منح احلرية لرئيس اجلمهورية يف عرض االقرتاح عىل االستفتاء من عدمه
هو بمثابة «حق الفيتو» الذي من ورائه حتكم يف ممارسة السلطة الترشيعية لصالحياهتا
الدستورية.
وحتى إن توفر الرشطان السابقان فيمكن للشعب رفض اقرتاح تعديل الدستور إذا مل
((( عبد اهلل بوقفة ،الدستور اجلزائري ،نشأة ،فقها ،ترشيعا ،دار اهلدى ،اجلزائر ،2005 ،ص.71
((( تنص املادة  177من الدستور اجلزائري « :1996يمكن ثالثة أرباع (¾) أعضاء غرفتي الربملان املجتمعتني معا ،أن يبادروا
باقرتاح تعديل الدستور عىل رئيس اجلمهورية الذي يمكنه عرضه عىل االستفتاء الشعبي ،ويصدره يف حالة املوافقة عليه».
((( االستفتاء الدستور ي هوذلك النوع من االستفتاء الذي ينصب عىل إقرار دستور الدولة أوتعديله ،ويتمثل يف عرض
مرشوع الدستور أوتعديل -بعد إعداده  -عىل التصويت الشعبي للموافقة أوالرفض ،ارجع ماجد راغب احللو،
االستفتاء الشعبي ،دار املطبوعات اجلامعية ،اإلسكندرية ،مرص 1982 ،ص  171وما بعدها.
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يرقى إىل مستوى تطلعاته -فالشعب سيد نفسه -أما إذا منحه املوافقة فإنه يصبح هنائيا يقوم
بعدها رئيس اجلمهورية بإصداره.
وجتدر اإلشارة هنا إىل نقطة غريبة نصت عليها املادة  ((( 175من دستور  1996واملتعلقة
برفض الشعب املوافقة عىل التعديل الدستور ي ,حيث يعترب التعديل الغيا إذا مل يصوت
الشعب عليه باألغلبية املطلوبة ،لكن الفقرة األخرية من نفس املادة نصت أنه ال يمكن
عرض مرشوع التعديل عليه من جديد خالل نفس الفرتة الترشيعية ،وبمفهوم املخالفة
يمكن إعادة طرحه عند انتخاب برملان جديد وهنا مكمن الغرابة ،فلامذا يعاد طرح مسألة
سبق عرضها عىل الشعب واستفتاؤه فيها وأعطى رأيه بالرفض؟ فلو كانت املسألة متعلقة
برفض أعضاء الربملان للتصويت عليها لكان األمر معقوال وقلنا يمكن أن يأيت برملان
يصوت عىل املبادرة باإلجياب ،أما وأن الشعب هونفسه لن يتغري بعد  05سنوات فهذا غري
معقول ألنه صاحب السيادة يف الدولة ،فإن كان قد أبدى رأيه فال حمل أن يستفتى مرة ثانية
عىل يشء سبق رفضه(((.
الفرع الثاين :مدى فعالية متتع غرفتي الربملان معا بحق تعديل الدستور
كانت وال زالت مسألة متتع الربملان بغرفتيه معا بصالحية تعديل الدستور حمل شد
وجذب بني رأيني رئيسيني:
األول يدافع عن توجه املؤسس الدستور ي ،والثاين يرى انه اختصاص صوري غايته
تكريس سيطرة السلطة التنفيذية عىل الترشيعية ال غري.
أ -الرأي املؤيد ملنح الربملان بغرفتيه صالحية اقرتاح تعديل الدستور :
أهم احلجج التي يدعم هبا هذا االجتاه رأيه هي:
 -1منح اختصاص تعديل الدستور للربملان املنعقد بغرفتيه معا هوجتسيد للتوازن

((( نصت املادة  175دستور  28نوفمرب « 1996يصبح القانون الذي يتضمن مرشوع التعديل الدستور ي الغيا اذا رفضه
الشعب ،وال يمكن عرضه من جديد عىل الشعب خالل الفرتة الترشيعية».
((( حممد نارص بوغزالة ،تعديل الدستور بالصياغة القانونية ،امللتقى الدويل الثاين حول التعديالت الدستورية يف البلدان
العربية 7-6-5،ماي  ،2008جامعة عامر ثليجي ،األغواط ،املطبعة العربية ،اجلزائر ،ص .183
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اخلارجي بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية وتكريس للمساواة بينهام((( ،فدستور
 23فيفري- 1989حسب هذا الرأي -كان جمحفا يف حق جمليس الربملان بمنحه هذا
االختصاص لرئيس
اجلمهورية فقط ،ما يمكن أن يؤدي حسبهم إىل استبداده يف حال قام بتعديل الدستور
بام خيدم سياساته وتوجهاته ،دون أن توجد سلطة أخرى تستطيع إيقافه(((.
لكن منح هذه الصالحية للسلطة الترشيعية يف دستور  1996من شأنه فرض رقابة عىل
السلطة التنفيذية عن طريق اقرتاح تعديالت حتد سلطاهتا ،أوتكون مضادة لتعديالهتا
التي تبتغي هبا املساس بحقوق وحريات األفراد أوباستقرار مؤسسات الدولة.
 -2اشرتاط انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا القرتاح تعديل الدستور حيقق توازنا
داخليا بني املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة ،فينعكس عىل التوازن املؤسسايت
وجيعل املساواة قائمة بينهام طيلة مراحل العملية ،بحيث يتحكم كل منهام يف إعامل
حق اآلخر عىل هذا املستوى(((.
فال يمكن للمجلس الشعبي الوطين االستغناء عن جملس األمة رغم العدد األكثر
ألعضائه ،وال ملجلس األمة أن يبادر باقرتاح التعديل دون املجلس الشعبي الوطين ،لعدم
قدرة أي منهام حتقيق النصاب الدستور ي الالزم منفردا ،فاحتادمها وحتوهلام لكتلة واحدة
هوالسبيل إذن ملامرسة صالحيتهام يف اقرتاح التعديل الدستور ي.
والغاية وراء ذلك خلق تعاون وتضامن بني الغرفتني وحتقيق انسجام يف عالقتهام.
 -3انتخاب معظم أعضاء غرفتي الربملان جيعلهم األكثر متثي ً
ال ألفراد الشعب واألقرب
إليه واألكثر معرفة لتطلعاته وآماله ،فبمبادرهتم لتعديل الدستور حيولون هذه
التطلعات إىل حقائق ملموسة عىل أرض الواقع ،عىل خالف السلطة التنفيذية التي
تعترب أقل ارتباطا واتصاال بفئات باملواطنني وأقل معرفة بمطالبهم -معظم أعضائها
معينون -ما يستبعد أن تبادر بتعديالت دستورية ختدم مصاحلهم ،بل أن معظم
مبادراهتا هي خدمة لسياساهتا وأهدافها ال غري.
 -4املبادرة باقرتاح التعديل الدستور ي من طرف ثالثة أرباع أعضاء الربملان املنعقد
((( بلكعيبات مراد ،القيود الواردة عىل السلطة املعدلة للدستور اجلزائري ،امللتقى الدويل الثاين حول التعديالت الدستورية
يف البلدان العربية ،جامعة عامر ثليجي ،األغواط  7-6-5ماي  ،2008املطبعة العربية ،اجلزائر ،ص .159
((( املقولة املشهورة للفقيه القانوين منتسكيو« :السلطة توقفها السلطة».
((( دريد كامل ،مدى فعالية الربملان اجلزائري يف ممارسة حق التعديل الدستور ي ،امللتقى الدويل الثاين حول التعديالت يف
البلدان العربية ،جامعة عامر ثليجي ،االغواط 7-6-5 ،ماي  ،2008املطبعة العربية ،اجلزائر ،ص .80
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بغرفتيه معا تعطي املبادرة ثقال ووزنا مؤسساتيا ودستور يا هاما يصعب معه عىل
رئيس اجلمهورية اعرتاضها ،ويعطي صورة قوية للسلطة التنفيذية عن انسجام واحتاد
املجلسني ،ما جيعلها تفكر كثريا قبل املجازفة برفض عرض املبادرة عىل االستفتاء
الشعبي.
فقرار من هذا القبيل ينجر عنه تصادم مبارش مع املؤسسة الربملانية فيام بعد((( واستياء
شعبي كبري ،ألن أعضاءها قبل كل يشء هم ممثلون ألفراد الشعب الذي انتخبهم
واعطاهم ثقته.
ب -الرأي املتحفظ عىل منح الربملان بغرفتيه معا صالحية املبادرة بتعديل الدستور :
رغم قبول هذا االجتاه مبدئيا منح الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا حق املبادرة
باقرتاح التعديل الدستور ي إال أن له عديد املالحظات حول تنظيم الدستور إلجراءاهتا:
 -1اهليمنة الواضحة للسلطة التنفيذية عىل ممارسة الربملان املنعقد بغرفتيه معا الختصاصه
بتعديل الدستور وربط مبادرته بموافقة رئيس اجلمهورية عىل عرضها لالستفتاء
الشعبي.
فمرة أخرى نالحظ وبصورة جلية تدخل رئيس اجلمهورية الذي له احلرية املطلقة يف
عرض نص االقرتاح عىل االستفتاء وبدونه لن يكون ملبادرة الربملان بغرفتيه أي أثر،
ألن الوحيد الذي يملك حق اللجوء اليه حسب نص املادة  77فقرة  ((( 8من دستور
 1996هو رئيس اجلمهورية.
ولعل اهلدف وراء هذا القيد هواخلوف من تقليص سلطات املؤسسة التنفيذية،
وضامن استمرار تفوقها عىل السلطة الترشيعية(((.
 -2إن توفر نسبة ثالث أرباع (¾) أعضاء غرفتي الربملان املجتمعتني معا صعب التحقيق
يف ظل وجود الثلث املعني يف جملس األمة من طرف رئيس اجلمهورية ،والذي يعترب
وسيلة هامة للتحكم يف املبادرة باقرتاح تعديل الدستور.
فالثلث املعني يمكن أن يلعب دورا حاسام يف اخراج االقرتاح للحياة الدستورية
أووأده يف املهد نتيجة الثقل الكبري الذي يلعبه عىل مستوى الغرفة الثانية ،ما يسمح له
بمامرسة ضغط كبري عىل بقية أعضائه يصل إىل حد تغيري موقفهم اجتاهه ،كام يمكنه
((( عبد اهلل بوقفة ،أساليب ممارسة السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،املرجع السابق ،ص ص .326-323
((( نصت املادة  77فقرة  8من دستور «: 1996يمكنه أن يستشري الشعب يف كل قضية ذات أمهية وطنية عن طريق االستفتاء».
((( بوكرا ادريس ،املراجعة الدستورية يف اجلزائر بني الثبات والتغيري ،جملة اإلدارة ،املجلد  ،8العدد األول ،1998 ،ص ص
.21-15
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إفشال أي مبادرة لتعديل الدستور من طرف أعضاء الربملان برفض التصويت عند
عرض مرشوع التعديل للمناقشة حسب املادة  174من الدستور  ،والتي تنص عىل أن
يصوت املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة عىل مبادرة التعديل الدستور ي بنفس
الصيغة حسب الرشوط نفسها التي تطبق عىل النص الترشيعي.
فاملؤسس الدستور ي-حسب هذا الراي -تعمد حتديد نسبة ثالث أرباع (¾) أعضاء
غرفتي الربملان املجتمعتني معا لتكون أداة يف يد السلطة التنفيذية تستعملها يف حال
عدم رضاها وموافقتها عىل مبادرة السلطة الترشيعية لتعديل الدستور.
 -3ربط اقرتاح التعديل باالستفتاء هوقيد ال حاجة له ،فالربملان يفرتض فيه أنه مؤسسة
نيابية منتخبة من طرف الشعب تعرب عن آرائه وتطلعاته ،وال يمكنه املبادرة بتعديل
إال بعد تأكده من موافقته وذلك عن طريق نوابه الذين هم عىل اتصال مبارش به،
فاالستفتاء الشعبي -حسب هذا الرأي -تم النص عليه الستغالله يف صالح املؤسسة
التنفيذية التي يمكن بام هلا من وسائل اعالمية ثقيلة ومجعيات ومنظامت مدنية التأثري
عىل توجهات أفراد الشعب وقناعاهتم للتصويت ضد مبادرة أعضاء غرفتي الربملان
خاصة إذا كانت ال ختدم سياساهتا.
 -4عدم حتديد اإلجراءات القانونية املتبعة إلعامل حق الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني
معا واقعا ،فال نصوص الدستور وال القانون العضوي  02-99املتعلق بتنظيم
املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة وعملهام والعالقة بينهام وبني احلكومة تضمن
حتديدا لذلك ،والسيام اجلهة املختصة بإيداعه لدى مكتب املجلس الشعبي الوطين
النطالق إجراءات دراسته حسب ما تنص عليه املادة  174دستور  ،1996األمر الذي
يستوجب رضورة إعادة النظر يف هذا القانون وتضمينه نصوصا حتدد إجراءات
املبادرة باقرتاح التعديل الدستور ي من طرف غرفتي الربملان معا ،وهذا تسهيال
ملامرسة هذه الصالحية واقعيا وعدم تركها جمرد اختصاص نظري يمثل حربا عىل
ورق(((.

املطلب الثاين :مصادقة الربملان بغرفتيه عىل مبادرة رئيس اجلمهورية لتعديل الدستور
لرئيس اجلمهورية حسب دستور  28نوفمرب - 1996الباب الرابع املتعلق بتعديل
الدستور  -أن يبادر بعملية تعديل الدستور بأسلوبني اثنني :يعتمد األول عىل موافقة
الشعب إلقراره وهوما يسمى باالستفتاء الدستور ي الشعبي ،أما الثاين فيلعب فيه الربملان
((( دريد كامل ،املرجع السابق ،ص.82
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املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا الدور املحوري واألسايس يف املصادقة عىل مبادرة رئيس
اجلمهورية دون عرض مرشوع التعديل عىل االستفتاء الشعبي وهو ما يسمى «الطريق
الربملاين لتعديل الدستور ».
فالطريق الربملاين لتعديل الدستور آلية ممنوحة لرئيس اجلمهورية يمكنه تفعيلها يف
حال مل يرد عرض مرشوعه عىل الشعب ،لكن باملقابل مل يرتك املؤسس الدستور ي هذه
اآللية سلطة مطلقة يف يده بل نص عىل رضورة ارشاك الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر بشكل
فعال ،وذلك باشرتاط مصادقته عىل املبادرة لتكون سارية املفعول كنوع من الرقابة املقابلة
املفروضة عليه.
هذه الرقابة التي إن وجدت اجلو السيايس املالئم املبين عىل التعددية السياسية وليس
العددية السياسية((( ،وعىل ثقافة املعارضة احلقيقية وليس الصورية فإن أثرها سيكون اجيابيا،
بحيث متثل سلطة منع فعالة وفعلية يمكنها إيقاف أي مبادرة تعديل من رئيس اجلمهورية
ال ختدم مصالح الدولة وشعبها.
لكن يف حالة العكس وعدم توفر املناخ السيايس احلقيقي فإن هذه اآللية ستكون
وسيلة للقفز فوق سيادة الشعب وانتهاك حقوقه وحرياته.
الفرع األول :اجراءات تعديل الدستور باعتامد الطريق الربملاين
تضمنت املادة  ((( 176دستور  28نوفمرب  1996حتديدا إلجراءات تعديل الدستور
بمبادرة رئيس اجلمهورية واعتامدا عىل مصادقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا.
فتحريك هذه اآللية الدستورية يتم من طرف الرئيس الذي يعلن مبادرته لتعديل
الدستور طبقا لنص املادة  ((( 174دستور  ،1996حيث تتم مناقشة املبادرة من طرف املجلس
((( مقران آيت العريب ،املرجع السابق ،ص.66
((( تنص املادة  176من دستور  28نوفمرب «:1996إذا ارتأى املجلس الدستور ي أن مرشوع أي تعديل ال يمس البتة املبادئ
العامة التي حتكم املجتمع اجلزائري ،وحقوق اإلنسان واملواطن وحرياهتام ،وال يمس بأي كيفية التوازنات األساسية
للسلطات واملؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن لرئيس اجلمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستور
ي مبارشة دون أن يعرضه عىل االستفتاء الشعبي متى احرز ثالثة أرباع(¾) أصوات أعضاء غرفتي الربملان».
((( نص املادة  174من دستور « :1996لرئيس اجلمهورية حق املبادرة بالتعديل الدستور ي ،وبعد أن يصوت عليه املجلس
الشعبي الوطين وجملس األمة بنفس الصيغة حسب الرشوط نفسها التي تطبق عىل نص ترشيعي ،يعرض التعديل عىل
استفتاء الشعب خالل اخلمسني ( )50يوما املوالية إلقراره ،يصدر رئيس اجلمهورية التعديل الدستور ي الذي صادق
عليه الشعب».
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الشعبي الوطين وجملس األمة بنفس الصيغة التي يصوت هبا عىل نص ترشيعي حسب ما
تضمنته املادة  120ف -2ف 3دستور .((( 1996
بعد ذلك تتم إحالة نص مرشوع التعديل عىل املجلس الدستور ي لفرض رقابته
وإبداء رأيه حوله ،ويقوم بدراسة حتليلية شاملة لكافة أبعاد وجوانب مرشوع التعديل،
وحتديد انعكاساته عىل خمتلف املجاالت سواء ما تعلق بالعالقة بني السلطات الثالث:
الترشيعية ،التنفيذية ،القضائية ،وعىل التوازنات بينها ،أوعىل املبادئ العامة واألساسية التي
متثل هوية املجتمع اجلزائري وشخصيته عىل امتداد التاريخ ،كام يدرس تأثري هذه التعديالت
عىل حقوق وحريات املواطنني ومدى املساس هبا ،ويصدر بعد ذلك رأيه املعلل ،فإذا كان
يتضمن موافقته عىل التعديالت الدستورية وتأكيدا عىل عدم مساسها باملجاالت التي
حددهتا املادة  176من دستور  1996فان هذا يعد بمثابة تزكية ملبادرة رئيس اجلمهورية.
أما إذا كانت خالصة رأي املجلس الدستور ي مفادها أن مرشوع التعديل الدستور
ي يشكل بأي كيفية من الكيفيات مساسا وانتهاكا للمبادئ املحددة يف املادة  176من دستور
 ،1996فإن هذا يعين رفضا للمرشوع ووقفا ملبادرة رئيس اجلمهورية التي يريد متريرها
باعتامد آلية الطريق الربملاين ،إال أنه يبقى له سلوك طريق االستفتاء الشعبي(((.
بعد إبداء املجلس الدستور ي لرأيه الذي يتضمن املوافقة عىل مرشوع التعديل ،يقوم
رئيس اجلمهورية باستدعاء الربملان املنعقد بغرفتيه معا للتصويت عليه ،ويشرتط إحراز
ثالثة أرباع (¾) أصواته عىل األقل إلقراره.
ويعترب اشرتاط انعقاد الربملان بغرفتيه معا يف التصويت عىل مرشوع التعديل حماولة
من خللق توازن بني السلطتني التنفيذية والترشيعية ،بحيث يمنح فيها رئيس اجلمهورية
صالحية املبادرة ،ويف املقابل يمنح الربملان اختصاص املصادقة عىل هذا التعديل ،هذه
املصادقة تشكل رقابة فعالة عىل السلطة التنفيذية يمكن عن طريقها احلد من الصالحيات
الواسعة املمنوحة هلا خاصة يف هذا املجال.
((( نص املادة  120ف 1ف 3دستور  28نوفمرب «:1996تنصب مناقشة مشاريع أو اقرتاحات القوانني من طرف املجلس
الشعبي الوطين عىل النص املعروض عليه.
يناقش جملس األمة النص الذي صوت عليه املجلس الشعبي الوطين ويصادق عليه بأغلبية ثالثة أرباع (¾ )أعضائه».
((( رأي املجلس الدستور ي رقم  08/01ر.ت د/م د مؤرخ يف  07نوفمرب  2008يتعلق بمرشوع القانون املتضمن التعديل
الدستور ي«:واعتبارا أن هذا اإلجراء ال يستثين جلوء رئيس اجلمهورية إىل االستفتاء الشعبي إذا مل حيرز هذا القانون (¾)
أصوات أعضاء غرفتي الربملان».
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وقد منحت املادة  176دستور  1996لرئيس اجلمهورية بعد حصوله عىل مصادقة
الربملان املجتمع يف هيئة مؤمتر حرية االختيار بني إصدار القانون املتضمن التعديل الدستور
ي مبارشة أوعرضه عىل االستفتاء ألخذ رأي الشعب حوله ،حيث نصت انه بعد تقديم
املجلس الدستور ي لرأيه املعلل أمكن رئيس اجلمهورية أن يصدر القانون املتضمن التعديل
الدستور ي دون عرضه عىل االستفتاء الشعبي متى احرز ثالثة أرباع(¾) أصوات أعضاء
الربملان ،فاستعامل مصطلح «أمكن» يفيد إعطاءه حق االختيار بني اإلصدار املبارش أوأخذ
موقف الشعب حوله.
وهنا يثور التساؤل حول غاية منحه حرية االختيار يف هذه املرحلة؟
فإذا كان الرئيس يريد اللجوء لالستفتاء الشعبي فإنه سوف يبني ذلك خالل اإلعالن
عن مبادرته بتعديل الدستور وبالتايل يستثين الطريق الربملاين ،أما إذا أعلن أنه سوف يسلك
الطريق الربملاين فإن ذلك يعين استبعاده لالستفتاء الشعبي ،لكن أن يصل مرشوع التعديل
إىل هنايته ثم يمنح حق االختيار فهذا أمر لن يزيد اإلجراءات إال غموضا واهباما.
كام أن النص عىل إمكانية تعديل الدستور عن طريق االستفتاء الشعبي بنص املادة
174دستور  1996جيعل من غري الالزم اعادة النص عىل ذلك يف املادة  177منه ،إال إذا كان
املؤسس الدستور ي يرمي إلمكانية عرض املبادرة عىل االستفتاء رغم حصوهلا عىل مصادقة
أعضاء غرفتي الربملان يف حال ما الحظ رئيس اجلمهورية أن الشعب غري راض عىل تعديله
للدستور  ،فيستشريه حفاظا عىل مصداقيته.
الفرع الثاين :دوافع تعديل الدستور باعتامد الطريق الربملاين
هناك العديد من الدوافع التي جتعل رئيس اجلمهورية خيتار الطريق الربملاين لتعديل
الدستور دون اإلستفتاء الشعبي ،يمكن تقسيمها إىل دوافع دستورية ،سياسية ،شعبية.
أ -الدافع الدستور ي:
تضمنته املادة  176من دستور  ،1996حيث يمكن لرئيس اجلمهورية اللجوء لتعديل
الدستور باعتامد مصادقة الربملان املنعقد بغرفتيه معا إذا كان مضمون التعديل ال يمس
باملبادئ العامة التي حتكم املجتمع اجلزائري ،وحقوق اإلنسان واملواطن وحرياهتام ،وال
يمس بأي كيفية التوازنات األساسية للسلطات واملؤسسات الدستورية.
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فعدم مساس مضمون مرشوع التعديل باملجاالت املذكورة سلفا يمكن أن يشكل
دافعا الختيار الطريق الربملاين ،كسبا للوقت الطويل الذي يستغرقه االستفتاء الشعبي
وترشيدا للنفقات التي يتطلبها ،عىل عكس الربملان املنعقد بغرفتيه األقل تكلفة ووقتا.
ب -الدافع السيايس:
تعترب موافقة خمتلف التوجهات السياسية املشكلة لغرفتي الربملان عىل مضمون
التعديل الدستور ي دافعا مهام لتوجه رئيس اجلمهورية إىل الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر من
أجل مترير مرشوعه التعدييل ،فاشرتاط نسبة ثالثة أرباع (¾) أعضاء الغرفتني التي تعترب
نسبة صعب توفرها نوعا ما ،جيعل الرئيس ال يترسع يف اختيار الطريق الربملاين وال يلجأ إليه
إال يف حال تأكده املسبق من احلصول عىل تأييد أعضاء كال املجلسني(((.
عمليا ،رئيس اجلمهورية له إمكانية اختبار مدى تأييد أعضاء املجلسني ملبادرته عند
مناقشتها والتصويت عليها من طرف املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة كل عىل حدا
وفقا للصيغة املعتمدة يف التصويت عىل نص ترشيعي ،فيمكنه عىل هذا املستوى أن يستشف
قبول الغرفتني للتعديل من عدمه ،وبالتايل حيدد الطريق األكثر امانا ملبادرته.
كذلك فهيمنة السلطة التنفيذية ممثلة يف شخص رئيس اجلمهورية عىل األغلبية
الربملانية يف املجلسني ،والتي عادة ما تكون يف غطاء تقارب األفكار والتوجهات السياسية
والتحالف من أجل حتقيق برنامج سيايس ،اقتصادي ،اجتامعي وثقايف معني ،وعدم وجود
معارضة قوية تساهم يف كشف الوجه احلقيقي للحياة السياسية وتؤدي الدور الرقايب املنوط
هبا ،جيعل الطريق الربملاين بمثابة «البساط األمحر» الذي يتوجه إليه رئيس اجلمهورية كل
مرة لتعديل الدستور بام يتالءم مع أفكاره وبرناجمه وحتى طموحاته يف بعض األحيان(((.
وعىل هذا األساس فرئيس اجلمهورية اعتمد الطريق الربملاين لتربير مرشوع تعديل
الدستور سنة  ،2008والذي صدر بموجب القانون  19-08املؤرخ يف  15نوفمرب .2008
فتأكد الرئيس من أن األحزاب الثالثة :جبهة التحرير الوطين ،التجمع الوطين الديمقراطي،
وحركة جمتمع السلم  -التي شكلت ما سمي بالتحالف الرئايس مع توفرها عىل األغلبية
املرحية يف الربملان -لن تعارض تعديله للدستور جعله يستبعد االستفتاء ويمتنع عن عرض
((( دريد كامل ،املرجع السابق ،ص.81
((( اهتمت أطراف كثرية رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن تعديله للدستور سنة  2008كان هيدف لبقائه يف السلطة
ومتسكه هبا من خالل تعديل املادة  74من دستور  1996وفتح عدد العهدات الرئاسية.
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املرشوع عىل الشعب ألخذ رأيه ،خوفا من رفضه  -ربام  -خاصة أن تعديل  15نوفمرب
 2008تضمن نقطة أثارت اجلدل الكبري وهي تعديل املادة  ((( 74دستور  28نوفمرب 1996
التي حتدد العهدات الرئاسية بعهدة جتدد مرة واحدة وجعلها مفتوحة(((.
وبالتايل لتجنب أي رد فعل غري متوقع من الشعب فإنه اختار الطريق املضمون وهو
الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا.
فرئيس اجلمهورية يف خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية يف  29أكتوبر  ،2008برر
اختياره للطريق الربملاين بدل االستفتاء الشعبي بااللتزامات املستعجلة والتحديات الراهنة
التي توجب ادخال تعديالت جزئية عىل الدستور (((.
وبتاريخ  3نوفمرب  2008انعقد جملس الوزراء ملناقشة مرشوع التعديل ومتت املصادقة
عليه ،إال انه جتدر اإلشارة أن املناقشة عىل مستوى جملس الوزراء هي إجراء مل ينص عليه ال
يف الدستور وال يف النصوص الترشيعية األخرى.
ويف نفس اليوم  3-نوفمرب  -2008متت إحالة مرشوع التعديل عىل املجلس الدستور
ي الذي اصدر رأيه رقم  08/01ر.ت.د/م د مؤرخ يف  9ذي القعدة  1429املوافق ل 7
نوفمرب  2008وزكى كامل نصوص املرشوع.
وبموجب املرسوم الرئايس رقم  357-08املؤرخ يف  10ذي القعدة  1429املوافق ل8
نوفمرب  ،2008تم استدعاء الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا لالجتامع يوم  12نوفمرب
 2008ويتضمن جدول االعامل القانون املتضمن التعديل الدستور ي.
وبتاريخ  12نوفمرب  2008انعقد الربملان بمجلسيه يف هيئة مؤمتر بقرص االمم -نادي
الصنوبر -وصادق بأغلبيه  500عضو عىل التعديل الدستور ي الذي تم إصداره من طرف
رئيس اجلمهورية بموجب القانون الدستور ي  19-08املؤرخ يف  15نوفمرب .2008
((( املادة  74من دستور  28نوفمرب  1996املعدلة بالقانون  19-08املؤرخ يف  15نوفمرب «: 2008مدة املهمة الرئاسية مخس()5
سنوات ،يمكن جتديد انتخاب رئيس اجلمهورية».
((( عبد اهلل بوقفة ،القانون الدستور ي اجلزائري -تاريخ ودساتري اجلمهورية اجلزائرية -دار اهلدى ،عني مليلة ،اجلزائر،
 ،2010ص ص .449-447
((( جاء يف خطاب رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة افتتاح السنة القضائية يف  29اكتوبر « 2008كنت قد أعربت
سالفا منذ  1999و 2004ويف مناسبات عدة عن رغبتي يف تعديل الدستور ...ونظرا لاللتزامات املستعجلة والتحديات
الراهنة ،فقد ارتأيت اجراء تعديالت جزئية حمدودة ،ليست بذلك العمق وال بذلك احلجم وال بتلك الصيغة التي كنت
انوي القيام هبا ،التي تتطلب اللجوء إىل الشعب ،فقد فضلت اللجوء اىل االجراءات املنصوص عليه يف املادة  176من
الدستور »
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ج -الدافع الشعبي:
فالرأي العام ألفراد الشعب يلعب الدور األسايس يف حتديد األسلوب الذي خيتاره
رئيس اجلمهورية لتعديل الدستور  ،وذلك راجع إىل كون االستفتاء يعطي القرار السيد
للشعب الذي له السلطة الكاملة يف قبول أورفض مضمون التعديل الدستور ي ،أما
الطريق الربملاين فالقرار فيه يعود ألعضاء غرفتي الربملان املجتمعتني معا الذين يسهل عىل
رئيس اجلمهورية نسبيا التأثري عليهم بام خيدم مرشوعه ،نتيجة لقوة السلطات املمنوحة له
يف مواجهتهم عكس أفراد الشعب.
فجس نبض الشارع الذي يقوم به الرئيس قبل إعالنه عن أية مبادرة لتعديل الدستور
 ،عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة واجلمعيات ومنظامت املجتمع املدين يعطيه صورة
واضحة عن توجهات أفراد الشعب وإمكانية موافقتهم أورفضهم وبالنتيجة تصويتهم
بنعم أوال.
وتبعا لذلك خيتار الطريق األكثر ضامنا لتمرير تعديله ،فإذا وجد مساندة من أفراد
الشعب ملضمون التعديل فإنه سوف خيتار طريق االستفتاء الدستور ي الذي يمنحه أكثر
رشعية ويقوي مركزه يف مواجهة السلطة الترشيعية.
أما إذا أحس بإمكانية رفض الشعب ملرشوعه ،فإنه سوف يلجأ للطريق الربملاين
ويستعني باألغلبية الربملانية املوالية له.
فرفض الشعب إذن ملضمون التعديل الدستور ي وعدم موافقته عليه يشكل دافعا
أساسيا لغض النظر عن االستفتاء واالجتاه لغرفتي الربملان املجتمعتني معا.
وهذا يظهر بشكل أوضح يف اختيار رئيس اجلمهورية الطريق الربملاين لدسرتة
األمازيغية سنة  2002وعدم اجتاهه لالستفتاء الشعبي ،وذلك لشبه تيقنه أن الشعب سوف
يرفض مرشوع التعديل املتعلق بدسرتة األمازيغية كون غالبيته عرب ،فاملوضوع يتخذ بعدا
طائفيا نوعا ما يمكن أن تنجر عنه رصاعات خطرية البالد يف غىن عنها.
فالدافع االسايس لعدم عرض املرشوع عىل الشعب هو اخلوف من االنعكاسات
اخلطرية عىل استقرار الدولة يف حال رفضه ،ما جعل رئيس اجلمهورية يفضل الطريق
الربملاين ،رغم أن مضمون التعديل يتعلق بمبدأ من املبادئ العامة التي حتكم املجتمع
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اجلزائري والذي نصت عليه املادة  3من دستور « 1996اللغة العربية هي اللغة الوطنية
الرسمية».
وحسب املادة  176من دستور  1996فإن رئيس اجلمهورية ال يمكنه اللجوء لتعديل
الدستور باعتامد مصادقة الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر إال إذا كان مضمون التعديل ال يمس
بأي كيفية من الكيفيات املبادئ العامة للمجتمع اجلزائري ،األمر الذي يطرح التساؤل
حول مدى دستورية األسلوب الذي تم تعديل الدستور به؟
املجلس الدستور ي يف رأيه رقم /01ر.ت.د/م د /مؤرخ يف  20حمرم عام 1423
املوافق ل  3أفريل  2002زكى دسرتة األمازيغية وذلك حسبه «اعتبارا أن دسرتة االمازيغية
لغة وطنية بكل تنوعاهتا اللسانية ال يمس باملركز الدستور ي للغة العربية باعتبارها اللغة
الوطنية والرسمية».
جتدر اإلشارة أن دسرتة األمازيغية كانت استجابة ملطالب األمازيغ يف اجلزائر ،بعد
االحتجاجات واملظاهرات العنيفة التي شهدهتا نتيجة مقتل الشاب األمازيغي «ماسينيسا»
عىل يد أحد الدركيني يف  18أفريل  ،2001يف وقت أكد فيه رئيس اجلمهورية عبد العزيز
بوتفليقة خالل خطاب سابق له يف تيزي وزو أنه يكن كل االحرتام والتقدير للغة األمازيغية
إال أهنا لن تكون لغة وطنية((( ،لكنه استجاب حتت ضغط الشارع إىل مطلب األمازيغ وقام
بتعديل املادة  3من دستور  1996بإضافة املادة  3مكرر((( التي تنص أن األمازيغية لغة وطنية.
الفرع الثالث :تأثري الطريق الربملاين لتعديل الدستور عىل سيادة الشعب
بعد اعتامد املؤسس الدستور ي للطريق الربملاين يف تعديل الدستور  ،ثار النقاش حول
تأثري هذا األسلوب عىل سيادة الشعب ،فظهرت آراء تنادي بانتهاك رصيح هلا من خالل
تعديل الدستور بعيدا عن رقابته ،وآراء تعترب الطريق الربملاين تكريسا للديمقراطية الغري
املبارشة وال متس البتة بسيادة الشعب.

((( هوام الشيخة ،التعديالت الدستورية يف اجلزائر وسيلة لتجسيد الديمقراطية ام حلل االزمات الوطنية ،امللتقى الدويل
الثاين حول التعديالت الدستورية يف البلدان العربية  7 ،6 ،5ماي  ،2008جامعة عامر ثليجي ،االغواط ،املطبعة العربية،
اجلزائر ،ص.702
((( املادة  3مكرر من دستور  28نوفمرب « 1996متازيغت هي كذلك لغة وطنية تعمل الدولة لرتقيتها وتطويرها بكل تنوعاهتا
اللسانية املستعملة عرب الرتاب الوطين».

- 44 -

أ -الطريق الربملاين لتعديل الدستور انتهاك لسيادة الشعب:
يرى أصحاب هذا الرأي ان املصادقة عىل تعديل الدستور حق خالص للشعب ال
تشاركه فيه أي هيئة أو سلطة أخرى ،فاملادة  7من دستور  1996فصلت أن السلطة التأسيسية
ملك للشعب وهو يتمتع بالسيادة الكاملة يف تقرير ما يناسب مصاحله ،وله احلق يف التعبري
عنها عن طريق االستفتاء.
فأي مرشوع لتعديل الدستور جيب عرضه عىل الشعب إلبداء رأيه حوله ،وهو
األدرى بام يالئم توجهاته وتطلعاته ،وال حيق ألي جهة انتزاع هذه السلطة منه.
فاستبعاد الشعب من التصويت عىل مرشوع التعديل الدستور ي ومنحه للربملان
املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا انتهاك صارخ لسيادته ،والسبب احلقيقي وراء نص املؤسس
عىل هذه اآللية  -حسب هذا الرأي -هو تكريس هيمنة السلطة التنفيذية بااللتفاف عىل
إرادة الشعب ومترير ما خيدمها من تعديالت اعتامدا عىل الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر،
وبالتبعية منع الشعب صاحب السلطة التأسيسية والسيادة من حق مراقبة عملية تعديل
الدستور الضامن حلقوقه وحرياته واحلامي ملبادئه.
فأي حق هذا الذي يسمح للربملان بغرفتيه ان حيل حمل الشعب يف املصادقة عىل
تعديل الدستور ؟ ثم إن أعضاءه ليسوا كلهم منتخبون انتخابا مبارشا من طرف الشعب،
فنسبة الثلثني( )3/2أعضاء جملس األمة منتخبون انتخابا غري مبارش والثلث( )3/1معني
من طرف رئيس اجلمهورية ،فالشعب مل يفوضهم الختاذ القرارات املصريية نيابة عنه وال
يمكنهم احللول حمله واملصادقة نيابة عنه عىل قضايا مهمة وحساسة كهذه.
ب -الطريق الربملاين لتعديل الدستور جتسيد للديمقراطية الغري مبارشة:
الطريق الربملاين يف التعديل هو إجراء منصوص عليه دستور ا ،وهو مثله مثل االستفتاء
الشعبي ال يمكن أن يثار أي شك حول ديمقراطيته.
فالشعب هو من صادق ووافق عىل هذا األسلوب بكامل إرادته من خالل استفتاء
دستور  28نوفمرب  ،1996ما يعين انه مل يعارض منح جزء من سيادته لغرفتي الربملان
املجتمعتني معا ،ولو كان غري موافق عىل ذلك لصوت بالرفض.
كام أن مبادئ الديمقراطية الغري مبارشة تقوم عىل وجود ممثلني منتخبني من طرف
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الشعب بكامل احلرية واالستقاللية ويعرفون مصلحته ومطالبه جيدا ،وهذا كله يتجسد يف
الربملان املكون من أعضاء يسهرون عىل خدمته.
فالربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا خيتزن التمثيل املتكامل لكافة أطياف وفئات
الشعب بكل اختالفاهتا وأفكارها وتوجهاهتا ،فقراراته وآراؤه تكون منبثقة من الشعب
الذي انتخبه وفوضه ،وذاك هو التجسيد احلقيقي للطبيعة الديمقراطية للطريق الربملاين يف
تعديل الدستور (((.
كذلك فحيازة مرشوع التعديل الدستور ي عىل نصاب ثالث أرباع أعضاء الربملان
املنعقد يف هيئة مؤمتر ،يفيد باحتاد وتفاهم معظم االجتاهات السياسية داخل املجلسني والتي
متثل معظم مكونات الشعب ،بام يعين القيام باستفتاء غري مبارش له من خالل هذه املوافقة،
فهو إذن نوع من االستفتاء املصغر داخل الربملان((( ،جينبنا اللجوء إىل االستفتاء الشعبي
العام الذي حيتاج إلمكانيات مادية وبرشية كبرية حتمل خزينة الدولة نفقات ضخمة
األفضل ختصيصها لوجهات استثامرية أخرى تعود بالنفع عىل أفراد الشعب.

((( وسيلة وزاين ،الطريق الربملاين لتعديل الدستور  ،جملة الفكر الربملاين ،العدد  17سبتمرب  ،2007ص.59
((( دريد كامل ،املرجع السابق ،ص.81
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املبحث الثاين :شغور منصب رئاسة اجلمهورية
املكانة الدستورية اهلامة التي يتبوؤها رئيس اجلمهورية يف النظام اجلزائري ،ومتتعه
بسلطات كثرية متشعبة تنفيذية ،ترشيعية ،قضائية ،حولت تواجده املستمر الغري املنقطع إىل
ضامنة أساسية الستقرار الدولة واستمرارية مؤسساهتا.
لكن طبيعته البرشية جتعله شخصا يتأثر بالعوامل املحيطة به إىل درجة عدم القدرة
عىل ممارسة مهامه الدستورية عىل رأس هرم السلطة بشكل جزئي أوكيل ،ما يمكن أن
يؤدي إلحداث فراغ يف الرئاسة.
فاملؤسس اجلزائري وجتنبا ألي أزمة قد تنتج عن شغور حمتمل لرئاسة اجلمهورية ،حدد
احلاالت التي يمكن أن تؤدي لذلك ،ونص عىل اإلجراءات التنظيمية الالزمة ملواجهتها
واهليئات املخول هلا دستور يا التثبت من حدوثها ،وبني كيفية تسيري شؤون الدولة خالهلا،
ولوبالكثري من النقائص كام سنوضحه.
فدستور  28نوفمرب  1996حذا حذو معظم دساتري دول العامل ومل يبني املقصود بحالة
الشغور بل اكتفى بتنظيمها ،وهلذا نلجأ للفقه الدستور ي الذي اورد جمموعة تعاريف
يمكن ان ترشح ذلك من بينها:
« -1الشغور هو أن يقوم برئيس اجلمهورية مانع حيول بينه وبني أدائه مهام منصبه ،األمر
الذي يثري مشكلة من حيل حمله يف مبارشة هذه املهام»(((.
« -2واملقصود بمأل شغور منصب رئيس اجلمهورية عند خلوه يف الفقه هو بقاء رئاسة
الدولة مقيدة باألحكام الدستورية النافذة مدة اخللو خشية من أن يعرتي رئاسة الدولة
عدم التنظيم ،وبالتايل غياب عملها وما يرتتب عليه من تأثري عىل نشاط السلطات

((( حسني عثامن حممد عثامن ،النظم السياسية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان  ،2006ص.423
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األخرى يف الدولة ،ومن أجل استمرار عمل مؤسسات الدولة ومن ثم املحافظة
عليها»(((.

املطلب األول :حاالت شغور منصب رئاسة اجلمهورية
ميز دستور  28نوفمرب  1996بني الشغور املؤقت لرئاسة اجلمهورية نتيجة حدوث
مانع بسبب مرض خطري ومزمن وبني الشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية نتيجة االستقالة
أو الوفاة.
الفرع األول :الشغور املؤقت
نظمت املادة  88ف 2-1دستور  1996حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية بصفة
مؤقتة حيث نصت« :إذا استحال عىل رئيس اجلمهورية أن يامرس مهامه بسبب مرض
خطري ومزمن ،جيتمع املجلس الدستور ي وجوبا ،وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا املانع بكل
الوسائل املالئمة ،يقرتح باإلمجاع عىل الربملان الترصيح بثبوت املانع.
يعلن الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ثبوت املانع لرئيس اجلمهورية بأغلبية
ثلثي( )3/2أعضائه ،ويكلف بتويل رئاسة الدولة بالنيابة مدة اقصاها مخسة وأربعون()45
يوما رئيس جملس األمة الذي يامرس صالحيته مع مراعاة أحكام املادة  90من الدستور ».
واملقصود بالشغور املؤقت حسب نص املادة السابقة حدوث املانع الذي حيول مؤقتا
دون امكانية ممارسة رئيس اجلمهورية الختصاصاته ووظائفه الدستورية بصفة عادية
وكاملة.
وقد حرص املؤسس الدستور ي املانع املؤدي إىل الشغور املؤقت يف سبب وحيد هو
املرض اخلطري واملزمن ،واستثىن احلاالت األخرى التي قد تعرقل آداء رئيس اجلمهورية
لوظائفه ،كحالة األرس أثناء احلروب أو حالة االختطاف(((.
هلذا كان األفضل اعتامد املؤسس الدستور ي حني صياغته للامدة  88ف 1دستور
((( حممد طربوش ،السلطة التنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع،
بريوت ،لبنان ،1996 ،ص .154
((( سعيد بوشعري ،النظام السيايس اجلزائري ،دار اهلدى للطباعة والنرش والتوزيع ،ام البواقي ،اجلزائر ،1990 ،ص.212
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 1996عىل العمومية ،ملواجهة أي حالة طارئة تشكل مانعا مؤقتا لرئيس اجلمهورية فتكون
«إذا استحال عىل رئيس اجلمهورية أن يامرس مهامه ألي سبب كان.(((»...
ولعل النهج الذي دأب هذا األخري عىل انتهاجه منذ دستور  1963هو ما دفعه لتحديد
حاالت الشغور املؤقت يف حالة واحدة هي املرض املزمن واخلطري.
فالواقع أن معظم دساتري اجلزائر دساتري أزمات((( ،جاءت لتنظيم فراغات مل ينتبه هلا
أوتم التغايض عنها -إال بعد الوقوع يف فراغات دستورية كان هلا األثر السلبي الكبري عىلاستقرار الدولة ومؤسساهتا.
فاألزمة الدستورية املعقدة التي حدثت نتيجة مرض الرئيس الراحل هواري بومدين
سنة  ،1978وعدم قدرته عىل تسيري البالد ملدة قاربت ثالثة أشهر ،واخلالف الذي ثار حول
اهليئة املخولة دستور يا خلالفته مؤقتا((( ،كانت وراء تعديل املادة  177دستور ((( 1976وإدراج
حالة املرض اخلطري واملزمن كسبب من أسباب الشغور املؤقت ،والدساتري التي جاءت فيام
بعد سواء دستور  1989أو 1996تأثرت بالفراغ الدستور ي الذي كان موجودا يف دستور
 ،1976واكتفت بالنص عىل حالة املرض اخلطري واملزمن كسبب وحيد للشغور املؤقت.
وقد تم حتديد رشوط املرض الذي يعترب مانعا مؤقتا لرئيس اجلمهورية يف رشطني
اثنني :األول أن يكون مرضا خطريا ومزمنا ،والثاين أن ال يتجاوز مدة  45يوما.
أ -أن يكون مرضا خطريا ومزمنا:
فاملرض الذي يكون سببا يف الشغور املؤقت ملنصب رئيس اجلمهورية البد أن يكون
مرضا خطريا يستحيل معه التحاقه بمنصبه ملامرسة مهامه.
لكن التساؤل املطروح هو من يقرر أن املرض الذي أصاب رئيس اجلمهورية مرض
خطري تنطبق عليه أحكام املادة  88دستور 1996؟.
(((
(((
(((
(((

املادة  7من دستور اجلمهورية الفرنسية لسنة  1958كانت أكثر وضوح حيث نصت يف فقرهتا الثالثة «يف حالة شغور رئاسة
اجلمهورية ألي سبب كان أو مانع يثبته املجلس الدستور ي.»...
هوام الشيخة ،املرجع السابق ،ص .697
عبد اهلل بوقفة ،السلطة التنفيذية بني التعسف والقيد ،دار اهلدى اجلزائر.141 ،2006،
املادة  177من دستور  1976قبل تعديلها سنة  1979كانت تنص«يف حالة وفاة أو إستقالة رئيس اجلمهورية ،جيتمع املجلس
الشعبي الوطين وجوبا ويعلن الشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية»...
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فبالنظر لنص املادة نجد أن املجلس الدستور ي هواملتثبت من حقيقة املانع ومدى
خطورته ،رغم أن اختصاصاته كلها قانونية دستورية ،وأعضاؤه ال يتمتعون بأي خربة يف
جمال الطب متكنهم التمييز بني املرض اخلطري والعادي ،كام أنه ال يملك أية آلية دستورية
لالتصال بمختلف اهليئات املختصة كوزارة الصحة مثال التي متلك اخصائيني يف الطب
يمكنهم حتليل املرض ومعرفة ما إذا كان خطريا أم ال.
كذلك تم اشرتاط أن يكون املرض مزمنا ،ويعرف األطباء املرض املزمن بأنه «املرض
الذي ال يمكن الشفاء منه ،وتبقى معاجلته مستمرة طيلة حياة اإلنسان كالربومثال».
وبالرجوع إىل الرتمجة الفرنسية للامدة  88دستور  1996نجدها نصت عىل مصطلح
« »DURABLEوترمجته الصحيحة «القابلية للدوام» وهوالتعبري األكثر دقة ،أي أن يكون
املرض خطريا وصفة اخلطورة فيه ممكن استمرارها ملدة تتجاوز مخسة وأربعني( )45يوما ،أما
أن يكون املرض «مزمنا» فهوتعبري اقل دقة ألنه مرض يصيب اإلنسان لكن يمكن التعايش
معه بالعالج املستمر((( ،فاألمراض املزمنة عادة ال تكون مانعا ملامرسة املهام وااللتزامات،
ومعظم الرؤساء املتقدمني يف السن مصابون بأمراض مزمنة كالسكري والربو واحلساسية
لكنهم يامرس ون وظائفهم بصفة عادية.
ب -أن ال يتجاوز مدة  54يوما:
اشرتط مؤسس دستور  1996العتبار حالة الشغور مؤقتة أن ال تتجاوز مدة املرض
اخلطري واملزمن  45يوما كحد اقىص وإال حتولت إىل حالة شغور هنائية.
لكن الغريب أن رشط «استحالة ممارسة املهام بسبب مرض خطري ومزمن» يتعارض
مع رشط «عدم جتاوز العجز مدة  45يوما».
فاالستحالة تعين العجز النهائي لرئيس اجلمهورية ،ما يطرح التساؤل عن غاية
االنتظار مدة  45يوما إذا تم الفصل يف استحالة ممارسة املهام والوظائف من طرف املجلس
الدستور ي ،فكان األحرى باملؤسس الدستور ي عندما اشرتط «االستحالة» أن ينص
مبارشة عىل إجراءات الشغور النهائي الذي ال هتمنا فيه مدة العجز بل العربة بانعدام
االستطاعة عىل تسيري شؤون الدولة ،كون املرض الذي يعاين منه الرئيس مرض خطري
((( عيل العرنان مولود ،شغور منصب رئيس اجلمهورية يف النظام الدستور ي اجلزائري ،مذكرة نيل شهادة املاجستري يف
القانون العام ،كلية احلقوق ،جامعة قسنطينة ،دون سنة  ،ص .58

- 50 -

ومزمن ال يمكن الشفاء منه ،أو يمكن أن تستعمل صياغة أخرى للامدة  88ف 1من دستور
 1996فبدال من عبارة «إذا استحال عىل رئيس اجلمهورية» تصبح «إذا تعذر عىل رئيس
اجلمهورية» إلعطائها نوعا من النسبية التي تعين إمكانية الشفاء يف ظرف  45يوما ،وعدم
إعطاء حكم مطلق هو االستحالة.
مل تفهم كذلك الغاية من حتديد مدة  45يوما بالضبط وملاذا ليست أقل أوأكثر؟ والسبب
وراء االختالف بني مدة الشغور املؤقت والشغور النهائي التي حددت ب  60يوما؟.
ال توجد إجابة دقيقة لذلك ،لكن ممكن أن املؤسس الدستور ي اختار مدة  45يوما
كحل وسط ،فال يمكن إعالن الشغور النهائي إال بعد إعطاء الفرصة الكاملة لرئيس
اجلمهورية -املنتخب من طرف الشعب -للعالج والعودة إىل سدة احلكم يف حال تعافيه،
ومن جانب آخر فإبقاء الرئاسة شاغرة ملدة طويلة قد هيز استقرار الدولة ومؤسساهتا ويمس
مصاحلها ،ويؤدي إىل نزاعات ورصاعات عنيفة عىل السلطة تنجر عنها انعكاسات كارثية
عىل خمتلف األصعدة.
املادة  88دستور  1996نصت «ويكلف بتويل رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها مخسة
وأربعون ( )45يوما رئيس جملس األمة »...فهي مل حتدد متى يبدأ حساب مدة العجز املؤقت،
هل من تاريخ املانع أي إصابة رئيس اجلمهورية باملرض اخلطري املزمن وتوقفه عن ممارسة
مهامه؟ أومن تاريخ الترصيح بثبوت املانع من طرف املجلس الدستور ي؟ أو إعالنه من
طرف الربملان املنعقد بغرفتيه معا؟.
مل يتم النص كذلك عىل اإلجراءات التي يتم اتباعها يف حالة زوال املرض اخلطري
املزمن الذي أصاب رئيس اجلمهورية قبل انتهاء فرتة  45يوما وكيفية مبارشته ملهامه من
جديد ،ومن هي اجلهة املخول هلا دستور يا التثبت من زوال املانع؟.
وعىل العكس ،الدستور األمريكي نظم هذه احلالة تنظيام دقيقا ،بحيث تزول حالة
العجز املؤقت بإعالن من طرف الرئيس نفسه إىل الرئيس االحتياطي ملجلس الشيوخ
ورئيس جملس النواب يرصح فيه أن املانع الذي كان مصابا به قد زال وأنه بإمكانه العودة
ملزاولة سلطاته ومهامه بصفة عادية ،لكن يف حال تم االعرتاض عىل ذلك من طرف نائب
الرئيس أو احدى اهليئتني الترشيعيتني يف خالل  4أيام وذلك بتوجيه إعالن مضاد اىل الرئيس
االحتياطي ملجلس الشيوخ ورئيس جملس النواب ،فإن الكلمة النهائية تعود للكونجرس
الذي ينعقد لبحث األمر خالل  48ساعة عىل األكثر من وقت حدوث االعرتاض ،هذا إن مل
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يكن منعقدا أصال ،ويصدر خالل  21يوما من تاريخ تلقي االعرتاض وبأغلبية ثلثي()3/2
اعضائه قرارا إما بزوال العجز فيبارش الرئيس مهامه ،أو بوجوده فيستمر نائب الرئيس يف
مبارشة اختصاصات الرئيس بصفة مؤقتة(((.
وقد يفهم من عدم تنظيم املؤسس الدستور ي اجلزائري هلذه الوضعية استبعاده
لفرضية زوال العجز وفصله أن العجز املؤقت سوف يؤدي إىل العجز النهائي ال حمالة،
لكنه توجه يناقض املنطق الدستور ي السليم الذي يتطلب تنظيم كل حالة حيتمل وقوعها
وحتديد اإلجراءات الالزمة ملواجهتها.
الفرع الثاين :الشغور النهائي
تضمنت املادة  88دستور  1996إضافة إىل تنظيم حالة الشغور املؤقت حتديدا للحاالت
التي يعترب فيها منصب رئاسة اجلمهورية شاغرا بصفة هنائية حيث نصت:
«ويف حالة استمرار املانع بعد انقضاء مخسة وأربعون ( )45يوما ،يعلن الشغور
باالستقالة وجوبا حسب اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني السابقتني وطبقا ألحكام
الفقرات اآلتية من هذه املادة.
ويف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته ،جيتمع املجلس الدستور ي وجوبا
ويثبت الشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية».
إذن فاحلالتني الوحيدتني اللتان تعتربان مانعا هنائيا لرئيس اجلمهورية مها االستقالة
والوفاة.
أ -االستقالة:
ميزت املادة  88دستور  1996بني نوعني من االستقالة:
 -1االستقالة اإلرادية:
وتعين ختيل رئيس اجلمهورية بمحض إرادته عن ممارسة مهامه ووظائفه وصالحياته
((( سعيد السيد عيل ،حقيقة الفصل بني السلطات يف النظام السيايس والدستور ي للواليات املتحدة االمريكية ،دون دار
النرش ،1999 ،ص.287
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الدستورية قبل هناية عهدته ،وجلوئه إىل إجراء انتخابات رئاسية مسبقة الختيار رئيس
جديد للبالد.
وقد حرص املؤسس الدستور ي عىل إظهار االستقالة كامتياز لرئيس اجلمهورية
يتمتع به ويامرس ه يف أي وقت شاء دون ربطه بأي قيد أورشط من شأنه احلد من حريته يف
ذلك ،األمر الذي قد يؤثر سلبا عىل استقرار وسري مؤسسات الدولة وبخاصة إذا متت يف
ظروف استثنائية خطرية.
وقد أدى ذلك إىل نقاش كبري حول مدى حرية رئيس اجلمهورية يف إعالن استقالته،
فانقسمت اآلراء إىل اجتاهني رئيسيني:
 -Iاالستقالة اإلرادية امتياز:
فاالستقالة امتياز دستور ي ممنوح لرئيس اجلمهورية له احلق يف استعامله يف أي وقت
شاء ويف أي ظرف كان ،فهو الوحيد الذي يستطيع تقدير مدى قدرته عىل مواصلة مهامه
ووظائفه الرئاسية من عدمها،وهي حق شخيص يتمتع به الرئيس وصاحب احلق له سلطة
االختيار بني ممارسته أو التنازل عنه لغريه ،وال يمكن تقييد إرادته يف ذلك ،فام اهلدف من
إلزامه عىل إكامل عهدته الرئاسية وتقييد رغبته يف االستقالة والتخيل عن منصبه إذا كان هو
قد أقر رصاحة أنه ليس بإمكانه مواصلة مهامه ،وأنه يريد مغادرة منصبه(((.
فالشخص الذي يامرس وظيفة أو مسؤولية وهو جمرب عىل ذلك لن حيقق أي نتيجة
اجيابية ولن يسجل أي إضافة تذكر ،ونفس اليشء بالنسبة لرئيس اجلمهورية ،فاملدة املتبقية
من عهدته الرئاسية التي جيرب فيها عىل البقاء لن يميزها إال الركود واجلمود يف خمتلف
املجاالت سواء السياسية ،االقتصادية ،االجتامعية...الخ ،ثم أن التحجج بأن عليه التمتع
بروح املسؤولية واإلخالص للوطن ،وعدم اإلقدام عىل االستقالة يف ظروف تكون فيها
الدولة غري مستقرة أو تعاين من اضطرابات ،قول مردود ،إذ ما الغاية من نص الدستور
عىل اجراءات تنظيم حالة الشغور باالستقالة سواء يف الظروف العادية أو االستثنائية إذن؟.
فاملؤسس الدستور ي وتوقعا منه هلذه احلاالت حدد اإلجراءات التي جتنب الدولة
الدخول يف أي ازمات ،وضبط اجلهات الدستورية املخول هلا تسيري شؤون الدولة يف حال
(1) Prélot (m), institution politique et droit constitutionnel, 2éme édition, Dalloz ,paris,1961,p646.
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استقالة رئيس اجلمهورية يف أي ظرف كان ،وبالتايل لن يكون هناك أي تأثري سلبي عىل
استقرار مؤسسات الدولة وسريها.
-IIاإلستقالة اإلرادية التزام:
فااللتزام الواقع عىل رئيس اجلمهورية التزام قانوين دستور ي من جانب والتزام
أديب من جانب آخر ،فهو حسب املادة  70دستور  1996جيسد وحدة األمة واستقرارها
واستمراريتها ،وتقديمه الستقالته يف أي ظرف أوزمن كان ،ويف أوضاع يمكن وصفها
باالستثنائية واخلطرية ستكون بمثابة القطرة التي تفيض الكأس ،حيث يمكن أن تؤدي
لدخول الدولة يف أزمة سياسية دستورية متس كافة املؤسسات واهليئات ،ويكون هلا تأثري
كبري عىل االستقرار ،ألن غياب الرئيس الذي يعد صامم األمان يف الدولة خالل هذه
الظروف وختليه عن واجباته اجتاه دولته وشعبه حتت أي ظرف أو مربر كان يمكن تصنيفه
يف خانة التهرب من املسؤولية وحتى اخليانة العظمى((( املنصوص عليها باملادة  158دستور
 1996ف« 1تؤسس حمكمة عليا للدولة ،ختتص بمحاكمة رئيس اجلمهورية عن األفعال
التي يمكن وصفها باخليانة العظمى ،والوزير األول عن اجلنايات واجلنح التي يرتكباهنا
بمناسبة تأديتهام ملهامهام».
فتخيل رئيس اجلمهورية عن منصبه يف ظروف عصيبة متر هبا البالد هو ضوء أخرض
لدخوهلا يف الالاستقرار والالمؤسسات ،ما يشكل هتديدا لتواجدها يف حد ذاته(((.
واالستقالة رغم أهنا يف جانب حق شخيص ،إال أن جانب املصلحة العامة منها أقوى
جيب مراعاته بام يضمن استمرار الدولة ومصاحلها(((.
كذلك فرئيس اجلمهورية عليه التزام اجتاه شعبه الذي انتخبه وأعطاه ثقته وفضله
عىل غريه من املرتشحني ألجل برنامج وعدهم بتحقيقه وانتظروا هم نتائجه ،فعليه إذن
عدم الترسع باللجوء لالستقالة بل جيب عليه أن يبذل جمهودات أكثر ويتفاىن يف حتقيق هذه
((( مولود ديدان ،املرجع السابق ،ص.214
((( وجهت انتقادات كبرية للرئيس الشاذيل بن جديد واهتم بالتهرب من املسؤولية عندما قدم استقالته بتاريخ  11جانفي
 ،1992بعد حل املجلس الشعبي الوطين بتاريخ  4جانفي  ،1992بالرغم من معرفته ان االوضاع يف البالد غري مستقرة
ومضطربة وان استقالته سوف تؤدي اىل احداث فراغ دستور ي ينجر عنه مساس باستقرار الدولة ومؤسساهتا ويؤدي اىل
ادخاهلا يف ازمة تكون نتائجها وخيمة عىل كل االصعدة .وبالتايل كان االوىل به تقدير املصلحة العامة عىل اخلاصة حسب
البعض.
((( بوشعري سعيد ،وجهة نظر حول استقالة رئيس اجلمهورية بتاريخ  11جانفي  1992وحل املجلس الشعبي الوطين ،جملة
االدارة ،املدرسة الوطنية لإلدارة ،اجلزائر ،1993 ،ص .08
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الوعود حتى ال يبدويف مظهر الرجل الضعيف املهزوم الذي يسقط يف أول اختبار حقيقي
له ،فالقضية يف جانب منها هي قضية رشف وعهد جيب الوفاء به.
 -2اإلستقالة الوجوبية:
وهي االستقالة بقوة القانون ،ونصت عليها املادة  88يف فقرهتا الثالثة «ويف حالة
استمرار املانع بعد انقضاء مخسة وأربعون( )45يوما يعلن الشغور باالستقالة وجوبا
حسب اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني السابقتني وطبقا ألحكام الفقرات اآلتية من
هذه املادة».
فالدولة ال يمكن أن تبقى بدون رئيس ملدة طويلة ،وهلذا بعد انقضاء فرتة  45يوما
التي متثل مرحلة الشغور املؤقت دون زوال املانع يتم االنتقال إىل مرحلة الشغور النهائي
باستقالة رئيس اجلمهورية وجوبا.
واالستقالة يف هذه احلالة مفروضة ال رأي له فيها ،فبمجرد التأكد من عدم قدرته
عىل ممارسة مهامه ووظائفه بعد انتهاء فرتة  45يوما يتم إعالن االستقالة الوجوبية وبالتبعية
حالة الشغور النهائي ملنصب رئيس اجلمهورية.
ب -الوفاة:
تناولت املادة  88ف 4حالة الوفاة كسبب من أسباب شغور رئاسة اجلمهورية هنائيا
وبصفة عامة دون اإلشارة أو التفريق بني خمتلف العوامل التي قد تؤدي إليها.
لكن كام تقول احلكمة «املوت واحدة واألسباب متعددة» وهذا ما أغفله املؤسس
الدستور ي ،فالوفاة قد تكون ألسباب طبيعية كالتقدم يف السن ،وقد تكون ألسباب غري
طبيعية كحادث أو عملية اغتيال.
واالنعكاسات والنتائج خمتلفة ،فوفاة رئيس اجلمهورية ألسباب طبيعية يصاحبه عادة
هدوء واستقرار نتيجة التضامن العام واحلزن الذي يسود الدولة ،،يمكن معه التحضري
للمرحلة االنتقالية وتسيري فرتة الشغور -نسبيا -دون صعوبات ،عكس وفاة رئيس
اجلمهورية بسبب حادث أو عملية اغتيال مثال الذي يمكن أن تصاحبه اضطرابات خطرية
وتنتج عنه احتجاجات عنيفة خاصة من مؤيديه ،كام يكون تبادل وتراشق للتهم بني خمتلف
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التيارات السياسية والفكرية حتمل كل منها األخرى املسؤولية ،فينتج عن ذلك اضطراب
يف سري مؤسسات الدولة واستقرارها وخيلق جوا مشحونا مهيئا لالنفجار يف أي حلظة.
وهو وضع يتطلب إجراءات دستورية مللء الشغور ختتلف عن إجراءات الوفاة
الطبيعية ،وتتميز عنها بالرسعة وعدم التامطل وتضييع الوقت وبالدقة والبساطة ،ألن
الوضع املرتدي اخلطري املمكن أن يصاحب الوفاة الغري الطبيعية لرئيس اجلمهورية ال
حيتمل أي تأخري ويتطلب اإلرساع يف انتخاب رئيس جديد تنتقل إليه كافة الصالحيات
والسلطات التي متكنه من بسط االستقرار واهلدوء.
وأمام عدم حتديد املؤسس الدستور ي لتعريف دقيق للوفاة يبني اللحظة احلقيقية
لوقوعه ثار نقاش بني فقهاء القانون وظهرت آراء كثرية ومتعددة يعتمد كل منها عىل
بحوث ونتائج طبية تم التوصل إليها ،فمن الفقهاء من يعترب أن الوفاة هي توقف القلب
عن النبض ،ومنهم من يعترب الوفاة توقف الدماغ عن العمل ،ورأي آخر يرى أهنا توقف
تام لكافة أعضاء جسم اإلنسان الداخلية واخلارجية(((.
ورغم أن مسالة حتديد اللحظة احلقيقية للوفاة تبدو بسيطة ،إال أهنا قد تطرح
إشكاليات كبرية ،فامذا لو تم اإلعالن مثال عن وفاة رئيس اجلمهورية عىل أساس توقف
قلبه عن النبض رغم أن دماغه الزال يعمل ،ثم بعد ذلك ونتيجة لإلسعافات املقدمة له
يعود قلبه من جديد للنشاط؟.
املطلب الثاين :دور الربملان بغرفتيه معا يف حالة الشغور
رغم نص املؤسس الدستور ي عىل انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا كإجراء
من اجراءات اثبات شغور منصب رئيس اجلمهورية ،إال أن دوره يف ذلك بدى خمتلفا بني
الشغور املؤقت حلدوث مانع والشغور النهائي بسبب االستقالة أو الوفاة ،ففي حني خص
بدور حموري وهام يف احلالة األوىل ،فإن دوره يف الثانية ثانوي يكاد ينعدم.
الفرع األول :يف حالة حدوث املانع
ميزت املادة  88دستور  1996بني املانع املؤقت واملانع النهائي.
((( عمربن سعد اهلل ،شغور منصب رئيس اجلمهورية يف األنظمة املغاربية ،مذكرة لنيل شهادة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم
اإلنسانية ،جامعة اجلزائر ،-2009 2008 ،ص.31-29
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أ -املانع املؤقت:
نصت املادة  88ف 2-1دستور « 1996إذا استحال عىل رئيس اجلمهورية أن يامرس
مهامه بسبب مرض خطري ومزمن ،جيتمع املجلس الدستور ي وجوبا ،وبعد ان يتثبت من
حقيقة املانع بكل الوسائل املالئمة ،يقرتح باإلمجاع عىل الربملان الترصيح بثبوت املانع.
يعلن الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،ثبوت املانع لرئيس اجلمهورية بأغلبية
ثلثي( )3/2أعضائه ،ويكلف بتويل رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها مخسة وأربعون()45
يوما ،رئيس جملس األمة الذي يامرس صالحياته مع مراعاة أحكام املادة  90من الدستور ».
من خالل استقراء املادة السالفة الذكر يمكن مالحظة الدور اهلام الذي أنيط بالربملان
املنعقد بغرفتيه معا واملتمثل يف إعالن ثبوت املانع لرئيس اجلمهورية والدخول يف حالة
الشغور املؤقت ،يف حني منح املجلس الدستور ي مهمة التثبت من وجود املرض اخلطري
املزمن.
فإن

فرغم أن اإلخطار يعد رشطا أساسيا ملبارشة املجلس الدستور ي الختصاصاته(((،

املؤسس الدستور ي ويف حال حدوث مانع مؤقت لرئيس اجلمهورية مل يشرتطه ،بل
بمجرد علمه بإمكانية إصابة رئيس اجلمهورية بمرض خطري ومزمن يستحيل معه ممارسته
ملهامه فإنه يعقد اجتامعه مبارشة.
واجتامع املجلس الدستور ي يف هذه احلالة حسب نص املادة  88ف 1يكتسب صفة
الوجوبية ،أي إلزامية االنعقاد للتثبت من املانع املؤقت الذي أصاب رئيس اجلمهورية وما
إذا كان يستحيل أن يبارش مهامه حقيقة أم ال؟ بمعىن آخر ال يمكن للمجلس الدستور ي
التسرت وراء أي عذر ورفض االنعقاد.
ويف حالة تأكد املجلس الدستور ي من أن املانع حقيقي جدي يستحيل معه عىل رئيس
اجلمهورية ممارسة وظائفه ،وذلك باالعتامد عىل كل الوسائل املالئمة  -برشية أومادية-
فإنه يقرتح باإلمجاع عىل الربملان الترصيح بثبوت املانع.
((( نصت املادة  166دستور « 1996خيطر رئيس اجلمهورية أو رئيس املجلس الشعبي الوطين أو رئيس جملس األمة املجلس
الدستور ي».
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فاستعامل مصطلح «يقرتح» يعين أن القرار النهائي إلعالن حالة الشغور املؤقت ليس
من اختصاص املجلس الدستور ي بل من اختصاص الربملان ،فاملجلس الدستور ي يعد
تقريرا مفصال للربملان املنعقد بغرفتيه معا حول وضعية رئيس اجلمهورية يؤكد فيه وقوع
املانع املؤقت ويقرتح باإلمجاع وجهة نظره -التي يرى أهنا الصائبة -املتمثلة يف رضورة
الترصيح بثبوت املانع وإعالن حالة الشغور املؤقت(((.
فحساسية الوضع وخطورته جعلت املؤسس الدستور ي يفضل عدم الترسع يف
إعالن حالة الشغور املؤقت -بوابة الشغور النهائي -ويمنح السلطة الكاملة يف ذلك
للربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر ،الذي له حق تقريرها يف حال اقتنع بمربرات املجلس الدستور
ي ووجد أن املرض حقيقة خطري ومزمن ال يمكن معه لرئيس اجلمهورية االستمرار يف
منصبه ،أما إذا وجد أنه غري جدي وال يشكل عائقا للرئيس فانه يرفض إعالهنا.
وينعقد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا باستدعاء من رئيس جملس األمة ،ويتخذ قراره
بإعالن ثبوت املانع والشغور املؤقت لرئاسة اجلمهورية بأغلبية ثلثي( )3/2أعضائه ،هذه
النسبة التي يعد حتقيقها صعبا نوعا ما إال مع اتفاق خمتلف أطياف احلياة السياسية املمثلة يف
الربملان عىل جدية املانع الذي أصاب الرئيس ،ما جينب أي ترسع يف اختاذ القرار قد ينجم
عن ردة فعل من اجتاه سيايس معني يملك أغلبية عىل مستوى أحد املجلسني ويؤدي إىل
إعالن حالة شغور غري جدية تؤثر سلبا عىل استقرار مؤسسات الدولة وسريها.
فإرشاك غرفتي الربملان معا يف إعالن ثبوت املانع املؤقت من شأنه إضفاء رشعية أكثر
عىل القرار املتخذ ،من خالل التشاور والنقاش بني املنتخبني يف املجلس الشعبي الوطين
واملعينني يف جملس األمة ،واخلروج بقرار يأخذ يف احلسبان مصلحة الدولة وحدها.
وبعد إعالن الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا عن ثبوت املانع لرئيس اجلمهورية
يكلف رئيس جملس األمة وملدة ال تتجاوز  45يوما برئاسة الدولة وتسيري شؤوهنا بالنيابة.
ب -املانع النهائي:
تنص املادة  88ف« 3ويف حالة استمرار املانع بعد انقضاء مخسة وأربعني( )45يوما،
((( الدستور مل يبني االجراءات الواجب اتباعها عند تقديم املجلس الدستور ي اقرتاح الترصيح بثبوت املانع ،ومل حيدد اجلهة
.
التي يتم ايداعه عىل مستواها ،هل هي جملس االمة ام املجلس الشعبي الوطين
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يعلن الشغور باالستقالة وجوبا حسب االجراء املنصوص عليه يف الفقرتني السابقتني
وطبقا ألحكام الفقرات اآلتية من هذه املادة ».
ففي حالة مل يشفى رئيس اجلمهورية من املرض اخلطري املزمن الذي أصابه خالل
مخس وأربعني( )45يوما ،فإن املانع املؤقت يتحول إىل مانع هنائي يتم االنتقال معه إىل
مرحلة الشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية باالستقالة وجوبا.
لكن اإلشكال يتمثل يف عدم وضوح املادة  88ف  3دستور  ،1996ما أدى إىل غموض
دور الربملان املنعقد بغرفتيه معا يف إعالن املانع النهائي لرئيس اجلمهورية وبالتبعية االستقالة
الوجوبية.
فالفقرة األخرية من املادة  88ف 3نصت عىل إعالن االستقالة وجوبا «...حسب
اإلجراء املنصوص عليه يف الفقرتني السابقتني وطبقا ألحكام الفقرات اآلتية من هذه املادة
».
فلو تم إعالن املانع النهائي لرئيس اجلمهورية «...حسب اإلجراء املنصوص عليه يف
الفقرتني السابقتني »...أي حسب إجراءات الشغور املؤقت فهذا يعين أن الدور األسايس
منوط بالربملان املنعقد بغرفتيه معا الذي له صالحية إعالن ثبوت املانع النهائي بعد التصويت
عليه بأغلبية ثلثي( )3/2أعضائه ،أما املجلس الدستور ي فليس له سوى التثبت من حقيقة
املانع النهائي واقرتاح إعالنه عىل الربملان.
أما إذا أخذنا أن إعالن املانع النهائي واالستقالة الوجوبية لرئيس اجلمهورية يكون
«...طبقا ألحكام الفقرات اآلتية من هذه املادة » فهذا يعين أن الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر
له دور ثانوي ينحرص يف استقبال شهادة الترصيح بالشغور النهائي -كام سيتم توضيحه يف
الفرع الثاين -التي تم تقريرها من طرف املجلس الدستور ي.
وأمام هذا التداخل يف اإلجراءات وعدم الوضوح الذي يكتنف املادة  88ف 3يبقى
دور كل من الربملان واملجلس الدستور ي غري واضح ،ما يتطلب تدخال من املؤسس
الدستور ي لتعديل املادة وحتديد اإلجراءات حتديدا جينب أي اختالف أونزاع بني
املؤسسات الدستورية زمن شغور رئاسة اجلمهورية.
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الفرع الثاين :يف حالة االستقالة والوفاة
أ -استقالة أووفاة رئيس اجلمهورية:
حيث نصت املادة  88ف« 7 ،6 ،5 ،4ويف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته،
جيتمع املجلس الدستور ي وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئيس اجلمهورية.
وتبلغ فورا شهادة الترصيح بالشغور النهائي إىل الربملان الذي جيتمع وجوبا.
يتوىل رئيس جملس األمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون( )60يوما ،تنظم
خالهلا انتخابات رئاسية.
وال حيق لرئيس الدولة املعني هبذه الطريقة أن يرتشح لرئاسة اجلمهورية»
فالفقرات السابقة من املادة  88دستور  1996تبني دور كل من الربملان املنعقد بغرفتيه
معا واملجلس الدستور ي يف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته ،الدور الذي يثري
الكثري من االستغراب والتساؤل.
فعىل عكس الدور االستشاري الذي تم منحه للمجلس الدستور ي يف حالة الشغور
املؤقت ،فانه يف حالة الشغور النهائي منح الصالحية الكاملة العالن ثبوهتا ،غري انه مل
يتم توضيح الطريقة التي يتخذ هبا املجلس الدستور ي قرار الشغور النهائي مثلام حددها
باإلمجاع يف حالة الشغور املؤقت ،فالغموض يكتنف النصاب الدستور ي الرضوري
لذلك ،ما قد حيدث نزاعا حادا داخل املجلس الدستور ي خاصة يف حالة االستقالة -الوفاة
ال تطرح اشكاال كبريا -إذا ما اختلف أعضاء املجلس الدستور ي حول قبوهلا أورفضها،
وهذا قد يرتك الوضع معلقا دون حل(((.
أما دور الغرفتني املجتمعتني معا فقد تم تقليصه إىل درجة حتول إىل شاهد عىل
األحداث ،يف موقف سلبي للمؤسس الدستور ي بعد منحه سلطات واسعة للربملان يف
((( وكانت استقالة رئيس اجلمهورية اليامني زروال بتاريخ  11سبتمرب  1998قد أثارت نقاشا كبريا بني اعضاء املجلس الدستور
ي ان مل نقل «خالفا» ادى اىل فوىض دستورية حقيقية ،فمن جهة اعلن الرئيس اليامني زروال استقالته ومن جهة اخرى
اعلن انه سوف يستمر يف تسيري شؤون الدولة اىل غاية إجراء انتخابات رئاسية ،حيث جاء يف خطابه«لقد صممت تقليص
عهديت الرئاسية ...ومن اجل ذلك سوف تنظم انتخابات رئاسية يف مدى قريب يف فيفري ...واىل غاية هذا التاريخ...
سوف أمارس كل الصالحيات املخولة يل دستور يا»...
إذن فاالستقالة جاءت خمالفة للدستور الذي يشرتط الفورية فيها ،لكن الرئيس اليامني زروال أعلن استقالة مؤجلة ،مل
يتم فيها احرتام أي اجراء من اجراءات االستقالة الدستورية سواء ما تعلق باجتامع املجلس الدستور ي وجوبا وتثبيته
لالستقالة فورا أو انعقاد الربملان بغرفتيه معا.
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حالة الشغور املؤقت ،حيث أصبح دوره يقترص عىل تلقي شهادة الترصيح بالشغور النهائي
لرئاسة اجلمهورية.
فالدور املنوط بالربملان يف حالة االستقالة أو الوفاة هو دور حقيقة يثري الغرابة ،فام
الداعي من تبليغه شهادة الترصيح بالشغور النهائي إذا كان ال يملك أية آلية دستورية
يعرب هبا عن رأيه؟ فالربملان مل يتم منحه حتى حق مناقشة قرار املجلس الدستور ي بإعالن
الشغور النهائي ،بل تم إلزامه باالنعقاد يف هيئة مؤمتر وفقط ،والتفسري الذي يمكن إعطاؤه
لالجتاه الذي سلكه املؤسس الدستور ي هو أنه فضل اعتامد الربملان املنعقد بغرفتيه معا
كديكور يضفي رشعية عىل األوضاع دون إعطائه سلطة اختاذ أي قرار يذكر ،فطبيعة النظام
السيايس يف اجلزائر والوضع املضطرب الذي تم فيه وضع دستور  28نوفمرب  ،1996جعلته
يدرك مدى حساسية وخطورة الشغور النهائي وتأثريها عىل استقرار املؤسسات وسريها،
وبالتايل نص عىل اجراءات متكن القائمني عىل السلطة من تسيريها حسب أفكارهم
واجتاهاهتم ،خاصة مع طبيعة تشكيل املجلس الدستور ي وقلة عدد أعضائه الذي جيعل
التأثري عليه سهال نسبيا مقارنة بالربملان بغرفتيه معا املكون من عديد االجتاهات السياسية
والفكرية التي يصعب التحكم فيها وتوجيهها بام خيدم مصالح النظام وسياساته.
تبقى اإلشارة أن رئيس جملس األمة يتوىل مهام رئيس الدولة يف مرحلة الشغور النهائي
وملدة ال تتجاوز( )60يوما يتم فيها تنظيم انتخابات رئاسية ال حيق له الرتشح فيها(((.
ب -اقرتان استقالة أووفاة رئيس اجلمهورية بحصول مانع لرئيس جملس األمة:
تنص املادة  88ف 7عىل «إذا اقرتنت استقالة رئيس اجلمهورية أووفاته بشغور رئاسة
جملس األمة ألي سبب كان ،جيتمع املجلس الدستور ي وجوبا ،ويثبت باإلمجاع الشغور
النهائي لرئاسة اجلمهورية وحصول املانع لرئيس جملس األمة ،ويف هذه احلالة يتوىل رئيس
املجلس الدستور ي مهام رئيس الدولة.
يضطلع رئيس الدولة املعني حسب الرشوط املبينة أعاله بمهمة رئيس الدولة طبقا
للرشوط املحددة يف الفقرات السابقة ويف املادة  90من الدستور وال يمكنه أن يرتشح
لرئاسة اجلمهورية».
((( وهذا ما أخذت به الكثري من دساتري الدول العربية واألجنبية ،لالطالع أكثر ارجع :حممد طربوش ،املرجع السابق،
ص 165وما بعدها.
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ففي حالة تزامن استقالة أو وفاة رئيس اجلمهورية مع حصول مانع لرئيس األمة
يكون املجلس الدستور ي الوحيد صاحب السلطة يف إقرار وباإلمجاع الشغور النهائي
لرئاسة اجلمهورية وحصول املانع لرئيس جملس األمة ،يف حني أن الربملان املنعقد بغرفتيه
معا مل يتم ذكره وتعمد املؤسس الدستور ي إقصائه بصفة هنائية من إجراء إعالن هذه
احلالة.
وقد ذهب البعض العتبار أن استبعاد الربملان بغرفتيه ما هو إال صورة من صور
اهليمنة التنفيذية عىل دواليب السلطة وتكريس لسياسة إقصاء السلطة الترشيعية ،فاملؤسس
الدستور ي وجتنبا لوقوف هاته األخرية ضد أي حماولة من اجلهاز التنفيذي إلعالن حالة
شغور صورية سواء لرئيس اجلمهورية أو رئيس جملس األمة ،عمل عىل استبعاد الربملان
بغرفتيه من إجراءات إعالهنا ،وأبقى املجلس الدستور ي كسلطة وحيدة هلا حق ذلك،
األمر الذي من يسهل كتابة أي سيناريو وتقديمه هلذا األخري حتى خيرجه.
يف حني يرى اجتاه آخر أن السبب وراء استبعاد الربملان بغرفتيه يف هذه احلالة يكمن يف
االضطراب الكبري عىل مستواه ،والذي يصاحب إعالن شغور رئاسة اجلمهورية وحصول
املانع لرئيس جملس األمة ،وتبادل االهتامات والرصاع الذي يمكن أن ينشأ بني خمتلف
التيارات السياسية املشكلة للمجلسني ،ما قد ينجم عنه تأخري وتعقيد يف األوضاع يف حال
ما تم منحه حق مناقشة أو التصويت عىل قرار املجلس الدستور ي.
فإقصاء الربملان بغرفتيه بدأ تدرجييا ،حيث منح يف حالة حدوث املانع لرئيس اجلمهورية
السلطة الكاملة إلقرار الشغور املؤقت من عدمه ،ثم قلصت هذه الصالحيات يف حالة
استقالة أووفاة رئيس اجلمهورية بحيث أصبح دوره يقترص عىل استقبال شهادة الترصيح
بالشغور ،ليتم إقصاؤه بصفة هنائية يف حالة تزامن استقالة أو وفاة رئيس اجلمهورية مع
حصول مانع لرئيس جملس األمة.
مع العلم أن رئيس املجلس الدستور ي هواملخول لرئاسة الدولة يف احلالة االخرية،
وملدة أقصاها ( )60يوما يتم خالهلا تنظيم انتخابات رئاسية مع عدم امكانية ترشحه.
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املبحث الثالث׃ مناقشة السياسة اخلارجية
تبىن املؤسس الدستور ي اجلزائري من أول دستور للجمهورية االجتاه العام السائد
يف معظم دول العامل ،والقايض بمنح اختصاص إدارة السياسة اخلارجية((( للسلطة التنفيذية
ممثلة يف شخص رئيس اجلمهورية ٬الذي ُدعم بصالحيات دستورية كثرية متكنه التحكم
يف السياسة اخلارجية وفق قناعاته ووجهات نظره حول خمتلف القضايا الدولية ،والوطنية
ذات البعد اخلارجي.
ُ
وكرس هذا التوجه بشكل كبري يف دستور  1996الذي اعتمد القيادة األحادية للدولة
يف املجال اخلارجي واستبعد أي مشاركة فعلية لرئيس اجلمهورية من سلطة أو مؤسسة
أخرى.
فالسياسة اخلارجية للدولة يف دستور  1996تبني بام ال يدع جماال للشك عدم التوازن
الواضح بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية يف تقاسم الصالحيات ،رغم أن املؤسس
الدستور ي حاول إظهار غري ذلك بإرشاكه لغرفتي الربملان بشكل ثانوي يف بعض جماالهتا،
كاشرتاط موافقتهام عىل بعض املعاهدات التي يربمها رئيس اجلمهورية للمصادقة عليها،
ومنحه احلق يف فتح مناقشة عامة حول السياسة اخلارجية يمكن أن تتوج بإصدار الربملان
املنعقد بمجلسيه معا الئحة تبلغ لرئيس اجلمهورية.
هذه اآللية األخرية التي أحيطت بمجموعة عراقيل تنقص فعاليتها يف فرض رقابة
حقيقية عىل السلطة التنفيذية فيام خيص سياستها اخلارجية ،وجتعل منها آلية نظرية بحتة
تطبيقها إن تم يكون بال أثر حقيقي.
املطلب األول׃ هيمنة رئيس اجلمهورية عىل السياسة اخلارجية
رئيس اجلمهورية يف دستور  1996يعترب صاحب االختصاص األصيل يف تسيري
شؤون السياسة اخلارجية للدولة يف إحدى الصور الواضحة للهيمنة التنفيذية عىل املجال
الدبلومايس ،وهتميش جيل للسلطة الترشيعية عىل نفس املستوى.

((( تعرف السياسة اخلارجية بأهنا «نشاط الدولة يف عالقاهتا مع الدول ،وهي جزء من الوظيفة التنفيذية» ،سعيد السيد،
حقيقة الفصل بني السلطات يف النظام السيايس والدستور ي للواليات املتحدة االمريكية ،دون دار نرش ،1999 ،ص .120
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الفرع األول׃ السلطات الواسعة لرئيس اجلمهورية عىل الصعيد اخلارجي
سلطات وصالحيات رئيس اجلمهورية يف جمال السياسة اخلارجية واسعة متشعبة،
تسمح له باالحتكار التام لتسيري شؤون الدولة وعالقاهتا مع غريها من الدول واملنظامت.
فدستور  1996خوله وحده سلطة متثيل الدولة يف اخلارج ،كام منحه احلق يف إبرام
املعاهدات وترتيب حقوق والتزامات عىل الدولة بموجبها ،باإلضافة إىل اختصاص تعيني
وقبول أعضاء السلك الدبلومايس.
أ -جتسيد الدولة يف اخلارج׃
نصت املادة  70دستور « 1996جيسد رئيس اجلمهورية وحدة األمة ،وهو حامي
الدستور وجيسد الدولة داخل البالد وخارجها»...
املادة سابقة الذكر أكدت رصاحة أن رئيس اجلمهورية هو قائد السياسة اخلارجية،
والوحيد املخول دستور يا لتمثيل الدولة يف املحافل الدولية ،ومل ترشك معه أي سلطة أو
هيئة أخرى.
فرغم التطور الذي شهده الربملان اجلزائري بتبين نظام الثنائية ،أو بإنشاء جلان عىل
مستوى الغرفتني خمتصة بالقضايا الدولية كلجنة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل
واجلالية يف اخلارج ،واملكونة من أعضاء ومستشارين هلم خربة واسعة يف هذا املجال سواء
كأكاديميني أودبلوماسيني سابقني ،فان الربملان تم استبعاده من أي متثيل للدولة عىل
الصعيد اخلارجي.
ولعل السبب يعود أن املؤسس الدستور ي فضل اعتامد وحدة التمثيل الدويل وجتنب
تشتيت السياسة اخلارجية وتوزيعها عىل جمموعة هيئات ،ما يؤدي إىل تضارب وتناقض
يف مواقف الدولة حيال القضايا املختلفة التي يشهدها العامل ،نتيجة للتنافس التقليدي بني
السلطتني التنفيذية والترشيعية عىل التموقع يف الساحة السياسية.
ورئيس اجلمهورية يف ممارسة الشؤون اخلارجية يستعني بالعديد من األجهزة وخاصة
وزارة اخلارجية التي يتوىل تعيني وعزل الوزير فيها كعرف كرس منذ بداية احلياة الدستورية
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يف اجلزائر((( ،كام أن كل املواقف واآلراء التي يصدرها هذا األخري البد من الرجوع فيها إىل
رئيس اجلمهورية وأخذ موقفه منها.
وقد استعمل املؤسس الدستور ي يف نصه عىل استئثار رئيس اجلمهورية للسياسة
اخلارجية مصطلحا قويا وداال داللة معربة عىل الكيفية التي هبا جيب متثيل الدولة يف اخلارج،
حيث جاء يف نص املادة  70دستور  1996مصطلح «جتسيد»((( والذي يعين يف قواميس اللغة
إعطاء خصائص اجلسد ،أي صار يف حد ذاته جسدا واحتد معه ،وأصبح نفس اليشء ،وهو
تعبري أدق من مصطلح» متثيل» من» مثل» أي صار شبيها واقرتب من اليشء ،لكن مل يصبح
هو نفسه(((.
فرئيس اجلمهورية عند ممارسة اختصاصاته عىل املستوى اخلارجي هو صورة للدولة
عىل ارض الواقع ،فعليه أن جيسدها عن قناعة وإخالص نابعني من تشبع بالقيم واملبادئ
التي تربى عليها يف وطنه ومن الثقة التي منحها إياها شعبه ،وليس من باب أدائه لاللتزامات
املفروضة عليه بموجب رئاسته للبالد ورضورة متثيله هلا فقط.
ب -تعني وقبول أعضاء السلك الدبلومايس׃
خص رئيس اجلمهورية حسب نص املادة  78ف 2يف دستور  1996بصالحية تعيني
سفراء اجلمهورية لدى الدول التي تربطها عالقات دبلوماسية باجلزائر ،وتعيني املبعوثني
فوق العادة الذين تتسم مهامهم عادة بالرسية واخلصوصية ويتم إرساهلم ملعاجلة قضايا
معقدة وشائكة مع دول أو منظامت دولية ،وله احلرية الكاملة يف إهناء مهامهم وقت ما شاء
ودون استشارة أي هيئة أو سلطة أخرى ،ودون إلزامه بتعليل أو تربير ذلك.
هذا فيام خيص أعضاء السلك الدبلومايس اجلزائري ،أما أعضاء السلك الدبلومايس
األجنبي فرئيس اجلمهورية الوحيد الذي له احلق الدستور ي يف تسلم أوراق اعتامدهم،
وال يمكن ألي سفري أو مبعوث دبلومايس أن يبارش مهامه يف الدولة اجلزائرية دون موافقة
منه ،حتى وان كان تلقى قبوال من هيئة أخرى كرئيس املجلس الشعبي الوطين أورئيس
جملس األمة.
((( عبد اهلل بوقفة ،اساليب ممارسة السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،املرجع السابق ،ص.297
((( يوسف شكري فرحات ،مراجعة اميل بديع يعقوب ،معجم الطالب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،2004،ص.95
((( يوسف شكري فرحات ،مراجعة إميل بديع يعقوب ،املرجع السابق ،ص.547
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وله كذلك احلرية الكاملة يف رفض اعتامد أي ممثل دبلومايس أجنبي أوأن يطلب من
الدولة املوفدة استدعائه ،وله احلق يف طرده إذا قدر أن املوقف يستحق ذلك ،وانه قد تم
املساس بمصلحة أو سيادة اجلزائر من جانبه أومن جانب الدولة املوفدة له(((.
كام أن له اختصاص تسلم أوراق إهناء مهام أعضاء السلك الدبلومايس األجنبي،
دون أن يكون له حق الرفض أوطلب استمرارهم الن ذلك من صالحية دولتهم.
ج -إبرام املعاهدات الدولية(((׃
خول دستور  1996كمبدأ عام ومن خالل املادة  77ف 9رئيس اجلمهورية صالحية
«إبرام املعاهدات الدولية واملصادقة عليها» حيث يعترب الشخصية الوحيدة صاحبة حق
عقد اتفاقيات مع أشخاص القانون الدويل تنشئ حقوق أو التزامات عىل الدولة اجلزائرية.
لكن املادة  131دستور  1996أوردت استثناءات عىل هذه السلطة املطلقة لرئيس
اجلمهورية ،يتم بموجبها إرشاك الربملان يف عملية إبرام املعاهدات الدولية كطرف مراقب،
حيث نصت«يصادق رئيس اجلمهورية يف اتفاقيات اهلدنة ومعاهدات السلم والتحالف
واالحتاد واملعاهدات املتعلقة بحدود الدولة واملعاهدات املتعلقة بقانون األشخاص
واملعاهدات التي ترتتب عليها نفقات غري واردة يف ميزانية الدولة ،بعد أن توافق عليها كل
غرفة من الربملان رصاحة»
كام جاءت املادة  97دستور  1996بنفس املعىن ،حيث نصت«يوقع رئيس اجلمهورية
اتفاقيات اهلدنة ومعاهدات السلم ويتلقى رأي املجلس الدستور ي يف االتفاقيات املتعلقة
هبام ،ويعرضها فورا عىل كل غرفة من الربملان لتوافق عليها رصاحة».
فاملادة  131تضمنت طائفة معاهدات دولية أخرجت من املبدأ العام املنصوص عليه يف
املادة  88ف 9وتم اشرتاط موافقة الربملان الرصحية للمصادقة عليها.
ومتر املعاهدة الدولية التقليدية عىل ثالثة مراحل׃

((( سعيد السيد ،املرجع السابق ،ص ص.124-123
((( حددت املادة األوىل من معاهدة فيينا لقانون املعاهدات لسنة  1969املقصود باملعاهدات الدولية بنصها» اهنا اتفاق يعقد
بني اشخاص القانون الدويل ،وخيضع للقانون الدويل ،سواء تم يف وثيقة واحدة أو أكثر ،وأيًا كانت تسميته»
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 -1املفاوضات ׃
وهي مرحلة تبادل وجهات النظر بني أطراف التفاوض والعمل عىل تقريبها ومناقشة
االختالفات يف اآلراء ألجل الوصول إىل نقاط اتفاق تريض اجلميع ،يتم عىل أساسها إبرام
املعاهدة بشكل هنائي.
ومهمة التفاوض ختتص هبا السلطة التنفيذية دون أي دخل من السلطة الترشيعية،
ويبارشها رئيس اجلمهورية الذي يمكنه تفويض من يشاء للقيام هبا ،ويف العادة يكون وزير
اخلارجية وطاقمه الدبلومايس يف حدود اخلطوط العريضة للتفاوض املحددة من طرفه
كقائد للسياسة اخلارجية(((.
ولعل منح السلطة التنفيذية اختصاص التفاوض يعود لقدرهتا الكبرية عىل االحتفاظ
برسية مواقفها ،وامتالكها طاقام دبلوماسيا حمنكا ذوخربة متكنه تسيري املفاوضات لصاحله،
عىل عكس الربملان الذي ينقصه التكوين يف املجال الدبلومايس ويصعب معه احلفاظ عىل
رسية املفاوضات.
 -2التوقيع׃
يعين قبوال مبدئيا باملعاهدة من أطراف التفاوض دون أن يكون هلا الطابع النهائي،
ودون ترتيب حقوق أو التزامات ،ويعود هذا االختصاص لرئيس اجلمهورية الذي له حق
تفويضه ملن خيتاره.
والسلطة الترشيعية مستثناة أيضا من هذه الصالحية وال تتدخل فيها باعتبارها
حكرا عىل الرئيس ،ولعل ذلك عائد جلهلها بام تم التفاوض عليه أصال وما تم االتفاق
واالختالف بشأنه.
 -3التصديق׃
هو اإلجراء الذي عن طريقه تصبح املعاهدة الدولية سارية املفعول عىل أطرافها
فرتتب التزامات وحقوق.
((( عز الدين بغدادي ،االختصاص الدستور ي لكل من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة يف النظام الدستور ي اجلزائري
-دراسة مقارنة مع النظام املرصي -مكتبة الوفاء القانونية ،القاهرة ،مرص ،2009 ،ص.57
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وان كانت مهمة التصديق عىل املعاهدات الدولية يف دستور  1996قد أوكلت لرئيس
اجلمهورية فانه تم تعليقها بخصوص الطائفة املذكورة بنص املادة  131عىل املوافقة الرصحية
من غرفتي الربملان كل عىل حدى.
فاملؤسس الدستور ي اخرج املعاهدات املتعلقة باهلدنة والسلم والتحالف واالحتاد،
واملعاهدات املتعلقة بحدود الدولة وبقانون األشخاص ،واملعاهدات التي ترتتب عليها
نفقات غري واردة يف ميزانية الدولة من املبدأ العام املعتمد بنص املادة  77ف ،9والذي يمنح
رئيس اجلمهورية حق املصادقة املبارشة عىل املعاهدات دون احلاجة ملوافقة الربملان(((.
وبحسب الدكتور بوشعري سعيد فان املؤسس الدستور ي قد أصاب بتحديده
للمعاهدات الدولية التي تتطلب موافقة غرفتي الربملان وجتنبه النص عليها باعتامد أسلوب
العمومية مثلام جاءت به املادة  158دستور  1989التي حتدثت عن «املعاهدات السياسية
واملعاهدات التي تعدل مضمون القانون» ما يفتح املجال أمام اهليئة التنفيذية إلعامل
سلطتها التقديرية يف املعاهدات الواجب طرحها عىل موافقة الربملان واملعاهدات التي ال
حتتاج ذلك ،وهذا بالتأكيد سوف يكون حسب مصلحتها(((.
ويعود إلزام رئيس اجلمهورية احلصول عىل املوافقة املسبقة لغرفتي الربملان ألجل
املصادقة عىل املعاهدات املذكورة آنفا إىل رغبة املؤسس اختبار مدى تأييد أعضائهام للسياسة
اخلارجية التي ينتهجها ،وبالتايل جتنب أي إشكالية يف تنفيذها الحقا ،كوهنا حتتاج إىل قوانني
واعتامدات مالية لإليفاء بااللتزامات الواردة فيها.
فاملعرفة املسبقة لرأي أعضاء الربملان حول املعاهدات املزمع املصادقة عليها جينب
الرئيس الدخول يف صدامات مستقبلية ينجر عنها مساس باملصالح اخلارجية للدولة واهنيار
لثقة الرشكاء األجانب يف مؤسساهتا(((.
ورغم اشرتاط موافقة غرفتي الربملان عىل املعاهدات املحددة يف املادة  131دستور
((( يرى الدكتور قيش اخلري«ان املغاالة يف توسيع دور الربملان باشرتاط موافقته عىل كل املعاهدات أدت يف بعض الدول اىل
التحايل عىل النصوص الدستورية باستحداث نوع جديد من االتفاقيات الدولية ،كام يؤدي يف الكثري من احلاالت اىل
تعطيل دخوهلا حيز النفاذ ،لذلك يستحسن تفادي اشرتاط موافقته عىل معاهدات قد ال تكون مهمة كثريا وتشكل يف نفس
الوقت وسيلة من وسائل االدارة اليومية لشؤون الدولة اخلارجية ،باملقابل جيب صيانة دور الربملان كامال بصدد عدد من
املعاهدات ذات االمهية القصوى بالنسبة لكل دولة ،حسب ظروفها الداخلية ومركزها يف اطار اجلامعة الدولية» ،قيش
اخلري ،جملة العلوم االنسانية واالجتامعية ،منشورات جامعة باتنة ،اجلزائر ،جوان  ،1996ص.19
((( بوشعري سعيد ،املرجع السابق ،ص.249
((( عز الدين بغدادي ،املرجع السابق ،ص.60
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 1996واعتبارها آلية رقابية متلكها السلطة الترشيعية يف مواجهة التنفيذية ،إال انه تم إحاطتها
بمجموعة عراقيل تفرغ حمتواها وجتعلها دون اثر فعال.
فالربملان بحسب نص املادة  89من النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطين((( واملادة
 71من النظام الداخيل ملجلس األمة عندما تعرض عليه املعاهدة ال يملك سوى حق رفضها
أو قبوهلا أو تأجيلها دون إمكانية تعديلها ،بل حتى التصويت عليها يكون باعتامد التصويت
الكيل دون تفصيل للمواد.
فرقابة الربملان عىل املعاهدات التي يربمها رئيس اجلمهورية تبقى إذن ناقصة أمام
عدم إمكانية تعديلها يف حال وجود بعض البنود الضارة بمصالح الدولة أو املاسة بسيادهتا
واستقرار مؤسساهتا.
لكن البعض حاول تربير اجتاه املؤسس الدستور ي بكون بنود املعاهدة قد تم
التفاوض واالتفاق عليها مع األطراف األخرى فيها وبالتايل ال يمكن تعديلها من جانب
واحد ،إال أن هذا الرأي ال يأخذ يف احلسبان أن مصلحة الدولة فوق كل اعتبار ،وانه
ال يمكن االحتجاج باالتفاق لتمرير معاهدة يكون هلا انعكاسات سلبية عىل الدولة ،أو
تتضمن تنازالت كبرية ترض بمصاحلها.
الفرع الثاين׃ عوامل اهليمنة التنفيذية عىل السياسة اخلارجية
يعود منح السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس اجلمهورية الصالحيات شبه الكاملة يف
جمال السياسة اخلارجية إىل عدة عوامل وأسباب ،منها ما يتعلق بطبيعة السلطة التنفيذية
ومنها ما يتعلق بطبيعة السلطة الترشيعية.
أ -عوامل تتعلق بالسلطة التنفيذية:
تعود هذه األسباب إىل عوامل وخصائص تتميز هبا السلطة التنفيذية منحتها األفضلية
يف تويل شؤون السياسة اخلارجية منها:
 -1ارتباط تواجد الدولة تارخييا بشخص امللك أو الزعيم وتعليق استمراريتها عىل
((( تنص املادة  89من النظام الداخيل للمجلس الشعبي الوطين انه «ال يمكن أن تكون مشاريع القوانني املتضمنة املوافقة عىل
االتفاقيات أو املعاهدات املقدمة إىل املجلس الشعبي الوطين حمل تصويت عىل موادها بالتفصيل وال حمل أي تعديل.
يقرر املجلس الشعبي الوطين املوافقة عىل مرشوع القانون أورفضه أو تأجيله مع تعليل الرفض والتأجيل».
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تواجده يف احلكم((( أدى إىل نشوء عالقة مبارشة بني مصلحة الدولة من جهة ومصلحة
السلطة احلاكمة من جهة أخرى ،وحتكمها يف مجيع الصالحيات واالختصاصات
عىل الصعيد الداخيل واخلارجي أصبح رضورة للحفاظ عىل الوحدة والتواجد.
فطموح امللوك واألباطرة لتوسيع دوهلم ،وحاجتهم إلبرام معاهدات السلم واهلدنة
والتحالفات جعلهم يعتربون التحكم يف شؤون السياسة اخلارجية اختصاصا ال
يمكن التنازل عنه أو تفويضه.
فاختصاص السلطة التنفيذية عىل املستوى اخلارجي إذن ليس وليد العهد احلديث،
بل هو اختصاص مرجعيته تارخيية قديمة.
 -2السلطة التنفيذية تتمتع بإمكانيات برشية ومادية هائلة تسهل هلا التحكم اجليد يف
السياسة اخلارجية بام خيدم مصلحة لدولة ،فالطاقم الدبلومايس التابع لرئيس
اجلمهورية واملتمتع بخربة وحنكة كبرية يف جمال العالقات الدولية ،واإلمكانيات
املادية التي ُتبسط له التنقل واإلقامة يف خمتلف الدول وتوفر له التكوين املناسب،
يسمح بتحقيق انجازات اجيابية عىل الصعيد اخلارجي.
 -3رضورة اعتامد الدبلوماسية عىل مبدأ «وحدة الفكر والعمل» الذي يعين أن تتحكم
هيئة واحدة يف السياسة اخلارجية نظرا حلساسيتها وخطورهتا((( ،واشرتاك السلطة
الترشيعية قد يؤدي إىل تناقض وتضارب يف املواقف وتشتت للمجهودات واألفكار
تكون نتائجه هزائم دبلوماسية.
 -4احلركة الدائمة التي تعرفها األوضاع الدولية حتتم يف الكثري من األحيان رسعة
اختاذ املواقف والقرارات ملواجهة مستجداهتا ،وتعدد اهليئات املتحكمة يف السياسة
اخلارجية يؤدي إىل تأخري رد الفعل نتيجة للمشاورات الكثرية الواجب القيام هبا،
لكن منح رئيس اجلمهورية هذا االختصاص يبسط األمر ويرسع اختاذ اإلجراءات يف
الوقت واملكان املناسبني.
ب -عوامل تتعلق بالسلطة الترشيعية:
تشكل هذه األسباب نقائص عىل مستوى الربملان فيام خيص السياسة اخلارجية:
 -1الفسيفساء احلزبية املكونة للربملان وتعدد األفكار واالجتاهات فيه يمكنه إحداث
توتر يف السياسة اخلارجية نتيجة اخلالفات والرصاعات بينها ،ورغبة كل اجتاه تسيري
((( املقولة املشهورة للويس « 14الدولة أنا» أحسن تعبري عن ذلك.
((( عبد اهلل بوقفة ،أساليب ممارسة السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،الرجع السابق ،ص.297
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الدبلوماسية بحسب أفكاره وقناعاته ،األمر الذي حتم إسناد قيادهتا إىل جهة أكثر
استقرارا وحيادا هي رئيس اجلمهورية.
 -2ختويل الربملان صالحية إدارة السياسة اخلارجية يصعب احلفاظ عىل رسية املفاوضات
والتكتم عىل املواقف الدبلوماسية إزاء القضايا الدولية املختلفة ،نتيجة العالقة
املبارشة بني أعضاءه واملواطنني ،ما قد ينشئ ضغطا شعبيا كبريا يف حال عدم الرىض
عن كيفية إدارة الشؤون اخلارجية ،األمر الذي يضيق اخليارات وحيدُ من التنازالت
التي تستوجبها بعض املفاوضات والقضايا مراعاة ملصلحة الدولة وشعبها(((.
 -3طريقة اختيار أعضاء الربملان املعتمدة أساسا عىل االنتخاب من أفراد الشعب تقلل
إمكانية صعود مرتشحني يتمتعون بخربة كبرية يف املجال الدبلومايس والعالقات
الدولية ،كون هذا املعيار ال يؤخذ عادة بعني االعتبار عند املواطنني ،ما جيعل الربملان
ضعيفا من ناحية اإلمكانيات البرشية املختصة يف الشؤون اخلارجية.
 -4إرشاك السلطة الترشيعية بصورة فعالة يف جمال الشؤون اخلارجية يؤدي إىل خلق
دبلوماسية موازية تنافسية ومعادية للدبلوماسية احلكومية((( ،فاإلفراط يف الدبلوماسية
يقتل الدبلوماسية كام قال منتسكيو.
املطلب الثاين :فتح مناقشة حول السياسة اخلارجية
إذا كان املؤسس الدستور ي خول قيادة السياسة اخلارجية لرئيس اجلمهورية وأوكله
مهمة رسم خريطة توجهاهتا ،فانه يف املقابل منح الربملان آلية دستورية متكنه -نسبيا -ممارسة
رقابة عىل كيفية إدارته هلاته األخرية وتسيري شؤوهنا.
فقد تم النص بموجب املادة  130دستور  1996عىل إمكانية فتح مناقشة حول السياسة
اخلارجية ،يمكن أن ينتج عنها إصدار الربملان املنعقد بغرفتيه معا الئحة تبلغ لرئيس
اجلمهورية.
الفرع األول׃ إجراءات فتح املناقشة
يسود غموض كبري إجراءات فتح املناقشة حول الساسة اخلارجية ،فال النصوص
((( حنان مفتاح ،رئيس اجلمهورية بني الدستور ين اجلزائري واألمريكي -دراسة مقارنة -مذكرة ماجستري قانون دستور ي،
جامعة باتنة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،2004-2003 ،ص .70
(((  ،Charistian. ponceleالدبلوماسية الربملانية  -حقائق واليات -جملة الفكر الربملاين ،العدد  ،18سبتمرب  ،2007اجلزائر،
ص .186
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الدستورية وال القوانني اخلاصة بينت بشكل دقيق كيفية ممارسة الربملان هلذه اآللية الرقابية
املهمة ،سواء ما تعلق بمراحل االنعقاد ،أو كيفية االتصال والتنسيق بني غرفتي الربملان،
أوبطرق ونسب التصويت املطلوبة.
وعىل عكس جلسة إصدار الئحة السياسة اخلارجية ،فان املناقشة تكون بشكل
مستقل عىل مستوى كل من غرفتي الربملان ،وتأكد ذلك بموجب املادة  130ف 2دستور
 1996واملادة  98من القانون العضوي  02-99الذي حيدد تنظيم املجلس الشعبي الوطين
وجملس األمة وعملهام والعالقة بينهام وبني احلكومة ،التي نصت عىل انعقاد الربملان بغرفتيه
املجتمعتني معا يف احلالة املحددة بموجب املادة  130من الدستور  1996يف فقرهتا الثانية
املتعلقة بإصدار الالئحة دون الفقرة األوىل املتعلقة بفتح املناقشة.
ولعل غاية ذلك هي اطالع رئيس اجلمهورية عىل رأي كل غرفة من غرفتي الربملان
حول سياسته اخلارجية وقياس الدعم املحصل عليه ،وبالتايل التوجه إلصدار الئحة بانعقاد
الربملان املجتمع بغرفتيه معا يف حال وجد التأييد والقبول ،أو إفشال أية مبادرة إلصدار
الئحة تتضمن نقدا له يف حال وجد معارضة عىل مستوى إحدى الغرفتني أوكليهام.
وقد تم اقتصار حق اإلخطار لفتح املناقشة عىل أطراف ثالث حددت بموجب املادة
 130ف 1دستور  1996التي نصت «يمكن للربملان أن يفتح مناقشة حول السياسة اخلارجية
بناء عىل طلب رئيس اجلمهورية أورئييس إحدى الغرفتني» ،ما يعين إقصاء أعضاء الربملان
من إمكانية حتريك هذه اآللية.
أ -فتح املناقشة بطلب من رئيس اجلمهورية:
يف صورة من صور اهليمنة التنفيذية عىل الترشيعية منح رئيس اجلمهورية حق إخطار
الربملان لفتح مناقشة حول السياسة اخلارجية.
هذه األخرية التي لن يبادر رئيس اجلمهورية بطلبها إال يف حال تيقنه التام من حصوله
عىل دعم أعضاء غرفتي الربملان وتأييدهم لطريقة إدارته للشؤون اخلارجية ،خاصة عند
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مواجهته ملواقف حساسة يكون اختاذ قرار فيها بحاجة إىل قاعدة برملانية تضفي عليها
الشفافية واملصداقية(((.
فاملطلوب يف مثل هذه األوضاع الصعبة من مجيع املؤسسات الدستورية يف الدولة
والربملان حتديدا ومن الشعب أن يقف إىل جانب رئيس اجلمهورية ،ويتجاوز اخلالفات
والنزاعات حفاظا عىل مصلحة الدولة ومكانتها(((.
رئيس اجلمهورية كذلك قد يلجأ إىل طلب فتح مناقشة حول قضية من القضايا
اخلارجية لالستفادة من آراء أعضاء الربملان واالستنارة هبا ،دون أن يكون هلا أي طابع
إلزامي ،كام يمكن أن يكون الدافع من ورائها تقديره أن اجلهاز التنفيذي أساء التقرير
للسياسة خارجية يف مسائل معينة ،فيحاول استبيان موقف الربملان حياهلا لالستفادة منه (((.
ومل يتم توضيح الطريقة التي يتم هبا إخطار غرفتي الربملان من طرف رئيس اجلمهورية،
واآللية الدستورية التي عىل أساسها َيط ُلب فتح املناقشة ،فهل يكون ذلك بموجب خطاب
حسب ما تتضمنه املادة  128دستور  1996أم باعتامد أسلوب آخر؟(((.
ب -فتح املناقشة بطلب من رئييس الغرفتني:
منح رئييس غرفتي الربملان عىل وجه املساواة حق طلب فتح مناقشة حول السياسة
اخلارجية لرئيس اجلمهورية ،وهذا بموجب املادة  130من دستور  ،1996إال أن البعض
اعترب أن املؤسس الدستور ي مل يوفق عندما اكتفى بطلب احد رئييس الغرفتني فقط ،بل
كان األحرى به اشرتاط تقديم طلب مشرتك جتنبا للمساس بمبدأ التوازن الدستور ي بني
املجلسني ،ولضامن التوافق والتفاهم بينهام من أول األمر.
فإلزام جملس األمة بفتح نقاش حول السياسة اخلارجية بناء عىل طلب رئيس املجلس
(((

(((
(((
(((

تم فتح املناقشة حول السياسة اخلارجية ملرة واحدة يف تاريخ اجلزائر وبطلب من الرئيس الراحل هواري بومدين يف
نوفمرب  ،1986حيث كان هدفها التأكيد للمجتمع الدويل بان املوقف الذي تبناه الرئيس آنذاك ازاء النزاع اجلزائري املغريب
حول قضية الصحراء الغربية ليس موقفا شخصيا ،بل هو موقف كل اجلزائريني وكل املؤسسات الدستورية يف الدولة،
وقد اسفرت املناقشة عن إصدار الئحة مؤيدة ومدعمة للسياسة اخلارجية التي يتبعها الرئيس الراحل هواري بومدين،
والذي كان متأكدا من حصوله عىل ذلك ،ارجع صالح بلحاج ،املرجع السابق ،ص.303
مزود أحسن ،عالقة احلكومة بالربملان ،وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بني احلكومة والربملان -24 23 ،أكتوبر
،2000اجلزائر ،ص.48
مزود أحسن،املرجع نفسه ،ص.47
تنص املادة  128دستور  28نوفمرب  1996عىل «يمكن رئيس اجلمهورية ان يوجه خطابا اىل الربملان».
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الشعبي الوطين هو إلزام يتناىف وروح الدستور  ،كون هذا األخري ال يملك أي سلطة عىل
الغرفة الثانية ،ونفس اليشء بالنسبة لرئيس جملس األمة.
ورغم الظاهر أن املؤسس الدستور ي بمنحه كال من رئييس املجلسني احلق يف طلب
فتح املناقشة قد كرس توازنا بني السلطة التنفيذية والترشيعية إال أن احلقيقة هي العكس،
وهتدف إلحاطة هذه اآللية الرقابية بمجموعة قيود حتد من فعاليتها.
فانتامء رئييس الغرفتني يف غالب األحيان إىل األغلبية النيابية املوالية لرئيس اجلمهورية
أو ما سمي بالتحالف الرئايس -جيعل أي حترك منهام لتفعيل فتح املناقشة حول السياسةاخلارجية ال يكون إال بعد اإلذن املبارش أوغري املبارش للسلطة التنفيذية ،والتي لن تقدم عىل
ذلك إال إذا وجدته يف مصلحتها.
ج -إقصاء أعضاء الربملان من طلب فتح املناقشة:
فاملؤسس الدستور ي جتاهل الدور اهلام املمكن أن يساهم به أعضاء الربملان يف
تفعيل مناقشة السياسة اخلارجية فأقصاهم من حق طلب ذلك ،وكان األحرى به اشرتاط
عدد حمدد يمكنه حتريك هذه اآللية ،ما من شأنه خلق حركية رقابية مستمرة عىل السلطة
التنفيذية يف هذا املجال.
فالدور السلبي للربملان يف ظل دستور  ،1976والذي كان بمثابة أداة تدعيميه ملوقف
ومكانة رئيس اجلمهورية األمني العام للحزب الوحيد احلاكم الذي مل يكن ليطلب فتح
مناقشة السياسة اخلارجية إال لتأكيد وتربير موقفه ،يمكن أن يتغري إذا تم تثمني وتطوير
التعددية احلزبية املتبناة يف دستور ي  1989و ،1996ما يؤدي إىل ظهور برملان حر ديمقراطي،
لنوابه إن منحوا حق استعامل هذه اآللية أن يناقشوا السياسة اخلارجية ليس هبدف تأكيد
وتدعيم اسلوب إدارة رئيس اجلمهورية هلا ،وإنام من اجل تصحيحها وبيان نقاط الضعف
واخلطأ فيها(((.
الفرع الثاين׃ إصدار الئحة حول السياسة اخلارجية
املناقشة العامة حول السياسة اخلارجية التي تفتح عىل مستوى غرفتي الربملان يمكن
((( سعيد بوشعري ،املرجع السابق ،ص.380
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أن تتطور إىل إجراء أكثر فعالية يتمثل يف إصدار الئحة تتضمن رأي الربملان املنعقد يف هيئة
مؤمتر ،يتم تبليغها لرئيس اجلمهورية.
أ -انعقاد الربملان بغرفتيه معا إلصدار الالئحة:
نصت املادة  130ف 2دستور « 1996يمكن أن تتوج هذه املناقشة عند االقتضاء بإصدار
الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،الئحة يبلغها إىل رئيس اجلمهورية».
فاملناقشة التي تتم عىل مستوى كل غرفة من غرفتي الربملان يمكن أن تتوج باقرتاح
إصدار الئحة ،يتم فيها تبيني موقف الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر من القضايا التي كانت
حمل دراسة وحتليل ونقاش ،سواء كان هذا املوقف مؤيدا أومعارضا لسياسة الرئيس.
وقد اشرتط املؤسس الدستور ي إلصدار الالئحة أن تكون القضية التي متت مناقشتها
تستحق ذلك ،وتكون عىل درجة كبرية من احلساسية واخلطورة التي توجب إبالغ الرئيس
بموقف الربملان إزاءها ،حيث استعمل مصطلح «عند االقتضاء» دون توضيح كيفية احلكم
عىل قضية معينة أهنا تقتيض إصدار الئحة ،ما يمنح سلطة تقديرية كبرية يف ذلك يمكن أن
ينجم عنها اختالف يف وجهات النظر خاصة مع الرتكيبة املتنوعة لغرفتي الربملان.
فكان األحرى باملؤسس الستبعاد أي خالف حمتمل أن حيدد حتديدا نافيا للجهالة
طائفة القضايا اخلارجية التي إن متت مناقشتها فإهنا تستوجب إصدار الئحة تبلغ إىل رئيس
اجلمهورية.
مل يتم كذلك توضيح كيفية االنتقال من إجراء مناقشة السياسة إىل إجراء إصدار
الئحة الذي يتم عىل مستوى الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،فهل يكون ذلك عن
طريق التصويت عىل اقرتاح إصدار الئحة يف كل غرفة من غرفتي الربملان؟ وإن كان ذلك
فام هي نسب التصويت املطلوبة العتامد اقرتاح االنتقال من اإلجراء األول للثاين؟ وما
هو عدد األعضاء الالزم لتقديم هذا االقرتاح؟ أم أن صالحية اقرتاح إصدار الئحة خمولة
لنفس األشخاص الذين منحهم الدستور حق طلب فتح مناقشة السياسة اخلارجية؟.
فهذه تساؤالت ينبغي اإلجابة عنها سواء بتعديل النصوص الدستورية أوسن قوانني
خاصة تنظم ذلك.
ويعود اشرتاط املؤسس الدستور ي انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا إلصدار
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الئحة حول السياسة اخلارجية إىل الرغبة يف إعطاء اكرب ثقل ممكن هلا بغض النظر أكان
مضموهنا اجيابيا أوسلبيا -وهذا األخري مستبعد بالنظر للواقع السيايس اجلزائري احلايل-
فصدورها عن الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر يعين أهنا نتاج اتفاق معظم األطياف والتيارات
املمثلة ألفراد الشعب فيه ،ما يعطيها مصداقية عىل الصعيد الداخيل أو اخلارجي.
ب -قيمة الالئحة:
رغم خلو آلية إصدار الئحة السياسة اخلارجية من أي آثار دستورية يمكن أن ترتب
مسؤولية رئيس اجلمهورية أوعىل األقل طاقمه التنفيذي ،إال أهنا سياسيا متثل وسيلة رقابية
فعالة إن أحسن استعامهلا.
 -1القيمة الدستورية لالئحة:
من الناحية الدستورية ،الئحة السياسة اخلارجية الصادرة عن الربملان بمجلسيه ليس
هلا أي اثر يذكر مهام كان حمتواها ،وال يمكن هلا أن متس مركز رئيس اجلمهورية الذي ال
يتحمل أية مسؤولية اجتاه الربملان.
فاملادة  130ف 2دستور  1996حددت مصريها «يمكن أن تتوج هذه املناقشة عند
االقتضاء بإصدار الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا الئحة يبلغها إىل رئيس اجلمهورية».
فالالئحة ترسل إىل رئيس اجلمهورية ويتم تبليغه هبا وهذا كل ما يف األمر ،بحيث
يملك هذا األخري احلرية الكاملة يف األخذ بتوصياهتا من عدمه(((.
 -2القيمة السياسية لالئحة:
إذا كانت الالئحة من الناحية الدستورية غري ذات قيمة ،فإهنا من الناحية السياسية
ذات أمهية بالغة سواء كان مضمونا اجيابيا أوسلبيا.
فاملضمون االجيايب الذي يمكن أن حتتويه الالئحة حول السياسة اخلارجية لرئيس
اجلمهورية سوف يدعم بال شك مركزه ويقويه عىل الصعيد الداخيل والدويل ،ما يمثل
دافعا وحافزا له للثبات عىل مواقفه وسياسته اخلارجية ،خاصة أهنا صادرة عن الربملان
((( األمني رشيط ،خصائص التطور الدستور ي اجلزائري ،أطروحة دكتوراه دولة ،1991 ،جامعة قسنطينة ،اجلزائر ،ص.482
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املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،والذي يتميز بتنوع حزيب وفكري كبري ،فهي بمثابة استشارة
غري مبارشة ألفراد الشعب يمكن لرئيس اجلمهورية عن طريقها معرفة حجم التأييد الكبري
الذي حيظى به.
أما إذا كان مضمون الالئحة سلبي ،وتضمنت يف طياهتا انتقادا لكيفية قيادة رئيس
اجلمهورية للسياسة اخلارجية للدولة ،فان ذلك سوف يمس بالتأكيد املركز السيايس له،
ويقهقر شعبيته وحجم الثقة املوضوعة فيه ،فالالئحة يف هاته احلالة حتى وان كانت غري
ملزمة إال أهنا تشكل وسيلة ضغط كبري عليه ،يصعب عدم األخذ بمحتواها أوعىل األقل
جزء منه ،الن عكس ذلك سوف جيعله يف مواجهة مبارشة مع غرفتي الربملان ،قد تؤدي إىل
أزمات سياسية معقدة يصعب جتاوزها.
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املبحث الرابع׃ متديد عهدة الربملان
تكريسا للمامرسة الديمقراطية البناءة التجديدية ،وجتسيدا للرقابة الشعبية الربملانية،
حدد املرشع مهمة كل من املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة بمدة زمنية بمجرد
انقضائها تجُ رى انتخابات الختيار نواب جدد بالنسبة لألوىل ،وجتديد نصف األعضاء
بالنسبة للثانية(((.
هذه الوسيلة املهمة والفعالة متثل أداة تقييميه يمتلكها أفراد الشعب للحكم عىل مدى
وفاء أعضاء الربملان بالوعود والربامج التي انتخبوا عىل أساسها ،فان افلحوا يتم إعادة
انتخاهبم لنفس املهمة ،وان فشلوا فحتام ستكون أحزاب وبرامج أخرى حمل الثقة.
لكن املؤسس الدستور ي وحرصا منه عىل استمرارية مؤسسات الدولة ،وضامن
تواجدها خاصة يف الظروف اخلطرية الصعبة التي متر هبا الدولة ،ومن اجل تكاثف اجلهود
بني السلطات املختلفة لتجاوز التهديدات التي تواجهها ،نص بموجب املادة  102ف-4ف5
عىل إمكانية اخلروج عن املبدأ العام ومتديد عهدة الربملان رغم انتهائها بقرار من الغرفتني
املنعقدتني معا.
املطلب األول׃ مفهوم العهدة الربملانية
سنتناول مفهوم العهدة الربملانية من جوانب عدة ،سواء ما تعلق بأهم التعاريف التي
أوردها الفقه هلا ،أو باخلصائص التي متيزها عن غريها من املفاهيم القانونية والسياسية ،أو
األسس التي تقوم عليها.
الفرع األول׃ تعريف العهدة الربملانية
ختتلف التعاريف الشارحة للعهدة الربملانية بحسب اجلانب الذي يتم عىل أساسه
ذلك ،أكان لغويا أم إصطالحيا أم قانونيا سياسيا.

((( املادة  101دستور  28نوفمرب 1996
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أ -التعريف اللغوي:
كلمة عهدة من عهد عهدا ،أو يقال عهد إليه بأمالكه أي أوصاه هبا وائتمنه وأوكله
عليها ،وعهد اليشء أي حفظه واهتم به(((.
ب -التعريف االصطالحي:
العهدة الربملانية هي «سلطة التمثيل التي تعطى لشخص ما أو مجاعة عن طريق
االنتخاب أوالتعيني للقيام بمهام حمددة سواء كانت ترشيعية أو رقابية ،ملدة حمددة الزمان يف
إطار منظم ووفق رشوط جيب التقيد هبا»(((.
ج -التعريف القانوين السيايس:
يبىن هذا التعريف عىل خمتلف اخلصائص واملميزات القانونية والسياسية للعهدة
الربملانية فهي «الوظيفة العامة الربملانية التي يلتحق ويضطلع هبا ممثلو الشعب واألمة
ملامرسة مظاهر السيادة والسلطة العامة يف جمال العمل الربملاين والترشيعي والرقايب ،باسم
األمة والدولة وحلساهبا ،وذلك خالل فرتة زمنية حمددة ومتجددة ،وهي عهدة وطنية عامة
مستقلة سياسية وغري مرشوطة وهنائية غري قابلة للتنازل أو التخيل عنها»(((.
الفرع الثاين׃ أسس العهدة الربملانية
تقوم العهدة الربملانية عىل عدة أسس تنظمها من خمتلف اجلوانب تنظيام هيدف إىل
نجاعتها وحتقيقها لألهداف املتوخاة من ورائها.
أ -األساس الدستور ي:
فالدستور كمصدر أول للحقوق وااللتزامات ،وكأعىل درجة يف هرم السلم القانوين،
تكفل بوضع األسس واملبادئ القاعدية للعهدة الربملانية بكل مقوماهتا وعنارصها ،بحيث
((( معجم الطالب ،املرجع السابق ،ص.413-412
((( عبد املؤمن عبد الوهاب ،العهدة املحلية :املحتوى واملقتضيات ،ملتقى حول تسيري اجلامعات املحلية ،جامعة منتوري
قسنطينة ،اجلزائر  -10 9جانفي  ،2008ص.13
((( مفاهيم برملانية ،العهدة الربملانية ،جملة الفكر الربملاين ،العدد األول ،ديسمرب  ،2002اجلزائر ،ص.219
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تتمثل هذه األسس يف جمموع القيم واألحكام الدستورية التي حتدد نظام العهدة الربملانية
يف خمتلف جوانبه.
فاملادة  100دستور  1996تضمنت أهم التزام ملقى عىل كاهل النائب أو العضو يف
الربملان بنصها «واجب الربملان يف إطار اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة شعبه
ويظل يتحسس تطلعاته» فعضو الربملان ملزم بأداء عهدته الربملانية بكل إخالص وأمانة
ووفاء لناخبيه.
كام تضمنت املادة  101دستور  1996الطريقة التي يتم عىل أساسها اختيار نواب املجلس
الشعبي الوطين وأعضاء جملس األمة ،بحيث تكون بالنسبة لألول عن طريق االنتخاب
العام املبارش الرسي ،وبالنسبة للثاين باختيار ( )3/2أعضائه عن طريق االنتخاب غري
املبارش الرسي ،وتعيني ( )3/1من طرف رئيس اجلمهورية ومن بني الشخصيات والكفاءات
الوطنية يف املجاالت العلمية والثقافية واملهنية واالقتصادية واالجتامعية.
دستور  1996يف مادته  109نص عىل أهم ضامنة متكن النائب يف الربملان من ممارسة
عهدته النيابية يف استقاللية تامة عن كل الضغوطات من أي جهة كانت ٬هذه الضامنة هي
احلصانة الدبلوماسية.
كذلك فمدة العهدة الربملانية تم النص عليها دستور يا بموجب املادة  102حتى ال
تكون حمل اختالف أو مزايدة من أي طرف ،فحددت بخمس ( )5سنوات لنواب املجلس
الشعبي الوطين ،وست ( )6سنوات ألعضاء جملس األمة جيدد نصفهم كل ثالث ()3
سنوات.
نظام استخالف النائب والعضو يف الربملان يف حالة شغور مقعده كان حمل نص املادة
 112دستور  1996التي أحالته إىل القانون العضوي.
باإلضافة إىل العديد من النصوص الدستورية التي حددت أسسا أخرى للعهدة
الربملانية ونظمت خمتلف جوانبها.
ب -األساس الترشيعي:
تشكل القوانني العضوية أهم أساس ترشيعي للعهدة الربملانية باعتبارها ذات قوة
أساسية -عضوية -تتبوأ هبا مرتبة أعىل من القوانني العادية.
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وقد صودق عىل عديد القوانني التي ضبطت وفصلت املبادئ العامة التي جاء هبا
الدستور أمهها׃
-1
-2
-3
-4

النظامني الداخليني للمجلس الشعبي الوطين وجملس األمة ،املؤرخان يف  8ربيع
الثاين  1418املوافق  11أوت  ،1997و 20شعبان  1420املوافق ﻠ  28نوفمرب  1999عىل
التوايل.
القانون العضوي رقم  02-99املؤرخ يف  20ذي القعدة عام  1419املوافق لـ8 :
مارس  ،1999الذي حيدد تنظيم املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة وعملهام وكذا
العالقات الوظيفية بينهام.
القانون رقم  01-01املؤرخ يف  31يناير  2001املتعلق بعضو الربملان ،والذي حيتوي
جمموعة أحكام تتعلق أساسا بتحديد مهام وواجبات وحقوق عضو الربملان.
القانون العضوي رقم  01-12املؤرخ يف  12جانفي  2001املتعلق بنظام االنتخابات،
واملتضمن أحكاما ومواد تتعلق بانتخاب أعضاء الربملان لدخول العهدة الربملانية.

ج -األساس السيايس:
فالعهدة الربملانية يف جانبها السيايس صورة من صور املامرسة الديمقراطية احلرة
النزهية ،وجانب من جوانب مبارشة أفراد الشعب حلقهم يف اختيار من يمثلهم ويتوىل
شؤون الترشيع والرقابة عىل السلطة التنفيذية نيابة عنهم.
فأسلوب االنتخاب الرسي املبارش والغري املبارش ملامرسة العهدة الربملانية يساهم يف
خلق تعددية سياسية حقيقية مبنية عىل التنافس الرشيف بني االجتاهات والتيارات الفكرية
السياسية املختلفة ،ويساهم يف نرش ثقافة تقبل الرأي والرأي اآلخر.
الفرع الثالث׃ خصائص العهدة الربملانية
تتمثل أهم خصائص ومميزات العهدة الربملانية يف׃
أ -العهدة الربملانية عهدة مستقلة:
بمعىن أن العهدة الربملانية تتميز باالستقالل الوظيفي والعضوي التام عن األحزاب
السياسية والتنظيامت االجتامعية والثقافية ،وعن البلديات والدوائر التي تم ترشيح عضو
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الربملان منها ،فأعضاء الربملان بمجرد إثبات عضويتهم الربملانية وتنصيبهم يف املؤسسة
واهليئة التي ينتمون إليها يفقدون كل عالقة مبارشة وشخصية باهليئات االنتخابية التي
اختارهتم(((.
كام أهنم حمميون من كل الضغوطات والتهديدات التي يمكن أن يتعرضوا هلا أثناء
وبمناسبة ممارستهم لعهدهتم الربملانية ،أو بسبب آرائهم أو ما تلفظوا به من كالم أو بمناسبة
تصويتهم ،وهم يتمتعون باحلصانة الكاملة منذ مبارشهتم لوظيفتهم التمثيلية.
ب -العهدة الربملانية عهدة وطنية:
واملقصود أن عضو الربملان عند ممارسته وظائفه ومهامه وواجباته فذلك ال يكون عىل
أساس حميل أوجهوي أوفئوي ،فهوال يمثل جمموع الناخبني الذين صوتوا عليه وال احلزب
الذي رشحه لالنتخابات فقط ،بل يمثل كل أفراد الشعب يف خمتلف ربوع الوطن ،وعليه
أن يعمل ألجل املصلحة العامة الشاملة دون متييز أو تفضيل.
والتسمية التي أطلقت عىل غرفتي الربملان توحي بذلك ،فالغرفة األوىل سميت
باملجلس الشعبي الوطين والغرفة الثانية سميت بمجلس األمة ،كناية انه جملس يعرب عن
إرادة األمة بأجياهلا السابقة واحلارضة والالحقة.
فاملركز القانوين الذي يكتسبه عضو الربملان إذن هو مركز عام وطين بعيد عن أي
تأثريات طائفية أو عرقية أو أيديولوجية.
ج -العهدة الربملانية عهدة شخصية:
فالناخبون عند اختيارهم مرشحا معينا ملامرسة املهمة الربملانية نيابة عنهم ،فذلك
يعود ملميزات وخصائص ذاتية يف شخص هذا املرت شح ولربنامج انتخايب معني رفعه هو
أواحلزب الذي ينتمي إليه ووعدهم بتطبيقه ،وبالتايل فتفويض أو إنابة شخص آخر ملامرسة
املهام والواجبات املنوطة به يكون من قبيل خيانة العهد بالناخبني الذين وضعوا ثقتهم فيه.
هلذا فاملرشع اجلزائري أحاط نظام اإلنابة واالستخالف برشوط وقيود صارمة
للتقليل من حاالهتام.
((( الوثائق الربملانية ،املرجع السابق ،ص.220
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د -العهدة الربملانية قابلة للتجديد:
املؤسس الدستور ي مل حيدد عدد العهدات الربملانية التي يمكن لعضو الربملان
ممارستها ،وخول ذلك للمواطنني الذين هلم احلرية املطلقة يف إعادة انتخاب من يشاءون
للعضوية من جديد ،أو لرئيس اجلمهورية بالنسبة للثلث املعني يف جملس األمة ،ويكون
ذلك بحسب درجة نجاحه يف حتقيق الربنامج الذي تبناه واالنجازات واألهداف التي وعد
هبا.
هـ -العهدة الربملانية عهدة ترشيعية رقابية:
فالوظائف واملهام األساسية املنوطة بعضو الربملان هي وظيفتي الترشيع والرقابة.
الوظيفة الترشيعية هي حمور وجوهر العهدة الربملانية ،ألن العضو موكل بالدرجة
األوىل لسن القوانني والترشيعات يف املجاالت املختلفة بام يكون يف خدمة املواطنني
ومصلحتهم.
أما وظيفة الرقابة فالغاية منها منع استبداد السلطة التنفيذية وجتاوزها الختصاصاهتا،
والعمل عىل خلق توازن دائم يضمن استمرارية مؤسسات الدولة وتواجدها
املطلب الثاين׃ ظروف وإجراءات متديد عهدة الربملان
جتديد

كام قلنا سابقا ،املؤسس الدستور ي أقر استثناءا عن القاعدة العامة التي تنص عىل

الربملان بعد انتهاء عهدته مبارشة ،ونص عىل إمكانية متديدها لفرتة إضافية وفق
رشوط وإجراءات جيب إعامهلا تضمنتها املادة  102ف-4ف 5دستور « 1996ال يمكن متديد
مهمة الربملان إال يف ظروف خطرية جدا ال تسمح بإجراء انتخابات عادية.
ويثبت الربملان املنعقد بغرفتيه املجمعتني معا هذه احلالة بقرار بناء عىل اقرتاح رئيس
اجلمهورية واستشارة املجلس الدستور ي».
وعىل غموض فقرات املادة السابقة تبقى العديد من النقاط حمل لبس وعدم وضوح،
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يمكن أن يرتتب عنه ختبط وتوتر يمس باالستقرار الدستور ي والسيايس ملؤسسات الدولة
يف حالة تطبيق أحكامها عىل أرض الواقع.
إال انه وبصفة عامة فان النص عىل إمكانية متديد عهدة الربملان يف حاالت خاصة
حيسب لصالح املؤسس الدستور ي الذي تفطن لرضورة إعطاء رشعية دستورية الستمرار
املؤسسة الترشيعية يف وظيفتها رغم انتهائها زمنيا ،كوسيلة فعالة تساهم يف خلق تعاون
وتكامل بني خمتلف السلطات واهليئات للخروج من األزمة التي متر هبا الدولة بأقل
األرضار ،ومن ثم العودة إىل األسلوب الديمقراطي االنتخايب الختيار برملان جديد يمثل
اإلرادة احلرة ألفراد الشعب.
الفرع األول׃ املقصود بـ« :الربملان» الذي متدد عهدته
نشري هنا إىل نقطة أثارت جدال كبريا سببه الغموض الذي يكتنف املادة  102ف4
دستور  ،1996والذي يزداد إذا تم ربطها بغريها من النصوص الدستورية.
هذا األخري الذي متحور حول «الربملان» الذي يمكن متديد مهمته ،هل يقصد به
غرفتيه معا ،أم املجلس الشعبي الوطين فقط؟.
بمعىن آخر هل يتم متديد عهدة كل من املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة يف حال
انتهاء مدهتا املقدرة بخمس ( )5سنوات لألول وست ( )6سنوات لنصف الثاين يف ظل
ظروف خطرية ،أم أن جملس األمة غري معين بذلك؟.
وقد انقسمت اآلراء إىل اثنني أساسيني׃
أ -استبعاد جملس األمة من إمكانية التمديد:
يرى هذا الرأي باستبعاد الغرفة الثانية من التمديد بحكم متيزها باالستمرارية الدائمة
الراجعة
لطبيعة انتخاب وتعيني أعضائها ،فاألسلوب الدستور ي املعتمد يف ذلك هوالتجديد
النصفي كل ثالث سنوات ،وبالتايل ال يوجد جتديد كيل هلا مرة واحدة وإنام هناك تتابع يف
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ذلك ،واملجلس الشعبي الوطين هو الوحيد الذي تنتهي وظيفته بصفة تامة ويتم انتخاب
خليفته بكل أعضائه(((.
كام أن املادة  102دستور  1996ربطت التمديد باستحالة إجراء انتخابات عادية الختيار
برملان جديد ،واملقصود هبا  -حسب هذا الرأي -هو االنتخابات املبارشة الرسية ،أي
انتخاب املجلس الشعبي الوطين الذي يعتمد هذه الطريقة ،أما جملس األمة فتجديده فيكون
بانتخابات غري مبارشة أي غري عادية ،باإلضافة إىل التعيني من طرف رئيس اجلمهورية.
وربط هذا الرأي أيضا بني حق احلل املمنوح لرئيس اجلمهورية ومتديد العهدة
الربملانية ،فاقتصار احلل عىل املجلس الشعبي الوطين يفيد بإعامل إمكانية التمديد عليه فقط
جتنبا حلله يف الظروف اخلطرية ،ما قد يؤثر عىل استقرار مؤسسات الدولة ويصعب اخلروج
من الوضع الذي تعاين منه ،أما جملس األمة فمستبعد من احلل وضمنيا فان مهمته سوف
تستمر أثناء الظروف اخلطرية دون متديدها(((.
ب -التمديد يشمل كال غرفتي الربملان׃
حسب هذا الرأي املقصود بـ« :الربملان» يف نص املادة  102دستور  1996هو جمليس
الربملان عىل التساوي ،فاالعتامد عىل التفسري احلريف للامدة يوحي بذلك ،كون املؤسس
الدستور ي يف كل النصوص التي يورد فيها مصطلح «الربملان» فانه خياطب بذلك الغرفتني
معا ،وإن أراد ختصيص واحدة منهام يذكرها رصاحة دون األخرى.
كام أن القول باستبعاد جملس األمة من التمديد قول غري مؤسس ،الن ذلك جيعلنا
نطرح سؤاال مهام هو׃ ما العمل إذا ما انتهت مهمة نصف أعضاء جملس األمة يف ظل ظروف
خطرية ال يمكن فيها إجراء انتخابات عادية؟ هل يستمر جملس األمة يف ممارسة وظيفته
بنصف عدد األعضاء املتبقني؟ وما اثر ذلك عىل طريقة التصويت والنصاب الرضوري يف
ذلك؟.
فاحلل إذن يكمن يف متديد مهمة األعضاء الذين انتهت عهدهتم إىل غاية جتاوز األزمة
التي أخرت إجراء انتخابات عادية.
((( نور الدين فكابر ،العضوية يف الربملان ،جملة النائب ،املجلس الشعبي الوطين ،اجلزائر ،العدد االول ،ص.29
((( عبد اهلل بوقفة ،اليات تنظيم السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،دار هومة ،اجلزائر ،2005 ،ص.241
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املؤسس الدستور ي كذلك وحرصا منه عىل تواجد املؤسسات السياسية يف الدولة
أثناء الظروف اخلطرية كحالة احلرب أو الطوارئ...الخ ،فانه يف كافة اإلجراءات الالزمة
ملواجهتها اشرتط تواجد غرفتي الربملان ،وهذا ضمنيا يعين متديد عهدة كليهام رغم انتهائها،
بام يضمن استمراريتهام والقيام بدورمها املهم أثناء هذه األوضاع.
ورغم أن جملس األمة يعتمد أساسا عىل االنتخاب الغري املبارش يف جتديد أعضائه إال
أن لذلك عالقة وطيدة باالنتخابات املحلية التي جتري متزامنة مع االنتخابات الترشيعية
كل مخس ( )5سنوات ،بام جيعل عدم إمكانية إجراء انتخابات عادية مبارشة الختيار نواب
املجلس الشعبي الوطين مانعا لالنتخابات الغري مبارشة لتجديد نصف أعضاء جملس األمة،
ما يعين ارتباط عهدة الغرفة الثانية بعهدة الغرفة األوىل وعالقتهام الثنائية بالتمديد.
يف األخري فانه بموازنة حجج الرأي األول والثاين فانه يتبني لنا أن الرأي الراجح هو
القائل بأن التمديد يشمل غرفتي الربملان معا ،وعىل هدا األساس نبين دراستنا.
الفرع الثاين׃ ظروف متديد عهدة الربملان
أحاط املؤسس الدستور ي عملية متديد مهمة الربملان بمجموعة قيود صارمة هتدف
أساسا لتجنب سوء تقريرها من أي جهة متطرفة تريد القفز فوق اإلرادة الشعبية واإلبقاء
عىل سلطة ترشيعية منتهية الصالحية خدمة ملصاحلها وأهدافها الذاتية.
ومن أهم هذه القيود اشرتاط توافر ظروف معينة وصفتها املادة  102ف 4باخلطرية
جدا ،بحيث ال يمكن معها بأي حال من األحوال إجراء انتخابات عادية تعرب حقيقة عن
إرادة املواطنني وطموحاهتم التي يسعون لتحقيقها من خالل الربملان الذي انتخبوه سواء
بطريقة مبارشة أوغري مبارشة.
أ -وجود ظروف خطرية جدا׃
حددت املادة  102ف 4دستور  1996طبيعة الظرف الذي يمكن معه متديد عهدة
الربملان بنصها «ال يمكن متديد مهمة الربملان إال يف ظروف خطرية جدا »...أي أن صفة
اخلطورة البالغة املمكن أن تتسم هبا األوضاع التي تعيشها الدولة وتزامنها مع انقضاء عهدة
الربملان ،هي الدافع وراء اختاذ هكذا إجراء يسمح باستكامل غرفتي الربملان دورمها إىل غاية
عودة االستقرار.
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والظرف اخلطري هو «ذلك الوضع العام الذي يمتاز بحالة خاصة من االرتباك ،هلذا
يصبح غري ممكن إجراء انتخابات ترشيعية أثناءه ،ويتأتى عىل نقيض احلالة العادية التي
أجاز الدستور إمكانية تفعيل وسيلة احلل وإجراء انتخابات ترشيعية يف ظلها»(((.
وقد اعتمد املؤسس الدستور ي عند وضعه هلذا الرشط عىل العمومية والفوقية دون
التدقيق والتفصيل يف طبيعة الظرف اخلطري جدا ،األمر الذي يمكن اعتباره اجيابيا من جهة
وسلبيا من جهة أخرى.
فاعتامد العمومية يسمح باحتواء النص الدستور ي لكل املستجدات والظروف
واألزمات التي هتدد استقرار الدولة وتواجدها ،ما يمكن من مواجهة أي حالة طارئة
حيتمل وقوعها مزامنة مع انتهاء عهدة الربملان ،قد ينجم عنها دخول البالد يف فراغ مؤسسايت
ودستور ي حتت مربر عدم تنظيم نصوص الدستور هلا.
كام أن تعدد وكثرة احلاالت واألوضاع التي يمكن وصفها باخلطرية واملاسة باستقرار
الدولة جيعل من غري املمكن رسدها كلها يف نص دستور ي ،وحيتم إجياد العوامل املشرتكة
بينها وتضمينها هذا األخري حتى يشملها كلها ،فاحلرب والطوارئ واحلصار والكوارث
الطبيعية واالنقالبات واألوبئة كلها يمكن وصفها بالظرف اخلطري جدا ،لكن من الصعب
ذكرها حالة بحالة.
إال انه من جانب آخر فاعتامد العمومية يفتح املجال بمصارعيه لالجتهادات وإعامل
السلطة التقديرية يف تصنيف ظرف معني انه خطري حيتم متديد عهدة الربملان أوانه عادي ال
يستلزم ذلك ،ما يسمح باستعامل هذا اإلجراء -متديد عهدة الربملان -يف غري موقعه ويف
صورة من صور التعدي عىل حق الشعب يف انتخاب برملان جديد يمثله ،خاصة إذا مل يتم
حتديد فرتة التمديد وإبقائها مفتوحة ،حتت حجة استمرار الظرف اخلطري جدا.
لذا كان األحسن أن يستعمل املؤسس الدستور ي نوعا من العمومية املقيدة بنصه
مثال «ال يمكن متديد عهدة الربملان اال خالل الظروف االستثنائية.»...
خاصة انه بربط املادة  102دستور  1996بمواد أخرى يتجىل لنا نصه عىل رضورة
تواجد غرفتي الربملان ألجل إعامل عديد احلاالت املمكن وصفها بالظروف االستثنائية،
وبالتبعية متديد عهدهتا يف حالة انتهائها ،وأمهها ׃ حالة الطوارئ ،احلصار ،احلرب...الخ.
((( عبد اهلل بوقفة ،اليات تنظيم السلطة يف اجلزائر ،املرجع السابق ،ص .240
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ب -عدم إمكانية إجراء انتخابات عادية׃
ربطت املادة  102ف 4وجود الظرف اخلطري جدا بعدم إمكانية إجراء انتخابات عادية
يف ظله ،وهذا رشط منطقي بام أن املربر من متديد العهدة هو عدم إمكانية إجراء انتخابات
الختيار برملان جديد ،كون الظرف الذي تعيشه الدولة صعب وحساس ال يسمح بذلك.
كام أن هناك ظروفا يمكن وصفها باخلطورة إال أهنا ال متنع إجراء انتخابات ،كحدوث
زلزال يف منطقة معينة مثال ،فهذا ال يمنع إجراء انتخابات يف بقية أرجاء الوطن وتأجيلها يف
هذه املنطقة ،وبالتايل يف هذه احلالة ال متدد العهدة الربملانية لعدم تالزم الرشطني مع بعضهام
البعض.
ومل تفهم بالتحديد الغاية من وراء وصف املؤسس الدستور ي لالنتخابات التي ال
يمكن إجراؤها «بالعادية» ،حيث جاء نص املادة  102ف...« 4ال تسمح بإجراء انتخابات
عادية» وكأنه يوجد نوع من االنتخابات توصف بالغري العادية حتى يقوم املؤسس بتمييزها،
فكان األجدر أن تأيت الفقرة السابقة كام ييل «ال يمكن متديد مهمة الربملان إال يف ظروف
خطرية جدا ال تسمح بإجراء انتخابات».
الفرع الثالث׃ إجراءات تقرير متديد العهدة
حرصا عىل ضامن حسن تطبيق إجراء متديد عهدة الربملان ،وجتنبا لتحوله إىل وسيلة
للمساس باستقرار مؤسسات الدولة ،اشرتط املؤسس الدستور ي إتباع جمموعة إجراءات
إلعامهلا ،يكون الدور املحوري فيها منوطا بالربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا.
حيث نصت املادة  102ف« 5ويثبت الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا هذه احلالة
بقرار ،بناءا عىل اقرتاح رئيس اجلمهورية واستشارة املجلس الدستور ي».
أ -اقرتاح رئيس اجلمهورية׃
رغم أن متديد العهدة الربملانية قضية متس بالدرجة األوىل غرفتي الربملان ،إال انه
ومنح هذا احلق لرئيس
تم استبعاد رئييس الغرفتني وأعضائهام من صالحية طلب ذلكُ ،
اجلمهورية وحده الذي له السلطة الكاملة يف تقدير مدى إمكانية إجراء االنتخابات يف ظل
ظروف يمكن وصفها باخلطرية.
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فاملؤسس الدستور ي وسعيا لتحقيق هذه اآللية الدستورية ألهدافها ،فضل إبعاد
حق اقرتاح التمديد عن التيارات احلزبية والفكرية والفئوية التي يمكن أن متتلك األغلبية
الظرفية يف الربملان ،ما يدفعها إلعامل آلية متديد العهدة خدمة ملصاحلها وأهدافها ،ومساسا
باملبادئ الديمقراطية املبنية عىل حرية الشعب يف اختيار من يمثله ،وفضل ختويلها رئيس
اجلمهورية البعيد نسبيا عن هذه التأثريات ،األمر الذي يمكنه اقرتاح التمديد بناءا عىل
مربرات وأسباب جدية مقنعة ،هادفا من ورائها احلفاظ عىل مصلحة الدولة وسيادهتا.
ب -استشارة املجلس الدستور ي׃
فالربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا وقبل اختاذ أي قرار بشان متديد العهدة من
عدمه ،ملزم باستشارة املجلس الدستور ي بشان ذلك واحلصول عىل رأيه بخصوص
خمتلف جوانب القضية ،سواء ما تعلق بتكييفه للوضع الذي متر به الدولة وطبيعته أكان
خطريا جدا يستحيل معه إجراء انتخابات الختيار برملان جديد ،أم انه عىل درجة من
اخلطورة والصعوبة لكنها مل تصل إىل استحالة إجرائها ،كام يعطي رأيه حول انعكاسات
متديد مهمة الربملان عىل األوضاع واستقرارها وتأثريه االجيايب والسلبي عليها ،باإلضافة
إىل نقاط أخرى يقدم فيها استشارته وعىل أساسها يبين الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر قراره.
ورغم أن رأي املجلس الدستور ي استشاري غري إلزامي ،إال أن له دور كبري يف توضيح
العديد من النقاط واجلوانب الغامضة التي ختفى عىل غرفتي الربملان ،ما يساعدها عىل اختاذ
القرار األنجع واألصلح للدولة ومؤسساهتا وشعبها سواء أكان ذلك بتمديد العهدة إىل
غاية جتاوز األزمة ،أو برفض ذلك وبالتايل إجراء انتخابات الختيار نواب وأعضاء جدد،
واملهم يف كل هذا جتنب الدخول يف أزمة وفراغ دستور ي يكون له العواقب الكارثية عىل
كافة األصعدة.
ج -انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا:
أوكل املؤسس الدستور ي اختاذ القرار النهائي بشأن متديد العهدة الربملانية لكل من
املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة عىل قدر املساواة مع اشرتاط انعقادمها يف هيئة مؤمتر.
واعتامد املساواة بني الغرفتني يف ذلك يعود إىل الرغبة يف تكريس التوازن الدستور ي
الداخيل يف توزيع الصالحيات واالختصاصات وتدعيم التعاون والتكامل بينهام ،كام أن
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ارتباط إجراء متديد العهدة الربملانية وتأثريه عىل كال املجلسني ،حتم اشرتاكهام معا يف عملية
اختاذ القرار بشأن ذلك.
والربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ال يملك حق إقرار هذه احلالة إال بناءا عىل
إخطار رئيس اجلمهورية -كام بينا سابقا -مع األخذ بعني االعتبار االستشارة املقدمة من
طرف املجلس الدستور ي واملتضمنة مالحظاته حول رضورة متديد العهدة من عدمه ،وله
السلطة التقديرية الكاملة بعد ذلك يف تقرير استمرار مهمة غرفتي الربملان إذا خلص إىل
عدم إمكانية إجراء انتخابات نتيجة الظروف اخلطرية التي متر هبا البالد ،ووجد أن التمديد
خيدم مصلحة الدولة ومؤسساهتا وهيدف إىل االستقرار واهلدوء ال غري.
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الفصل الثاين׃ انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا خالل الظروف االستثنائية
يعترب فقهاء القانون مبدأ املرشوعية أكثر املبادئ نجاعة وفعالية يف مواجهة مجاح
الدولة وتعطشها الالمتناهي للسلطة ،وتقييدها يف فرض إرادهتا ومنطقها عىل األفراد.
فهذا املبدأ الذي هو خالصة نضال ورصاع طويل امتد لقرون ،بني رغبة الفرد يف
التمتع بحقوقه وحرياته الكاملة دون انتقاص وحماولة الدولة توسيع سلطاهتا وصالحياهتا،
قد تبلور يف صيغة رضورة مطابقة كافة ترصفات وأعامل السلطات للقواعد القانونية
السارية املفعول ،وإلغائها يف حال خمالفة هاته األخرية.
لكن حياة الدولة ومسريهتا ليست كلها استقرار وهدوء ،بل قد يصادف أن تواجهها
اضطرابات وأزمات خطرية سواء كانت دولية كعدوان خارجي أو حرب مع دولة أوحتالف
أجنبي أوكانت داخلية كالتوترات الطائفية أو االنقالبات أو الفوىض العارمة ،أوأن يكون
مصدرها الطبيعة كحدوث زالزل وفيضانات مدمرة أو إنتشار وباء قاتل ،ما حيتم عىل
الدولة عدم التقيد بالقوانني املطبقة واخلروج عام يقره مبدأ املرشوعية حفاظا عىل تواجدها
واستمراريتها ،وضامنا ملواجهة هذه الظروف وجتاوزها بأقل أرضار.
فالتمسك املطلق بمبدأ املرشوعية وإلزام الدولة بعدم خمالفة القوانني يف مثل هذه
األوضاع ،يعين تقييد حريتها يف الترصف واختاذ اإلجراءات الالزمة والفعالة ملواجهتها،
ما قد يؤدي الستفحال األزمة واهنيار الدولة نفسها أوعىل األقل تعريض سالمتها ملخاطر
كبرية(((.
هذا من جانب ،لكن من جانب آخر فالقول بإمكانية التحلل الكامل للدولة من
احرتام وتنفيذ القوانني يف هذه الظروف ،وإعطائها حق القيام بأي ترصفات أو إجراءات
مهام كانت طبيعتها ودرجة مساسها بحقوق وحريات األفراد من شانه فتح جماال واسع
لالستبداد والدكتاتورية ،وحتويلها إىل دولة الالقانون(((.
وبني هذا وذاك ،كان من الالزم إجياد حل وسط يوازن نسبيا بني حق الدولة يف
استمرار تواجدها ومحايتها ملؤسساهتا وهيئاهتا ،وبني أدىن حد من املرشوعية التي حتفظ
قدرا من الضامنات ملامرسة األفراد أكثر احلقوق واحلريات رضورة يف حياهتم.
((( سامي مجال الدين ،لوائح الرضورة وضامنة الرقابة القضائية ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،مرص  ،1982ص.10
((( وجدي ثابت غابريال ،السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،مرص  ،1988ص.13
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فكانت نظرية الظروف االستثنائية التي جاءت كحل هلذا اإلشكال ،يضفي مرونة
وليونة عىل مبدأ املرشوعية ويوسع جماله ليشمل ما أطلق عليه الفقهاء «املرشوعية االستثنائية»،
التي تعين إمكانية اختاذ الدولة إجراءات خاصة استنادا إىل سلطات واختصاصات غري
عادية من أجل مواجهة أوضاع صعبة وخطرية هتدد تواجد الدولة واستقرارها ،وإضفاء
صفة الصحة عليها رغم مناقضتها ملبدأ املرشوعية العادية.
فغاية وضع القوانني هي ضامن سري مصالح الدولة ،فإذا عجزت عن حتقيق ذلك
خاصة يف الظروف الغري عادية وكان الالزم خمالفتها أوجتاوزها لصون وحفظ ذلك ،فانه
يصبح واجبا وال يمكن التقيد أو التحجج باملرشوعية حينها.
فام الغاية من احرتام القانون إذا كان تطبيقه يؤدي إىل زوال الدولة؟ وما فائدة بقائه
دون أن تكون هناك مؤسسات أو هيئات تسري عىل أساسه؟ فسالمة الشعب والدولة فوق
سالمة القانون كام قال الفقيه القانوين شيرشون.
ويعود فضل ظهور نظرية الظروف االستثنائية إىل الفقهاء األملان أواخر القرن ،19
حيث كانت الدساتري امللكية تعرتف لألمري بسلطة اختاذ ما يراه من إجراءات وأوامر
مستعجلة دون التقيد بالقوانني والترشيعات يف حال ما واجه أوضاعا خطرية ال يمكن
جتاوزها باعتامد النصوص العادية((( ،ثم بعد ذلك تبعه الفقه الفرنيس الذي تبىن هذه الفكرة
مع اختالف يف طبيعتها تم جتاوزه فيام بعد.
فالفقه األملاين يرى أن نظرية الظروف االستثنائية ذات طبيعة قانونية ،بمعىن أن
األعامل واإلجراءات التي تقوم هبا الدولة ملواجهة األوضاع الغري العادية صحيحة سليمة
ومرشوعة تنتج أثارها دون حاجة العودة ألي سلطة أخرى ،الن مصدرها هو حق الدولة
يف احلفاظ عىل كياهنا وتواجدها((( ،فهي من أوجدت هذا القانون لتحقيق مصاحلها ،وبالتايل
إذا كان ذلك يتطلب عدم تطبيقه فانه ال يتم ذلك ،فالدولة ال ختضع للقانون إذا كان حتقيق
صاحلها يف عدم اخلضوع له.
أما الفقه الفرنيس فهو يرى أن هذه النظرية ذات طبيعة سياسية واقعية ٬وكل إجراء
تقوم به الدولة هو إجراء فرضته األوضاع الصعبة اخلطرية ال غري ٬وال يمت بصلة ألي
((( سعيد بوشعري ،النظام السيايس اجلزائري ،املرجع السابق ،ص.263
((( سامي مجال الدين ،املرجع السابق ،ص.19
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أساس قانوين ،وهو غري مرشوع مآله البطالن يف حال مل تلجأ السلطة التنفيذية إىل الترشيعية
الستصدار قانون يضفي رشعية عليه.
إال أن هذه النظرة تغريت فيام بعد وأصبح عديد الفقهاء الفرنسيني يسلمون بالطبيعة
القانونية لنظرية الظروف االستثنائية وبأهنا تطبق استنادا للمرشوعية االستثنائية ،ومن
أمههم الفقيه «دوجي».
واقعيا يعترب القضاء الفرنيس السباق يف األخذ هبذه النظرية ،إذ طبقها جملس الدولة يف
كثري من أحكامه رغم عدم تنظيمها دستور يا ،خاصة مع بداية احلرب العاملية األوىل حتت
اسم «سلطات احلرب» ،وكان أشهر أحكامه يف هذا الشأن حكم « »HEYRIESالصادر
يف  28جوان  ،1918ثم وسعها فيام بعد لتشمل كافة األوضاع الغري العادية التي قد تواجه
الدولة(((.
بعد ذلك توالت دساتري الدول عىل تقنينها حتى أصبحت معرتف هبا يف معظم أنظمة
العامل ،مع اختالف كيفية تنظيمها وحجم السلطات والصالحيات االستثنائية خالهلا
واجلهات صاحبة حق مبارشهتا.
واملؤسس الدستور ي اجلزائري مل خيرج عن هذا النسق العام وتبىن نظرية الظروف
االستثنائية بمختلف تطبيقاهتا منذ أول دستور للجمهورية سنة  ،1963معتمدا أساسا عىل
التجربة الفرنسية رغم فرق األوضاع واخلصوصيات.
فنظرية الظروف االستثنائية رغم أهنا إبداع فكري قانوين اوجد حلوال مهمة للدولة
والسلطة التنفيذية بالتحديد متكنها التغلب عىل األخطار والتهديدات التي قد تعصف
بمؤسساهتا ٬إال أن أثرها عىل احلقوق واحلريات اثر بالغ يؤدي إىل فرض قيود وحواجز
عديدة ضد متتع األفراد هبا ،خاصة إذا مل يتم تنظيمها وحتديد إجراءاهتا وحدود صالحيات
السلطة التنفيذية عند تطبيقها.
فهاته األخرية عند ممارستها الختصاصاهتا يف مثل هذه الظروف ال تتمتع بالسلطة
املطلقة ،بل هي ملزمة باحرتام احلد األدىن عىل األقل من احلريات واحلقوق الفردية
واجلامعية(((.
((( فوزي أوصديق ،النظام الدستور ي اجلزائري ووسائل التعبري املؤسسايت ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون،
اجلزائر ،2006،ص.65
((( امحد رسحال ،القانون الدستور ي واالنظمة السياسية ،دار احلداثة ،بريوت ،ط  ،1980، 1ص.151
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واملؤسس الدستور ي مل هيمل هذا األمر وحرص عىل عدم إطالق العنان للسلطة
التنفيذية عند تطبيقها لظرف من الظروف االستثنائية ،ما قد يؤدي الستبدادها وتعسفها
بالشكل الذي ينتج عنه إهدار جلميع ضامنات احلقوق واحلريات ،ونص باملقابل عىل
ضوابط وقيود جيب االلتزام هبا وعدم جتاوزها وإال اعتربت كافة اإلجراءات واألعامل
املتخذة غري مرشوعة ،حيكم عليها بالبطالن دون نفاذ آثارها.
حيث نص عىل رضورة توفر جمموعة رشوط شكلية وموضوعية لالنتقال إىل مرحلة
التسيري الغري العادي للدولة ،اهلدف منها ضامن حتقيق الغاية وراء تبين هذه نظرية وهي
احلفاظ عىل االستقرار واهلدوء بأقل مساس باحلقوق واحلريات.
وتعد اآللية الدستورية املستحدثة يف دستور  28نوفمرب  1996بعد تبين نظام الثنائية
الربملانية ،وهي «آلية انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا» ضامنة ذات أمهية بالغة منشأة
أساسا حلامية األفراد من تعسف السلطة التنفيذية يف مثل هذه الظروف ،وتقييد سلطاهتا يف
اختاذ ما تشاء من إجراءات وقرارات.
فالربملان املنعقد بغرفتيه معا منح سلطات خمتلفة يف معظم مراحل الظروف االستثنائية
سواء إعالهنا أو متديدها أو إهنائها ،متكنه التعبري عن آرائه وقناعاته بشكل قوي يكون له
أثر مصريي يف بعض احلاالت وبشكل ثانوي دون اثر يذكر يف حاالت أخرى ،كام سنبينه.
املبحث األول ׃حالتي الطوارئ واحلصار
خالفا ملعظم األنظمة الدستورية التي تبنت نظرية الظروف االستثنائية بمختلف
تطبيقاهتا وخاصة النظام املرجعي يف ذلك وهو النظام الدستور ي الفرنيس الذي نص
عىل أربع حاالت هي :حالة الطوارئ ،حالة احلصار ،احلالة االستثنائية ،حالة احلرب،
ورتبها ترتيبا قائام أساسا عىل درجة اخلطر املهدد للدولة ،فبدأها بحالة الطوارئ املمكن
اعتبارها اقل هذه احلاالت شدة ،وأهناها بحالة احلرب التي تعد أخطرها ،مع حتديد رشوط
وإجراءات تطبيق كل منها وتبيني الفروق بينها حتى ال حيدث أي لبس أوتداخل يؤدي إىل
تقرير حالة يف غري موضعها ،أو التشديد يف مواجهة وضع معني بفرض إجراءات صارمة
رغم إمكانية تنظيمها بأقل من ذلك.
خالفا هلذا ،فان تنظيم املؤسس الدستور ي اجلزائري للحاالت السابقة وخاصة
الطوارئ واحلصار ميزة لبس وغموض كبريين وعدم وضوح للدوافع واألسباب التي حتتم
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اللجوء إليهام أو للرشوط واألهداف التي جيب التقيد هبا يف ذلك ،وما زاد تنظيمهام تعقيدا
هو النص عليهام ومنذ اعتامدمها يف دستور  1976بموجب مادة واحدة تم تضمينها كليهام،
ما يوحي أن هلام نفس الرشوط واإلجراءات واألهداف والنتائج بالرغم من االختالفات
الكبرية بينهام ،األمر الذي يصعب دراستهام يف ظل نصوص الدستور وحيتم علينا اللجوء
إىل تطبيقاهتام يف الواقع السيايس اجلزائري.
وبناء عىل ما سبق فإننا ارتأينا ختصيص مبحث مشرتك لكل من حالتي الطوارئ
واحلصار نتيجة تشابه وتطابق أحكامهام يف الدستور اجلزائري لسنة  ،1996والذي نصت
املادة  91منه عىل «يقرر رئيس اجلمهورية إذا دعت الرضورة امللحة ،حالة الطوارئ أو
احلصار ،ملدة معينة ،بعد اجتامع املجلس األعىل لألمن ،واستشارة رئيس املجلس الشعبي
الوطين ،ورئيس جملس األمة ،ورئيس احلكومة ،ورئيس املجلس الدستور ي ،ويتخذ كل
التدابري الالزمة الستتباب الوضع.
وال يمكن متديد حالة الطوارئ أو احلصار إال بعد موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه
املجتمعتني معا».
املطلب األول׃ مفهوم حالتي الطوارئ واحلصار
نحاول التطرق إىل مفهوم حالتي الطوارئ واحلصار من خالل حتديد املقصود هبام،
ثم توضيح ظروف نشأهتام وتطورمها ،وأخريا آثارمها عىل خمتلف املستويات خاصة حقوق
وحريات األفراد ،وهذا اعتامدا باألساس عىل املرسوم الرئايس رقم  44-92املؤرخ يف 5
شعبان  1412املوافق لـ 9 :فيفري  1992املتضمن إعالن حالة الطوارئ ،واملرسوم الرئايس
رقم  196-91املؤرخ يف  21ذي القعدة عام  1411املوافق لـ 4 :جوان  1991املتضمن تقرير
حالة احلصار.
الفرع األول׃ حالة الطوارئ
يعترب الفقهاء حالة الطوارئ خطوة االنتقال األوىل من املرشوعية العادية التي
تلزم فيها كافة اهليئات والسلطات -السلطة التنفيذية أساسا -باحرتام القواعد القانونية
السارية املفعول ،والدخول يف مرحلة املرشوعية االستثنائية التي متنح فيها السلطة التنفيذية
صالحيات واختصاصات واسعة إلصدار قرارات والقيام بأعامل تعترب غري قانونية يف
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احلاالت العادية ،إال أهنا ونظرا لغايتها وهي احلفاظ عىل مؤسسات الدولة واستمراريتها
ومحاية النظام العام ،يقر هلا بمرشوعية مؤقتة إىل غاية جتاوز الظرف اخلطري.
فحالة الطوارئ ونظرا حلساسية الوضع املمكن إعالهنا فيه وخطورته الكبرية،
والنتائج املرتتبة عن إقرارها والتي يصعب التكهن باجيابيتها أوسلبيتها عىل استقرار الدولة
الن ذلك يعود أساسا لفطنة وحنكة السلطة التنفيذية عند ممارستها لصالحياهتا االستثنائية،
كل هذا جعل املؤسس الدستور ي ورجال الفقه ورجال القضاء حييطوهنا بعناية كبرية
وحيرصون عىل تبيان خمتلف جوانبها.
أ -تعريف حالة الطوارئ׃
أمام عدم تضمن الدساتري لتعريف واضح يبني املقصود بحالة الطوارئ واكتفائها
بتنظيم بعض جوانبها املتعلقة بالرشوط واإلجراءات ،فإننا نلجأ للفقه الدستور ي الذي
جاء بعديد التعاريف التي اشرتكت أساسا يف أمهية حالة الطوارئ كآلية مواجهة لألوضاع
املستعصية التي قد تصادف الدولة ،لكنها اختلفت يف عديد التفاصيل والنقاط نظرا
الختالف ظروف وطبيعة البيئة والدولة التي يعيش فيها كل فقيه ،األمر الذي صعب وجود
تعريف جامع مانع يشمل كافة األحكام املتعلقة هبا ويرشحها رشحا دقيقا نافيا لكل جهالة.
كام أن حالة الطوارئ كانت حمل اهتامم عديد االتفاقيات واملعاهدات الدولية التي
حاولت
إجياد تعريف حيدد املقصود هبا ويبني أبعادها ،نظرا للعالقة املبارشة والتأثري الكبري هلا
عىل حقوق وحريات األفراد واجلامعات.
 -1تعريف الفقه حلالة الطوارئ:
أورد الفقهاء الكثري من التعاريف حلالة الطوارئ نورد بعضها ،مع مالحظة عدم
إمكانية تغليب أو ترجيح تام لتعريف عىل آخر ألنه كام قلنا سابقا كل منهم قدم رشحه هلذه
احلالة عىل أساس ظروف وأوضاع البيئة التي يعيشها.
 تعريف األستاذ إبراهيم الرشبيين «حالة الطوارئ هي جمموعة تدابري استثنائيةالغرض منها املحافظة عىل سالمة البالد من احتامل وقوع اعتداء مسلح عليها ،أوخطر قيام
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االضطرابات والثورات الداخلية فيها ،بواسطة إنشاء نظام إداري جيري تطبيقه يف البالد
كلها أو بعضها ،ويكون قوامه بوجه خاص تركيز مبارشة السلطات لتحقيق استقرار األمن
بأوجز الوسائل وأقواها»(((.
 تعريف الدكتور عبد اهلل بوقفة «حالة الطوارئ هي حالة اقل درجة يف األحوالاالستثنائية من حيث مدى خطورهتا ،هلذا حتتل املكانة بني األحوال العادية وحالة احلصار،
وتفعل حالة الطوارئ عندما يكون هناك خطر هيدد النظام العام ،ويتولد غالبا عن األخطار
(((
الطبيعية ،زلزال ،نكبة عامة،فيضان»
 تعريف الدكتور عبد احلميد الشواريب ،الدكتور رشيف جاد اهلل «حلالة الطوارئمفهومان :مفهوم واقعي ومفهوم قانوين ،وال جيب اخللط بينهام ،فأما املفهوم الواقعي فيتمثل
يف حادث أو حوادث حتل بالبالد أو حتدق هبا ،ويتعذر مواجهة هذه احلادثة أو احلوادث
بالقواعد القانونية التي يعمل هبا ملواجهة احلوادث العادية ،وأما املفهوم القانوين فيتمثل يف
وجود نظام قانوين يشمل جمموعة من القواعد القانونية ،تضعها السلطة الترشيعية يف البالد
ملواجهة ما قد يطرأ من حوادث ال يمكن مواجهتها وفقا لقواعد القانون املوضوعة ملواجهة
احلوادث العادية»(((.
 تعريف األستاذ « »Roland-Dragoحالة الطوارئ هي نظام استثنائي متنحفيه السلطات املدنية امتيازات «سلطات استثنائية» ،تسمح هلا بتقليص ممارسة احلريات
العامة التي ال يسمح بتقليصها يف ظل القانون العام يف األحوال العادية ،لذلك فهويقرتب
من «األحكام العرفية» أو «حالة احلصار» غري أهنام خيتلفان يف مسألة جوهرية وهي انه يف
حالة «األحكام العرفية» أو «حالة احلصار» فان السلطات العسكرية هي املقيدة للسلطات
االستثنائية ،بينام يف حالة الطوارئ فان السلطات املدنية هي املامرسة هلذه السلطات
االستثنائية»(((.
ومن التعاريف السابقة يمكننا القول أن «حالة الطوارئ هي نظام قانوين استثنائي
يمنح السلطة التنفيذية اختصاصات وصالحيات أوسع مما متلكه يف الظروف العادية ،بام
(((
(((
(((
(((

ابراهيم الرشبيين ،حراسات الطوارئ ،مطبعة دار املعارف ،القاهرة ،1964 ،ص ص38-37
عبد اهلل بوقفة ،اساليب ممارسة السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،املرجع السابق ،ص.344
عبد احلميد الشواريب،رشيف جاد اهلل ،شائبة عدم دستورية ومرشوعية قراري اعالن ومد حالة الطوارئ واالوامر
العسكرية ،منشأة املعارف ،االسكندرية ،مرص ،2000ص ص.64-93
شامخي عبد الفتاح ،اثار حالة الطوارئ ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام ،معهد احلقوق ،بن عكنون،
اجلزائر ،1997-1996،ص.9
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يمكنها من مواجهة الظرف الطارئ واخلطري الذي تعيشه ،فهي نظام وسط بني الظروف
العادية وحالة احلصار األشد تأثريا عىل احلقوق واحلريات».
 -2تعريف االتفاقيات واملعاهدات الدولية حلالة الطوارئ:
أولت االتفاقيات واملعاهدات الدولية خاصة املتعلقة منها بحقوق وحريات اإلنسان
عناية كبرية حلالة الطوارئ ،حماولة رشح املقصود هبا والرشوط واإلجراءات الواجب
احرتامها عند تطبيقها من اجل ضامن عدم حيادها عن هدفها ،ما يمكن أن يؤدي إىل مساس
خطري باحلقوق واحلريات الفردية واجلامعية.
ومن أهم التعاريف الواردة يف هذا الشأن׃
 املادة  4من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف كانون االول 1966«يف حاالت الطوارئ االستثنائية التي هتدد حياة األمة واملعلن قيامها ،جيوز للدول األطراف
يف هذا العهد أن تتخذ يف أضيق احلدود التي يتطلبها الوضع تدابري ال تتقيد بااللتزامات
املرتتبة عليها بمقتىض هذا العهد ،رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللتزامات األخرى
املرتتبة عليها بمقتىض القانون الدويل ،وعدم انطوائها عىل متييز يكون مربره الوحيد هو
العرف ،أو اللون أو اجلنس أو اللغة أوالدين أو األصل االجتامعي».
 املادة  15من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان «اتفاقية روما» نوفمرب « 1950يفوقت احلرب أو الطوارئ العامة األخرى التي هتدد حياة األمة ،جيوز ألي طرف سام متعاقد
أن يتخذ تدابري التزاماته املوضحة باالتفاقية يف أضيق حدود حتتمها مقتضيات احلال ،برشط
أن ال تتعارض هذه التدابري مع التزاماته يف إطار القانون الدويل».
عرفت اللجنة األوروبية حلقوق اإلنسان حالة الطوارئ بأهنا «أزمة أوموقف استثنائي
خطري حال أووشيك الوقوع ،يؤثر عىل جمموع شعب الدولة ومن شأنه أن يشكل هتديدا
حلياة املجتمع كله»(((.
 -3تعريف حالة الطوارئ يف الترشيع اجلزائري׃
اعتمد املؤسس الدستور ي اجلزائري السياق العام الذي سلكته معظم األنظمة
((( حممد حسني دخيل ،احلريات العامة يف الظروف االستثنائية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان ،2009 ،ص.62
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املتبنية لنظرية الظروف االستثنائية بمختلف تطبيقاهتا ،ومل يقم برشح املعىن أو املقصود
بحالة الطوارئ واكتفى بتحديد رشوط وإجراءات إعالهنا ودوافع ومربرات ذلك.
فدستور  1963يف املادة  59منه نص عىل إمكانية اختاذ رئيس اجلمهورية إلجراءات
استثنائية ملواجهة ظروف خطرية هتدد مستقبل البالد واستقرار مؤسساهتا دون متييز أو
ختصيص حالة الطوارئ أو حتى ذكرها.
وقد أصاب املؤسس الدستور ي يف ذلك ،بحيث أعطى تنظيام واحدا كامال يمكنه
شمل أي وضع مستجد طارئ مهدد لتواجد الدولة أو خمل بالنظام العام ،وجتنب اإلكثار
الذي ينتج عنه تداخل وخلط وتشابه يصعب معه حتديد احلالة الواجب تطبيقها بالضبط.
بعد ذلك توالت الدساتري يف النص عىل حالة الطوارئ وتنظيمها سواء ما تعلق
بدستور  22نوفمرب  ،1976أو دستور  23فيفري  ،1989أو دستور  28نوفمرب  ،1996ويف
املواد  91 ،86 ،119عىل الرتتيب ،لكن دون تعريف أورشح ملعناها أو حتى متييزها عن حالة
احلصار املشاهبة هلا ،ما أثار لبسا وغموضا كبريين فتحا املجال إلعامل السلطة التقديرية
واآلراء الشخصية.
وعىل عكس الدساتري السابقة لدستور  28نوفمرب  ،1996يمكن أن نربر عدم تضمن
هذا األخري لتعريف حالة الطوارئ أو حتى رشح معناها إىل نصه يف املادة  92عىل «حيدد
تنظيم حالة الطوارئ وحالة احلصار بموجب قانون عضوي» بمعىن انه أحال كل النقاط
واإلشكاالت املتعلقة هبام إىل قانون عضوي يصدر عن غرفتي الربملان وفق نسب تصويت
خاصة ،مع خضوعه للرقابة الدستورية من طرف املجلس الدستور ي ،األمر الذي يمكن
اعتباره ضامنة هامة للحقوق واحلريات أثناء تطبيق احلالتني السابقتني ،وتقييدا لصالحيات
السلطة التنفيذية إبان تقريرها.
فاملؤسس اعتمد ألول مرة التنظيم املسبق للظروف االستثنائية -وهو األسلوب
املعتمد يف الكثري من الدول مثل فرنسا ومرص -وذلك بالتحديد القبيل لكافة إجراءات
ورشوط حالتي الطوارئ واحلصار ،وتبيني حدود سلطة اإلدارة يف ذلك ،منعا لتعسفها
واعتدائها عىل احلقوق واحلريات األساسية املكفولة يف مثل هذه الظروف.
لكن وحلد اآلن مل يتم إصدار هذا القانون العضوي ،ما يمكن اعتباره التفافا حول
النصوص الدستورية وتعطيل واضح ألحكامها.
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وعليه فهذا حيتم علينا اللجوء إىل النصوص التطبيقية العملية ،وخاصة املرسوم
الرئايس رقم  44-92املؤرخ يف  9فيفري  1992املتضمن إعالن حالة الطوارئ ،وحماولة
استخالص تعريف هلا بناء عىل ما تضمنه من أحكام(((.
فباستقراء املربرات التي ساقها املرسوم والتي اعتربها الدوافع األساسية إلعالن
حالة الطوارئ ،وبتحليل املواد  4،3،2،1منه يمكننا تكوين نظرة نسبية عن حالة الطوارئ
يف النظام اجلزائري ،وتعريفها بأهنا «النظام القانوين االستثنائي املحدد املدة الذي يسمح
للحكومة باختاذ كافة اإلجراءات التنظيمية الالزمة يف كامل الرتاب الوطين أو جزء منه،
ملواجهة التهديدات التي تستهدف استقرار مؤسسات الدولة ،واملساس املتكرر بأمن
املواطنني ،والسلم املدين ،واإلخالل اخلطري واملستمر بالنظام العام ،برشط أن هتدف
الستتباب النظام العام وضامن أفضل ألمن األشخاص واملمتلكات وتأمني السري احلسن
(((
للمصالح العمومية»
من خالل التعريف السابق يمكن استخالص العنارص املتعلقة بحالة الطوارئ وهي׃
 حالة الطوارئ نظام قانوين استثنائي. يتم تقريرها ملدة زمنية حمددة. ختول فيها السلطة املدنية ممثلة يف احلكومة ووزير الداخلية عىل املستوى الوطين،والوايل عىل مستوى إقليم واليته ،اختاذ إجراءات استثنائية وممارسة صالحيات غري عادية
ملواجهة الظروف الطارئة.
 تقرر حالة الطوارئ عند مواجهة هتديد يستهدف استقرار مؤسسات الدولة أوعنداملساس بأمن املواطنني أو اإلخالل بالنظام العام.
 نظام الطوارئ هو نظام بديل للقواعد القانونية العادية العاجزة عن مواجهة هذهالظروف.
((( الرغم اعتبارنا هذا املرسوم غري دستور ي كونه صادر عن هيئة مستحدثة مل ينص عليها الدستور  ،كام ان اعالن حالة
الطوارئ جاء خمالفا لإلجراءات املحددة فيه ،خاصة ما تعلق باهليئة التي هلا حق تقريرها وهي رئيس اجلمهورية،والذي
كان منصبه شاغرا بسبب استقالته.
((( نذكر أن إعالن حالة الطوارئ يف اجلزائر كان بعد الغاء الدور الثاين من االنتخابات الترشيعية يوم  4جانفي  ،1992والتي
فاز حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ باألغلبية يف الدور االول منها ،وبعد هذا االلغاء شهدت اجلزائر انزالقات خطرية
عىل خمتلف املستويات واضطرابات عامة ومظاهرات ضخمة أدت اىل مساس خطري باألمن والنظام العام وإصابة خمتلف
مصالح وهيأت الدولة بشلل تام ،حتم اصدار املرسوم  44-92املؤرخ يف  9فيفري  1992املتضمن اعالن حالة الطوارئ
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هيدف تقرير حالة الطوارئ إىل استتباب النظام العام ،وضامن امن األشخاص
واملمتلكات ،وضامن حسن سري املصالح العامة(((.
مع مالحظة أن نصوص املرسوم  44-92املتضمن إعالن حالة الطوارئ جاءت
مشاهبة لنص املادة  86دستور  23فيفري  1989يف عموميتها واستعامهلا ملصطلحات تتسم
باملرونة مثل «اإلخالل بالنظام العام» الذي يصعب حتديد معناه بدقة.
ب -ظهور حالة الطوارئ׃
يعود الفضل يف ظهور نظرية الظروف االستثنائية بصفة عامة إىل القضاء الفرنيس
الذي اعتمد ما سمي بنظرية «سلطات احلرب»((( منذ بداية احلرب العاملية األوىل ،ومؤداها
متكني السلطة التنفيذية والقوات العسكرية ممارسة اختصاصات استثنائية ملواجهة األوضاع
الصعبة واخلطرية التي تواجهها ،بعد ذلك وسع املجلس هذه النظرية لتشمل كل األوضاع
االستثنائية.
بالنسبة حلالة الطوارئ ،فظهورها األول كان يف فرنسا والسبب الرئييس وراء
ذلك الثورة التحريرية اجلزائرية واملقاومة العنيفة واهلزائم املذلة التي تكبدها املستعمر،
األمر الذي حتم عىل السلطات الفرنسية تدعيم القادة واهليئات يف اجلزائر بصالحيات
واختصاصات غري عادية متكنهم كرس شوكة الثورة والتغلب عىل املجاهدين ،ومنحهم
حق اختاذ ما يشاءون من قرارات وأعامل دون أي اعتبار حلقوق وحريات األفراد ،وألجل
ما سبق أصدرت عدة أوامر وقوانني تنظم حالة الطوارئ والصالحيات واالختصاصات
االستثنائية املخولة للسلطات يف اجلزائر ،أمهها׃
األمر املؤرخ يف  3أفريل  ،1955املعدل بموجب األمرين الصادرين يف  7أوت 1955
و 15جانفي  ،1960مع العلم أن الدستور الفرنيس لسنة  1958ورغم نصه عىل كل من حالة
احلصار واالستثناء واحلرب ،إال انه مل ينظم حالة الطوارئ ،وترك ذلك لألوامر والقوانني
اخلاصة كام سبق ذكرها.
ونظرا لالنتصارات الكبرية التي حققتها الثورة اجلزائرية والتصدعات واخلالفات
((( عز الدين بغدادي ،املرجع السابق ،ص .124
((( وجدي ثابت غابريال ،املرجع السابق ،ص.33
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التي نشبت بني القادة الفرنسيني فانه تم تقرير احلالة االستثنائية من طرف رئيس اجلمهورية
اجلنرال «شارل دوجول» يف  23أفريل  ،1961وهي حتتوي ضمنيا حالة الطوارئ.
فالرضبات القوية التي تلقاها االحتالل الفرنيس يف اجلزائر وبداية املحادثات بشان
استقالهلا ،أدت إىل انشقاق وعصيان العديد من القادة العسكريني ،واحتجاز بعض
الشخصيات السياسية من بينها وزير األشغال الفرنيس واملفوض العام للحكومة يف
اجلزائر ،وتعطيل معظم املرافق املدنية والعسكرية ما حتم إعالن تطبيق نص املادة  16من
(((
الدستور الفرنيس لسنة .1958
أما يف اجلزائر فالتقنني األول حلالة الطوارئ((( كان يف دستور  1976بموجب املادة
 119منه ،ثم املادة  86دستور  ،1989ثم املادة  91دستور  ،1996وعرفت اجلزائر وضعا عمليا
وحيدا طبقت فيه حالة الطوارئ وذلك يف  9فيفري .1992
ﺠ -آثار حالة الطوارئ׃
تتمحور معظم آثار حالة الطوارئ يف فرض قيود عىل ممارسة األفراد حلقوقهم
وحرياهتم بالشكل العادي ،وتوسيع صالحيات السلطة التنفيذية واختصاصها ،ونظرا
لعدم تضمني النصوص الدستورية ألي اثر من آثارها فإننا سنعتمد عىل املرسوم 44-92
املتضمن إعالن حالة الطوارئ ،والذي أوردها كالتايل:
 توسيع صالحيات احلكومة يف اختاذ اإلجراءات الالزمة الستتباب األمن.وقف نشاط كل رشكة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة ،أوغلقها عندما تعرض هذه
النشاطات النظام العام أو املصالح العليا للبالد للخطر.
 إنشاء مراكز امن خاصة بقرار من وزير الداخلية واجلامعات املحلية. تقييد حرية األشخاص املهددين للنظام العام يف مراكز امن خاصة. حتديد أومنع مرور األشخاص والسيارات يف أماكن وأوقات معينة.((( سامي مجال الدين ،املرجع السابق ،ص.123
((( عرفت اجلزائر أول تطبيق لنظرية الظروف االستثنائية-حالة االستثناء بالضبط -حني أعلن رئيس اجلمهورية امحد بن بلة
عن تطبيق املادة  59دستور  1963التي تنظم تويل رئيس اجلمهورية للسلطات االستثنائية يف حالة اخلطر املهدد الستقرار
مؤسسات الدولة والنظام العام ،حيث تم تعليق العمل بالدستور بعد شهر من صدوره.
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 تنظيم نقل املواد الغذائية والسلع ذات الرضورة األوىل وتوزيعها. إنشاء مناطق اإلقامة املنظمة لغري املقيمني. منع اإلقامة أووضع حتت اإلقامة اجلربية لكل شخص راشد مهدد للنظام العام. السامح بالتفتيش ليال هنارا. تسخري األشخاص للقيام بنشاطهم املهين املعتاد يف حالة إرضاب غري مرخص به. اإلغالق املؤقت لقاعات العروض الرتفيهية ومنع كل مظاهرة حيتمل فيها اإلخاللبالنظام العام.
 إمكانية تبليغ املحاكم العسكرية باجلرائم واجلنح اجلسمية املرتكبة ضد امن الدولة.ومما سبق يتضح لنا مدى التأثري الكبري واملساس اخلطري باحلقوق واحلريات املرتتب
عن إقرار حالة الطوارئ ،ما جعل املؤسس الدستور ي حيرص عىل تقييد إرادة السلطة
التنفيذية يف ذلك ،بفرض جمموعة رشوط شكلية وموضوعية جيب االلتزام هبا وإال عد قرار
اإلعالن غري دستور ي وباطل.
الفرع الثاين׃ حالة احلصار
تعترب حالة احلصار ثاين اشد اخطر تطبيق لنظرية الظروف االستثنائية عىل ارض
الواقع ،لكوهنا أكثر مساسا بحقوق وحريات األفراد مقارنة بحالة الطوارئ وذلك نظرا
للسلطات والصالحيات الواسعة املمنوحة ليس للسلطات املدنية بل العسكرية ،وما ينتج
عن ذلك من خروج تام عن مبدأ املرشوعية العادية وحكم القانون ،خاصة عند غياب
نصوص سابقة حتدد جمال وحدود هذه االختصاصات االستثنائية.
واملؤسس اجلزائري وكعادته يف نقل الشكل دون املضمون ،اقتبس هذه احلالة من
الدستور الفرنيس الذي يعترب صاحب األسبقية يف ابتكارها ،لكنه مل ينظمها تنظيام جيدا
يميزها عن غريها من احلاالت املشاهبة ،كام فعل نظريه الفرنيس الذي خصص هلا مادة
مستقلة هي املادة  36دستور ((( ،1958واصدر العديد من األوامر والقوانني املنظمة هلا.
((( تنص املادة  36من الدستور الفرنيس 4اكتوبر« 1958تقرر حالة احلصار يف جملس الوزراء ،ال يمكن متديدها ألكثر من اثين
عرش يوما اال بإذن من الربملان».
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بل إن املؤسس اجلزائري ومنذ دستور  1976حرص عىل تضمينها نفس املادة إىل
جانب حالة الطوارئ ما يوحي بتطابقهام ،كون رشوطهام وإجراءاهتام وهدف إعالهنام
واحد ،حسب املواد  91 ،86 ،119من دستور  1996 ،1989 ،1976عىل التوايل.
حتى أن الكثري من الفقهاء الدستور يني استغربوا هلذا التكرار واقرتحوا تعديل هذه
املواد واإلبقاء عىل حالة الطوارئ فقط ،جتنبا للتداخل املمكن حدوثه بينهام ،وأسوة بالعديد
من الدساتري التي قامت بذلك ومنها املرصي.
أ -تعريف حالة احلصار׃
التشابه الكبري املوجود بني حالة الطوارئ واحلصار يصعب حماوالت تعريف هاته
األخرية ،وجيعلها تعتمد أساسا عىل نقاط االختالف بينهام ،يف حماولة لتخفيف التداخل
واخللط الكبري الذي يظهر عند التطبيق والعائد أساسا إىل وحدة تنظيمهام الدستور ي.
 -1تعريف الفقه حلالة احلصار׃
تعتمد معظم تعاريف الفقهاء حلالة احلصار عىل التنظيم الفرنيس هلا ،كوهنا املنشأ
الذي ظهرت وتطورت فيه أحكامها ،والدساتري التي اعتمدهتا فيام بعد إنام اقتبستها منها
وفقا لنفس الرشوط واإلجراءات تقريبا ،ومن أهم هذه التعاريف׃
«حالة احلصار هي جمموعة إجراءات قانونية موجهة حلامية الرتاب الوطين يف حالة
خطر الحق نتيجة حلرب خارجية أومترد عسكري ،وجيب أن ال تكون متضاربة مع حالة
الطوارئ التي يمكن أن تعلن يف ظرف استثنائي نتيجة حلالة خطرية عىل النظام العام»(((.
«حالة احلصار هي احلالة التي تسبق احلالة االستثنائية ،وتتميز عن حالة الطوارئ
بكوهنا
ذات صلة باألعامل التخريبية أو املسلحة ،كحالة العصيان أو التمرد أو حالة احلرب،
(((
خيول فيها رئيس اجلمهورية اختاذ اإلجراءات الالزمة الستتباب الوضع»
((( شامخي عبد الفتاح ،املرجع السابق ،ص.16
((( سعيد بوشعري ،عالقة املؤسسة الترشيعية باملؤسسة التنفيذية يف النظام القانوين اجلزائري ،اطروحة دكتوراه دولة يف
القانون ،معهد العلوم القانونية واالدارية ،بن عكنون ،اجلزائر ،اجلزء الثاين ،1984 ،ص.369
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 «حالة احلصار هي نظام قانوين يطبق يف حالة اخلطر املحدق وعدم جدوى إجراءاتقانون الطوارئ»(((.
 «حالة احلصار هي نظام يتصل باألعامل التخريبية أواملسلحة كالعصيان والتمرد،وهي حالة اقل خطورة من احلالة االستثنائية ،حيث يمكن للرئيس التدخل الختاذ كل
التدابري الالزمة الستتباب الوضع وتفادي إن أمكن اللجوء إىل احلالة االستثنائية رغم ما يف
ذلك من إمكانية املساس اخلطري بحقوق وحريات املواطنني ،خاصة انه يتم انتقال السلطة
(((
يف حالة احلصار إىل السلطات العسكرية»
ويف رأينا أن هذا التعريف األخري الذي أورده األستاذ عز الدين بغدادي هو التعريف
األشمل الذي حيدد معىن حالة احلصار حتديدا دقيقا نوعا ما ،يميزها عن حالة الطوارئ.
 -2تعريف حالة احلصار يف الترشيع اجلزائري׃
حالة احلصار شأهنا شأن حالة الطوارئ ،مل يورد هلا املؤسس الدستور ي أي تعريف
أورشح يبني املقصود هبا ،خاصة انه ضمن كلتا احلالتني مادة واحدة ،واكتفى بتحديد
رشوط إعالهنام وإجراءات ذلك دون أي متييز أو تفريق.
كام أن القانون العضوي املنظم حلالة احلصار والذي نصت عليه املادة  92دستور 1996
مل يتم إصداره ،األمر الذي يزيد هذه احلالة غموضا ولبسا.
وحماولة الستقراء وجهة نظر املرشع اجلزائري حوهلا ،نلجأ إىل التطبيقات العملية
من خالل املرسوم الرئايس  196-91املؤرخ يف  21ذي احلجة  1411املوافق ﻟ  4جوان 1991
املتضمن تقرير حالة احلصار.
ما يمكن مالحظته من خالل هذا املرسوم هو التشابه الكبري يف مفهوم حالة احلصار
والطوارئ يف النظام القانوين اجلزائري ،إذ أن األسباب واملربرات التي أدت إلعالهنام،
واألهداف املتوخاة من ذلك نفسها تقريبا يف كليهام ،إذا استثنينا أن كافة الصالحيات
املسندة للسلطة املدنية ملواجهة حالة الطوارئ تنتقل إىل السلطة العسكرية يف حالة احلصار.
وحتى هذا االختالف األخري أصبح بدون معىن بعد صدور القرار الوزاري املشرتك
((( أظني خالد عبد الرمحان ،ضامنات حقوق االنسان يف ظل قانون الطوارئ ،دار احلامة ،عامن ،االردن  ،2008ص.43
((( عز الدين بغدادي ،املرجع السابق ،ص.125
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بني وزير الدفاع الوطين ووزير الداخلية املؤرخ يف  1992/02/10تطبيقا للامدتني ()04
و( )09من املرسوم  44-92املتعلق بإعالن حالة الطوارئ ،الذي عن طريقه فوض وزير
الداخلية السلطة العسكرية مهمة قيادة عمليات استتباب األمن واحلفاظ عىل النظام العام
سواء عىل املستوى املحيل أوعىل مستوى دوائر إقليمية حمددة ،بمعىن آخر فوضها صالحية
تسيري شؤون الدولة خالل فرتة الطوارئ ،األمر الذي مل يبقي أي اختالف بني حالتي
الطوارئ واحلصار عمليا وجيعلهام متطابقتان ،وجيعل الرأي املنادي برضورة إلغاء إحدامها
واإلبقاء عىل حالة واحدة فقط رأيا مقبوال.
كام أن املرشع اجلزائري مل يويل أي أمهية للرتتيب املعتمد يف األنظمة الدستورية املقارنة
والفرنيس خصوصا أومن الفقهاء الدستور يني ،واملتعلق بدرجة اخلطورة وأولوية اإلعالن.
إذ املتفق عليه أن حالة احلصار هي وضع اشد خطورة من حالة الطوارئ ،خاصة أهنا
تتعلق باألعامل التخريبية أو املسلحة كالعصيان أو التمرد أو التهديدات األجنبية ،وان حالة
الطوارئ تتعلق بأي إخالل بالنظام العام ال يصل إىل حد األعامل املسلحة وبالكوارث
الطبيعية كالزلزال والفيضانات ،ما جيعل هذه األخرية حتتل مرتبة أوىل يف سلم اإلعالن ،ثم
عند أي تطور سلبي لألوضاع يتم االنتقال إىل حالة احلصار.
لكن املرشع اجلزائري قام بإعالن حالة احلصار أوال ملواجهة أوضاع هي أصال تدخل
ضمن حالة الطوارئ وكان ذلك بموجب املرسوم  196-91املؤرخ يف  4جوان  ،1991ثم بعد
ذلك أعلن حالة الطوارئ بموجب املرسوم  44-92املؤرخ يف  9فيفري  ،1992ما يوحي
بعدم ضبط مفاهيم وإجراءات ورشوط كل منهام.
وبالعودة إىل مرسوم  196-91املتعلق بتقرير حالة احلصار -الذي جاء وفقا للرشوط
املحددة يف املادة  86دستور  23فيفري  1989ما جيعله تقريرا دستور يا  -فإننا يمكن أن
نستخلص التعريف التايل« :حالة احلصار هي نظام قانوين استثنائي ،حمدد املدة ،خيول
السلطات العسكرية كافة الصالحيات املسندة للسلطات املدنية يف جمال النظام العام
والرشطة ،الختاذ اإلجراءات القانونية والتنظيمية من اجل مواجهة ظروف استثنائية تشكل
مساسا بالنظام العام ،ويكون هدفها احلفاظ عىل استقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية
واجلمهورية ،واستعادة النظام العام والسري العادي للمرافق العمومية».
إذن وكام بينا سابقا فانه وباستثناء ختويل كافة الصالحيات والسلطات ملؤسسة اجليش
يف حالة احلصار ،ال فرق بينها وبني حالة الطوارئ.
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ب -ظهور حالة احلصار׃
تعترب حالة احلصار النظام السائد واألقدم وجودا مقارنة بحالة الطوارئ ،إذ كان
النظام املطبق خالل احلروب ومتيزت أحكامه بالقسوة وباحتوائها إجراءات خمالفة للقواعد
العادية (((.وقد ارتبط أول ظهور هلذه احلالة بقيام الثورة الفرنسية عام  ،1789وبصفة خاصة
بعد صدور قانون األحكام العرفية الفرنيس يف  4جويلية  ،1791والذي نظم ثالث حاالت
يمكن أن تعيشها البالد وهي حالة السلم التي تكون فيها السلطة املدنية مستقلة متاما عن
السلطة العسكرية ،وحالة احلرب التي تتميز بتعاون بني السلطتني السابقتني ،واحلالة الثالثة
هي حالة «الغزو»أو»احلصار العسكري» التي تنتقل فيها اختصاصات وصالحيات السلطة
املدنية إىل السلطة العسكرية وحتل حملها تلقائيا ،وقد زاد هذا املفهوم توسعا بعد التعديل
الدستور ي الصادر سنة  1815والذي بموجبه أضاف نابليون حاالت وقوع الثورات أو
التمرد املسلح الداخيل وحاالت وقوع االضطرابات اخلطرية املهددة لسالمة الدولة إىل
مفهوم حالة احلصار العسكري(((.
بعد ذلك صدرت العديد من القوانني املنظمة حلالة احلصار أمهها القانون املؤرخ يف 9
أوت  1849والقانون املؤرخ يف  3أفريل  1878املعدلني بالقانون املؤرخ يف  27أفريل ،(((1916
ثم صدر القانون املؤرخ يف  9أفريل  1949والقانون املؤرخ يف  3أفريل .((( 1978
ونص الدستور الفرنيس املؤرخ يف  4أكتوبر  1958بموجب املادة  36منه عىل حالة
احلصار حيث «تقرر حالة احلصار يف جملس الوزراء ،ال يمكن متديدها أكثر من اثين عرش
يوما إال بإذن من الربملان».
ج -آثار حالة احلصار׃
نحاول استخالص آثار حالة احلصار من خالل املرسوم الرئايس  196 -91املتعلق
بإعالن حالة احلصار ،كون املادة  91من الدستور مل تبني أي اثر من آثارها سوى أهنا هتدف
إىل استتباب األمن ،ومن خالل املرسوم السابق نجدها تتمثل يف׃
(((
(((
(((
(((

أظني خالد عبد الرمحان ،املرجع السابق ،ص-.43
عبد الرمحان الشواريب ،رشيف جاد اهلل ،املرجع السابق ،ص.60
فوزي أوصديق ،النظام الدستور ي اجلزائري ووسائل التعبري املؤسسايت ،املرجع السابق ،ص.68
سعيد بوشعري ،النظام السيايس اجلزائري ،املرجع السابق ،ص.267
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تفويض السلطة العسكرية الصالحيات املسندة إىل السلطة املدنية يف جمال النظامالعام والرشطة.
ختويل املحاكم العسكرية طوال حالة احلصار النظر يف اجلنايات واجلرائم التي ترتكبضد امن الدولة.
اعتقال أي شخص راشد أو إخضاعه لإلقامة اجلربية إذا ثبت أن نشاطه يمثل خطراعىل النظام العام.
السامح بالتفتيش اللييل والنهاري يف أي مكان.منع إصدار املنشورات أو االجتامعات أو النداءات العمومية التي تثري الفوىض.تضييق أومنع مرور األشخاص أوجتمعهم يف الطرق واألماكن العمومية. -إنشاء مناطق ذات إقامة مقننة لغري املقيمني.منع إقامة أي شخص راشد يتبني انه يشكل خطرا عىل النظام العام.منع اإلرضابات التي تعرقل استعادة النظام العام.األمر عن طريق التسخري أي مرفق عام أومؤسسة خاصة أوعامة بأداء خدمتها.األمر عن طريق التسخري املستخدمني للقيام بنشاطاهتم املهنية املعتادة.-إمكانية تنظيم مرور املواد الغذائية أوبعض املعدات املعينة وتوزيعها.

وهذه اآلثار واإلجراءات السابقة كلها خمولة للسلطات العسكرية كام أهنا نفسها
املتخذة يف حالة الطوارئ حسب املرسوم  44-92املقرر هلا.
املطلب الثاين׃ الرشوط املوضوعية والشكلية لتقرير حالتي الطوارئ واحلصار
حرصا من املؤسس الدستور ي عىل عدم استغالل االختصاصات والصالحيات
املمنوحة للسلطة التنفيذية -ممثلة يف شخص رئيس اجلمهورية -خالل الظروف االستثنائية
وبالتحديد حالتي الطوارئ واحلصار لغري الغرض املحدد هلا واملتمثل يف اسرتجاع األمن
والنظام العام ،وجتنبا للتعسف أو الترسع يف تقريرها ،األمر الذي يؤدي إىل تطبيقها يف غري
موضعها ،فقد اقر جمموعة رشوط موضوعية وشكلية جيب التقيد هبا إلعالهنا وإال كانت
غري دستورية.
وقد تم النص عىل هاته األخرية بموجب املادة  91دستور  1996التي حددت نفس
الرشوط حلالة الطوارئ واحلصار حيث جاءت «يقرر رئيس اجلمهورية إذا دعت الرضورة
امللحة ،حالة الطوارئ أو احلصار ملدة معينة بعد اجتامع املجلس األعىل لألمن ،واستشارة
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رئيس املجلس الشعبي الوطين ،ورئيس جملس األمة ،والوزير األول ،ورئيس املجلس
الدستور ي ،ويتخذ كل التدابري الالزمة الستتباب الوضع.
وال يمكن متديد حالة الطوارئ أو احلصار إال بموافقة الربملان املنعقد بغرفتيه
املجتمعتني معا».
الفرع األول׃ الرشوط املوضوعية
تضمنت املادة  91دستور  1996الرشوط التالية׃ الرضورة امللحة،املدة ،أن هتدف
اإلجراءات املتخذة الستتباب الوضع.
أ -الرضورة امللحة׃
يعد هذا الرشط أساسا لنظرية الظروف االستثنائية بكل تطبيقاهتا ،ويعين أن رئيس
اجلمهورية ال يمكنه تقرير حالتي الطوارئ واحلصار إال إذا فرضت ذلك األوضاع اخلطرية
التي تعيشها البالد والتي ال يمكن مواجهتها باإلجراءات العادية ،بمعىن آخر أن يستنفذ
كل اخليارات املتاحة يف ظل الظروف العادية وال يبقى له إال منفذ أخري هو اللجوء إلحدى
احلالتني.
ويعرف الفقه الرضورة بأهنا «تلك احلالة من اخلطر اجلسيم احلال ،التي يتعذر تداركها
بالوسائل العادية ،ما يدفع السلطة القائمة عىل حالة الرضورة أن تلجأ إىل الوسائل القانونية
االستثنائية لدفع هذا اخلطر ومواجهة األزمات ،ويف مجيع األحوال يتعني أن تكون هذه
الوسائل الزمة حتام ملواجهة اخلطر»(((.
كام تعرف أهنا «تلك الظروف العاجلة غري املتوقعة التي جتعل من الالزم تركيز سلطة
اختاذ القرار يف يد شخص واحد وجهاز واحد يناط به ذلك محاية للدولة»(((.
وقد أضاف املؤسس الدستور ي إىل رشط «الرضورة» أن تكون «ملحة»أي أن الوضع
عىل درجة كبرية من اخلطورة ال حيتمل أي تأخري يف تقرير اإلجراءات الالزمة ملواجهته وإال

((( وجدي ثابت غابريال ،املرجع السابق ،ص.23
((( وجدي ثابت غابريال ،املرجع نفسه ،ص27.
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خرج عن السيطرة وكانت له نتائج وخيمة عىل استقرار الدولة ومؤسساهتا وعىل األمن
والنظام العامني.
ويعترب رشط «الرضورة امللحة»ضامنة هامة حلامية حقوق وحريات األفراد((( ،كونه
املرجعية األساسية يف تقرير مدى احلاجة لفرض إحدى احلالتني ،وبدوهنا يعترب أي تطبيق
هلا خارج إطاره الدستور ي ويشكل شكال من أشكال التعسف يف استعامل السلطة.
لكن ما يؤخذ عىل هذا الرشط هو مرونته ومطاطيته وعدم دقته بالشكل الذي يبعد
إمكانية أي استغالل له يف غري حمله ،فرئيس اجلمهورية هبذا األسلوب منحت له السلطة
التقديرية الكاملة يف تصنيف األوضاع التي تعيشها البالد عىل أهنا استثنائية خطرية تستوجب
إقرار حالة الطوارئ أو احلصار ،أم أهنا غري ذلك يمكن مواجهتها باإلجراءات العادية ،ما
يفتح الباب واسعا ألعامل السلطة الشخصية التي يمكن أن تتحول إىل ديكتاتورية تلحق
رضرا بالبالد أكثر مما يلحقه هذا الظرف االستثنائي ،خاصة انه حتى االستشارات التي
يقوم بإجرائها غري ملزمة والقرار النهائي يعود له.
ما جيعل من الرضوري إعطاء وصف أكثر وضوحا لألوضاع الصعبة اخلطرية التي
تستوجب إعالن إحدى احلالتني السابقتني.
كام انه ومن خالل املادة  91دستور  1996تبني أن املؤسس الدستور ي قد وضع نفس
الرشط إلعامل كل من حالتي الطوارئ واحلصار وهو رشط «الرضورة امللحة» ما يسبب
خلطا وتداخال كبريا بينهام ،ويصعب اختيار احلالة التي يستوجب تطبيقها ملواجهة وضع
معني ويفتح املجال للتأويل واالجتهادات التي يمكن أن ال تكون يف حملها ،وهذا ما كان
واقعيا عند إقرارمها بموجب املرسومني  196/91و 44/92والذي كان لنفس األوضاع
والظروف.
هذا فمن الالزم تعديل املادة  91دستور  1996وحتديد رشوط كل حالة بشكل دقيق
وواضح يميزها عن احلاالت األخرى.
ب -حتديد املدة׃
يعترب رشط «حتديد املدة»من أهم ضامنات احلقوق واحلريات خالل تطبيق حالتي
((( سعيد بوشعري ،النظام السيايس اجلزائري ،املرجع السابق ،ص.280
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الطوارئ واحلصار ،فاذا كان لرئيس اجلمهورية السلطة الكاملة يف تقريرمها ،فانه مقيد
برشط حتديد املدة التي بمجرد انتهائها يتم رفعها والعودة إىل رسيان القوانني واإلجراءات
العادية.
وللرئيس السلطة التقديرية يف حتديد املدة التي يرسي فيها النظام االستثنائي ،والتي
يفرتض اهنا كافية لتجاوز الوضع اخلطري الذي تعيشه البالد ،ويف حالة عدم كفايتها
وانتهائها مع استمرار الظرف الغري عادي يمكنه متديدها برشط موافقة الربملان املنعقد
بغرفتيه املجتمعتني معا.
لكن ما يؤخذ عىل هذا الرشط هو عدم حتديده املدة القصوى التي يتم فيها التقرير،
أسوة باملؤسس الفرنيس الذي منح السلطة التنفيذية إمكانية ذلك ملدة ال تتجاوز  12يوما
يتطلب متديدها موافقة السلطة الترشيعية.
فهذا الفراغ يمكن أن يستغل من رئيس اجلمهورية لاللتفاف عىل نصوص الدستور
وجتنب رقابة الربملان بإقرار الظروف االستثنائية ملدة طويلة -عدة سنوات مثال -تعيش
فيها الدولة يف ظل قوانني غري عادية ،يتمتع فيها الرئيس بصالحيات واختصاصات شبه
مطلقة حتول النظام من دستور ي ديمقراطي إىل دكتاتوري.
واقعيا ،تم إقرار حالة احلصار بموجب املرسوم  196/91ملدة  4أشهر ،حيث تنص
املادة األوىل منه «تقرر حالة احلصار ابتداء من  5جوان سنة  ،1991عىل الساعة صفر ملدة
أربعة أشهر ،عرب كامل الرتاب الوطين ،غري انه يمكن رفعها بمجرد استتباب الوضع» وقد
تم ذلك قبل انتهاء مدة األربع ( )4أشهر بتاريخ  29سبتمرب .1991
كام تم إقرار حالة الطوارئ بموجب املرسوم الرئايس  44/92ملدة اثين عرش شهرا
حيث نصت املادة األوىل منه «تعلن حالة الطوارئ مدة اثين عرش شهرا عىل امتداد الرتاب
الوطين ابتداء من  5شعبان عام  1412املوافق ﻟ  9فيفري سنة  1992ويمكن رفعها قبل هذا
امليعاد».
وجتدر اإلشارة انه بعد انتهاء فرتة  12شهرا املحددة هلا ،تم متديدها بطريقة غري
دستورية يف ظل غياب الربملان ،وشغور منصب رئيس اجلمهورية وبدون حتديد للمدة التي
سوف تطبق فيها من جديد ،وذلك بموجب املرسوم الترشيعي املؤرخ يف  6يناير 1993
الذي أصدره السيد «عيل كايف» رئيس املجلس األعىل للدولة ونص يف مادته األوىل «متدد
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حالة الطوارئ املعلنة يف املرسوم الرئايس رقم  44-92املؤرخ يف  5شعبان عام  1412املوافق
ﻟ  9فيفري  1992املذكور أعاله».
ج -أن هتدف اإلجراءات املتخذة الستتباب الوضع׃
فاهلدف الوحيد من وراء إقرار حالة الطوارئ أو احلصار هو حتقيق املصلحة العامة
من خالل استتباب الوضع ،وقد حددت املادة  2من املرسوم  44/92املتضمن إعالن حالة
الطوارئ واملادة  2من املرسوم  196/91املتضمن تقرير حالة احلصار الغاية املتوخاة من وراء
تطبيقهام ،وهي احلفاظ عىل استقرار مؤسسات الدولة واستعادة النظام العام وضامن أفضل
ألمن األشخاص واملمتلكات باإلضافة إىل تأمني السري احلسن للمصالح العمومية.
واملادة  91دستور  1996نصت ضمنيا عىل عدم امكانية إقرار إحدى احلالتني السالفتي
الذكر لتحقيق أغراض شخصية ذاتية ،أو مصالح مجاعات طائفية ،أو فكرية ،بل الغاية منها
عامة أساسها جتاوز الظروف الصعبة اخلطرية التي متر هبا البالد بأقل رضر ممكن.
الفرع الثاين׃ الرشوط الشكلية
تتمثل الرشوط الشكلية املحددة يف املادة  91دستور  ،1996يف استشارات يقوم هبا
رئيس اجلمهورية قبل إقرار حالة الطوارئ أو احلصار ،هليئات دستورية تساعده عىل اختيار
القرار الصائب بام هلا من دراية بأوضاع البالد وأحواهلا.
ويعترب هذا النص الدستور ي اجتاها صائبا جينب رئيس اجلمهورية تشتيت األفكار
والرتدد فيام خيص اجلهات التي يقوم باستشارهتا ،ما قد يؤخر اختاذ اإلجراءات الالزمة يف
وضع خطري ال تقبل مواجهته ذلك.
لكن ما يؤخذ عىل نص املادة السابقة أهنا مل حتدد جزاءا ملخالفة رئيس اجلمهورية
االستشارات املحددة ضمنها أوجتاهل إحداها ،فهل يعترب هنا قرار اإلعالن قرارا صحيحا
منتجا آلثاره ،أم انه باطل غري نافذ؟.
أ -اجتامع املجلس األعىل لألمن׃
يعترب املجلس األعىل لألمن أهم اهليئات الدستورية التي ألزم رئيس اجلمهورية
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باستشارهتا ومعرفة موقفها حيال األوضاع التي تعيشها البالد ودرجة خطورهتا وتأثريها
عىل األمن والنظام العامني وعىل استقرار املؤسسات واستمراريتها ،وذلك قبل تقرير أي
من حالتي الطوارئ واحلصار.
واملجلس األعىل لألمن حسب املادة  173من دستور  1996هو هيئة استشارية يرأسها
رئيس اجلمهورية تعىن بتقديم اآلراء يف كل القضايا املتعلقة باألمن الوطين ،وقد تم إصدار
املرسوم الرئايس الذي حيدد كيفيات تنظيمه بتاريخ  1989/10/24واحلامل لرقم .196/89
وان كانت االستشارات التي يقدمها هذا األخري لرئيس اجلمهورية حول طبيعة
الظروف التي متر هبا البالد ومدى خطورهتا وبالتبعية رضورة إعالن حالة الطوارئ أو
احلصار هي استشارات غري إلزامية ،فإهنا عمليا ذات أمهية بالغة بالنسبة له((( كوهنا صادرة
عن هيئة مكونة من׃ رئيس اجلمهورية ،رئيس املجلس الشعبي الوطين ،رئيس جملس األمة،
الوزير األول((( ،وزير الدفاع ،وزير الشؤون اخلارجية ،وزير الداخلية،وزير املالية ،رئيس
أركان اجليش ،وهي كلها جهات ذات خربة ودراية كبرية بأوضاع الدولة ما يمكنها اقرتاح
اختاذ القرار الصائب الذي يكون يف مصلحة الكل.
واملؤسس الدستور ي عند نصه عىل وجوب استشارة املجلس األعىل لألمن استعمل
مصطلحا مراوغا نوعا ما هو «اجتامع»ومل يستعمل «استشارة»حيث جاءت املادة  91دستور
« 1996يقر رئيس اجلمهورية إذا دعت الرضورة امللحة حالة الطوارئ أو احلصار ملدة معينة
بعد اجتامع املجلس األعىل لألمن »...ما يدعونا للتساؤل عن سبب ذلك ،بام أن دوره
هو استشاري حمض مثل اهليئات األخرى التي وضحت الغاية من استدعائها بمصطلح
«استشارة».
ب -استشارة رئييس غرفتي الربملان׃
فالدور الكبري الذي تلعبه غرفتي الربملان يف جمال محاية حقوق وحريات األفراد
والدفاع عنها سواء عن طريق الترشيعات املختلفة التي تساهم يف توسيع جماهلا وزيادة
تكريسها يف ارض الواقع ،أوعن طريق الرقابة املفروضة عىل السلطة التنفيذية يف نفس
((( سعيد بوشعري :النظام السيايس اجلزائري ،ص .271
((( املادة االوىل من املرسوم  196/89املنظم للمجلس االعىل لألمن مل تتضمن يف تشكيلته رئيس جملس االمة وال الوزير
االول كون هذا املرسوم صدر قبل اعتامد الثنائية الربملانية يف دستور  28نوفمرب  1996واستحداث منصب الوزير االول
يف التعديل الدستور ي  16نوفمرب  2008وبالتايل فإضافتهام هي جمرد اجتهاد يتامشى مع املنطق الذي يقول انه يف حالة
استدعائه سوف يتم تعديل هذا املرسوم ليشملهام.
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املجال ،حيتم عىل رئيس اجلمهورية حماولة جس نبض أعضائها ومعرفة رأهيم حول فكرة
تقرير حالة الطوارئ أو احلصار وبالتايل احلصول وبأسلوب غري مبارش عىل موقف أفراد
الشعب.
ونظرا لطبيعة الوضع اخلطري املهدد للدولة ومؤسساهتا ،فانه سيكون صعبا عىل رئيس
اجلمهورية طلب انعقاد غرفتي الربملان لفتح نقاش حول تقرير حالتي الطوارئ أواحلصار،
ملا حيتاج ذلك من وقت وزمن معترب يف موقف ال حيتمل أي تأجيل ،األمر الذي جيعله
يكتفي باستشارة رئيسيهام الذين بالرضورة سينقالن له موقف األغلبية يف كال املجلسني
ورأهيا حول الظروف التي تعيشها البالد واألساليب األنجع ملواجهتها ،وحدود السلطات
املخولة له يف ذلك.
فالتعددية احلزبية التي تعرفها اجلزائر منذ دستور  1989ليس مستبعدا أن تتمخض عن
أغلبية برملانية معارضة لرئيس اجلمهورية وسياساته ،ما جيعل هذا األخري يضع يف حساباته
إمكانية معارضة هذه األغلبية إلعالن الطوارئ أو احلصار وما يكون لذلك من تأثري عىل
سمعته وشعبيته ويقيده يف حال طلب التمديد عند انتهائها.
أما يف حالة العكس أي وقوف غرفتي الربملان إىل جانب الرئيس فذلك سوف يمنحه
ثقة أكثر ويعزز مكانته السياسية عىل املستوى الداخيل واخلارجي.
فاالستشارة إذن رغم عدم الزاميتها فإهنا وسيلة ضغط كبري عىل رئيس اجلمهورية قد
تلعب الدور األسايس يف تقرير اإلعالن من عدمه.
كذلك فاملوقع الدستور ي احلساس لرئيس جملس األمة يف النظام اجلزائري ،بصفته
الرجل الثاين يف الدولة الذي خولته املادة  88دستور  ((( 1996اختصاص خالفة رئيس
اجلمهورية يف حالة حدوث مانع له ،جيعل اطالعه عىل كافة املستجدات واألوضاع
واإلجراءات املزمع اختاذها واخذ رأيه حوهلا أمر مهم ألنه الشخصية التي تسري البالد
خالل الظروف العادية أوغري العادية يف أي حلظة يعجز فيها رئيس اجلمهورية عن ممارسة
مهامه.

((( للمزيد إرجع الفصل األول ،املبحث الثاين املتعلق بشغور منصب رئيس اجلمهورية ،ص.48
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ج -استشارة الوزير األول׃
تعود أمهية االستشارة التي يقدمها الوزير األول فيام خيص رضورة إعالن حالة
الطوارئ أو احلصار إىل املعرفة والدراية الواسعة له باألوضاع والظروف األمنية والسياسية
والطبيعية واالقتصادية ...الخ يف كل أنحاء الدولة ،بحكم العالقة املبارشة له بمختلف
اهليئات والوزارات التي تقدم له تقارير دورية عن ذلك.
كام أن املركز الدستور ي له خاصة بعد التعديل الدستور ي  16أفريل  2008والذي
جعله املنفذ املجسد لربنامج رئيس اجلمهورية((( ،يزيد من وزن وثقل رأيه حول القرارات
واإلجراءات املزمع إصدارها تطبيقا إلحدى احلالتني ،فهو املكلف بتنسيق اجلهود بني
خمتلف القطاعات لتنفيذها عىل ارض الواقع.
د -استشارة رئيس املجلس الدستور ي׃
أعطى النظام الدستور ي اجلزائري مكانة هامة للمجلس الدستور ي يستطيع هبا
ممارسة رقابة فعالة عىل خمتلف املستويات تساهم يف ضامن محاية حقوق وحريات األفراد.
واملساس اخلطري هبذه األخرية والذي ينجم عن تقرير رئيس اجلمهورية إحدى حالتي
الطوارئ واحلصار جعلت من طلبه استشارة رئيس املجلس الدستور ي حول الظروف
واألوضاع التي تعيشها البالد ،وتقدير درجة خطورهتا وهتديدها لالستقرار أمرا رضوريا،
خاصة انه لن يعرب عن موقفه اخلاص بل سيعرب عن موقف أعضاء املجلس الذين يتمتعون
بخربة وحكمة واسعة يف خمتلف املجاالت.
كام أن حصول رئيس اجلمهورية عىل تأييد املجلس الدستور ي لتقرير فرض إحدى
احلالتني هوبمثابة إضفاء رشعية دستورية عىل القرارات واإلجراءات املتخذة تنفيذا لذلك،
ما جيعله يف منأى عن االنتقادات واالهتامات التي قد توجه له وحتمله مسؤولية أي سوء
تقدير لإلعالن.
والستشارة رئيس املجلس الدستور ي بعد آخر ذوطبيعة إعالمية نظرا للمكانة

((( تضمنت املادة  79من دستور  28نوفمرب  1996املعدل يف  16نوفمرب  2008يف فقرهتا الثانية «ينفذ الوزير االول برنامج رئيس
اجلمهورية وينسق من اجل ذلك عمل احلكومة».
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الدستورية اهلامة له بصفته الرجل الثالث يف الدولة ،الذي يبارش رئاستها يف حال عجز كل
من رئيس جملس األمة ورئيس اجلمهورية عن أداء وظائفهام.
فهذا األخري يقوم باطالعه عىل الظروف واألوضاع التي حتمت االعالن ويرشح
له اإلجراءات والقرارات ا ُملقبل اختاذها حتى يكون حميطا بكافة أبعاد األزمة ،ما يمنحه
القدرة عىل تسيري الدولة خالهلا يف حالة شغور منصب الرئاسة بسبب حدوث مانع أوعجز
للرجل األول والثاين يف الدولة.
ويف األخري بعد قيام رئيس اجلمهورية بكافة هذه االستشارات وحصوله عىل خمتلف
اآلراء حول الظروف التي متر هبا الدولة ودرجة خطورهتا ومساسها بأمن واستقرار
املؤسسات واستمراريتها ،فان له السلطة التقديرية الكاملة يف إعالن حالة الطوارئ
واحلصار من عدمه.
املطلب الثالث׃ دور الربملان املنعقد بغرفتيه معا يف حالتي الطوارئ واحلصار
نظرا للمساس اخلطري بحقوق وحريات األفراد الذي ينجم عن إقرار حالة الطوارئ
أو احلصار ،فقد حرص املؤسس الدستور ي -نسبيا -عىل تقييد السلطات والصالحيات
االستثنائية التي تتمتع هبا املؤسسة التنفيذية وعىل رأسها رئيس اجلمهورية عن طريق خلق
نوع من التوازن بينها وبني السلطة الترشيعية ،يراعى فيه من جهة رضورة مواجهة اخلطر
الداهم واجلسيم املهدد ملؤسسات الدولة واألمن والنظام العام وما حيتاجه ذلك من تقوية
لسلطة ونفوذ اإلدارة ،ومن جهة أخرى ضامن عدم حياد هذا التقرير عن اهلدف املرصود له
وحتوله إىل وسيلة للدكتاتورية واحلكم الشخيص.
وتعترب آلية الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا من أهم الضامنات املنصوص عليها
دستور يا حلامية حقوق وحريات األفراد ،ومنع تعسف السلطة التنفيذية يف مرحلة يعد فيها
اخلروج عن مبدأ املرشوعية وحكم القانون هواألصل.
وقد تباين الدور املنوط هبذا األخري بني إقصاء تام من املشاركة يف عملية اختاذ قرار
إعالن حالة الطوارئ أو احلصار ،ومنحه السلطة الكاملة يف املوافقة عىل متديدها.
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الفرع األول׃ إقصاء الربملان املنعقد بغرفتيه معا من حق التقرير
فحساسية الوضع الذي يمكن أن تعيشه البالد وخطورته البالغة عىل خمتلف
واملستويات،
وإخالله باألمن والنظام العام الذي قد يزلزل مؤسسات الدولة ويمسها حتى يف
تواجدها أدى إىل تغليب معيار الرسعة واحلزم يف اختاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهته وإقرار
حالة الطوارئ أو احلصار إن استلزم ذلك ،عىل معيار احلكمة والدقة يف اختيار القرار
الصائب ،فالدولة يف مثل هذه األحوال ال تقبل أي تأخري يف الترصف والقيام بام يلزم ألجل
تقليل األرضار إىل أقل حد ممكن.
وهذا حتم تركيز سلطة اختاذ قرار إعالن حالة الطوارئ أو احلصار يف يد جهة واحدة
يمكنها حتمل مسؤولية ذلك نظرا ملميزات وخصائص تتمتع هبا ،والسلطة التنفيذية يف
اجلزائر ممثلة يف شخص رئيس اجلمهورية أنيط هبا هذا الدور احلساس.
فالدراية الواسعة لرئيس اجلمهورية باألوضاع والظروف املختلفة التي متر هبا البالد
أو منطقة منها ودرجة خطورهتا وتأثريها عىل حياة الناس ومصاحلهم ،والتي حيصل عليها
عن طريق خمتلف القطاعات والوزارات املرتبطة مبارشة بأفراد الشعب وشؤوهنم ،باإلضافة
إىل ترسانة اخلرباء التابعة له والتي متكنه التقدير اجليد حلجم اخلطر ومدته واخلسائر النامجة
عنه ،كل هذا يساعده عىل رسعة اختاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهته يف أقرص مدة ممكنة(((.
كام أن الديمومة واالستمرارية التي يتمتع هبا هذا األخري ،والتي تسمح له بالتواجد
املتصل يف منصبه واالطالع عىل خمتلف املستجدات وقت حدوثها جيعله عىل أهبة االستعداد
الختاذ القرارات دون أي تأخري ،عكس غرفتي الربملان -منعقدتني معا يف هيئة مؤمتر أو
ممارس تني ملهامهام بشكل مستقل -اللتني يتطلب اجتامعهام زمنا طويال خاصة ان نشاطهام
يكون يف دورات تفصل بينها مدة معتربة ،ما يؤخر اختاذ املواقف الالزمة يف حال حدوث
أي طارئ بني دورتني ترشيعيتني.
كذلك العدد الكبري لألعضاء يف الربملان واختالف األفكار واالجتاهات والقناعات
بينهم ،جيعل من فتح نقاش حول تقرير حالة الطوارئ أواحلصار عىل مستوى الربملان املنعقد
بغرفتيه املجتمعتني معا يأخذ وقتا معتربا قد يؤدي إىل استفحال األزمة وزيادة خطرها
(1) lamarque, la théorie de la nécessité et l’aticle 16 de la constitution francaise ,R.D.P.1961,610.
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بشكل يصعب تداركه ،ما جيعل منح رئيس اجلمهورية منفردا حق التقرير أمرا جينب إهدار
الوقت الذي ال يقدر بالثمن يف مثل هذه األوضاع.
الفرع الثاين׃ اشرتاط موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه معا للتمديد
نصت املادة  91ف 2دستور « 1996وال يمكن متديد حالة الطوارئ واحلصار إال بعد
موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا».
فاملؤسس الدستور ي وان كان قد أقىص الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر من سلطة إقرار
أوحتى املشاركة يف إعالن حالة الطوارئ أو احلصار نتيجة املربرات التي ذكرناها آنفا ،فانه
فضل منحه الصالحية الكاملة للموافقة عىل متديد العمل هبا يف حال انتهت مدهتا املحددة
دون جتاوز الظرف اخلطري الذي تعيشه البالد ،أورفض ذلك وبالتايل رفعها إذا وجد أن ال
مربر الستمرارها ،كون الوضع يمكن مواجهته بالقوانني واإلجراءات العادية.
فإذا كان معيار الرسعة واحلزم يف اختاذ القرار هو املعتمد يف مرحلة اإلعالن ،فان
املطلوب عند دراسة متديد الظرف االستثنائي هو التدقيق يف نجاعة وفائدة اإلجراءات
املتخذة ومدى قدرهتا عىل استتباب األمن والنظام العام وإعادة استقرار مؤسسات الدولة
وهيئاهتا ،وكذلك تأثريها عىل حقوق وحريات األفراد.
ففتح نقاش عام يشارك فيه كل أعضاء الغرفتني من خمتلف االجتاهات سواء املساندة
لسياسة رئيس اجلمهورية أواملعارضة هلا ،يسمح بتوضيح خمتلف جوانب قرار تطبيق حالة
الطوارئ أو احلصار وحتليل النتائج االجيابية والسلبية لذلك ودراسة استمرارية اخلطر
أوزواله ،وبناء عىل ذلك تتم املوافقة عىل التمديد من عدمه.
فآلية انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا متثل رقابة فعالة عىل السلطة التنفيذية
 رئيس اجلمهورية -يف ممارستها الختصاصاهتا وصالحياهتا االستثنائية خالل هاتنياحلالتني ،كوهنا تقوم بدور تقييمي يتم فيه األخذ بعني االعتبار مدى نجاحها يف تسيري
األزمة وعملها عىل اخلروج بالبالد إىل بر األمان ومدى اختيارها للقرار الصائب ،وبالتايل
مكافأهتا بقبول التمديد يف حال استمرار اخلطر ،أو احلكم بفشلها يف إدارة األوضاع الغري
عادية أو سوء تقدير الظرف وإقرار إجراءات أكثر حزما من الالزم ،ومنه معاقبتها برفض
التمديد.
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لكن وأمام عدم اشرتاط احلد األقىص ملدة تقرير احلالتني السابقتني  -مثلام هو عليه
احلال يف فرنسا -فان رئيس اجلمهورية يملك فرصة املناورة والتخلص من رقابة الربملان
املنعقد بغرفتيه معا وعدم الرجوع إليه لطلب املوافقة عىل التمديد ،وذلك باعتامد مدة طويلة
من أول قرار ،تسمح له بفرض الظرف االستثنائي للفرتة التي يريدها دون أن يكون جمربا
دستور يا عىل العودة للربملان الذي ال يملك سلطة االنعقاد من تلقاء نفسه يف هذه احلالة.
األمر الذي يستوجب تداركا من املؤسس الدستور ي بتعديل املادة  91دستور 1996
وإقفال هذا الفراغ اخلطري املمكن أن يكون منفذا لدخول البالد يف عهد الدكتاتورية
والالقانون يف حال قرر أي رئيس للجمهورية تقرير إحدى احلالتني ملدة طويلة ،خدمة
ألغراض شخصية ذاتية أساسها البقاء يف السلطة ألطول مدة وممارسة صالحيات شبه
مطلقة دون أي رقابة من السلطات األخرى.
جتدر اإلشارة أيضا أن السلطة املمنوحة للربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر بموجب املادة
 91ف 2دستور  1996هي املوافقة عىل التمديد من عدمه دون إعطائه احلق يف إدخال أي
تعديل عىل اإلجراءات التي اختذهتا السلطة التنفيذية ،والسؤال املطروح هو :ماذا لوخلص
الربملان املنعقد بغرفتيه معا إىل أن اخلطر ال يزال قائام ويشكل هتديدا للدولة وتواجدها
وبالتايل موافقته مبدئيا عىل التمديد ،لكنه يعرتض عىل العديد من اإلجراءات املتخذة يف
املرحلة األوىل ،فهل يمكنه إلزام رئيس اجلمهورية بتعديلها؟.
إذن فرغم إصابة املؤسس الدستور ي يف النص عىل اآللية السابقة كوسيلة رقابة
عىل السلطة التنفيذية تساهم يف محاية حقوق وحريات األفراد ورعاية مصاحلهم ،إال انه
توجد الكثري من الثغرات جيب تداركها ،خاصة ما تعلق باملدة القصوى لقرار إعالن حالتي
الطوارئ واحلصار.
املبحث الثاين :احلالة االستثنائية
اعتمد القائمون عىل دستور  1996عند تنظيمهم للظروف االستثنائية ولو بشكل غري
رصيح عىل مبدأ التدرج يف التقرير ،بحيث تأيت حالة الطوارئ كدرجة االوىل من اإلعالن،
ويف حال عدم نجاعتها وحتقيقها اهلدف املتوخى منها أوكانت االوضاع خطرية بشكل
جيعل منها غري فعالة يتم االنتقال إىل حالة احلصار كدرجة ثانية ،والتي ختول اختاذ اجراءات
وتدابري أكثر حزما وشدة من حالة الطوارئ ،ويف حال عدم قدرهتا هي أيضا عىل استتباب
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الوضع ،فإنه تم النص عىل درجة ثالثة أكثر رصامة وشدة يف مواجهة اهلزات العنيفة التي
قد ترضب الدولة ومؤسساهتا وهي احلالة االستثنائية ،والسلطة التقديرية الكاملة يف اختيار
احلالة الواجب إعالهنا عىل أرض الواقع منحت لرئيس اجلمهورية الذي يبين قراره بحسب
األوضاع وخطورهتا وحجم السلطات الغري العادية الالزمة ملواجهتها.
وبالرجوع ملضمون املادة  93دستور  1996التي نصت عىل ظروف وإجراءات
ورشوط تطبيق احلالة االستثنائية ،نجد أن املؤسس حرص عىل إعطائها خصوصية وعناية
كبرية مقارنة بحالتي الطوارئ واحلصار ،نظرا حلساسية وتعقيد األوضاع التي يتم إعالهنا
ألجلها ،فشدد الظروف التي تستوجب تقريرها وحددها حتديدا واضحا -نسبيا -جينب
النزاعات واخلالفات حوهلا ،كام وسع االستشارات الواجب القيام هبا لضامن دقة اختاذ
القرار وعدم الترسع يف ذلك ،مع تدعيم لصالحيات واختصاصات السلطة التنفيذية
ممثلة يف شخص رئيس اجلمهورية وبشكل قوي جيعله اآلمر الناهي صاحب القرار األول
واألخري يف كل ما ُيتخذ ملواجهة األزمة اخلطرية التي متر هبا البالد.
إال أن هذا ال ينفي وجود غموض وإهبام كبري يكتنف عديد النقاط ،كان الواجب
تنظيمها لسد أي فراغ دستور ي قد يؤدي إىل تأزيم وتعقيد الوضع أكثر.
مجعا من الفقهاء الدستور يني ال يرى فرقا
ورغم االختالفات التي أوردناها ،فإن ً
تنظيميا بني حالتي الطوارئ واحلصار من جهة وحالة االستثناء من جهة أخرى ،سواء
ما تعلق بظروف وأوضاع إعالهنام أوبرشوط ذلك ،خاصة مع استعامل املؤسس الدستور
ي لنفس املصطلحات الدستورية ذات املعىن الواحد والتي تتجه كلها إىل وجود خطر
داخيل أوخارجي هيدد الدولة ومؤسساهتا يمكن لرئيس اجلمهورية اختاذ ما يراه مناسبا
ملواجهته((( ،ما جيعل الفرق بني هذه احلاالت غري واضح يستلزم تدقيقا أكثر يف التنظيم
والصياغة أوإلغاء إحداها واإلبقاء عىل األخرى لتجنب اللبس واخللط.
وتعترب املادة  16من الدستور الفرنيس لسنة  ((( 1958املرجع التارخيي للامدة  93دستور
(1) BEN ARFA-A،Les circonstances exceptionnelles dans la constitutions de 1976, mémoire
magistére1989, institut de droit.
((( نصت املادة  16من دستور  1958عىل ما ييل «اذا أصبحت مؤسسات اجلمهورية أو استقالل األمة أو سالمة أراضيها أو
تنفيذ تعهداهتا الدولية ،مهددة بخطر جسيم وحال نشأ عنه انقطاع سري السلطات العامة الدستورية املنتظم ،يتخذ رئيس
اجلمهورية االجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور رسميا مع الوزير األول ،ورؤساء املجالس النيابية ،ومع
املجلس الدستور ي ،وخيطر الشعب بذلك برسالة ،وجيب ان يكون الغرض من هذه االجراءات هو متكني السلطات
العامة الدستورية من القيام بمهامها يف أقرب وقت ممكن ،ويشاور املجلس الدستور ي فيام خيص هذه اإلجراءات،
وجيتمع الربملان بحكم القانون ،وال جيوز حل اجلمعية الوطنية اثناء ممارسة هذه السلطات االستثنائية»
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 ،1996ومنها استمدت مضامينها وأحكامها مع فارق أن املادة  16جاءت أكثر دقة وتفصيال
ملختلف جوانب احلالة االستثنائية ،وهذا ما يؤخذ عىل املؤسس اجلزائري الذي اعتمد النقل
والتقليد من النظام الفرنيس بكثري من النقص والغموض ،فكان األحرى بام أنه اعتمد
التقليد أن يأخذ منه كل احللول الفعالة التي أوجدها ملواجهة حالة االستثناء ،ويتجنب
القص والبرت الذي ال يزيد سوى الغموض.
فاستقراء املادة  93دستور  1996التي نصت «يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االستثنائية
إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساهتا الدستورية أو استقالهلا أو
سالمة تراهبا.
وال يتخذ مثل هذا االجراء إال بعد استشارة رئيس املجلس الشعبي الوطين ،ورئيس
جملس األمة ،واملجلس الدستور ي ،واالستامع إىل املجلس األعىل لألمن ،وجملس الوزراء.
ختول احلالة االستثنائية رئيس اجلمهورية أن يتخذ االجراءات االستثنائية التي
تستوجبها املحافظة عىل استقالل األمة ومؤسساهتا الدستورية يف اجلمهورية.
وجيتمع الربملان وجوبا.
تنتهي احلالة االستثنائية حسب األشكال واإلجراءات السالفة الذكر التي أوجبت
إعالهنا».
يعطينا تعريفا حلالة االستثناء« :هي جمموعة اجراءات استثنائية يقررها رئيس
اجلمهورية عندما تكون املؤسسات الدستورية أو استقالل أو سالمة تراب الدولة مهددة
بخطر جسيم وحال ،وهتدف للمحافظة عليها وإعادة االستقرار ،ويستلزم لتقريرها
جمموعة رشوط شكلية وموضوعية».
املطلب األول׃ الرشوط املوضوعية والشكلية لتقرير احلالة االستثنائية
رغم ختويل رئيس اجلمهورية السلطة الكاملة يف تقرير مدى احلاجة إلعالن حالة
االستثناء عىل ارض الواقع واعطائه الصالحيات واالختصاصات الكاملة ملواجهتها دون
أن تشاركه أي هيئة أو سلطة أخرى ،إال أن اخلشية من سوء استغالهلا ،واستعامهلا بشكل ال
يتوافق مع االهداف املحددة هلا يف املادة  93من الدستور -ما قد حيوهلا إىل وسيلة دستورية
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لتربير االستبداد والدكتاتورية -جعل املؤسس الدستور ي يضع جمموعة رشوط موضوعية
وشكلية لصحة تقريرها.
فمحاولة املوازنة بني متضادين اثنني مها :حقوق وحريات املواطن من جهة وتدعيم
وتقوية سلطات رئيس اجلمهورية من جهة أخرى ،جعلت املؤسس الدستور ي ال يرتك
تقرير هذه احلالة عىل إطالقه دون قيود أوضوابط ،ودفعته إىل وضع رشوط موضوعية عبارة
عن جمموعة ظروف جيب توافرها عىل أرض الواقع لتقرير حالة االستثناء ،ورشوط شكلية
تتمثل أساسا يف استشارات غري ملزمة هليئات وسلطات حمددة تساعد رئيس اجلمهورية
عىل حسن التقدير وتنريه بمختلف اآلراء الختاذ القرار الصائب.
إال أن املادة  93دستور  1996رغم هذه القيود ،نصت أن القرار النهائي يف يد رئيس
اجلمهورية صاحب السلطة التقديرية الكاملة يف تقرير هذه احلالة ،ولعل ذلك يرجع
ملجموعة عوامل امهها:
-

-

-

رئيس اجلمهورية أكثر اهليئات مقدرة عىل معرفة األوضاع العامة يف البالد ومدىخطورهتا وتأثريها عىل مؤسسات الدولة واستقرارها واختاذ االجراءات الالزمة
قبل استفحاهلا وتطورها ،وذلك بام له من أجهزة تقدم التقارير واملعلومات بالرسعة
املطلوبة.
رضورة الرسعة واحلزم يف اختاذ القرارات واإلجراءات الرضورية ملواجهة احلالةاالستثنائية حتتم منح هذا االختصاص لرئيس اجلمهورية وحده ،وعدم توزيعه عىل
هيئات وسلطات يتطلب اختاذها قرارات وقتا طويال لالجتامع والتشاور قد يؤدي إىل
خروج األوضاع عن السيطرة بالشكل الذي جيعل من املستحيل التحكم فيها.
رئيس اجلمهورية املخول دستور يا املحافظة عىل وحدة األمة والشعب والوطنومحاية استقالله وسالمته ،بام له من صالحيات دستورية واسعة يف الظروف العادية
والغري العادية.

الفرع األول׃ الرشوط املوضوعية
حددت املادة  93ف 1دستور  1996رشطني أساسيني جيب توافرمها للجوء إىل احلالة
االستثنائية ،حيث نصت «يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة
بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساهتا الدستورية أو استقالهلا أو سالمة تراهبا» بمعىن
أنه جيب توفر:
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ب -أن يمس هذا اخلطر املؤسسات
أ -اخلطر الداهم			.
الدستورية للدولة أو استقالهلا أو سالمة تراهبا.
أ -اخلطر الداهم׃
اخلطر يف املعىن القانوين هو «كل حالة واقعية تنذر برضر يصيب مصلحة حيوية
فيهددها إما باالنتقاض أو الزوال»(((.
ففي حماولة من املؤسس الدستور ي إلعطاء وضوح أكثر لدوافع ومربرات اللجوء
إلعالن احلالة االستثنائية ،جتنب رشط الرضورة امللحة الذي حدده بالنسبة حلالة الطوارئ
واحلصار يف املادة  91دستور  1996وجاء برشط جديد هو «اخلطر داهم» إال أنه مل يوفق يف
ذلك ،كون املصطلحني نفسهام تقريبا ويؤديان نفس املعىن ،وهذا األخري -اخلطر الداهم-
يتخلله أيضا الكثري من الغموض خاصة ما تعلق بأوصافه ومميزاته ودرجة خطورته ،ما
جيعل من الصعب الفصل يف مدى توافره ووقوعه ،ويفتح جماال واسعا إلعامل السلطة
التقديرية لرئيس اجلمهورية الذي وأمام عدم النص عىل أوصاف دقيقة هلذا اخلطر قد
خيطئ يف حتليل األوضاع ودرجة هتديدها للدولة ومؤسساهتا ،ويؤدي ذلك إىل تقرير حالة
االستثناء يف غري حملها ،فينتج أثر سلبي كبري عىل حقوق وحريات األفراد وعىل مؤسسات
الدولة نفسها.
ورغم اعتامد املادة  16من الدستور الفرنيس كمرجعية لتنظيم احلالة االستثنائية يف
الدستور اجلزائري ،إال أن التقليد كان تقليدا مشوها ،فاملادة  16حددت أوصافا واضحة
للخطر الذي يستوجب اللجوء للحالة االستثنائية ،بحيث اشرتطت أن يكون عىل درجة
كبرية من اجلسامة ،وأن يكون حاال ،مع رضورة أن يؤدي اىل انقطاع يف السري املنتظم
للمؤسسات الدستورية ،وهي كلها أوصاف تساعد عىل اختاذ القرار الصحيح فيام يتعلق
بإعالن احلالة االستثنائية من عدمه.
ودقة املؤسس الفرنيس وصلت إىل عدم إبقاء اخلطر اجلسيم احلال عىل إطالقه ،بل
ربطه برشط آخر استوجب وقوعه وهو أن يؤدي إىل انقطاع يف سري املؤسسات الدستورية
وهذا االنقطاع ليس تاما وال هنائيا ،بل جزئيا كونه اشرتط فقط «عرقلة» السري املنتظم
((( وجدي ثابت غابريال ،املرجع السابق ،ص.101
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لعملها ،وهي كلها تفاصيل ُتبسط األمور إىل درجة كبرية ،فحبذا لو اعتمدها املؤسس
اجلزائري.
واخلطر الذي يؤدي اىل تقرير احلالة االستثنائية يستوي أن يكون داخليا نتيجة
ألوضاع سياسية ،اقتصادية ،اجتامعية ،دينية ،كاإلرضابات العامة التي متس استقرار
مؤسسات الدولة أوالفتن الطائفية التي قد تعصف باستقرار البالد أو االنقالبات السياسية
التي هتدف لتغيري النظام بالقوة.
كام يستوي أن يكون خارجيا كالتهديدات األجنبية التي تؤثر تأثريا كبريا عىل سيادة
الدولة واستقالهلا ،ومثال ذلك وجود هتديد إرهايب من خارج البالد يستدعي ملواجهته
صالحيات واختصاصات غري عادية جيب أن يتمتع هبا رئيس اجلمهورية.
وتقدير وجود اخلطر من عدمه ومدى جسامته وما إذا كان عىل درجة كبرية من
التهديد بحيث تصبح معه مؤسسات الدولة مهددة يف استقرارها ووظائفها ،هو اختصاص
تم منحه لرئيس اجلمهورية بصفة منفردة ال تنازعه أي هيئة أو سلطة يف ذلك.
وأمام غموض نص املادة  93دستور  1996فيام خيص املقصود باخلطر الداهم وعدم
حتديد خصائصه وصفاته ،فإن فقهاء القانون الدستور ي عىل اساس أن حالة االستثناء هي
تطبيق من تطبيقات نظرية الرضورة -الظروف االستثنائية -يرون أنه من املنطقي أن تنطبق
رشوطها عىل أحكام حالة االستثناء املنظمة يف املادة السالفة الذكر ،وملا كانت هذه النظرية
تشرتط أن يتصف اخلطر الدافع هلا بأنه جسيم وحال واستثنائي ،فإن اخلطر املحدد يف املادة
 93دستور  1996جيب أن يتصف بذلك بناءا عىل القواعد العامة لنظرية الرضورة.
 -1أن يكون اخلطر جسيام׃
املقصود باخلطر اجلسيم هو «اخلطر الذي خيرج عن إطار املخاطر املعتادة املتوقعة،
واألخطار املألوفة أو املحدودة ال تعد خطرا جسيام»(((.
فاخلطر الذي يستدعي إعالن احلالة االستثنائية هو اخلطر الذي يكون عىل درجة
كبرية من التهديد ملؤسسات الدولة واستقالهلا ،ويف حال استمراره فإن أرضاره عليها
تكون كارثية تؤدي إىل إخالل كبري بوظائفها.
((( سامي مجال الدين ،املرجع السابق ،ص .117
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ورغم عدم تضمني املادة  93دستور  1996لرشط -اجلسامة  -إال أن يستشف من
أصل حالة االستثناء وهي «نظرية الرضورة» التي تتطلب كدافع ومربر رئييس العالهنا أن
يكون اخلطر عىل قدر كبري من اجلسامة ،وبالتايل فأحكام هذه االخرية تنطبق عىل مضمون
املادة  93دستور  1996وخاصة ما تعلق بصفات اخلطر.
املادة  16من الدستور الفرنيس  1958كانت أكثر وضوحا يف هذا الشأن حني نصت
رصاحة عىل رضورة أن يكون اخلطر املهدد ملؤسسات الدولة عىل قدر كبري من اجلسامة
حتى يمكن إعالن حالة االستثناء ،األمر الذي من شأنه إزالة اللبس وتسهيل عملية تقدير
مدى احلاجة إىل تقريرها.
وتبقى معايري حتديد مدى جسامة اخلطر يشوهبا الكثري من الغموض ،ما جيعلنا
نلجأ للفقه الدستور ي الذي يرى أنه حتى يكون اخلطر جسيام جيب متيزه واختالفه عن
املخاطر املعتادة واملعروفة الكثرية التكرار والتي تنظمها قواعد القانون العادي ،بحيث أن
جسامته الكبرية يمكن معرفتها بحسب املصالح احليوية التي هيددها ،فإذا ما هدد مثال
استقالل البالد أو سيادهتا أو سالمة إقليمها أو مؤسساهتا الدستورية فإنه ال شك يعترب
خطرا جسيام((( ،أما إذا كان من األخطار التي ال هتدد مصالح عامة ومؤسسات سيادية بل
هتدد مصالح خاصة ألفراد أو فئات قليلة أو متس بقطاعات جزئية ليس هلا التأثري الكبري
عىل استقرار البالد وسريها ،فإن هذه األخطار من قبيل األخطار البسيطة املمكن مواجهتها
بالتنظيامت العادية.
 -2أن يكون اخلطر حال׃
ويستنتج ذلك من املادة  93دستور  1996التي نصت «يقرر رئيس اجلمهورية احلالة
االستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب »...فاستعامل مصطلح
«داهم» يدل داللة مبارشة أن اخلطر الذي يكون مربرا إلعالن احلالة االستثنائية جيب أن
يكون قائام وحاال ،وأن يكون قد بدأ فعال ومل ينته ،وأصاب املؤسسات الدستورية للدولة أو
استقالهلا أو سيادهتا بأرضار أو يوشك عىل ذلك ،أما اخلطر املحتمل الوقوع نسبيا واخلطر
املبين عىل معطيات غري دقيقة أو الومهي فهو ليس من قبيل اخلطر احلال ،كام أن اخلطر الذي
بدأ وانتهى أثره وأصبح من املايض ال يكون دافعا لتطبيق أحكام املادة  93دستور .1996
((( إبراهيم شيخة ،القانون الدستور ي ،الدار اجلامعية للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان ،1983ص.708
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فتحليل مضمون نص املادة السالفة الذكر وخاصة عبارة «...إذا كانت البالد مهددة
بخطر داهم »...يفيد بام ال يدع جماال للشك أن اخلطر الداعي إلعالن حالة االستثناء جيب
أن يكون واقعيا وكائنا فعال وساري املفعول آنيا غري منتهي التهديد واألرضار.
وبالتايل ال جيوز تطبيق أحكام املادة  93دستور  1996الختاذ تدابري وقائية ضد جمموعة
ظروف أو أخطار أو أوضاع مستقبلية غري مؤكدة الوقوع وغري حمددة اجلسامة ،وإال
أصبحت وسيلة دستورية تطبق يف غري حملها خدمة ألغراض شخصية وسلطوية ذاتية.
 -3أن يكون اخلطر استثنائيا׃
وهو رشط غري منصوص عليه بشكل مبارش يف املادة  93دستور  1996إال أنه يستشف
أيضا من أصل ومرجع «احلالة االستثنائية» وهونظرية «الرضورة» التي تشرتطه كعنرص من
عنارص اخلطر املؤدي لتطبيقها.
واخلطر االستثنائي هو اخلطر الفجائي الغري املتوقع الذي يكون عىل درجة كبرية
من اجلسامة يصعب معها مواجهته بالقواعد والتنظيامت العادية ،وحيتم اللجوء إىل تطبيق
أحكام احلالة االستثنائية للحد من األرضار التي يلحقها باملؤسسات الدستورية للدولة
وباستقالهلا وسيادهتا(((.
فإذا كانت الوسائل واآلليات القانونية املوضوعة ملواجهة احلاالت واألوضاع املختلفة
التي يمكنها هتديد الدولة واستقرارها غري كافية وال فعالة يف مواجهة اخلطر الفجائي
الغري متوقع ،فهذا يعين أنه من قبيل اخلطر اجلسيم الذي يستوجب إعالن حالة االستثناء،
ومنح رئيس اجلمهورية صالحيات واختصاصات غري عادية متكنه تقليل األرضار وإعادة
االستقرار والسري املنتظم ملؤسسات الدولة.
فرشط «االستثناء» وسيلة فعالة حلامية حقوق وحريات األفراد ،يلزم رئيس اجلمهورية
التأكد من عدم القدرة عىل مواجهة اخلطر الداهم بام هو متوفر من سلطات واختصاصات،
وجينب تطبيق إجراءات وأحكام هلا األثر السلبي الكبري عىل املواطن وممارسة حقوقه
املختلفة ،مع أنه كان يمكن مواجهتها بإجراءات أقل شدة وحزم ،وهذه ضامنة مهمة لعدم
التعسف يف إعالهنا واستغالهلا يف غري موضعها لتصبح وسيلة لتحقيق غايات تتعارض
واملصلحة العامة.
((( حييى اجلمل ،نظرية الرضورة يف القانون الدستور ي وبعض تطبيقاهتا املعارصة ،دار النهضة العربية ،1974،ص.192
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ب -أن يمس هذا اخلطر املؤسسات الدستورية أو استقالهلا أو سالمة تراهبا׃
املادة  93دستور  1996حددت وبشكل واضح حمل اخلطر الداهم الذي يكون مربرا
إلعالن حالة االستثناء ،واشرتطت أن يكون أحد املجاالت الثالث:
 -1املؤسسات الدستورية للبالد -2 .استقالل البالد -3 .سالمة تراب البالد.
واملؤسس الدستور ي وفق يف هذه النقطة عندما جتنب الغموض الذي يلف املادة 91
دستور  1996املنظمة حلالة الطوارئ واحلصار ،وقام بتحديد املجاالت التي جيب أن تكون
هدفا للخطر الداهم املوجب لتقرير حالة االستثناء ،األمر الذي من شأنه تسهيل وتبسيط
عملية اختاذ القرار من طرف رئيس اجلمهورية املطلوب منه التأكد أن اخلطر الداهم يشكل
هتديدا للمؤسسات الدستورية للبالد أو استقالهلا أو سالمة تراهبا ،ثم بعد ذلك يمكنه
تطبيق أحكام املادة  93دستور .1996
وعىل عكس الدستور الفرنيس الذي اشرتط إلعالن حالة االستثناء أن يؤدي اخلطر
اجلسيم احلال إىل انقطاع يف السري املنتظم للمؤسسات الدستورية ،أي أن يقع املساس فعال
ويؤدي إىل عرقلة املؤسسات ،فإن الدستور اجلزائري نص أنه يكفي أن يوشك اخلطر عىل
املساس باملؤسسات الدستورية للبالد أو استقالهلا أو سالمتها الرتابية ،وبالتأكد من أنه
سوف يلحق رضرا باملجاالت السالفة الذكر حتى ولومل يبدأ ذلك يمكن إعالن القيام
بإجراءات استباقية للرد عليه عن طريق حالة االستثناء ،وهذا اختيار صائب من املؤسس
اجلزائري الذي فضل اعتامد مبدأ «الوقاية خري من العالج».
كذلك فاستعامل حرف «أو» يف نص املادة  93دستور  1996يفيد بأنه ال يلزم أن يمس
اخلطر كل من املؤسسات الدستورية واستقالل الدولة وسالمة تراهبا مرة واحدة ،بل يكفي
أن يصيب احداها فقط حتى يمكن االنتقال إىل حالة االستثناء وتطبيق أحكامها.
 -1أن يمس اخلطر املؤسسات الدستورية للبالد׃
املقصود باملؤسسات الدستورية التي يؤدي املساس هبا إىل إعالن حالة االستثناء
السلطات الثالث :التنفيذية ،الترشيعية ،القضائية ،كوهنا األساس الذي يقوم عليه تواجد
الدولة واستقرارها وممارستها لوظائفها عىل أكمل وجه ،وأي عرقلة إلحداها سيكون له
األثر السلبي الكبري عىل السلطات والقطاعات األخرى.
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وعليه يمكن القول أن املؤسسات االقتصادية واالنتاجية واهليئات االجتامعية
والثقافية والرياضية ال تدخل ضمن هذا الوصف ،وأن أي إخالل بعملها أو املساس
باستقرارها ال يكون مربرا لتطبيق أحكام املادة  93دستور  ،1996كون أثره نسبي غري عام
يلحق رضرا حمصورا هبذه املؤسسة أو اهليئة فقط وال يتجاوزه إىل هتديد الدولة ومؤسساهتا
األساسية.
ويثور نقاش حول ما إذا كانت بقية املؤسسات واهليئات املذكورة يف نصوص الدستور
 ،كاملجلس اإلسالمي األعىل،املجلس الدستور ي ،املجلس االقتصادي االجتامعي،
واجلامعات املحلية من بلدية ووالية ،تدخل يف مفهوم املؤسسات الدستورية املحدد يف املادة
 93دستور  ،1996ويؤدي املساس هبا أو عرقلة وظائفها إىل إمكانية إعالن احلالة االستثنائية،
إال أن الرأي الراجح هو استثناؤها من ذلك ،ألن األثر الذي ينتج عن أي عرقلة أوتوقف
يف نشاطها ال يمكن مقارنته باألثر الناتج عن توقف أو عرقلة مهام ووظائف السلطات
الثالث.
كام أن القول بخالف ذلك وإدخال كل اهليئات املذكورة يف الدستور ضمن مفهوم
«املؤسسات الدستورية» يؤدي إىل متييع تطبيق احلالة االستثنائية ،بحيث يصبح اإلعالن
عنها عند وقوع أي خطر يؤدي إىل توقف مهام ووظائف هيئة ما ملجرد ذكرها يف الدستور
 ،حتى لومل يكن لذلك أثر بارز عىل استقرار الدولة واستمراريتها كالتساقط اهلائل للثلوج
يف إحدى البلديات مثال.
 -2أن يمس اخلطر استقرار البالد ׃
ويقصد به عدم خضوع البالد ألي تبعية خارجية عن طريق القوة وااللزام ودون
رىض السلطات واهليئات الدستورية فيها ويكون يف ذلك إرضار بمصاحلها العليا ومساس
وانتقاص من سيادهتا.
إال أن الدولة وباعتامد اآلليات والطرق القانونية الدستورية يمكنها التخيل عن جزء
من سيادهتا أو مصاحلها إذا رأت أن ذلك سوف يعود بفائدة أكرب عىل خمتلف املستويات
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،ومثال ذلك أن تسمح دولة بإقامة قاعدة عسكرية عىل
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أراضيها((( مقابل حصوهلا عىل تأييد ودعم سيايس ومايل وعلمي هي يف حاجة ماسة إليه،
ويكون ذلك عن طريق اتفاقية مربمة وفقا لإلجراءات املعمول هبا.
 -3أن يمس اخلطر سالمة تراب البالد׃
املؤسس الدستور ي يف نص املادة  93دستور  1996استعمل مصطلح «تراب البالد»
الذي قد يتبادر للذهن بأن مقصوده اإلقليم الربي للدولة فقط ،لكن املعىن احلقيقي يتجه
اىل االقليم الربي والبحري واجلوي ،ولذا كان األجدر أن تكون الصياغة «سالمة اقليم
البالد» إلزالة اللبس والغموض.
وقد عرف الفقهاء سالمة االقليم بأهنا «احلفاظ عىل سالمة الدولة داخل حدودها
اجلغرافية الفعلية ،كام عرفت بأهنا احلفاظ عىل جمال ممارسة نشاط واختصاصات الدولة
داخل حدودها املستقرة ويف اطار اقليمها املحدد باعتبار أن ذلك هو رمز فكرة الوطن،
وينرصف هذان التعريفان أيضا إىل عنرصي سالمة الوطن املادية واملعنوية ،ذلك أن سالمة
اإلقليم تفرتض ليس فقط سالمته ضد أي عدوان خارجي يستهدف تغيريا جذريا يف شكل
اإلقليم ،وإنام يفرتض أيضا سالمته من أي انشقاق يستهدف كيان االقليم»(((.
بمعىن أن األخطار التي هتدد سالمة االقليم يستوي أن يكون مصدرها خارجيا
كهجوم مسلح من إحدى اجلهات أو يكون داخليا كحدوث فتنة أو نزاع يؤدي إىل انشقاق
أو انفصال أجزاء من اإلقليم.
والدستور اجلزائري لسنة  1996نص يف مادته  13عىل أنه ال جيوز هنائيا التنازل أو
التخيل عن أي جزء من الرتاب الوطين ،فهو كتلة واحدة غري قابلة للتقسيم أو التجزئة مهام
كانت األسباب والدواعي ،وقد أنيطت مهمة احلفاظ عليه أساسا لرئيس اجلمهورية الذي
جيسد وحدة األمة طبقا لنص املادة  70دستور  ،1996وهو القائد األعىل للقوات املسلحة
الذي يتوىل مسؤولية الدفاع عن أي خطر هيدد البالد أو يرتصد هبا طبقا للامدة  77دستور
 ،1996كام أنه يقسم بذلك أمام الشعب وكامل اهليئات العليا يف األمة ويتعهد بأن يبذل كل
ما يف وسعه للمحافظة عىل سالمة الرتاب الوطين حسب نص املادة  75دستور .1996
((( القواعد العسكرية األمريكية املوجودة يف خمتلف دول العامل وخاصة دول اخلليج مقابل احلصول عىل هذه األخرية عىل
الدعم السيايس واألمين يف خمتلف القضايا.
((( وجدي ثابت غابريال ،املرجع السابق ،ص.123
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ﺟ  -استبعاد رشط حتديد املدة׃
عىل عكس املادة  91دستور  1996التي اشرتطت حتديد مدة تطبيق حالتي الطوارئ
واحلصار ويتم متديدها من طرف الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا يف حال انتهت
قبل زوال األوضاع االستثنائية الداعية إلعالهنا ،فإن املادة  93دستور  1996مل تتضمن أي
إشارة هلذا الرشط عند تقرير احلالة االستثنائية يف حال وقوع خطر داهم يوشك أن يصيب
مؤسسات الدولة الدستورية أو استقالهلا أو سالمة تراهبا.
فالتخيل عن املكسب الكبري املنصوص عليه باملادة  91دستور  1996واستبعاد
حتديد املدة كرشط أسايس إلعالن احلالة االستثنائية هو رضبة موجعة حلقوق وحريات
املواطن ،وإهدار إلجراء دستور ي هام من شأنه كبح مجاح السلطة لدى رئيس اجلمهورية،
وتقييده يف االنتقال من التسيري العادي للدولة إىل التسيري الغري العادي هلا ،وحتديد مدة
متتعه وممارسته لالختصاصات االستثنائية وعدم تركها مطلقة املجال ،ما يمكن أن حيوهلا
إىل وسيلة للدكتاتورية واحلكم الفردي خاصة يف حال ما كان رئيس اجلمهورية شخصا
متعطشا للبقاء يف السلطة ،فيعلن تقرير حالة االستثناء بناءا عىل أسباب ومهية غري دستورية
ويمتنع عن رفعها بحجة أنه غري ملزم بمدة حمددة ،األمر الذي يكون له نتائج سلبية عىل
الدولة ومؤسساهتا وعىل حقوق وحريات األفراد.
فحبذا لويتم تعديل نص املادة  93دستور  1996بإضافة رشط املدة كرشط أسايس
إلعالن حالة االستثناء ،مع منح اختصاص متديدها للربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا
والذي يكون موجودا عىل أهبة االستعداد طيلة فرتة تطبيقها.
الفرع الثاين׃ الرشوط الشكلية
نصت املادة  93دستور ...« 1996وال يتخذ مثل هذا االجراء إال بعد استشارة رئيس
املجلس الشعبي الوطين ،ورئيس جملس األمة ،واملجلس الدستور ي ،واالستامع إىل
املجلس األعىل لألمن ،وجملس الوزراء».
فرئيس اجلمهورية ملزم دستور يا بالقيام بمجموعة استشارات هليئات حمددة حرصا
واحلصول عىل وجهات نظرها وآرائها حول األوضاع التي تعيشها البالد ومدى خطورهتا
ومساسها باملؤسسات الدستورية للدولة واستقالهلا وسالمة تراهبا ،وما إذا كانت تدخل
ضمن احلاالت املنظمة بموجب املادة  93دستور  1996ما يستوجب إعالن حالة االستثناء،
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أم أهنا خترج عن ذلك فتتطلب اجراءات أقل رصامة وتقييدا للحقوق واحلريات كحالة
الطوارئ واحلصار ،أو حتى أنه يمكن مواجهتها بالقوانني والتنظيامت العادية وال تدخل
ضمن الظروف االستثنائية أصال.
فهذه االستشارات وإن كانت رضورية من حيث احلصول عليها فإهنا اختيارية
من حيث األخذ هبا ،والسلطة التقديرية الكاملة تبقى لرئيس اجلمهورية يف ذلك ،رغم
أنه ال يمكن نفي التأثري الكبري الذي تلعبه يف صناعة قراره النهائي سواء كانت باإلجياب
أوالسلب ،خاصة أهنا صادرة عن جهات ذات ثقل ووزن كبري عىل خمتلف املستويات وذات
خربة ودراية واسعة باألوضاع املختلفة يف البالد.
وبمقارنة اهليئات التي تتم استشارهتا عند تقرير حالة االستثناء بحالة الطوارئ
واحلصار ،نجد أن املؤسس الدستور ي اعتمد يف املادة  93دستور  1996رصامة وتشديدا
أكرب ،فاستبدل رئيس املجلس الدستور ي باملجلس الدستور ي بأكمله ،والوزير األول
بمجلس الوزراء ،وهذا نظرا للخطورة الكبرية املرتتبة عن تطبيق اإلجراءات االستثنائية
هلذه احلالة وتأثريها اخلطري عىل حقوق وحريات األفراد ،ما حيتم استشارات أوسع لضامن
اختاذ القرار األصلح للدولة وشعبها.
تبقى اإلشارة أن بعض الكتاب و الرشاح للدستور اجلزائري يضيفون رشطا شكليا
آخر لتقرير احلالة االستثنائية إىل جانب استشارة كل من رئييس غرفتي الربملان واملجلس
الدستور ي واالستامع للمجلس األعىل لألمن وجملس الوزراء ،وهذا الرشط هو االنعقاد
الوجويب للربملان املنصوص عليه بموجب املادة  93ف 4دستور .1996
ورغم أننا نرى أن رشط انعقاد الربملان هو إجراء وجويب منصوص عليه دستور يا
إال أنه ليس رشطا لتقرير احلالة االستثنائية ،بمعىن أن رئيس اجلمهورية عند تقريره للحالة
االستثنائية غري ملزم بانتظار انعقاد الربملان ،بل بمجرد قيامه باالستشارات املحددة يف
املادة  93ف 2يمكنه اإلعالن عنها ،وهذا برصيح املادة السابقة التي نصت «وال يتخذ مثل
هذا االجراء إال بعد استشارة »...وبعد ذلك يكون االنعقاد الوجويب للربملان أي مبارشة
بعد التقرير((( ،وهذا برصيح املادة  93ف 4التي استعمل حرف «واوالعطف» فيها بام يفيد
التبعية ،ونصت «وجيتمع الربملان وجوبا».
كام أن القول بغري ذلك جيعلنا نتساءل عن الغاية من استشارة رئييس غرفتي الربملان
((( وجدي ثابت غابريال ،املرجع السابق ،ص.164
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حسب املادة  93ف 2دستور  1996إذا كان نص يف نفس الوقت عىل رضورة انعقاد الربملان
بغرقتيه بموجب املادة  93ف 4دستور  1996لتقرير احلالة االستثنائية؟ فال فائدة من
االستشارة األوىل بام أن الربملان سوف ينعقد بغرفتيه وبرئيسيه لنفس الغرض.
واملؤسس الدستور ي أصاب عندما مل يلزم رئيس اجلمهورية انتظار اجتامع الربملان
املنعقد يف هيئة مؤمتر بل جعل ذلك بعد اإلعالن مبارشة نظرا حلساسية الوضع وخطورته،
ما يتطلب رسعة يف اختاذ القرار وجيعل من غري املمكن انتظار انعقاده بكل نوابه وأعضائه
خاصة إذا مل يكن ملتئام اصال.
أ -إستشارة رئييس غرفتي الربملان׃
تلعب هذه االستشارة دورا كبريا ومهام ،فمصدرها شخصيتان دستور يتان تتمتعان
بخربة ودراية سياسية واسعة ،وباطالع مبارش عىل األوضاع والظروف التي تعيشها خمتلف
مناطق البالد ودرجة خطورهتا وتأثريها عىل خمتلف القطاعات والسلطات ،ما يمنح رئيس
اجلمهورية نظرة واقعية توازن بني مصلحة الدولة ورضورة احلفاظ عىل مؤسساهتا وهيئاهتا
وممارستها لوظائفها وبني حقوق وحريات املواطن الذي يفرتض أن رئييس غرفتي الربملان
يمثالنه ويدافعان عن مصاحله.
وما يزيد هذه االستشارة أمهية أن رئييس املجلسني سينقالن لرئيس اجلمهورية موقف
األعضاء والنواب من فكرة تقرير احلالة االستثنائية واالنتقال من املرشوعية العادية إىل
الغري العادية ،ما يعطيه نظرة عن مدى تأييدهم ووقوفهم إىل جانبه.
ورغم عدم الزامية األخذ برأي رئييس غرفتي الربملان فإن له وزنا سياسيا وأدبيا
ثقيال ،فرئيس اجلمهورية سوف يبين عليه الكثري من قناعاته ألنه صادر عن ممثيل الشعب،
ما يعين تأثر شعبيته بحسب نتيجته ،فاإلجياب يعين الدعم واملساندة والوقوف إىل جانبه
ومنحه الثقة التي جتعله يقررها بكل شجاعة وحزم ،أما السلب أي معارضة فكرة إعالن
احلالة االستثنائية فذلك جيعل شعبيته عىل املحك وحيمله وحده مسؤولية اخلطأ يف التقرير.
كذلك فاملركز الدستور ي لرئيس جملس األمة يف حالة شغور منصب رئيس
اجلمهورية ،جيعل اطالعه عىل كافة املستجدات واملربرات والدوافع وراء إعالن حالة
االستثناء واإلجراءات املزمع اختاذها رضوريا ليكون عىل دراية بكل ما حيصل خاصة يف
حال حدوث مانع لرئيس اجلمهورية اثناء تطبيق احلالة االستثنائية.
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ب -استشارة املجلس الدستور ي׃
أصبح رئيس اجلمهورية ملزم باستشارة املجلس الدستور ي بكامل أعضائه لتقرير
احلالة االستثنائية ،بعد أن كان ملزما باستشارة رئيسه فقط يف حالة الطوارئ واحلصار،
وهي ضامنة هامة حلقوق وحريات األفراد التي من املفروض أن املجلس هوأحسن اآلليات
التي تسهر عليها.
لكن ونتيجة لطبيعة تركيبة املجلس الدستور ي اجلزائري ،يمكن القول أن الغاية
احلقيقية من وراء هذه االستشارة هي إعطاء مرشوعية دستورية لقرار رئيس اجلمهورية
بتطبيق احلالة االستثنائية ،ما جيعل كل االجراءات املتخذة خالهلا مطابقة لنصوص وأحكام
الدستور ال يمكن املطالبة بإلغائها أو تعديلها ملخالفته ،األمر الذي من شأنه منحه قوة
ومصداقية أكرب عىل الصعيد الداخيل واخلارجي(((.
كذلك املركز الدستور ي اهلام لرئيس املجلس الدستور ي يف حالة شغور منصب
الرئاسة حلدوث مانع لرئيس اجلمهورية ورئيس جملس األمة جيعل من الالزم احاطته بكل
األوضاع احلاصلة يف البالد واإلجراءات املزمع اختاذها إلعادة االستقرار والسري العادي
هلا.
ج  -االستامع للمجلس األعىل لألمن׃
املؤسس الدستور ي بخالف املادة  91دستور  1996املنظمة حلالتي الطوارئ واحلصار
والتي استعمل فيها مصطلح «اجتامع املجلس األعىل لألمن» فإنه بالنسبة للحالة االستثنائية
يف املادة  93دستور  1996استعمل مصطلح «االستامع للمجلس األعىل لألمن» ما يثري
التساؤل حول السبب وراء هذا االختالف يف استعامل املصطلحات؟.
ويذهب البعض إىل القول أن هناك فرق بني «االستشارة» و «االستامع» بحيث أن
األوىل تعين تبادل األفكار وفتح باب املناقشة واألخذ والرد ،أما الثانية فاملقصود هبا طرح
الفكرة وسامع الرأي اآلخر دون أي تعقيب أو مناقشة.
وعىل كل فإن الرتكيبة الثرية للمجلس األعىل لألمن جتعل من دوره سواء كان»
(1) michel henry fabre ,principes républicains de droit constitutionnel, 2éme, édition, dalloz, paris,
p391.
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استشارة» أم» اجتامع» ذو أمهية بالغة بالنظر للهيئات والشخصيات املشكلة له ،والتي
تتمتع بخربة وحنكة كبرية يف خمتلف املجاالت خاصة األمنية منها ،بام ينري رئيس اجلمهورية
بمختلف املعطيات واملعلومات املمكن أنه جيهلها ،ويوضح له األبعاد واالنعكاسات
السلبية واإلجيابية املرتتبة عن تقرير احلالة االستثنائية.
د -االستامع ملجلس الوزراء׃
فبعد أن كان رئيس اجلمهورية يستشري الوزير األول فقط يف تقرير حالتي الطوارئ
واحلصار ،أصبح ملزما باالستامع ملجلس الوزراء الذي يتكون من رئيس اجلمهورية،
الوزير األول ،وزراء احلكومة.
كذلك املؤسس الدستور ي استعمل مصطلح» استامع» بدل مصطلح» استشارة» ما
يثري نفس التساؤل املطروح بالنسبة للمجلس االعىل لألمن؟.
ولالستامع ملجلس الوزراء أمهية كبرية ترجع لعضوية كامل الوزراء فيه ،والذين
سيزودون رئيس اجلمهورية بكامل املعلومات واملعطيات املتعلقة باألوضاع التي تعيشها
البالد وحجم خطورهتا وتأثريها عىل خمتلف املستويات -بحكم عالقتهم املبارشة هبا -ما
يمنحه صورة أوضح وأشمل متكنه الرسعة والدقة يف اختاذ القرار.
كام أن االستامع ملجلس الوزراء يسمح لرئيس اجلمهورية برشح االجراءات التي
سيتم اختاذها عند تطبيق احلالة االستثنائية عىل مستوى كل قطاع إلعادة السري املنتظم
والعادي ملؤسسات الدولة ،ويمكنه توجيه االرشادات واملالحظات واألوامر حتى يطبقها
وزراء احلكومة.
املطلب الثاين ׃ صورية دور الربملان املنعقد بغرفتيه معا اثناء تطبيق حالة االستثناء
يف حماولة من املؤسس الدستور ي إلعطاء انطباع حول عدم إمهاله مبدأ التوازن
والرقابة املتبادلة بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية أثناء تطبيق احلالة االستثنائية ،فإنه نص
بموجب املادة  93ف 4عىل وجوب االنعقاد املستمر للربملان طيلة فرتة إقرارها ،وهو اجراء
دستور ي إلزامي جيب احرتامه والتقيد به وإال كان التقرير مشوبا بعدم الدستورية.
ورغم أن املادة  93ف 4دستور  1996مل توضح كيفية االجتامع الوجويب للربملان يف
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ظل احلالة االستثنائية ،إال أن النصوص التنظيمية وخاصة القانون العضوي  02-99املؤرخ
يف  8مارس  1999املحدد لتنظيم املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة وعملهام والعالقة
بينهام وبني احلكومة نص يف مادته  98ف 1أن الربملان ينعقد بغرفتيه املجتمعتني معا يف احلالة
املنصوص عليها يف املادة  93دستور  ،1996أي أنه استبعد االجتامع املستقل لغرفتي الربملان
كل عىل حدا مثلام هو يف األوضاع العادية.
فانعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني ابان تطبيق احكام املادة  93دستور  1996هو
انعقاد وجويب بقوة القانون دون احلاجة اىل االستدعاء من اي جهة كانت ،غري انه بالعودة
اىل املادة  98ف 1من القانون العضوي  02-99نجد ان االنعقاد يكون بناءا عىل استدعاء
رئيس اجلمهورية ،يف خرق رصيح وواضح ألحكام الدستور ومناورة الغرض منها االبقاء
عىل وصاية السلطة التنفيذية عىل الترشيعية واحلفاظ عىل التبعية التقليدية املكرسة يف كل
الدساتري اجلزائرية.
خاصة أن اختيار رئيس اجلمهورية لالستدعاء من عدمه سيكون بحسب موقف
أعضاء ونواب الغرفتني الذي سوف حيصل عليه عن طريق استشارة رئييس املجلسني وعىل
أساسه يكون القرار ،فإن وجد دعام وتأييدا فإنه سوف يقوم باستدعائه لالجتامع الدائم
طيلة فرتة تطبيق احلالة االستثنائية ،وإن مل يلقى الدعم الالزم أوكانت الغرفتان معارضتان
لتطبيق أحكام املادة  93دستور  1996فإنه سوف جيمد نشاطهام ويمتنع عن االستدعاء،
وبالتايل يتجنب أي رقابة ممكنة عىل اإلجراءات املتخذة حتى ولو كانت هذه الرقابة جمرد
رقابة أدبية ال فعالية هلا أصال ،لذلك ينبغي تعديل املادة  98ف 1من القانون العضوي -99
 02بام يتوافق مع الدستور.
فالدور املهم والفعال الذي تلعبه غرفتي الربملان يف الدفاع عن حقوق وحريات
املواطن وضامن متتعه وممارسته هلا يف أحسن ظروف ممكنة ،حتم اعتامد آلية الربملان املنعقد
يف هيئة مؤمتر ألجل االحياء والتمويه بتوفري كل الضامنات لذلك ،خاصة يف ظل الظروف
االستثنائية التي تقوم أساسا عىل تدعيم وتقوية صالحيات واختصاصات السلطة التنفيذية
ممثلة يف شخص رئيس اجلمهورية يف مقابل فرض قيود وعراقيل عىل ممارسة األفراد
حلرياهتم.
ودليل ذلك أن املؤسس الدستور ي رغم نصه عىل وجوبية اجتامع الربملان يف هيئة
مؤمتر طيلة مدة تقرير حالة االستثناء فإنه فضل جتريده من أي صالحية أو آلية رقابية تذكر،
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يف مساس جيل بمبدأ التوازن بني السلطتني الترشيعية والتنفيذية ،ما جيعل تواجده جمرد
متثيلية الغرض األسايس منها إعطاء مرشوعية إجبارية لكل اجراءات وقرارات رئيس
اجلمهورية ،أي أن دوره يف هذه احلالة كالشاهد الذي يبرص وال ينطق.
الفرع األول׃ الدور االستشاري للربملان املنعقد بغرفتيه معا
وهو الدور الوحيد الذي يمكن أن يلعبه حقيقة الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر أثناء
تطبيق احلالة االستثنائية ،خاصة أمام سلبه لوظيفته الرقابية والترشيعية كام سنوضح.
أ -استبعاد استشارة الربملان بغرفتيه قبل تقرير حالة االستثناء׃
فالربملان تم استبعاده من اهليئات الواجب عىل رئيس اجلمهورية استشارهتا قبل اختاذ
القرار بشأن احلالة االستثنائية ،وتم االقتصار عىل استشارة رئييس املجلسني الذين عن
طريقهام حيصل رئيس اجلمهورية عىل خمتلف آراء األعضاء والنواب وعىل مدى تأييدهم له
ولإلجراءات املزمع اختاذها ملواجهة الظروف واألوضاع الطارئة.
وقد أصاب املؤسس الدستور ي يف ذلك ،كون انعقادمها يتطلب وقتا طويال يف
ظروف ال حتتمل أي تأخري وتتطلب رسعة كبرية يف الترصف ،كام أن تعدد االجتاهات
الفكرية والسياسية يف الربملان يعقد االستشارة ويعطلها.
وهلذا تم النص بموجب املادة  93ف 4دستور  1996عىل أن الربملان ينعقد بغرفتيه
املجتمعتني معا بعد إعالن احلالة االستثنائية وليس قبله ،ما ينفي أي دور له يف اختاذ قرار
التطبيق.
ب -استشارة الربملان بغرفتيه أثناء تقرير حالة االستثناء׃
رئيس اجلمهورية يمكنه أثناء تطبيق احلالة االستثنائية وبعد االنعقاد الوجويب
للربملان أن يستشريه حول خمتلف القرارات واالجراءات املتخذة ملواجهة اخلطر الذي هيدد
مؤسسات الدولة الدستورية واستقالهلا وسالمة تراهبا.
فالكفاءات واخلربات الواسعة التي يملكها الربملان جتعل منه مستشارا من الدرجة
األوىل يقدم آراءه واقرتاحاته بعد إجراء املناقشات والتحاليل املختلفة ودراسته لتأثرياهتا
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عىل خمتلف املستويات والقطاعات ،كام يمكنه إنشاء جلان حتقيق تقوم بالبحث والتحري
ومجع املعلومات حول املوضوع الذي تم طلب االستشارة فيه ،وهذا كله لتوضيح الغموض
الذي يواجه رئيس اجلمهورية.
لكن هذه اآلراء واالقرتاحات تبقى جمرد استشارات ال قوة الزامية هلا عليه ،يمكنه
األخذ هبا وتطبيقها كام يمكنه غض النظر عنها.
الفرع الثاين :الدور الرقايب للربملان املنعقد بغرفتيه معا
نص املؤسس الدستور ي عىل رضورة انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا كآلية
من اآلليات الرقابية اهلامة التي هتدف-نظريا -إىل محاية حقوق وحريات األفراد والوقوف
يف وجه السلطة التنفيذية وتقييدها بالشكل الذي يمنع تعسفها ،خاصة مع الرتكيز
الكبري للسلطات يف يد رئيس اجلمهورية أثناء تطبيق احلالة االستثنائية ،والتوسع الكبري
الختصاصاته وصالحياته يف خمتلف املجاالت.
إال أن هذه اآللية الرقابية جاءت مفرغة من حمتواها بالشكل الذي جعلها دون
أثر يذكر ،فاملادة  93دستور  1996رغم تأكيدها عىل االنعقاد الوجويب طيلة فرتة تطبيق
أحكامها فإهنا مل حتدد كيفية ممارسته للرقابة عىل االجراءات والقرارات التي يتخذها
رئيس اجلمهورية أثناءها ،يف حني نصت املادة  93ف 3عىل «ختول احلالة االستثنائية رئيس
اجلمهورية أن يتخذ االجراءات االستثنائية التي تستوجبها املحافظة عىل استقالل األمة
واملؤسسات الدستورية يف اجلمهورية» بمعىن أهنا منحته سلطات مطلقة متكنه اختاذ كل
ما يراه مناسبا إلعادة االستقرار للبالد ،األمر الذي خيل بالتوازن الدستور ي بني السلطة
الترشيعية والتنفيذية ،وجيعل انعقاد املجلسني معا جمرد اجتامع غايته إعطاء الدعم والتأييد
لرئيس اجلمهورية ،وإظهار التامسك والتضامن بني مؤسسات الدولة للرأي العام الداخيل
والدويل.
أ -االنعقاد الوجويب من أجل االنعقاد:
رغم تأكيد املادة  93ف 4عىل وجوب انعقاد الربملان بمجلسيه معا طيلة مدة احلالة
االستثنائية وعدم ربطها باالستدعاء من أي جهة كانت ،فإن عدم حتديد الدور املنوط به يف
هذا الوضع واالختصاصات املخول له القيام هبا جيعل هذا االنعقاد بدون أثر يذكر.
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فعدم التوازن الواضح بني رئيس اجلمهورية املتمتع بصالحيات غري عادية وواسعة،
وبني السلطة الترشيعية املجردة من أي وسيلة رقابية ،يمكن أن حيول تقرير احلالة االستثنائية
إىل وسيلة دستورية للتعسف والدكتاتورية أمام رؤى وشهادة الربملان العاجز عن القيام
بأي إجراء لوقف ذلك.
والدستور الفرنيس لسنة  1958يف مادته  16أول من سن هذه الفكرة ،حني مل يزود
الربملان بأية وسيلة رقابية متكنه تقييد الرئيس عند ممارسته لصالحيته االستثنائية.
وقد أثارت هذه النقطة نقاشا كبريا بني فقهاء القانون الدستور ي يف فرنسا وانقسموا
اىل رأيني أساسيني:
 -1الرأي األول׃ يقول بتمتع الربملان بكل الوسائل الرقابية التي يامرس ها يف احلاالت
العادية وبإمكانية استعامهلا يف الظروف االستثنائية ،وقد تصل إىل حد إقامة مسؤولية
احلكومة أوتوجيه اهتام اخليانة العظمى لرئيس اجلمهورية وحماكمته ،مربرين موقفهم بأنه
ال يمكن ذكر كل اآلليات الرقابية التي يملكها الربملان يف نص دستور ي واحد وبالتايل
اكتفى املؤسس الدستور ي الفرنيس باشرتاط وجوبية االنعقاد يف املادة  16دستور ،1958
وضمنيا اإلبقاء عىل نفس الصالحيات واالختصاصات املقررة يف احلاالت العادية.
 -2الرأي الثاين׃ وهو الراجح ،فريى أنه رغم انعقاد الربملان بقوة القانون طيلة فرتة
احلالة االستثنائية إال أنه جمرد انعقاد صوري جمازي ال أثر رقايب له ،وال يمكنه ممارسة أي
اختصاصات أو صالحيات يمكنها خلق رصاع أو خالف مع رئيس اجلمهورية يف وضع
حساس وصعب يتطلب أقىص درجات التنسيق والتفاهم.
وهذا الرأي الثاين تم اعتامده وتأكيده عمليا عند تطبيق احلالة االستثنائية يف فرنسا من
طرف الرئيس «شارل دوجول» يف الفرتة املمتدة بني 23أفريل  1961و 29سبتمرب  ،1961وأكد
ذلك بنفسه يف رسالته املؤرخة يف  25أفريل  1961والتي ذكر فيها أن» العالقة بني احلكومة
والربملان ال يطرأ عليها أي تغيري ،وتسري عىل النحو املتبع يف الظروف العادية طاملا مل يتعلق
األمر باملجال الذي تتخذ فيه إجراءات املادة  »16فهو إعالن رصيح ان الربملان ال يملك أي
سلطة رقابية عىل احلكومة عند تطبيق أحكام املادة  16دستور  1958يف أرض الواقع ،أما ما
عدا ذلك فهو يامرس صالحياته بصفة عادية.
وذهب السيد» دبريه» الوزير األول يف نفس االجتاه يف خطابه الذي أرسله اىل الربملان
- 138 -

يف سبتمرب  ،1961وأنكر فيه أي حق للربملان يف االستفسار عن مدة تطبيق احلالة االستثنائية،
كونه خارج عن صالحياهتا ويدخل ضمن السلطات الغري العادية املمنوحة لرئيس
اجلمهورية بموجب املادة  16دستور .1958
وقياسا عىل ذلك فإن معظم الفقهاء اجلزائريني يرون بأن املؤسس الدستور ي
اجلزائري سلك نفس طريق نظريه الفرنيس ،وينكرون أي دور رقايب للربملان املجتمع يف
هيئة مؤمتر ويعتربونه جمرد اجتامع شكيل ال غري ،بل إهنم يعتربون اشرتاط أن يكون االنعقاد
يف شكل الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا طيلة فرتة تطبيق احلالة االستثنائية حيلة
دستورية تم تبنيها لتجنب استعامل املجلسني لآلليات الرقابية املعتمدة يف األوضاع العادية،
والتي تتطلب إجراءات خاصة ونسب تصويت حمددة تتم عىل مستوى كل غرفة بشكل
مستقل ،وهذا ال يمكن حدوثه أثناء تطبيق املادة  93دستور  1996ألن الغرفتني جمتمعتني
معا ال يمكن انفصاهلام(((.
ب -عدم امكانية سحب الثقة من احلكومة ׃
املادة  93ف 4نصت وبصفة ضمنية عىل عدم امكانية حل الربملان من طرف رئيس
اجلمهورية طيلة فرتة تقرير احلالة االستثنائية ،عندما اشرتطت انعقاده الوجويب خالل مدة
تطبيق هذه األخرية ،وبام أن آلية حل الربملان من طرف رئيس اجلمهورية هي موازنة مع
امكانية سحب الثقة من احلكومة فإن جتميد اآللية األوىل يؤدي منطقيا إىل جتميد الثانية،
فالعالقة مبارشة بينهام.
وقد تأكد هذا االجتاه أثناء تطبيق املادة  16من الدستور الفرنيس سنة  1958عندما أودع
رسميا اقرتاح بلوم احلكومة يف  12سبتمرب  1961دون أي اعرتاض من رئيس اجلمهورية أو
الوزير األول ،فقام رئيس اجلمعية الوطنية بإحالته عىل املجلس الدستور ي لبحث امكانية
قبوله أثناء تطبيق احكام املادة  16دستور .1958
لكن هذا األخري رفض فحص املوضوع عىل أساس خروجه من اختصاصاته
الدستورية ،فام كان من رئيس اجلمعية الوطنية إال أن اختذ قرارا برفض االقرتاح باللوم
مربرا ذلك أن هذه الوسيلة الرقابية الربملانية إنام قررت ملواجهة حق احلل الذي يملكه
((( عبد اهلل بوقفة ،أساليب ممارسة السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،املرجع السابق ،ص.362
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رئيس اجلمهورية ،وملا كان حق احلل موقفا لتطبيق أحكام املادة  16دستور  1958فال يمكن
للربملان استخدام حق اللوم ،جتسيدا ملبدأ التوازن بني السلطات.
وعليه فالربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا دستور يا ال يملك حق سحب الثقة
من احلكومة أثناء تقرير احلالة االستثنائية بسبب جتميد احلق املقابل لذلك وهو حق رئيس
اجلمهورية يف احلل ،ما يعين إقصاء الربملان من ممارسة آلية رقابية ذات أثر فعال جدا.
الفرع الثالث :الدور الترشيعي للربملان املنعقد بغرفتيه معا
يعترب الترشيع الوظيفة األساسية املنوطة بالربملان -يف احلاالت العادية -التي متكنه
التعبري عن اجتاهاته وقناعاته وجتسيدها عىل أرض الواقع ،وقد نصت املادة  98دستور
« 1996يامرس السلطة الترشيعية برملان يتكون من غرفتني ،ومها املجلس الشعبي الوطين
وجملس األمة.
وله السيادة يف إعداد القوانني والتصويت عليها».
لكن إذا كان هذا الدور معرتف به يف األوضاع العادية دون أي لبس أو غموض
فالتساؤل يثور حول مدى استمرارية متتعه به أثناء تطبيق احلالة االستثنائية ،خاصة أننا
وصلنا إىل أن دوره االستشاري والرقايب يف مثل هذه الظروف يتقلص ويضعف اىل درجة
يكاد ينعدم.
وقد اختلفت اآلراء حول ذلك بني قائل بأحقيته يف الترشيع حتى أثناء تطبيق احلالة
االستثنائية كونه اختصاص أصيل يتعلق باهلدف من تواجده وانعقاده يف هذه األوضاع،
كام أن عدم استبعاد النص الدستور ي لذلك رصاحة يقر له بصالحية سن قوانني يف خمتلف
املجاالت قد تصل إىل درجة إلغاء أو تعديل أوامر وقرارات أصدرها رئيس اجلمهورية،
يرى الربملان أهنا ال ختدم الوضع اخلطري الذي تعيشه البالد وال تساهم يف إعادة االستقرار
واهلدوء ملؤسسات الدولة.
غري أن الرأي الغالب يف الفقه ينكر عىل الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا حقه يف
الترشيع أثناء تطبيق احلالة االستثنائية وينقل هذا االختصاص لرئيس اجلمهورية مربرا ذلك
باملادة  124ف 4التي نصت «يمكن لرئيس اجلمهورية أن يرشع بأوامر يف احلالة االستثنائية
املذكورة يف املادة  93من الدستور» وهذا إقرار رصيح وهنائي من املؤسس الدستور ي
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باعتبار رئيس اجلمهورية املرشع الوحيد وقت األزمة ،واهلدف من ذلك تزويده بكل
الصالحيات الالزمة التي متكنه احلفاظ عىل الدولة واستقالهلا.
كام أن نص املادة  93ف 3تضمن رصاحة ختويل رئيس اجلمهورية اختاذ كل االجراءات
الالزمة ملواجهة اخلطر اجلسيم الداهم املهدد الستقرار البالد وعدم استثناء «اختصاص
الترشيع» يبني بوضوح سحب االختصاص من الربملان ونقله اىل رئيس اجلمهورية.
ولعل اعتامد آلية الربملان املجتمع يف هيئة مؤمتر أثناء تطبيق احلالة االستثنائية هي
أحسن وسيلة استعملها املؤسس الدستور ي للقضاء عىل أي حماولة من املجلسني لترشيع
قوانني يف مثل هذا الوضع ،كون ذلك يتطلب اجراءات وشكليات ونسب تصويت حمددة
عىل مستوى كل غرفة بشكل مستقل ،لكن اشرتاط انعقادمها معا طيلة مدة تطبيق أحكام
املادة  93دستور  1996جيعل ذلك غري ممكن.
والرئيس «شارل دوجول» أخذ بالرأي السابق يف خطابه سنة  1961أثناء تطبيق احلالة
االستثنائية يف فرنسا ،حني استبعد أي دور ترشيعي للربملان أثناء تطبيق احكام املادة 16
دستور  1958وأعطاه هذا االختصاص فيام عدا ذلك.
ومن خالل ما سبق نستنتج أنه رغم نص املؤسس الدستور ي يف املادة  93دستور
 1996عىل وجوب اجتامع الربملان طيلة فرتة تطبيق احلالة االستثنائية ،ونص املادة  98ف1
من القانون العضوي  02-99املنظم للمجلس الشعبي الوطين وجملس األمة وعملهام
وعالقتهام باحلكومة أن هذا االنعقاد يكون يف صيغة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا،
إال أنه يبقى جمرد انعقاد صوري جمازي((( ،ال يمكن عن طريقه ممارسة أي دور فعال يعرب
حقيقة عن الوزن الدستور ي للمؤسسة الترشيعية ووظيفتها اهلامة يف احلفاظ عىل استقرار
الدولة ومؤسساهتا ومحاية حقوق وحريات املواطن ،بل أنه حوهلا إىل وسيلة إلعطاء أكثر
مرشوعية ودعم وتأييد لرئيس اجلمهورية وقراراته التي يتخذها أثناءها.

((( عبد اهلل بوقفة ،أساليب ممارسة السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،املرجع السابق ،ص.342
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املبحث الثالث׃ حالة احلرب
رغم التقدم الكبري الذي يعرفه املجتمع الدويل يف شتى املجاالت السياسية،
االقتصادية ،االجتامعية ...الخ ،إال أنه ومنذ فرتة طويلة يعيش عىل وقع هاجس دائم يؤرقه
وجيعله يف حالة غليان مستمر وترقب حذر يمثل السمة البارزة يف العالقات بني الدول
األعضاء فيه.
فظهور الرغبة والطموح االستعامري لدى الكثري من الدول القوية يف العامل ،ورغبتها
يف االستيالء عىل أقاليم وثروات وإمكانيات غريها من الدول الضعيفة بغري وجه حق،
واخلالفات الفكرية واإليديولوجية والرصاعات حول مناطق النفوذ ،أدى إىل نشوب
نزاعات وحروب مدمرة كانت نتائجها كارثية عىل املستويني الداخيل واخلارجي.
واملؤسس الدستور ي ووعيا منه أن الدولة اجلزائرية تعيش يف عامل حركي يؤثر عليها
باستمرار وجيعلها عرضة لتأثريات خمتلف التطورات التي تعرفها الساحة الدولية ،فإنه
حرص ومن أول دستور للجمهورية سنة  ،1963عىل تنظيم حالة احلرب وحتديد رشوطها
وآثارها توقعا ألية مستجدات قد تؤدي إىل رضورة إقرارها ،محاية ملؤسساهتا واستقرارها
وحلقوق وحريات األفراد فيها.
فاحلرب إذن نزاع أو رصاع مسلح ينشأ بني دولتني أوأكثر نتيجة خلالفات أورصاعات
بينها ،يكون الدافع هلا رغبة احداها االستيالء عىل ثروات األخرى أوفرض توجهاهتا
الفكرية واأليديولوجية ،خدمة ملصاحلها.
وقد ميز الفقه بني نوعني أساسيني للحرب مها :اهلجومية والدفاعية ،فاألوىل تعين
أن الدولة هي املبادرة باحلرب عىل غريها ،وقد أخذت به عديد الدساتري أمهها الفرنيس
الذي مل يميز بني هذين الصنفني ونص يف املادة  35منه «يتم إعالن احلرب بإذن الربملان»
ويعود ذلك إىل األطامع االستعامرية الكبرية التي كانت والزالت متيز السياسة الفرنسية يف
معامالهتا الدولية.
أما النوع الثاين من احلروب فيعين ان الدولة ال تلجأ اليها إال اذا فرضت األوضاع
ذلك نتيجة تعرضها العتداء خارجي ،فتقريرها إنام هو للدفاع((( ،وهذا ما أخذ به املؤسس
الدستور ي اجلزائري يف املادة  95دستور  1996حني نص» إذا وقع عدوان فعيل عىل
((( عبد اهلل بوقفة ،اساليب ممارسة السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،مرجع سابق ،ص.371
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البالد أو يوشك أن يقع حسبام نصت عليه الرتتيبات املالئمة مليثاق األمم املتحدة ،يعلن
رئيس اجلمهورية احلرب بعد اجتامع جملس الوزراء ،واالستامع اىل املجلس األعىل لألمن،
واستشارة رئيس املجلس الشعبي الوطين ورئيس جملس االمة.
وجيتمع الربملان وجوبا.
ويوجه رئيس اجلمهورية خطابا لألمة يعلمها بذلك».
املطلب األول :الرشوط املوضوعية والشكلية إلعالن حالة احلرب
نصت املادة  95دستور  1996عىل الرشوط الواجب توافرها عىل أرض الواقع حتى
يكون إعالن حالة احلرب من طرف رئيس اجلمهورية مربرا وصحيحا.
الفرع األول :الرشوط املوضوعية
من استقراء املادة  95الفقرة األوىل دستور  1996التي نصت «إذا وقع عدوان فعيل عىل
البالد أو يوشك أن يقع حسبام نصت عليه الرتتيبات املالئمة مليثاق األمم املتحدة ،يعلن
رئيس اجلمهورية احلرب »...فإننا نالحظ أن الرشوط املوضوعية إلعالن حالة احلرب
جاءت أكثر وضوحا منها يف تطبيقات الظروف االستثنائية األخرى ،وهذا يسهل عمليا
التأكد من توافرها.
أ -وقوع عدوان خارجي .ب -أن تكون غاية احلرب دفاعية.
أ -وقوع عدوان خارجي׃
وهو وضع يمكن معرفته من خالل املالبسات املادية الظاهرة عىل أرض الواقع،
باالعتداء فعال وبداية اهلجوم املسلح أو بوشوك ذلك عن طريق التحضريات العسكرية
وحشد اجليش عىل احلدود(((.
واملؤسس الدستور ي مل حيدد تعريفا للمقصود بالعدوان بل أحاله اىل ميثاق األمم
املتحدة يف صورة واضحة اللتزام الدولة اجلزائرية بتعهداهتا الدولية.
((( سعيد بوشعري ،النظام السيايس اجلزائري ،مرجع سابق،ص.277
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 -1تعريف العدوان قبل إنشاء ميثاق األمم املتحدة׃
لقد كانت الرصاعات واحلروب يف بدايات ظهور العامل احلديث السمة البارزة
للعالقات الدولية ،والوسيلة الوحيدة حلل اخلالفات والنزاعات ،فالدول مل تكن تعرتف
بقواعد قانونية ملزمة حتد من تعطشها للتوسع االستعامري عىل حساب أقاليم وشعوب
أخرى ضعيفة ،والقانون الدويل كان عبارة عن قانون حرب أكثر منه قانون سلم ،واستعامل
القوة حق للدولة ال يمكن التنازل عنه ،فهو من أعامل السيادة التي تتمتع هبا.
بعد ذلك ظهرت العديد من املحاوالت خاصة مع بداية القرن العرشين ،تدعو لعقد
اتفاقيات دولية حتدُ اللجوء للحروب وتجُ رم العدوان وتعاقب عليه.
وبالرغم من عدم قدرة هذه األخرية عىل منع احلرب يف هذه الفرتة لتمسك الدول هبا
ورفضها التنازل عنها باعتبارها حقا لصيقا هبا ،فإهنا ُتوجت بعقد عديد املؤمترات وإبرام
عديد االتفاقيات اهلدف منها التقليل اللجوء إىل احلروب واالعتداء ،دون النص عىل منعها
رصاحة وأمهها(((:
-

النص عىل جمموعة قيود خاصة يف املواد ( ) 16-10من معاهدة فرساي  1919التينشأت عنها عصبة األمم ،وهتدف اىل تأخري قيام احلروب.
إبرام اتفاقية دولية «للضامن املتبادل» بتاريخ  29سبتمرب  ،1923نصت يف مادته األوىل«احلرب العدوانية جريمة دولية» إال أهنا مل تعرف احلرب ما عرقل تنفيذ أحكامها.
التوقيع عىل بروتوكول «جنيف» لتسوية املنازعات سلميا سنة  ،1924والذي نصيف مادته الثانية أنه ال يتم اللجوء اىل احلرب إال يف حالتني اثنتني مها :الدفاع وصدور
قرار عن جملس عصبة األمم.
التوقيع عىل االتفاقية العامة لتجريم احلروب والتي يطلق عليها «ميثاق بريان-كيلوج» يف  6أفريل  ،1927أكد عىل رضورة جتنب اللجوء للحروب كوسيلة حلل
النزاعات الدولية.

ورغم كل هذه االتفاقيات الدولية فإن الدول ظلت تعتمد العدوان واحلرب كمبدأ
عام حيكم عالقاهتا ويفك نزاعاهتا ،وبقي الوضع عىل حاله اىل أن انفجر بقيام احلرب العاملية
الثانية التي أتت عىل األخرض واليابس ،وكانت انعكاساهتا سلبية عىل كل دول العامل ،األمر
((( حامد العليامت ،جريمة العدوان يف ظل حمكمة اجلنايات الدولية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن،2007 ،
ص 16وما بعدها.
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الذي نسف كل اجلهود السابقة وأعاد حسابات القوى العظمى املتحكمة يف خيوط اللعبة
الدولية.
 -2تعريف العدوان يف ظل ميثاق األمم املتحدة׃
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية وإحلاقها أرضارا وخسائر برشية ومادية فادحة سواء
بالدول املهزومة أو املنترصةُ ،اتفق عىل رضورة إنشاء منظمة دولية تسهر عىل حسن سري
العالقات الدولية وحترص عىل الفصل يف النزاعات والرصاعات بينها سلميا دون اللجوء
للحرب.
وعىل هذا األساس ُاعتمد ميثاق األمم املتحدة عام  ،1945الذي أكد رفضه التام
لفكرة استعامل القوة واعتربها وسيلة غري رشعية لتسوية اخلالفات ،ونص يف مادته الثانية
الفقرة الرابعة عىل رضورة االمتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سالمة
األرايض أو االستقالل السيايس ألية دولة أوعىل أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم
املتحدة.
كام نصت املادة  51منه «ليس يف هذا امليثاق ما يضعف أو ينتقص احلق الطبيعي للدول
فرادى أو مجاعات يف الدفاع عن أنفسها إذا اعتدت قوة مسلحة عىل أحد أعضاء األمم
املتحدة».
واملؤسس اجلزائري عند تنظيمه حلالة احلرب بموجب املادة  95دستور  1996أخذ
بالعدوان الفعيل أو الوشيك الوقوع ،وهو ما اعتمده ميثاق األمم املتحدة يف املادة الثانية
الفقرة الرابعة التي نصت «التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فعال» أي جمرد التأكد أن
هناك هتديدا مبارشا باستخدام القوة املسلحة يدل عىل وشوك بداية العدوان واحلرب يكفي
الختاذ اإلجراءات املقابلة أو االستباقية.
وأمام عدم ورود تعريف واضح ومبارش للمقصود بالعدوان يف ميثاق األمم املتحدة
قام أعضاؤها بتشكيل جلنة خاصة للقيام بالدراسات واألبحاث الالزمة حول ذلك ،أمتت
مهامها سنة  1974وقدمت تقريرها للجمعية العامة يف دورهتا 29التي أصدرت القرار رقم
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 3314جاء يف املادة األوىل منه أن العدوان هو «استخدام القوة املسلحة من قبل دولة ما ضد
دولة اخرى أو سالمتها أو استقالهلا أو بأية صورة أخرى تتناىف مع ميثاق االمم املتحدة»(((.
ويعد هذا التعريف رغم اخلالفات الذي ثارت بشأنه بمثابة التعريف الرسمي لألمم
املتحدة الذي عىل أساسه يتم التأكد من قيام العدوان أم ال.
ب -أن تكون غاية احلرب دفاعية׃
فمن الرشوط االساسية إلعالن احلرب يف الدستور اجلزائري أن يكون ذلك بغرض
دفاعي ضد العدوان املسلح الذي يستهدف مؤسسات الدولة واستقالهلا وسالمتها ،أي أنه
تم استبعاد امكانية إعالن حرب هجومية أو التهديد هبا عن طريق حشد اجليوش واآلليات
العسكرية والقيام بمناورات حربية يف أقاليم دول أجنبية ،أو احتالهلا بغرض استنزاف
ثرواهتا.
ويتأكد هذا االجتاه من خالل املادة  95دستور  1996التي نصت «إذا وقع عدوان فعيل
عىل البالد أو يوشك ان يقع »...أي أهنا فصلت يف ان املبادرة بالعدوان جيب أن تأيت من
الدولة األجنبية وليس من الدولة اجلزائرية ،وبالتايل استبعدت قيام هاته األخرية باهلجوم،
وكذلك من خالل املادة  26منه التي نصت «متتنع اجلزائر عن اللجوء اىل احلرب من أجل
املساس بالسيادة املرشوعة للشعوب األخرى وحريتها ،وتبذل جهدها لتسوية اخلالفات
الدولية بالوسائل السلمية» واملادة  25أيضا التي حددت وظيفة اجليش الشعبي الوطين
يف «..املحافظة عىل االستقالل الوطين والدفاع عن السيادة الوطنية ،كام يضطلع بالدفاع
عن وحدة البالد وسالمتها الرتابية ومحاية جماهلا الربي واجلوي وخمتلف أمالكها البحرية»
فاملواد السالفة مل تذكر يف مضموهنا أي مهمة هلا طابع هجومي الغرض منه االعتداء عىل
سيادة الدول األجنبية.
وهذا كله التزاما بالتعهدات الدولية وخاصة ميثاق األمم املتحدة الذي نصت املادة
 51منه عىل حق الدول يف الدفاع عن نفسها ضد االعتداءات األجنبية ،كام،ن املادة  2من
القرار رقم  3314الصادر سنة  1974أكدت أن املبادأة باستعامل القوة من قبل دولة ما خرقا

((( إبراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ومدى املسؤولية القانونية عنها ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان،2005 ،
ص.207
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للميثاق يشكل بينة كافية عىل ارتكاهبا عمال عدوانيا ،وهذا إقرار رصيح باستبعاد األمم
املتحدة إلمكانية إعالن احلرب اهلجومية من أي دولة واعتباره انتهاك للرشعية الدولية.
الفرع الثاين :الرشوط الشكلية
رغم الوضع اخلطري املمكن أن تعيشه البالد نتيجة وقوع عدوان مسلح أجنبي عليها
أو هتديد هبجوم حمتمل يمس مؤسساهتا وسيادهتا وحتى تواجدها وما حيتاج ذلك من رسعة
وحزم يف اختاذ القرار ،إال أن املؤسس الدستور ي ألزم رئيس اجلمهورية باحرتام جمموعة
رشوط شكلية حددها يف نص املادة  95دستور .1996
هذه األخرية التي تتمثل يف استشارات هليئات دستورية هي نفسها تقريبا يف حالة
االستثناء ماعدا استبعاد املجلس الدستور ي ،وإضافة رشط شكيل جديد مل يسبق النص
عليه يف تطبيقات الظروف االستثنائية األخرى ،وهو توجيه خطاب لألمة كإجراء له العديد
من األبعاد واالهداف كام سنرى.
كذلك بالنسبة الجتامع الربملان ،فإننا نرى نفس اليشء بالنسبة للحالة االستثنائية
وهي أن هذا االجتامع بالرغم من وجوبه بنص الدستور ودون احلاجة إىل االستدعاء من
أي جهة كانت فإنه ليس رشطا لإلعالن بل هو نتيجة لذلك ،بمعىن أن رئيس اجلمهورية
عند اختاذ قرار احلرب غري ملزم بانتظار انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا ،بل أن إجراء
االنعقاد يأيت بعد اإلعالن مبارشة ،ويعود ذلك لعدم إمكانية انتظار اجتامع كل نواب
وأعضاء املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة ،واإلجراءات واملدة اللتني يتطلبهام ذلك يف
وضع الدولة مهددة فيه بحرب أوعدوان أجنبي سيلحق دمارا وخسائر فادحة هبا ،ونتيجة
لذلك تم االكتفاء باستشارة رئييس الغرفتني.
واالستشارات السابقة رغم عدم الزامية االخذ هبا من طرف رئيس اجلمهورية إال أنه
يف وضع حساس وخطري كحالة احلرب سيعطيها وزنا وأمهية بالغة وحيرص أن ال يكون
قراره النهائي معاكسا ومعارضا هلا حتى ال يتحمل املسؤولية وحده يف حال سوء التقدير.
أ -اجتامع جملس الوزراء:
يبقى نفس التساؤل عن غاية املؤسس الدستور ي من وراء تغيري املصطلحات ،فاملادة
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 93دستور  1996املنظمة للحالة االستثنائية نصت «االستامع ملجلس الوزراء» أما املادة 95
نفس الدستور نصت «االجتامع» فام الفرق بني هذين املصطلحني وهل يوجد تأثري لذلك؟.
عىل كل فإن جملس الوزراء املكون من كامل وزراء احلكومة باإلضافة للوزير األول،
سيكون له دور فعال ومهم يف حالة مثل احلرب كونه يضم وزراء القطاعات احلساسة التي
هلا عالقة مبارشة هبا مثل :الدفاع ،اخلارجية ،الداخلية ،املالية ،ووزراء القطاعات التي هلا
تأثري غري مبارش مثل :الصحة ،الرتبية ...الخ ،وهم سيزودون رئيس اجلمهورية باملعطيات
واملعلومات املتوفرة حول األوضاع التي تعيشها البالد سواء بدأ العدوان فعال أوعىل وشك
ذلك ويقرتحون عليه اإلجراءات املمكن اختاذها ،األمر الذي سينري الرئيس ويساعده عىل
تسيري البالد خالل هذه الظروف واخلروج هبا إىل بر األمان.
كام أن اجتامع الرئيس بوزرائه يسمح له إصدار قراراته بصفة مبارشة كل عىل مستوى
قطاعه ويرشح هلم كل ما هومقبل عىل اختاذه ،ألهنم الوسيلة التنفيذية التي عن طريقها
تطبق كافة إجراءات حالة احلرب.
ب -االستامع للمجلس األعىل لألمن:
أهم ظرف حيتاج فيه رئيس اجلمهورية الستشارة املجلس األعىل لألمن واالستامع
آلرائه هو حالة احلرب ،فاخلربة والدراية الواسعة التي يتمتع هبا أعضاؤه يف املجال األمين
والتكتيكي وإطالعهم الكبري عىل األوضاع الداخلية واخلارجية يف الدولة يسمح بتزويده
بخطط وأفكار مهمة ودقيقة تساهم يف رد العدوان إذا بدأ ،وتوجيه رضبات استباقية يف
حال وجود هتديد وشيك الوقوع.
ج -استشارة رئييس الغرفتني:
جاء ترتيبهام أخريا يف سلم االستشارات عىل عكس حالة الطوارئ واحلصار واحلالة
االستثنائية ،كأن املؤسس الدستور ي مل يعطي نفس القيمة واألمهية الستشارهتم خالل
تطبيق حالة احلرب.
ورغم نقص خربة رئييس غرفتي الربملان بشؤون احلرب وتكتيكاهتام إال أن استشارهتام
تبقى ذات وزن ثقيل يمكن أن يقلب قناعات رئيس اجلمهورية ،ألهنام سينقالن رأي
أعضاء ونواب الربملان سواء كان مؤيدا أو معارضا ملا يريد تقريره ،باإلضافة إىل أن اآلثار
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اخلطرية التي ترتتب عن اعالن احلرب وخاصة ايقاف العمل بالدستور وجتميد نشاط كل
املؤسسات الدستورية يف الدولة بام يف ذلك الربملان نفسه تستلزم إعالمهام وأخذ رأهيام ولو
كان استئناسيا.
وكام قلنا سابقا ،املركز الدستور ي اهلام لرئيس جملس األمة خاصة يف حال شغور
منصب رئيس اجلمهورية حيتم اطالعه عىل االجراءات والقرارات املزمع اختاذها ليكون
حميطا هبا.
د -توجيه خطاب لألمة׃
يعترب «توجيه خطاب لألمة» إجراء وجوبيا ُيلزم رئيس اجلمهورية القيام به عند
تقريره حلالة احلرب حتى يمكن ألفراد الشعب العلم بام أقدم عىل اختاذه وباإلجراءات
املطبقة والتي سوف متس حتام حقوقهم وحرياهتم.
دون

ويعود نص املؤسس الدستور ي عىل رضورة توجيه خطاب لألمة يف حالة احلرب

بقية الظروف االستثنائية((( إىل خطورهتا البالغة وانعكاساهتا عىل كل املستويات
وتقييدها الكبري ملامرسة األفراد حقوقهم والتهديد املبارش ملؤسسات الدولة واستقالهلا ،ما
حيتم االنتقال من التسيري العادي للبالد إىل التسيري االستثنائي وجيعل من الرضوري تركيز
كل السلطات يف يد شخص واحد هو رئيس اجلمهورية.
وأمام هذا الوضع فإنه ومن خالل هذا اخلطاب هيدف إىل خلق عالقة مبارشة بينه
وبني أفراد شعبه الذين انتخبوه ووضعوا ثقتهم فيه ،ويسعى إىل التأثري عليهم حتى حيصل
عىل دعمهم وتأييدهم ملا قرره ،األمر الذي يقوي مركزه عىل الصعيد الداخيل واخلارجي.
واخلطاب املوجه لألمة يتضمن أساسا توضيحا لألوضاع والظروف التي تعيشها
البالد والعدوان التي تعرضت له أو التهديد الوشيك الوقوع ،بمعىن رشح كل الدوافع
واملربرات التي أدت إىل إعالن احلرب ،كام يتضمن اإلجراءات التي تم اختاذها ملواجهة
((( نصت املادة  70ف 4دستور « 1996له ان خياطب االمة مبارشة» أي ان رئيس اجلمهورية له صالحية توجيه خطاب لالمة
يف أي وقت وظرف شاء ،حتى يف حالة الطوارئ واحلصار واحلالة االستثنائية لكن عىل سبيل االختيار ،عىل عكس حالة
احلرب التي يكون توجيه خطاب فيها الزاميا.
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العدوان واآلثار املرتتبة عنه عىل حقوقهم وحرياهتم ،وهذا كله ألجل إقناعهم بأن هذا
يصب يف مصلحتهم والوطن.
هـ -استبعاد استشارة املجلس الدستور ي ׃
املالحظ انه مل يتم النص عىل استشارة رئيس اجلمهورية للمجلس الدستور ي كرشط
إلعالن حالة احلرب مثلام تم اعتامده يف الظروف االستثنائية األخرى ،ولعل السبب وراء
ذلك يعود إىل أهم أثر من آثار تطبيق حالة احلرب وهو توقيف العمل بالدستور والذي
جيعل من غري الالزم إبداء الرأي حول مدى دستورية اإلجراءات املقررة تنفيذا هلا.
لكن ورغم إمكانية موافقة هذا االجتاه الذي سلكه املؤسس الدستور ي إال أنه كان
ممكنا اإلبقاء عىل استشارة املجلس الدستور ي ليس إلبداء الرأي حول االجراءات التي
سوف يتم تطبيقها بل إلبداء الرأي حول قرار اإلعالن نفسه ومدى توافر رشوطه وظروفه
الدستورية عىل أرض الواقع ،كام أن تواجده يف مثل هذه األوضاع يسمح بعرض العراقيل
والصعوبات التي تواجه رئيس اجلمهورية إلعالن حالة احلرب عليه ،كأن يستعص عليه
استشارة إحدى اهليئات كاملجلس األعىل لألمن مثال الستحالة اجتامعه ،فيبدي املجلس
الدستور ي رأيه حول هذه القضية ويقرتح احلل الذي يتوافق مع الدستور ويساير األوضاع
التي متر هبا البالد ،وهذا من شأنه جتنيب رئيس اجلمهورية الوقوع يف إشكاالت دستورية
تصعب عليه اختاذ القرار.
املطلب الثاين :آثار حالة احلرب
فتقرير حالة احلرب نتيجة العدوان األجنبي الذي تعرضت له املصالح احليوية
للدولة ومؤسساهتا الدستورية واستقالهلا وسالمة تراهبا البد أن يكون له آثار تصب كلها
يف سبيل تدعيم وتقوية سلطة ومركز رئيس اجلمهورية ومنحه الصالحيات الالزمة التي
متكنه اخلروج بالبالد من هذا التهديد لوجودها بأقل أرضار ممكنة ويف أرسع وقت.
وقد نصت املادة  96دستور  1996عىل هذه اآلثار»يوقف العمل بالدستور مدة حالة
احلرب ويتوىل رئيس اجلمهورية مجيع السلطات.
وإذا انتهت املدة الرئاسية لرئيس اجلمهورية متدد وجوبا اىل غاية هناية احلرب.»....
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الفرع األول׃ جتميد العمل بقواعد الدستور
وهو أهم أثر حلالة احلرب واملميز هلا عن باقي تطبيقات الظروف االستثنائية ،وقد
نص عليه املؤسس الدستور ي رصاحة يف نص املادة  96دستور  ،1996فيام ثار خالف كبري
حول صالحية رئيس اجلمهورية يف تعديل أحكام الدستور قياسا عىل الوقف والتجميد.
أ -مدى إمكانية تعديل الدستور :
أمام عدم النص رصاحة عىل امكانية إدخال رئيس اجلمهورية تعديالت عىل الدستور
ثار نقاش فقهي كبري حول هذه النقطة وانقسمت اآلراء بني جميز لذلك ومنكر ،ورأي
وسط يقر بالتعديل يف حدود.
إال أن الرأي الراجح هو القائل بعدم أحقية رئيس اجلمهورية إدخال أي تعديل عىل
أحكام الدستور أثناء تطبيق إجراءات حالة احلرب ،سواء كان جزئيا يمس بعض مواده
فقط أوكليا ،ذلك أن الدستور هو القانون األسمى يف الدولة واملعرب عن إرادة الشعب
واألمة عن طريق السلطة التأسيسية التي وضعته بموافقته ،وبالتايل فأي تعديل له البد من
الرجوع بشأنه إىل املصدر وهو الشعب وأخذ رأيه حوله ،فان وافق يتم إقراره ،وإن رفض
يعترب كأن مل يكن ،وأمام استحالة استدعاء أفراده أثناء حالة احلرب ملعرفة موقفه أوعىل
األقل السلطة التأسيسية التي متثله ،فإن رئيس اجلمهورية ال يملك سوى صالحية جتميد
ووقف العمل بأحكامه دون أحقية تغيريها أو تبديلها.
فالدستور جاء إلرساء املبادئ الديمقراطية للدولة والتي عىل أساسها تسري املؤسسات
الدستورية فيها وتنظم العالقة بينها ،وال يمكن بأي حال ان تكون حالة احلرب ذريعة
ليقوم رئيس اجلمهورية بتغيري هذه املبادئ بام يتوافق مع ظروف وأوضاع غري عادية مؤقتة،
وبام يعرب عن أفكاره وقناعاته الشخصية.
ب -وجوب وقف العمل بالدستور ׃
وهو أثر يتم بصفة مبارشة بعد تقرير حالة احلرب ،واملادة  96دستور  1996بينت ذلك
رصاحة ومل تستثين أي جزء من أثر الوقف ،بام يفيد ان ذلك يشمل كامل نصوصه.
واذا كان الفقه ينكر عىل رئيس اجلمهورية كام سبق توضيحه أي سلطة لتعديل
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الدستور يف هذا الوضع ،فانه بالنسبة للوقف جممع عىل أحقية رئيس اجلمهورية فيه بل
وجوبيته حسب املادة  96ف 1دستور .1996
فالوقف املؤقت ألحكام ونصوص الدستور كام يرى الفقهاء الدستور يون ليس
فيه أي اعتداء عىل سلطة الشعب وسيادته طاملا انه ليس هنائيا ودائام ،خاصة ان املؤسس
الدستور ي نص أن يكون طيلة فرتة إعالن احلرب فقط ،وبمجرد رفعها يعود العمل
بأحكام الدستور ونصوصه وتسري مؤسسات الدولة من جديد وفق مضمونه.
فاحلاجة لتقوية سلطة رئيس اجلمهورية ملواجهة الظروف اخلطرية واحلساسة التي متر
هبا الدولة ،ورضورة تدعيمه بصالحيات تتجاوز كثريا تلك املقررة دستور يا حتى يستطيع
التصدي للعدوان املسلح االجنبي الذي هيدد استقرار املؤسسات وهيدد استقالل وسالمة
تراب البالد ،هو ما فرض رضورة تعليق العمل بالنصوص الدستورية وتوقيف تطبيق
أحكامها ملدة مرتبطة أساسا باستمرار احلرب ،وهذا كله هبدف محاية املصلحة العامة حتى
لورتب أثارا سلبية عىل حقوق وحريات األفراد.
فالدولة إذن وبناءا عىل اعتبارات تتعلق باملصلحة العليا يتم تسيريها اثناء احلرب
خارج الرشعية الدستورية ودون أي قوانني ونصوص أساسية حتد من صالحيات
واختصاصات رئيس اجلمهورية ،األمر الذي رغم أمهيته يف جوانب عدة إال أنه حساس
وخطري من جوانب أخرى.
الفرع الثاين :تدعيم سلطات رئيس اجلمهورية
ويكون ذلك عىل مستويني اثنني نصت عليهام املادة  96دستور :1996
أ -تويل رئيس اجلمهورية مجيع السلطات׃
مل يكتف املؤسس الدستور ي بمنح رئيس اجلمهورية اختصاصات وصالحيات
استثنائية تفوق ما يتمتع به يف الظروف العادية مثلام درج عليه يف حالة احلرب،
احلصار،االستثناء ،بل تعداه يف حالة احلرب إىل ختويله كل السلطات الدستورية يف الدولة
وعمد إىل جتميعها كاملة بني يديه يف شكل من أشكال الرتكيز التام واملطلق للسلطة.
وما هذا الرتكيز إال نتيجة مبارشة لألثر األول املرتتب عن تقرير حالة احلرب
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وهووقف العمل بالدستور  ،بام يعين جتميد عمل كل السلطات الدستورية يف الدولة ونقل
وظائفها واختصاصاهتا مؤقتا لرئيس اجلمهورية الذي يامرس ها لوحده دون مشاركة من
جهة اخرى.
واملادة  96دستور  1996عند نصها عىل انتقال مجيع السلطات إىل رئيس اجلمهورية
اثناء تطبيق حالة احلرب جاءت عامة مل حتدد مقصودها بالضبط ،ما جيعلنا نفرسها تفسريا
عاما يشمل كال من السلطة الترشيعية التي جتمد وظائفها «الترشيعية والرقابية» يف هذا
الوضع ،والسلطة القضائية التي تفقد مؤقتا اختصاصها يف الفصل والنظر يف النزاعات
والقضايا وإصدار األحكام ،ويمكن أيضا جتميد عمل احلكومة ووزاراهتا إذا ارتأى رئيس
اجلمهورية أن تواجدها كلها أوبعضها من شأنه تعقيد اإلجراءات وتصعيب تنفيذ القرارات
بالرسعة املطلوبة ،أوأن ميزانية الدولة خالل هذا الوضع ال تكفي لتغطية نفقاهتا.
وإن تم االتفاق أن السلطات الدستورية الثالث مؤكد دخوهلا يف مضمون النص
الدستور ي السالف الذكر ،فالنقاش يثور حول السلطات األخرى يف الدولة خاصة أن املادة
 96دستور  1996جاءت «يتوىل رئيس اجلمهورية مجيع السلطات» ومل حيددها بالدستورية
لنتوقف حينها عند املؤسسة الترشيعية والقضائية والتنفيذية ،وبالتايل يمكن اعتبار كل
هيئة أو مؤسسة عمومية متثل سلطة عامة يف الدولة جممدة النشاط إىل غاية هناية احلرب
بمعىن ان اجلامعات املحلية املنتخبة من بلدية ووالية واملؤسسات االستشارية واملجلس
الدستور ي ال يمكن أن متارس أي صالحية من صالحياهتا الدستورية ويتم نقلها كلها
لرئيس اجلمهورية ،لكن هذا يطرح تساؤال آخر :إذا سلمنا هبذا االجتاه وقلنا بتجميد كل
السلطات يف الدولة بام فيها القاعدية  -بلدية ،والية ،مديريات  -فكيف يمكن لرئيس
اجلمهورية تنفيذ االجراءات التي يقرها ملواجهة العدوان اذا مل يكن له االجهزة التنفيذية
الالزمة لتطبيق ذلك عىل املستوى املركزي واملحيل؟.
هلذا فرضوري توضيح هذه النقطة وحتديد املقصود بالسلطات التي يتم نقلها لرئيس
اجلمهورية.
هذا األخري إذن أثناء تطبيق حالة احلرب يتمتع بسلطات استثنائية مطلقة ،وهي
رضورة فرضتها طبيعة اخلطر الذي تتعرض له الدولة نتيجة العدوان املسلح املهدد ملؤسساهتا
واستقالهلا وسالمة تراهبا ،يستلزم تزويده بكل ما حيتاجه من اختصاصات حتى تكون له
قدرة اختاذ القرارات الكفيلة بردعه ،ولوأدى ذلك إىل املساس باحلقوق واحلريات وانتهاك
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بعض أحكام الدستور املجمد أصال ،فاملوازنة املنطقية بني احلفاظ عىل وجود الدولة وبني
االعتبارات االخرى تستلزم تفضيل األوىل والتنازل عن الثانية مؤقتا.
لكن املؤسس الدستور ي وحرصا منه عىل عدم حتول رئيس اجلمهورية اثناء ممارسته
لكل هذه الصالحيات إىل «ديكتاتور بغطاء قانوين» ألنه ال توجد أي سلطة مقابلة يمكنها
مراقبته أو إيقافه ،فانه نص ولو ضمنيا أن كل اإلجراءات املتخذة جيب أن تكون غايتها
محاية البالد من العدوان املسلح الذي تتعرض له واملحافظة عىل مؤسساهتا ،بمعىن أنه ال
حيق له فرض تدابري واحتياطات ليس هلا عالقة برد العدوان وإعادة استقرار البالد وإال
كانت غري رشعية متس مصداقيته أمام شعبه وقد تنشئ مسؤوليته بعد انتهائها.
كام أن هذه السلطات االستثنائية مرتبطة بمدة زمنية مؤقتة تتعلق بحالة احلرب،
وبمجرد زوال العدوان والتوتر والعودة النسبية لالستقرار وملامرسة املؤسسات وظائفها
فان رئيس اجلمهورية ملزم بالتخيل عنها والعودة إىل الرشعية الدستورية والتسيري العادي
للدولة الذي أساسه مبدأ الفصل بني السلطات والتزام حقوق وحريات املواطن.
ب -متديد عهدة رئيس اجلمهورية׃
فانتهاء مدة والية رئيس اجلمهورية((( أثناء تقرير حالة احلرب يستوجب حسب املادة
 96ف 3دستور  1996متديدها آليا وبقائه يف منصبه إىل غاية هنايتها بناء عىل عدة اعتبارات
أمهها:
 -1عدم إمكانية إجراء انتخابات رئاسية يف وضع خطري وحساس تكون فيه مؤسسات
الدولة واستقرارها وسالمة تراهبا مهددة بعدوان أجنبي مسلح ال يمكن معه توفري
االجواء والظروف املالئمة لالقرتاع مع ما يتطلبه من إجراءات معقدة وطويلة مثل:
عملية التسجيل يف القوائم االنتخابية ،فتح باب الرتشح ،احلملة االنتخابية ،فكل
هذه املراحل غري ممكنة التطبيق زمن احلرب ما يستدعي تأجيلها إىل وقت الحق
تكون فيه البالد جتاوزت األزمة وتعيش وضعا يسمح بذلك.
 -2من مصلحة الدولة ومؤسساهتا عدم استبدال الرئيس أثناء حالة احلرب وتركه يكمل
وظيفته ومهامه إىل غاية هنايتها ،بحكم أنه األدرى باألوضاع التي استلزمت تقريرها
((( املادة  74دستور « 1996مدة املهمة الرئاسية مخس سنوات( ،)5يمكن جتديد انتخاب رئيس اجلمهورية».
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والعارف بطبيعة اإلجراءات والتدابري التي اختذت عىل لصد العدوان وختفيف
أرضاره قدر املستطاع.
فمبدأ االستمرارية رضوري يف هذا الوضع ،وانتخاب أي رئيس مجهورية جديد قد
يكون له عواقب وخيمة عىل الدولة ومستقبلها ألنه حيتاج مدة زمنية معتربة حتى
يطلع عىل كل أبعاد وانعكاسات احلرب وعىل ما قام به الرئيس السابق له ،ثم يبدأ
مهامه يف تسيري البالد يف ظل الظرف االستثنائي اخلطري.
 -3األثر الوجويب حلالة احلرب وهو وقف العمل بقواعد الدستور مدة إعالهنا جيعل
من غري املمكن اجراء انتخابات رئاسية يف ظل عدم وجود نصوص وأحكام تنظم
سريها ،فاالنتخاب عملية ديمقراطية تتم وفق اجراءات ومراحل قانونية شفافة
ونزهية يكون الدستور حاميها ،وغياب هذا األخري حيتم تأجيلها.
 -4االنتخاب عملية رشاكة بني مجيع السلطات الدستورية يف الدولة من ترشيعية،
قضائية ،تنفيذية إىل االستشارية كاملجلس الدستور ي وال يمكن إجراؤها يف ظل
غياب إحداها ،وحالة احلرب كام هو مقرر حسب املادة  96دستور  1996تستوجب
نقل سلطات واختصاصات اهليئات السالفة الذكر اىل رئيس اجلمهورية الذي يامرس
ها وحده ،ما يعين غياب الضامنات الدستورية األساسية إلجراء االنتخابات من
هيئات الرقابة اىل اإلعالن الرسمي عن النتائج اىل الفصل يف النزاعات االنتخابية،
وجيعل إجراءها يف هذا الفراغ املؤسسايت مساسا بمصداقيتها ورشعيتها.
 -5العملية االنتخابية تتطلب امكانيات مالية وبرشية معتربة األفضل ختصيصها ملواجهة
العدوان املسلح الذي تتعرض له البالد.
فاملؤسس الدستور ي إذن وفق يف التوجه الذي سلكه حني قىض برضورة متديد
عهدة رئيس اجلمهورية أثناء تطبيق حالة احلرب وتأجيل االنتخابات الرئاسية اىل
غاية انتهائها وعودة مؤسسات الدولة ملامرسة وظائفها واختصاصاهتا ،بام توفره من
استقرار إلجرائها يف ظل الضامنات الدستورية.
املطلب الثالث :متايز مركز الربملان بغرفتيه يف حالة احلرب
اليشء املالحظ حول دور الربملان يف حالة احلرب أنه دور تصاعدي ،فمن االقصاء يف
اإلعالن اىل احلضور الرشيف طيلة مدة التطبيق ،اىل سلطة املوافقة عىل قرار اإلهناء  .
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الفرع األول :إقصاء الربملان بغرفتيه من حق االعالن
املؤسس الدستور ي وبموجب املادة  95دستور  1996نص رصاحة أن رئيس
اجلمهورية هو صاحب االختصاص األصيل بإعالن حالة احلرب ال تشاركه أي هيئة حتى
لو كانت السلطة الترشيعية املمثلة واملنتخبة من طرف الشعب ،وإن كان قد ألزمه القيام
بمجموعة استشارات إستئناسية من بينها استشارة رئييس غرفتي الربملان الذين يقدمان
رأهيام بناء عىل القناعات واالجتاهات املختلفة املثارة داخل املجلسني وينقالن لرئيس
اجلمهورية باخلصوص موقف األغلبية الربملانية من التدابري املراد تطبيقها لصد العدوان
األجنبي الذي هيدد املصالح احليوية للدولة.
ويعود إقصاء الربملان بغرفتيه معا من حق املشاركة يف قرار اإلعالن ولو عىل سبيل
االستشارة إىل الفرتة الزمنية الطويلة التي يتطلبها انعقاده واالجراءات املعقدة الواجب
القيام هبا ،ما يؤدي حتام اىل تأخري ليس يف صالح الدولة التي تتعرض العتداء وهجوم
مسلح يتطلب اختاذ تدابري يف غاية الرسعة.
كام أن االجتاهات الفكرية وااليديولوجية والسياسية الكثرية عىل مستوى غرفتي
الربملان جتعل اعطاء رأيه حول القرار املتعلق بإعالن احلرب حيتاج ملناقشات وجلسات
عديدة يتم فيها تبادل األفكار واالقرتاحات من طرف النواب واألعضاء ،ثم يف األخري
التصويت للخروج برأي تتبناه األغلبية ،وكل هذا ال يمكن القيام به والدولة مهددة بخطر
جسيم حال يؤثر عىل كافة املستويات.
الفرع الثاين :احلضور الرشيف للربملان بغرفتيه طيلة فرتة احلرب
رغم حتويل كافة السلطات الدستورية إىل رئيس اجلمهورية أثناء حالة احلرب بام فيها
الترشيعية ،فان املادة  95ف 2دستور  1996نصت «وجيتمع الربملان وجوبا» كام نصت
املادة  98ف 1من القانون العضوي  02-99املنظم لعمل غرفتي الربملان والعالقة بينهام
وبني احلكومة أن هذا االجتامع يكون يف صيغة الربملان املنعقد بغرفتيه معا ،واستلزمت
االستدعاء من طرف رئيس اجلمهورية يف حني نص املؤسس الدستور ي أنه يكون بقوة
القانون مبارشة بعد تقرير حالة احلرب ودون انتظار الضوء األخرض من أي جهة كانت ،ما
يمثل اعتدا ًء عىل أحكام الدستور ينبغي تداركه وتعديله بام يتوافق معه.
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فالتجميد الرصيح الختصاصات السلطة الترشيعية بموجب املادة  96دستور 1996
وتركيزها كلها يف يد رئيس اجلمهورية جيعلنا نعترب أن الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا
طيلة مدة احلرب جمرد شاهد عىل األحداث ليس بإمكانه اختاذ أي اجراء رقايب ضد قرارات
وأوامر رئيس اجلمهورية أو إصدار نص ترشيعي لتنظيم وضع ما ،فكل هذا مسلوب منه
مؤقتا طاملا أن الدستور موقف ال ترسي احكامه بام فيها املتعلقة بمجليس الربملان.
والدور الوحيد الذي يمكن افرتاضه للربملان املنعقد بغرفتيه خالل مدة احلرب هو
الدور االستشاري ،وبرغبة من رئيس اجلمهورية الذي يمكنه طلب إعداد دراسة أو استشارة
حول موضوع يتعلق خاصة بالتدابري املتخذة لصد العدوان األجنبي املسلح والسرتجاع
استقرار مؤسسات الدولة وسيادهتا ،فالرتكيبة الثرية للربملان واخلربات الكبرية املكونة له
تسمح بتحليل واقعي أكاديمي ملختلف األوضاع ،وتقديم اقرتاحات واستشارات ذات
دقة عالية يمكن لرئيس اجلمهورية اعتامدها إذا اقنعته ورأى اهنا ختدم مصلحة البالد.
الفرع الثالث :املوافقة عىل اتفاقيات اهلدنة ومعاهدات السلم
بعد الدور الثانوي إن مل نقل املنعدم الذي لعبه الربملان طيلة فرتة حالة احلرب ،تنقلب
املوازين فيام خيص إعالن اهلدنة والسلم ليتحول اىل صاحب السلطة الكاملة الذي يملك
حق قبول توقيف احلرب مؤقتا أوهنائيا.
ورئيس اجلمهورية إذا كان يتوىل مجيع السلطات يف الدولة أثناء حالة احلرب فهذا
يعين أنه صاحب الصالحية الكاملة يف إهنائها واملوافقة عىل اهلدنة والسلم وهي سلطة ال
قيد عليها ،ذلك أن له حق إهناء احلرب أو االستمرار فيها ،كام له أن يدخل يف هدنة مع
الدولة العدو ،ويعلن عن اهلدنة ثم يعود للحرب أو يوافق عىل السلم ،فإيقاف احلرب ال
يعين عىل االطالق السلم وعودة الرشعية الدستورية وحكم القانون((( ،إال أنه رغم هذه
االختصاصات كلها فاملادة  97دستور  1996نصت أن حق املوافقة النهائية عىل اتفاقيات
اهلدنة والسلم يرجع لغرفتي الربملان.
فاملؤسس الدستور ي رغم تقريره الستمرار هيمنة رئيس اجلمهورية بمنحه صالحية
توقيع اتفاقيات اهلدنة والسلم مع الدول األطراف يف احلرب ،إال أنه جعل دخوهلا حيز
((( بوشعري السعيد ،مذكرة دكتوراه ،املرجع السابق ،ص.378
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النفاذ موقوفا عىل موافقة غرفتي الربملان رصاحة وأعطاها احلرية الكاملة يف تقدير رضورة
ذلك بناءا عىل انعكاساهتا االجيابية والسلبية عىل استقرار الدولة ومؤسساهتا.
ونصت املادة  97ف 3دستور  1996عىل أن تكون الصيغة التي توافق فيها السلطة
الترشيعية عىل إهناء أو جتميد احلرب هي االنعقاد املستقل لكل غرفة عىل حدا ،واستبعدت
آلية انعقاد الربملان بغرفتيه معا.
ولعل الغاية وراء ذلك هي أن فتح املناقشة حول االتفاقية عىل مستوى كل جملس
بصفة مستقلة يسمح بتدقيق وحتليل أكثر هلا وتبادل لألفكار والقناعات احسن مما يكون
عليه األمر يف الربملان بمجلسيه معا ،الذي يتميز بكثرة أعضائه ما يعقد املناقشة وجيعلها
غري بناءة.
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املبحث الرابع :املوافقة عىل تقرير الظروف االستثنائية فرتة شغور رئاسة اجلمهورية
اعتمد التنظيم الدستور ي للظروف االستثنائية يف دستور  1996أساسا عىل ختويل
رئيس اجلمهورية السلطة شبه الكاملة يف ممارسة االختصاصات والصالحيات الغري عادية
التي من شأهنا منحه القدرة عىل محاية مصالح البالد ومؤسساهتا من االخطار واالعتداءات
التي قد تعرتضها وإعادة االستقرار واهلدوء هلا ،ويف املقابل أنيطت السلطة الترشيعية بمهام
ووظائف ثانوية ال تعكس إطالقا املكانة احلقيقية هلا والدور املمكن أن تساهم به يف مثل
هذه األوضاع.
لكن قد يتصادف أن تواجه الدولة وضعا استثنائيا يتطلب تقرير اإلجراءات
الدستورية الرضورية ملواجهته ويف نفس الوقت تكون يف وضع آخر صعب وحساس وهو
شغور منصب رئاسة اجلمهورية ألي سبب كان ،ما يطرح التساؤل عن كيفية تسيري البالد
يف مثل هذين الوضعني اخلطريين املتزامنني الذين إن مل حيسن فيهام اختيار اجلهة التي تتخذ
القرارات املصريية بالدقة والكفاءة الرضورية فإن املؤسسات الدستورية كلها تصبح مهددة
يف استقرارها ،األمر الذي قد يدخل البالد يف فوىض عارمة تأيت عىل األخرض واليابس.
واملؤسس اجلزائري ضامنا لعدم وقوع مثل هكذا أزمة الدستورية((( فقد حرص
عىل تنظيمها وحتديد اجلهة املخول هلا اختاذ قرار تطبيق الظروف االستثنائية يف ظل شغور
منصب رئيس اجلمهورية ،واهليئات الواجب استشارهتا ألجل ذلك ،بحيث نص يف املادة
 90فقرة 4دستور « 1996ال يمكن خالل هاتني الفرتتني تطبيق أحكام املواد ،94 ،93 ،91
 97 ،95من الدستور  ،إال بموافقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،بعد استشارة
املجلس الدستور ي واملجلس األعىل لألمن».
بمعىن أنه ال يمكن خالل فرتة  45يوما املتعلقة بالشغور املؤقت لرئاسة اجلمهورية
وفرتة  60يوما املتعلقة بالشغور النهائي باالستقالة أو الوفاة ،أن يتم تقرير كل من حالة
الطوارئ ،احلصار ،االستثناء ،احلرب ،التعبئة العامة وتوقيع إتفاقيات اهلدنة ومعاهدات
((( رغم نص املادة  85دستور « 1989ال يمكن خالل الفرتتني السابق ذكرمها ،تطبيق أحكام املواد  89 ،88 ،87و 91من
الدستور اال بموافقة املجلس الشعبي الوطين ،بعد استشارة املجلس الدستور ي واملجلس االعىل لألمن» التي نظمت
اقرتان شغور رئاسة اجلمهورية بتقرير الظروف االستثنائية واشرتطت موافقة املجلس الشعبي الوطين ،إال أهنا كانت
مستحيلة التطبيق خالل االزمة التي عرفتها اجلزائر سنة  ،1992بسبب حل املجلس الشعبي الوطين وغياب رئيس
اجلمهورية ،وعدم إمكانية استخالفه ما ادى إىل تقرير حالة الطوارئ بشكل متعارض وخمالف ألحكام الدستور.
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السلم ،إال بعد قيام رئيس الدولة أو رئيس الدولة بالنيابة بمجموعة استشارات هليئات
دستورية حمددة واحلصول عىل موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا.
واملالحظ من نص املادة  90فقرة  4دستور  1996أن السلطة الترشيعية ممثلة يف الربملان
املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا تبوأت مركزا دستور يا حموريا إبان تطبيق أحكام املواد
 95 ،((( 94 ،93 ،91و 97من الدستور خالل فرتة شغور رئاسة اجلمهورية ،فمنحت هلا
الصالحية الكاملة يف تقرير احلاالت السالفة الذكر من عدمه ،وهذا تغري واضح ملوقف
املؤسس الدستور ي اجتاهها فرضته األوضاع اخلطرية املتزامنة.
املطلب األول :الرشوط املوضوعية والشكلية لتقرير الظروف االستثنائية فرتة شغور
رئاسة اجلمهورية
يعترب اقرتان شغور رئاسة اجلمهورية بإعالن إحدى تطبيقات الظروف االستثنائية

((( نصت املادة  94دستور « 1996يقرر رئيس اجلمهورية التعبئة العامة يف جملس الوزراء بعد االستامع اىل املجلس االعىل
لألمن ،واستشارة رئيس املجلس الشعبي الوطين ،ورئيس جملس األمة».
لغويا :مصطلح «تعبئة» مشتق من «عبأ» بمعىن هيأ ،ويقابلها «النفري» أي القوم الذين ينفرون يف االمر متأهبني للجهاد.
ومصطلح التعبئة العامة كام حدده املعجم العسكري هو«جمموعة التدابري التي تتخذها الدول لالنتقال من حالة السلم
اىل حالة احلرب ،ويقصد هبا حشد مجيع جهود الدولة وامكانياهتا االقتصادية والبرشية خلوض أعامل القتال ،وتشمل
إجراءات التعبئة العامة حتول اقتصاد السلم اىل اقتصاد احلرب وتعبئة وسائل النقل البحري وتعبئة املنشآت الصناعية
واملرافق العامة وختصيصها للحرب».
كام عرف املرسوم الرئايس  104/11الذي اصدره الرئيس السوري بشار األسد التعبئة العامة بأهنا «حتويل البالد بشكل عام
والقوات املسلحة بشكل خاص من زمن السلم إىل زمن احلرب ،استعدادا للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة األخطار
الداخلية واخلارجية بام فيها الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية».
كام يعرف الفقهاء التعبئة العامة بأهنا «حتويل قوات اجليش الوطين املسلح من حالة السلم اىل حالة احلرب أو شبه احلرب،
وإعادة برجمة وتنظيم كافة القطاعات يف الدولة سواء االقتصادية أو االمنية أو الدفاعية واملوارد املادية والبرشية والقوانني،
بام يسمح بتوفري متطلبات احلرب الطويلة أو القصرية االمد وحتقيق اهدافها».
وللتعبئة أسلوبان للتطبيق:
 - 1التعبئة العلنية :يتم فيها اإلعالن عن التطبيق الفعيل حلالة التعبئة العامة نتيجة وقوع الظرف الذي يستوجب ذلك ،عن
طريق اإلذاعات ،التلفزيون ،الصحف ،مكربات الصوت والقصاصات من أجل اإلرساع يف تسخري كافة املوارد البرشية
واملادية.
 - 2التعبئة الرسية :وتكون بصفة دورية وبطرق رسية عن طريق اهلاتف ،الفاكس ،االتصال املبارش والغرض منها اختبار
جاهزية كافة أفراد اجليش وخاصة االحتياط وبقية األجهزة التي تلعب دورا أثناء التعبئة احلقيقية العلنية ،ويتم أثناءها
اختبار خمتلف اخلطط والتكتيكات ملعرفة نقاط الضعف فيها وتصحيحها.
أنواع التعبئة :للتعبئة نوعان أساسيان:
 - 1التعبئة العامة :وهي وضع مجيع موارد البالد البرشية واملادية يف خدمة املجهود احلريب وفقا ملقتضيات مصلحة البالد.
 - 2التعبئة اجلزئية :وهي وضع جزء من موارد البالد البرشية واملادية يف خدمة املجهود احلريب يف منطقة حمددة أو أكثر
حسب احلالة التي تستدعي ذلك.
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من أخطر احلاالت التي قد تعيشها الدولة يف مسارها ،وعدم تنظيم مثل هذه األوضاع قد
يؤدي إىل انفالت رهيب عىل كل املستويات األمنية ،السياسية ،االقتصادية...الخ.
وهلذا مل ترتك هذه احلالة دون حتديد لألوضاع التي تستوجب إعالهنا ،واجلهات
املخول هلا ذلك سواء كانت استشارية أو صاحبة القرار ،وهذا ألجل محاية املصالح احليوية
للبالد ومؤسساهتا الدستورية إىل غاية عودة أوإنتخاب رئيس اجلمهورية الذي يتوىل زمام
األمور ويامرس الصالحيات واالختصاصات املخولة له دستور يا بصفة أحادية كام بينا
سابقا ،أوجتاوز األزمة واسرتجاع االستقرار.
الفرع األول :الرشوط املوضوعية
من خالل املادة  90ف 4يتبني اشرتاط الدستور لظرفني أساسيني جيب حدوثهام لتربير
إعالن الظروف االستثنائية أثناء شغور رئاسة اجلمهورية.
أ -شغور منصب رئاسة اجلمهورية׃
مل يتم التفريق بني الشغور املؤقت والشغور النهائي((( ،فاملادة  90ف 4نصت «ال
يمكن خالل هاتني الفرتتني تطبيق أحكام املواد  91و 93و 94و 95و 97من الدستور ،إال
بموافقة »...والفرتتني املقصودتني مها 45 :يوما املحددة يف املادة  88ف 2التي نصت «يعلن
الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،ثبوت املانع لرئيس اجلمهورية بأغلبية ثلثي()3/2
أعضائه ويكلف بتويل رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها مخسة وأربعون( )45يوما رئيس
جملس األمة الذي يامرس صالحياته مع مراعاة أحكام املادة  90من الدستور ».
والفرتة الثانية هي  60يوما املنصوص عليها يف املادة  88ف« 6يتوىل رئيس جملس
األمة مهام رئيس الدولة مدة أقصاها ستون( )60يوما تنظم خالهلا انتخابات رئاسية».
أي بمجرد حدوث مانع للرئيس أو وفاته أواستقالته وتويل رئيس جملس األمة أو
رئيس املجلس الدستور ي رئاسة الدولة فإن حدوث عدوان أو هتديد يمس تواجد الدولة
واستمراريتها يربر هلذين األخريين اختاذ قرار إعالن الظروف االستثنائية عىل أرض الواقع،
بعد القيام باالستشارات الالزمة واحلصول عىل موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني
معا.
((( ملزيد من الرشح ارجع الفصل األول ،املبحث الثاين ،ص.48
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ويعد عدم متييز املؤسس الدستور ي بني كافة حاالت شغور منصب رئيس
اجلمهورية إلعالن الظروف االستثنائية اجتاها صائبا سلكه ،ذلك أن العربة بغياب الرئيس
وعدم امكانية ممارسة وظائفه واختصاصاته ،فآثار الظرف االستثنائي الذي تواجهه الدولة
وانعكاساته عىل مصاحلها احليوية ال خيتلف يف حال كان الرئيس غائبا مؤقتا بسبب املرض
أو بصفة هنائية الستقالته أو وفاته ،وبالتايل فكال الوضعني سواء الشغور النهائي أو املؤقت
يمكن أثناءمها إعالن احدى الظروف االستثنائية إذا توفرت أسباهبا.
ب -وجود خطر أو هتديد يربر تقرير الظروف االستثنائية׃
فتطبيق أحكام املادة  90فقرة  4ال يكون إال يف حال وقوع خطر أو هتديد يستوجب
إعالن احدى صور الظروف االستثنائية املنصوص عليها بموجب املواد 95 ،94 ،93 ،91
واملادة  97املتعلقة بإبرام اتفاقية اهلدنة ومعاهدة السلم ،وتزامن هذا اخلطر أو التهديد مع
شغور منصب رئاسة اجلمهورية.
وكام رأينا سابقا فإن لكل ظرف استثنائي وضع خاص يستوجب إعالنه تم النص
عليه دستور يا ،ولو أن هذه األوضاع يف كثري من األحوال تتداخل بينها ما جيعلها تتشابه
وتتقارب يف مفهومها.
وقد حرص املؤسس الدستور ي عىل اشرتاط الوضع املؤدي إىل إعالن الظروف
االستثنائية ضامنا لعدم استخدامها يف غري حملها أوإقرار حالة استثنائية يف وضع حيتاج
مواجهته حالة أقل أوأكثر شدة ،كام يقيد ذلك سلطة رئيس اجلمهورية أورئيس الدولة يف
خدمة أغراض شخصية ذاتية من وراء هذا التقرير.
وسنحاول التذكري باألوضاع املربرة إلعالن كل حالة من احلاالت املحددة يف املادة
90ف:4
 -1حالة الطوارئ واحلصار:
نصت املادة 91ف« 1يقرر رئيس اجلمهورية اذا دعت الرضورة امللحة ،حالة الطوارئ
أو احلصار ملدة معينة.»...
فالرضورة امللحة هي الدافع االسايس إلعالن كل من حالتي الطوارئ واحلصار دون
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متييز أو ختصيص ،ولرئيس الدولة إبان شغور منصب رئيس اجلمهورية السلطة التقديرية
الكاملة يف االختيار بني احلالة التي يستلزم تطبيقها ملواجهة الوضع الذي تواجهه مؤسسات
الدولة.
ويعرف الفقهاء الرضورة امللحة باهنا «تلك الرضورة العاجلة الغري متوقعة التي جتعل
من الالزم اللجوء اىل الوسائل القانونية االستثنائية لدفع اخلطر ومواجهة األزمة التي هتدد
استقرار البالد»(((.
 -2احلالة االستثنائية:
نصت املادة  93ف 1دستور « 1996يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االستثنائية اذا كانت
البالد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساهتا الدستورية أو استقالهلا أو سالمة
تراهبا.»...
فتقرير احلالة االستثنائية من طرف رئيس الدولة زمن شغور منصب رئاسة اجلمهورية
مرتبط أساسا بوجود خطر عىل قدر كبري من اجلسامة يكون قد وقع أوعىل وشك الوقوع،
ومن شأنه أن يؤدي اىل انعكاسات سلبية ختل باستقرار مؤسسات الدولة وباستقالهلا
وبوحدة وسالمة تراهبا.
 -3حالة التعبئة العامة:
نصت املادة  94دستور « 1996يقرر رئيس اجلمهورية التعبئة العامة يف جملس الوزراء
بعد االستامع اىل املجلس األعىل لألمن واستشارة رئيس املجلس الشعبي الوطين ورئيس
جملس األمة.»...
والتعبئة العامة يتم تقريرها يف حال معلومات شبه أكيدة عىل وجود هتديد وشيك
الوقوع بحرب من طرف دولة أجنبية ،ما حيتم عىل رئيس الدولة زمن الشغور إعالهنا،
وبالتايل يتم حشد كل االمكانيات املادية والبرشية وحتضريها للحرب.

((( وجدي ثابت غابريال ،املرجع السابق ،ص.27
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 -4حالة احلرب:
نصت املادة  95دستور « 1996إذا وقع عدوان فعيل عىل البالد أو يوشك أن يقع
حسبام نصت عليه الرتتيبات املالئمة مليثاق األمم املتحدة.»...
فاملربر والدافع األسايس وراء إعالن رئيس الدولة تقرير حالة احلرب زمن الشغور
هو تعرض البالد فعال إىل عدوان مسلح من طرف دولة أجنبية أوأكثر ،أو وجود معلومات
أكيدة بوشوك وقوعه حسب ما نص عليه ميثاق األمم املتحدة.
 -5توقيع اتفاقية اهلدنة ومعاهدة السلم׃
نصت املادة  97فقرة« 1يوقع رئيس اجلمهورية اتفاقيات اهلدنة ومعاهدات السلم»
بمعىن أن رئيس الدولة زمن الشغور له صالحية توقيع اهلدنة والسلم ،والدافع األسايس
لذلك هو مصلحة الدولة ومؤسساهتا ،فحيث ُوجدت فإنه يقرر ما خيدمها.
الفرع الثاين :الرشوط الشكلية
باإلضافة اىل الظروف املوضوعية التي سبق ذكرها فإن املادة  90ف 4وضعت جمموعة
رشوط شكلية ألجل تطبيق أحكام املواد  95،97 ،94 ،93 ،91زمن شغور رئاسة اجلمهورية،
وهذه األخرية تتمثل يف استشارة املجلس الدستور ي ،واملجلس األعىل لألمن ،وموافقة
الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا.
مع العلم أن صالحية املبادرة بإعالن إحدى احلاالت السابقة وسلطة اختاذ القرار
النهائي بتطبيقها ،تعود لرئيس الدولة املتمثل يف رئيس جملس األمة أو رئيس املجلس
الدستور ي يف حال اقرتان شغور منصب رئيس اجلمهورية بحدوث مانع لرئيس جملس
االمة.
أ -إستشارة املجلس الدستوري׃
إبرامه

فرئيس الدولة زمن الشغور قبل إعالنه تطبيق إحدى صور الظروف االستثنائية أو
التفاقية اهلدنة أو السلم ملزم باحلصول عىل رأي املجلس الدستور ي حول ما هو
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مقبل عىل تقريره ،خاصة أن هذا األخري يكون قد أبدى رأيه سابقا حول حالة الشغور
حسب ما تنص عيه املادة  88دستور  ،1996وبالتايل فإنه عىل إطالع كامل باألوضاع
والظروف الصعبة التي تعيشها البالد ويستطيع تقدير مدى رضورة االنتقال من التسيري
العادي اىل التسيري الغري العادي ملؤسسات الدولة يف غياب رئيس اجلمهورية املنتخب من
طرف الشعب.
فاالستشارة التي يقدمها املجلس الدستور ي يف هذا الوضع رغم عدم إلزاميتها
لرئيس الدولة إال أنه يعطيها أمهية كبرية تصل اىل درجة بناء قراره النهائي عىل أساسها،
سواء كانت مؤيدة أو معارضة لتطبيق إحدى الظروف االستثنائية خالل فرتة شغور منصب
رئيس اجلمهورية ،األمر الذي من شأنه إعطاء أكثر مصداقية ومرشوعية دستورية للرئيس
يف فرتة الشغور وتساهم يف زيادة شعبيته ومساندة املواطنني له.
واملؤسس الدستور ي ونظرا خلطورة الوضع وحساسيته فضل أن تكون االستشارة
مقدمة من طرف املجلس بكامل اعضائه بدل اقتصارها عىل رئيسه ،وذلك لفتح نقاش
أوسع وتبادل أكرب لآلراء ضامنا لدقة وواقعية االستشارة.
كذلك فاستبعاد رئيس املجلس الدستور ي من االستشارة يعود لسبب آخر هو أنه
قد يكون يف نفس الوقت رئيسا للدولة ،وذلك يف حالة اقرتان شغور رئاسة اجلمهورية
بحدوث مانع لرئيس جملس األمة أما جيعل من غري املقبول استشارته من جانب ومنحه
سلطة اختاذ القرار النهائي من جانب آخر.
ب -استشارة املجلس األعىل لألمن׃
الوضع الغري مستقر أصال الذي تعيشه البالد بسبب حدوث مانع مؤقت أودائم
لرئيس اجلمهورية ،باإلضافة إىل تعرضها خلطر جسيم أوعدوان هيدد مؤسساهتا وسالمتها
جيعل طلب استشارة املجلس االعىل لألمن شيئا رضوريا ينبغي عىل رئيس الدولة القيام به.
فرئيس الدولة من املمكن أن تنقصه اخلربة والدراية يف الشؤون األمنية والدفاعية
والدبلوماسية ...الخ ،بحكم املنصب الذي تقلده قبال -رئيس جملس األمة أو املجلس
الدستور ي -ما جيعل اختاذه القرار النهائي بشأن االعالن من عدمه بحاجة إىل رأي
أشخاص وهيئات ذات اختصاص وإحاطة باألوضاع االستثنائية التي تواجه الدولة
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وتستطيع حتليلها ودراستها واقعيا وأكاديميا وتقديم اقرتاحات تساهم يف جتاوزها بأقل
األرضار ،وهذا كله موجود عىل مستوى املجلس األعىل لألمن.
ج -موافقة الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا׃
عىل عكس األوضاع التي يكون فيها رئيس اجلمهورية موجودا ويامرس وظائفه بصفة
عادية ،والتي منح فيها الصالحية الكاملة لتقرير الظروف االستثنائية دون انتظار موافقة
أي جهة أخرى((( ،فإن املؤسس الدستور ي ربط سلطة رئيس الدولة يف تقرير الظروف
االستثنائية واملصادقة عىل اتفاقيات اهلدنة والسلم إبان فرتة شغور رئاسة اجلمهورية
برضورة موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،وهذا لعدة عوامل ومربرات كام
سنرى الحقا.
املطلب الثاين :أسباب ونتائج اعطاء الربملان بغرفتيه معا سلطة املوافقة
جتدر اإلشارة أنه رغم الدور اهلام املنوط بالربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر بموجب
املادة  93ف 4دستور  1996والتي خولته سلطة املوافقة عىل تقرير الظروف االستثنائية يف
فرتة شغور رئاسة اجلمهورية ،إال أنه ال يملك سلطة القرار النهائي بتطبيقها كوهنا منحت
لرئيس الدولة -رئيس جملس األمة أو رئيس املجلس الدستور ي -وبالتايل فإننا مهام حتدثنا
عن اجيابية املركز الدستور ي للغرفتني يف هذا الوضع وخاصة إذا قارناه بغريه من الظروف
الغري العادية فإنه يبقى مركزا مقيدا ومعلقا عىل إرادة خليفة رئيس اجلمهورية.
الفرع األول :أسباب إعطاء الربملان بغرفتيه معا سلطة املوافقة
ويعود الدافع وراء تفضيل املجلسني املنعقدين معا من طرف املؤسس الدستور ي
ومنحهام السلطة الكاملة يف املوافقة عىل قرار تطبيق إحدى صور الظروف االستثنائية
خالل فرتة الشغور إىل جمموعة عوامل وأسباب تتعلق أساسا برئيس الدولة الذي يتوىل
زمام األمور يف هذه األوضاع ،وبغرفتي الربملان اللتني متثالن السلطة الترشيعية أثناءها.
وإن كان املؤسس الدستور ي بنصه يف املادة  90ف 4عىل منح الربملان بغرفتيه معا
((( ما عدا التوقيع عىل اتفاقيات اهلدنة ومعاهدات السلم التي تم اشرتاط موافقة كل غرفة من غرفتي الربملان عليها رصاحة
وذلك بموجب املادة  97دستور .1996
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السلطة الكاملة للموافقة عىل التقرير قد خرج عن السياق العام الذي سلكه يف معظم
النصوص الدستورية وهو تكريس اهليمنة التنفيذية عىل الترشيعية واستبعاد األخرية من أية
مشاركة فعالة يف اختاذ القرارات املصريية للدولة ،فإنه يف الوضع املنصوص عليه يف املادة
السالفة يعد إجراءا فرضه األمر الواقع بسبب غياب رأس هرم اجلهاز التنفيذي ما أدى اىل
ضعفه وعدم قدرته عىل أداء دوره دون االشرتاك مع نظريه الترشيعي.
أ -أسباب تتعلق برئيس الدولة ׃
هناك جمموعة أسباب تتعلق بطبيعة رئيس الدولة ،حتمت إرشاك الربملان بغرفتيه
وإعطائه
سلطة املوافقة عىل تقرير الظروف االستثنائية زمن الشغور أمهها:
 -1افتقاد رئيس الدولة الذي يتوىل سلطة تسيري البالد يف حال حدوث مانع مؤقت
أوهنائي لرئيس اجلمهورية إىل الرشعية االنتخابية والدعم واملساندة الشعبية الالزمة
التي متكنه اختاذ القرارات املصريية للبالد ،فكل من رئيس جملس األمة ورئيس
املجلس الدستور ي الذين يتوليان زمام تسيري شؤون الدولة زمن الشغور معني بقوة
الدستور وغري خمتار من طرف الشعب عن طريق االنتخاب املبارش الرسي مثل رئيس
اجلمهورية ،ما يمكن أن يثري انتقادات كبرية يف حال انفرادمها بتقرير إحدى تطبيقات
الظروف االستثنائية يف الوضع الغري مستقرأ أصال ودون احلصول عىل موافقة أي
هيئة أوسلطة دستورية متثل حقوق ومصالح األفراد.
 -2نقص خربة ودراية كل من رئيس جملس االمة ورئيس املجلس الدستور ي بشؤون
تسيري الدولة ومؤسساهتا يف األوضاع العادية جيعل منحهام صالحية تقرير الظروف
االستثنائية بصفة أحادية أمرا خطريا من شأنه اإلرضار باملصالح احليوية للبالد
وإدخاهلا يف أوضاع متدهورة كان ممكنا تفادهيا لوتم فتح نقاش وتبادل لآلراء حوهلا،
وهلذا منح الربملان املجتمع يف هيئة مؤمتر سلطة املوافقة عىل تقرير احلاالت املنصوص
عليها يف املادة  90فقرة.4
 -3التخفيف من املسؤولية الشخصية لرئيس الدولة الذي جاء إلدارة شؤون البالد
بصفة مؤقتة مدة شغور منصب رئيس اجلمهورية فوجد نفسه يف وضع جد معقد ألزم
فيه برضورة اختاذ موقف رسيع ودقيق بشأن إعالن االنتقال اىل التسيري الغري العادي
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للبالد من عدمه ،ما جيعل األفضل له تقاسم هذه السلطة مع هيئة اخرى حتى يضمن
تقاسم النتائج وعدم حتميلها له بشكل فردي خاصة إن كانت سلبية.
 -4الفرتة الزمنية القصرية التي يقضيها رئيس الدولة يف سد احلكم((( ال متكنه احلصول
عىل كل املعلومات واملعطيات حول األوضاع العادية واالستثنائية التي تعيشها البالد،
فمعرفة كيفية تنظيم وهيكلة اجلهاز التنفيذي التابع له يتطلب مدة زمنية معتربة ال
يمكن انتظارها يف احلاالت اخلطرية ،ما يستوجب إحالة هذه القضية للربملان املجتمع
يف هيئة مؤمتر الذي له أجهزة وآليات متكنه احلصول عىل كل تفاصيل الظرف املهدد
ملؤسسات الدولة وما إذا كان يتطلب تقرير االجراءات االستثنائية أم ال.
ب -أسباب تتعلق بالربملان׃
هي جمموعة خصائص وعوامل إجيابية منحت السلطة الترشيعية أفضلية عىل السلطة
التنفيذية يف الوضع املنصوص عليه باملادة  90ف ،4ما جعل املؤسس يوليه صالحية موافقة
أورفض تطبيق أحكام املواد  95،97 ،94 ،93 ،91دستور  1996زمن شغور منصب رئاسة
اجلمهورية.
-1

-2
-3

-4

الطبيعة التمثيلية لغرفتي الربملان اللتني تم انتخاب معظم النواب واألعضاء فيهام عن
طريق االقرتاع املبارش أوغري املبارش من طرف أفراد الشعب جتعلهام يف مركز قوة أمام
رئيس الدولة املعني بقوة الدستور  ،ما يتيح هلام املشاركة يف اختاذ قرار تطبيق أحكام
املادة  90فقرة  ،4واملوافقة إذا كان ذلك خيدم املصالح احليوية للدولة أو االعرتاض
يف حال ما كانت األوضاع ال تستلزم ذلك.
اشرتاك الربملان بغرفتيه معا يف تطبيق املادة  90ف 4بشكل فعال يمنح القرار النهائي
الذي يصدر عن رئيس الدولة املرشوعية الالزمة لتطبيقه والقبول الكايف من أفراد
الشعب ،كوهنم يعلمون أن نواهبم الذين انتخبوهم كانوا جزءا من ُصناعه.
الكفاءات واخلربات الكثرية املوجودة عىل مستوى غرفتي الربملان باإلضافة إىل جلان
التحقيق املمكن إنشاؤها ،تساعد عىل حتليل وتدقيق األوضاع واألخطار التي تواجه
البالد وانعكاساهتا اإلجيابية والسلبية عىل املؤسسات الدستورية فيها وعىل استقالهلا
وسالمة تراهبا ،وبالتايل اختاذ القرار الصائب الذي يكون يف مصلحتها سواء بموافقة
أورفض تطبيق أحكام املواد  97 ،95 ،94 ،93 ،91أثناء فرتة شغور رئاسة اجلمهورية.
إذا كان رئيس الدولة عىل حداثة منصبه ال يستطيع احلصول عىل املعلومات الالزمة

((( حددت حسب املادة  88دستور  1996ب  45يوما للشغور املؤقت و 60يوما للشغور النهائي.
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حول اخلطر الذي تتعرض له البالد ،فإن العدد الكبري لنواب وأعضاء الربملان املنعقد
بغرفتيه املجتمعتني معا وقرهبم من خمتلف مناطق الوطن بحكم انتامئهم إليها يساعد
عىل مجع خمتلف املعطيات املتعلقة به ،وجيعل قرار الربملان يف هيئة مؤمتر حول تطبيق
أحكام املادة  90ف 4زمن الشغور مبنيا عىل أسس ومربرات واقعية.
 -5الربملان املنعقد بغرفتيه معا خالل زمن شغور منصب رئاسة اجلمهورية يلعب دورا
رقابيا هاما عىل رئيس الدولة الذي يمكن أن يلجأ اىل إعالن احدى تطبيقات الظروف
االستثنائية كحالة احلرب ألغراض شخصية ذاتية ختدم أهدافه السلطوية ،فيعمل عن
طريق هذا اإلعالن اىل تعليق العمل بالدستور والبقاء عىل رأس هرم السلطة ملدة
غري حمدودة ،ما حيول النظام من ديمقراطي إىل دكتاتوري ،وبالتايل فالربملان يف هذا
الوضع انيطت به مسؤولية تقدير مدى جدية مبادرة رئيس الدولة واملوافقة عليها إذا
وجد أهنا واقعية أورفضها إذا كانت صورية ال أساس هلا.
الفرع الثاين :نتائج إعطاء الربملان بغرفتيه معا سلطة املوافقة
ملوافقة الربملان بغرفتيه عىل تطبيق إحدى صور الظروف االستثنائية زمن شغور
منصب رئيس اجلمهورية عديد النتائج املمكن تصنيفها داخلية وخارجية.
أ -عىل الصعيد الداخيل:
فهذه الصالحية املهمة التي أنيطت للربملان املجتمع يف هيئة مؤمتر بموجب املادة 90
فقرة 4من شأهنا املسامهة يف إعطاء السلطة الترشيعية مركزا قويا أمام السلطة التنفيذية،
جتعلها تلعب دورا رقابيا مهام عليها يف غياب رئيس اجلمهورية املنتخب من طرف الشعب.
فاملؤسس الدستور ي فضل يف مثل هذا الوضع إعامل مبدأ الفصل بني السلطات
املبين عىل التعاون والرقابة املتبادلة كحل ملواجهة الوضع املرتدي الذي متر به البالد نتيجة
اخلطر أو العدوان الذي هيدد مؤسساهتا ،وبالتايل فمنح السلطة الترشيعية املنعقدة بغرفتيها
نوعا من الرشاكة الرقابية يف اختاذ قرار تطبيق أحكام املادة  90فقرة 4من شأنه توضيح
الصورة أكثر واخلروج بحل خيدم بالدرجة األوىل مصالح البالد.
والنقاش الذي سوف يفتحه املجلسني سيتناول خمتلف جوانب األزمة بتحليل ونقاش
مبين عىل معطيات واقعية ودستورية خاصة منها حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية التي
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تعيشها البالد ،ما حيتم دراسة كافة أبعاد وانعكاسات تقرير أحكام املواد ،95 ،94 ،91،93
 97واالنتقال بالتايل إىل تسيري البالد عن طريق اإلجراءات االستثنائية.
فالقرار النهائي بشأن تطبيق أحكام املادة  90فقرة  4يف زمن الشغور سوف ينتج إذن
بشكل مبارش عن موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا من عدمها ،ففي حال اإلجياب
فرئيس الدولة رغم أن القرار النهائي يف يده إال أنه واقعيا سوف يأخذ بذلك ويعلن تطبيق
إحدى احلاالت املنصوص عليها يف املادة  90فقرة - 4أحكام املواد  -91،93،94،95،97أما
يف حال الرفض فهوال يملك حق اإلقرار وسوف خيضع إلرادة السلطة الترشيعية.
ب -عىل الصعيد اخلارجي:
تعترب موافقة الربملان بغرفتيه عىل مبادرة رئيس الدولة بتطبيق الظروف االستثنائية
أثناء فرتة الشغور ذات بعد خارجي مهم جدا ،ألنه سوف يمنحه مرشوعية أكثر ويمكنه
من مواجهة الضغوطات األجنبية املختلفة بحزم ورصامة ودون أي ليونة من شأهنا املساس
بالسيادة الوطنية.
فاملعروف أنه يف مثل هذه الظروف العصيبة التي متر هبا البالد تزيد حجم التدخالت
األجنبية ويرتفع سقف املطالب واملساومات الدولية ،ما جيعل رئيس الدولة الذي تنقصه
اخلربة يف هذا املجال بحاجة ماسة إىل مساندة ودفع كبري من السلطة الترشيعية التي عن
طريقها حيصل عىل الدعم الشعبي الذي يمكنه الوقوف يف وجه كل هذه الصدمات
واخلروج بالبالد إىل االستقرار يف أقل وقت ممكن.
كذلك فالضغوط التي متارس ها املنظامت الدولية املتخصصة يف حقوق اإلنسان،
والتغين باحلريات الفردية ورضورة محايتها من االنتهاكات الذي يمكن أن تقوم به،
يستوجب وقوف الربملان والشعب اىل جانب رئيس الدولة لتقويته وإعطائه رشعية
لالستمرار يف السياسة التي ختدم البالد ،وليظهر للعامل أن القرارات التي اختذها ليست
قرارات فردية أحادية ،بل هي نابعة عن موافقة كافة اهليئات والسلطات يف الدولة ومساندة
كامل أفراد الشعب.
املطلب الثالث :العالقة املتبادلة بني رئيس الدولة والربملان بغرفتيه
قلنا سابقا أن املؤسس الدستور ي أثناء تطبيق أحكام املادة  90فقرة  4حرص عىل
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خلق نوع من التوازن بني السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة والسلطة الترشيعية ممثلة
بغرفتي الربملان ،وذلك عىل عكس بقية احلاالت االستثنائية التي منح فيها رئيس اجلمهورية
صالحيات شبه مطلقة يتوىل من خالهلا مجيع السلطات التي متكنه اختاذ القرارات
واإلجراءات الالزمة لتجاوز األزمة يف أرسع وقت وبأقل رضر.
الفرع األول :تأثري رئيس الدولة عىل غرفتي الربملان
طبيعة الوضع اخلطري الذي تعيشه مؤسسات الدولة وهيئاهتا ،والناجم أساسا عن
تزامن شغور رئاسة اجلمهورية بتقرير إحدى صور الظروف االستثنائية ،وتويل رئيس
جملس األمة أو املجلس الدستور ي شؤون تسيري الدولة -عىل قلة خربته ودرايته -جعل
املؤسس الدستور ي يقلل من السلطات والصالحيات االستثنائية املمنوحة له يف مواجهة
غرفتي الربملان ،حتى يسمح بخلق تعاون بينهام خيدم مصلحة البالد.
أ -الرئيس املؤقت زمن الشغور هو املسئول األول يف الدولة ׃
رغم أن وظيفة ومهام خليفة رئيس اجلمهورية مؤقتة لفرتة حمدودة ،إال أن الدستور
نص رصاحة بأنه يبقى املسئول األول يف الدولة الذي يتوىل تسيريها طيلة فرتة الشغور،
يامرس خالهلا كافة الصالحيات والسلطات املخولة لرئيس اجلمهورية إال ما استثين بنص
الدستور ،فحتى وإن تم ارشاك الربملان بغرفتيه يف عملية صنع قرارات مهمة خالل هذا
الوضع عن طريق اشرتاط موافقته حسب نص املادة  90فقرة  4فإن رئيس اجلمهورية يبقى
صاحب الكلمة األخرية.
ب -عدم امكانية حل الربملان׃
فرئيس الدولة زمن الشغور وأثناء تطبيق إحدى أحكام املواد ،91،93،94،95،97
املنصوص عليها يف املادة  90فقرة  4ال يمكنه إعامل حقه يف حل الربملان وبالتحديد املجلس
الشعبي الوطين ،كون هذا احلق موقف بنص املادة  90فقرة ((( 3التي أكدت أن الرئيس

((( نصت املادة  90فقرة 3دستور « 1996ال يمكن يف فرتيت اخلمسة واالربعني يوما( )45والستني( )60يوما املنصوص عليهام يف
املادتني  88و 89تطبيق االحكام املنصوص عليهام يف الفقرتني  7و 8من املادة  ،77واملواد 79،124،129،136،137،174،176،177
من الدستور».
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املؤقت خالل فرتة  45يوما اخلاصة بالشغور املؤقت و 60يوما اخلاصة بالشغور النهائي
لالستقالة أو الوفاة يمنع عليه اصدار قرار بحل الغرفة األوىل.
ولعل ذلك يرجع اىل الدور الكبري الذي يلعبه الربملان إىل جانب رئيس الدولة
السرتجاع االستقرار واهلدوء إىل املؤسسات الدستورية ،والرقابة التي يامرس ها ضامنا
لعدم التعسف يف استعامل الصالحيات االستثنائية املخولة له.
ج -عدم إمكانية الترشيع بأوامر:
هذه الصالحية اهلامة التي يتمتع هبا رئيس اجلمهورية يف احلاالت العادية واالستثنائية
تم سحبها من الرئيس املؤقت زمن الشغور حني تطبيقه لظرف من الظروف الغري العادية،
وبالتايل إبقاؤه دون أي سلطة ترشيعية يستطيع هبا منافسة غرفتي الربملان ،وجتميد حقه يف
استصدار األوامر التي ختدم سياسته وخططه دون العودة اىل املجلسني.
فاملادة  90فقرة  3أكدت أن رئيس الدولة ال حيق له ممارسة هذا احلق طيلة فرتة شغور
رئاسة اجلمهورية ،وكافة اإلجراءات والتدابري التي يريد تطبيقها أثناء تقرير إحدى حاالت
الظروف االستثنائية زمن الشغور ال بد من استصدار قوانني بشأهنا من طرف السلطة
الترشيعية التي تقدر مدى احلاجة إىل ذلك ،يف صورة من صور الرقابة الترشيعية الفعالة
عىل السلطة التنفيذية.
الفرع الثاين :تأثري غرفتي الربملان عىل رئيس الدولة
للربملان بغرفتيه خالل تطبيق إحدى صور الظروف االستثنائية زمن الشغور حسب
ما تنص عليه املادة  93ف 4صالحيات واختصاصات معتربة متكنه من أداء دور فعال
يساهم يف ختفيف أثر االزمة التي متر هبا البالد.
واملؤسس الدستور ي خالل هذا الوضع حرص عىل خلق توازن بني غرفتي الربملان
ورئيس الدولة الستبعاد امكانية تعسف هذا األخري يف استعامل سلطاته االستثنائية وحياده
عن اهلدف من وراء منحها إياه ،وهو احلفاظ عىل املصالح احليوية للبالد ومواجهة االخطار
التي هتددها.
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أ -تقديم االستشارات لرئيس الدولة ׃
رغم أن هذا الدور غري منصوص عليه رصاحة يف املادة  90فقرة  ،4فإن رئيس
الدولة له احلرية الكاملة يف استشارة الربملان املجتمع بغرفتيه معا حول خمتلف االجراءات
والقرارات التي يعكف عىل اختاذها ،فيطلب منه فتح نقاش موسع حوهلا وحتليلها وتبادل
اآلراء املتعلقة هبا ،ما من شأنه إفادة الرئيس املؤقت ومساعدته عىل حسن إدارة الوضع
الصعب الذي متر به املؤسسات الدستورية.
والربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر بكفاءاته وخرباته الكثرية التي حيتوهيا يمكنه أن يكون
مستشارا من الدرجة األوىل لرئيس الدولة ،خاصة مع حداثة هذا األخري يف منصبه والعدد
الكبري لنواب وأعضاء الغرفتني الذي يسمح بتبادل كافة وجهات النظر ودراسة أبعاد
وانعكاسات اإلجراءات والتدابري التي تم طلب االستشارة حوهلا ،كام يمكنه إنشاء جلان
حتقيق وتدقيق تقدم تقارير تشمل االقرتاحات التي ترى أهنا األصلح واألنسب إلدارة
الوضع.
فاالستشارات التي يقدمها الربملان بغرفتيه تساعد كثريا رئيس الدولة ،لكوهنا صادرة
عن هيئة دستورية ذات خربة وكفاءة واسعة وذات مصداقية كبرية يف أوساط الشعب.
ب -ممارسة االختصاص الترشيعي׃
فالربملان بغرفتيه أثناء فرتة شغور منصب رئيس اجلمهورية وتطبيق إحدى صور
الظروف االستثنائية يامرس اختصاصاته الترشيعية بصفة كاملة ،ويتشف هذا من املادة
 93ف 4التي نصت أن رئيس الدولة ال يمكنه الترشيع بأوامر طيلة فرتة الشغور ،ما يعين
أن السلطة الترشيعية حتتفظ هبذا الدور عند تطبيق إحدى أحكام املواد 91،93،94،95،97
دستور  1996أثناء غياب رئيس اجلمهورية ملانع مؤقت أو دائم.
والربملان بتمتعه هبذه الصالحية املهمة يمكنه فرض رقابة عىل ما يتخذه رئيس الدولة
من إجراءات ،وترشيع قوانني تعدهلا أو تلغيها إذا ما وجد أن ذلك ال خيدم الظرف الطارئ
واالستثنائي الذي تعاين منه البالد.
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ج -عدم إمكانية سحب الثقة من احلكومة ׃
فسحب حق احلل من صالحيات رئيس الدولة زمن الشغور يقابله باملنطق الدستور
ي عدم إمكانية الربملان سحب الثقة من احلكومة ،وهذا ما نص عليه املؤسس الدستور
ي بموجب املادة  90ف 3التي أكدت أنه ال يمكن للمجلس الشعبي الوطين تفعيل آلية
ملتمس الرقابة وإقامة مسؤولية احلكومة((( طيلة مدة تطبيق أحكام املادة  88وبالتبعية املادة
 90فقرة 4دستور .1996
واملؤسس الدستور ي لضامن تواجد اجلهاز التنفيذي اىل جانب رئيس اجلمهورية يف
مثل هذا الظرف وتوفري األداة الالزمة لتطبيق كافة القرارات التي يتم اختاذها ،نص عىل
سحب هذا احلق من الربملان.

((( نصت املادة  135دستور « 1996يمكن للمجلس الشعبي الوطين لدى مناقشته بيان السياسة العامة أن يصوت عىل ملتمس
رقابة ينصب عىل مسؤولية احلكومة ،وال يقبل هذا امللتمس اال اذا وقعه سبع( )7/1عدد النواب عىل األقل».

- 174 -

اخلامتة:
حتاول املؤسسة الترشيعية – منذ اعتامد مبدأ الفصل بني السلطات يف دستور فيفري
 ، 1989وتأكيده يف دستور نوفمرب  1996بتبين نظام الثنائية الربملانية  -إجياد مكانة حمورية
هلا يف مواجهة اجلهاز التنفيذي ،متكنها من أداء دور فعال وبناء يساهم يف كبح سلطته شبه
الكاملة عىل صناعة القرار يف الدولة واهليمنة املتزايدة عىل باقي السلطات.
وهي يف سبيل ذلك تعمل عىل استغالل كافة الوسائل واآلليات الدستورية املتاحة هلا
بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة الظروف واألوضاع املختلفة التي متر هبا البالد ،وجيعلها
حتقق رقابة إجيابية عىل السلطة التنفيذية جتسد التوازن الصحيح بني حقوق وحريات األفراد
واملصلحة العامة للدولة.
وانطالقا من هذه الفكرة تناولنا موضوع «احلاالت الدستورية النعقاد الربملان بغرفتيه
املجتمعتني معا» وناقشنا خمتلف جوانبه باعتامد خطة بثالث فصول:
يف الفصل التمهيدي :تناولنا نقطتني أساسيتني ،تتعلق األوىل بنشأة وتطور نظام
الغرفتني يف اجلزائر والثانية بإجراءات انعقاد الربملان بغرفتيه معا ،سواء ما تعلق بحاالت
االنعقاد أو االستدعاء أو الرئاسة وخلصنا إىل جمموعة مالحظات واقرتاحات أمهها:
أ -املالحظات:
 -1حتديد املؤسس الدستوري للحاالت التي ينعقد فيها الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا
بصفة مبارشة وحرصا هو توجه صائب  ،جينب أي تطبيق هلذه اآللية يف غري حملها،
ويغلق باب االجتهادات واآلراء الشخصية حول ذلك.
 -2بالرغم من االنتشار الواسع لنظام املجلسني يف الكثري من دول العامل ،وإجيابيته
الكبرية فإن األسباب احلقيقية وراء اعتامد املؤسس الدستوري له ،تعود العتبارات
واقعية بالدرجة األوىل ،نتيجة لألوضاع غري املستقرة التي كانت تعرفها البالد يف
تلك الفرتة ،و االهنيار شبه الكامل لركائز الدولة ،ما استوجب استحداث جملس ثان
يكون أداة لوقف األغلبيات الصورية التي يمكن أن تستحوذ عىل املجلس الشعبي
الوطين وتستغل الصالحيات املخولة هلا بشكل اندفاعي تنجم عنه أزمات دستورية
حادة.
 -3قصور النظام القانوين النعقاد الربملان يف هيئة مؤمتر وقلة النصوص املنظمة له ،فرغم
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األمهية الكبرية هلذه اآللية فإنه مل خيصص هلا سوى املواد  100-99- 98من القانون
العضوي  02-99الذي حيدد تنظيم املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة وعملهام
وعالقتهام باحلكومة ،ما أضفى غموضا وإهباما كبريين عىل العديد من اإلجراءات
والتفاصيل.
التناقض الرصيح بني املادة  98من القانون العضوي  02-99ونصوص الدستور،
ففي حني تنص األوىل عىل االستدعاء كرشط أسايس لالنعقاد يف كل احلاالت ،فإن
الدستور ينص عىل أن االنعقاد يف كل من حاالت االستثناء ،واحلرب ،والشغور
النهائي ملنصب رئيس اجلمهورية وجويب دون احلاجة إىل االستدعاء من أي جهة.
اهليمنة التنفيذية الواضحة عىل غرفتي الربملان حني ممارستهام حلقهام الدستوري
يف االنعقاد معا ،فاملادة  99من القانون  02-99خولت رئيس اجلمهورية صالحية
االستدعاء يف جل احلاالت ،ما يمنحه حق تعطيل عىل االجتامع املشرتك إذا كان ال
خيدم توجهاته وقراراته ،وذلك عن طريق رفض االستدعاء ،ما يمثل انتهاكا صارخا
ملبدأ الفصل بني السلطات وحتكام يف تفعيل غرفتي الربملان لصالحيتهام الدستورية.
إقصاء رئيس املجلس الشعبي الوطين من حق االستدعاء و منح رئيس جملس األمة
ذلك يف بعض احلاالت ،هو إخالل بمبدأ التوازن بني الغرفتني.
التوزيع الغري املتوازن حلق رئاسة الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،بني رئيس
املجلس الشعبي الوطين ورئيس جملس األمة ،ففي مقابل حالة وحيدة تم منحها
لألول،أوكلت للثاين رئاسة كل احلاالت األخرى.

ب -االقرتاحات:
 -1رضورة املحافظة عىل املكسب الدستوري اهلام املتمثل يف نظام الثنائية الربملانية ،لكن
مع إدخال تعديالت وحتسينات عليه ،و االعتامد يف ذلك عىل جتارب الدول الرائدة
فيه  ،خاصة مع جتاوز الدولة اجلزائرية -نسبيا -آلثار األزمة اخلطرية التي كانت سببا
يف تبنيه ،وحتوهلا إىل مرحلة البناء املؤسسايت القوي.
 -2تدعيم النظام القانوين آللية انعقاد الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا ،بإصدار نصوص
قانونية عضوية جديدة حتدد وتوضح كافة اإلجراءات واملراحل املتعلقة هبا ،وترفع
اللبس والغموض الذي يدور حوهلا ،ما يسهل تطبيقها عىل أرض الواقع.
 -3تعديل املادة  98من القانون العضوي  02-99التي تشرتط االستدعاء يف كل من
حاالت االستثناء ،واحلرب ،و الشغور النهائي لرئيس اجلمهورية وجعلها متوافقة
مع الدستور ،بحيث يكون االنعقاد فيها بقوة القانون دون حاجة لالستدعاء.
- 176 -

 -4إهناء هيمنة رئيس اجلمهورية عىل حق اإلستدعاء وسحب هذه الصالحية منه ،مع
منحها لرئييس غرفتي الربملان بشكل متساو ،األمر الذي من شأنه خلق توازن بني
السلطتني التنفيذية والترشيعية ،وبني املجلس الشعبي الوطين وجملس األمة و تفضيل
أي منهام يف هذا الشأن.
 -5اعتامد مبدأ التناوب بني رئييس املجلسني يف رئاسة الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر،
مثلام جاء به القانون العضوي  02-99قبل خضوعه لرقابة املجلس الدستوري ،من
شأنه املسامهة يف حتقيق التوازن الدستوري بني الغرفتني وجتنيب هيمنة إحدامها عىل
األخرى بالشكل الذي يعرقل دورمها الرقايب .
يف الفصل األول:
ناقشنا حاالت انعقاد الربملان بغرفتيه معا خالل الظروف العادية وهي أربعة حاالت،
حالة تعديل الدستور ،شغور رئاسة اجلمهورية ،مناقشة السياسة اخلارجية ،متديد عهدة
الربملان ،وخلصنا إىل جمموعة مالحظات واقرتاحات أمهها:
أ -املالحظات:
 -1ظاهريا ،منح الربملان املنعقد بغرفتيه معا صالحيات هامة يف ما خيص عملية تعديل
الدستور ،سواء ما تعلق منها باالقرتاح أو املصادقة عىل مبادرة رئيس اجلمهورية ،إال
أن املؤسس الدستوري  -ضمنيا -حرص عىل إفراغها من حمتواها ،باشرتاط موافقة
الرئيس لعرض اقرتاح التعديل املقدم من ( )3/2أعضاء املجلسني معا عىل االستفتاء
الشعبي ،كام جعل صالحية املصادقة عىل مبادرة الرئيس بتعديل الدستور جمرد ديكور
الغرض منه إضفاء رشعية أكثر عىل قراراته ال غري ،إذ لن يلجأ هذا األخري إىل الربملان
إال إذا تأكد من موافقته مسبقا.
 -2متيز دور الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا خالل حالة شغور رئاسة اجلمهورية
بأنه تنازيل ،إذ يتمتع بالصالحية الكاملة لتقرير حالة الشغور املؤقت ،ثم يتحول
انعقاده يف حالة الشغور النهائي باالستقالة أو الوفاة إىل جمرد اجتامع الستقبال شهادة
الترصيح بالشغور النهائي ،ثم يف حالة اقرتان شغور منصب رئيس اجلمهورية بشغور
رئاسة جملس األمة ،ال يتم ذكر االنعقاد هنائيا وبالتايل ال جيتمع يف هذه احلالة.
فاملالحظ إذن أنه كلام زادت خطورة الوضع يتضاءل دور الربملان املنعقد يف هيئة
مؤمتر.
- 177 -

 -3عدم ترتيب أي مسؤولية لرئيس اجلمهورية بناء عىل الئحة السياسة اخلارجية التي
يصدرها الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا ،جيعلها بمثابة استشارة غري إلزامية
للرئيس احلرية الكاملة يف األخذ هبا من عدمه ،كام أن عدم توضيح النسبة الالزمة
إلصدار هذه الالئحة جيعل تفعيلها يثري خالفات كبرية.
 -4استمرار هيمنة السلطة التنفيذية عىل السلطة الترشيعية يظهر أيضا من خالل ربط
متديد عهدة الربملان من قبل املجلسني املنعقدين معا برضورة إقرتاح رئيس اجلمهورية
ذلك ،بمعىن أنه بدون هذا األخري ال يمكن استعامل هذه الصالحية.
ب -االقرتاحات:
 -1تدعيم صالحية الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا بتعديل الدستور ،بعرض
اإلقرتاح مبارشة عىل االستفتاء الشعبي دون ربطه بموافقة رئيس اجلمهورية.
 -2حتويل دور الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر خالل حالة شغور رئاسة اجلمهورية من
تنازيل إىل تصاعدي بحيث تزيد صالحياته واختصاصاته كلام زاد الوضع خطورة
وتعقيدا.
 -3رضورة ربط الئحة السياسة اخلارجية التي تصدر عن املجلسني املنعقدين يف هيئة
مؤمتر بمسؤولية رئيس اجلمهورية وإعطائها صفة اإللزامية ،حتى يكون هلا أثر فعال
يساهم يف فرض الرقابة احلقيقية املنوطة بالسلطة الترشيعية.
 -4إعطاء الربملان املنعقد بغرفتيه احلق يف متديد عهدته بصفة مبارشة ،وإلغاء ربطها
برضورة تقديم اقرتاح من طرف رئيس اجلمهورية،أو عىل األقل منح حق اإلقرتاح
لرئييس املجلسني أيضا.
يف الفصل الثاين:
ناقشنا احلاالت الدستورية النعقاد الربملان بغرفتيه معا خالل الظروف االستثنائية -
الغري العادية – وهي ،حالة الطوارئ واحلصار ،احلالة االستثنائية ،حالة احلرب ،حالة تقرير
الظروف االستثنائية زمن شغور منصب رئاسة اجلمهورية وكذلك ناقشنا التعبئة العامة و
املوافقة عىل اهلدنة والسلم ،وخلصنا كذلك إىل جمموعة مالحظات واقرتاحات:
أ -املالحظات:
 -1رغم األثر الكبري للسلطات االستثنائية التي يتمتع هبا رئيس اجلمهورية زمن الظروف
االستثنائية عىل احلقوق واحلريات،فإننا نرى بناء عىل خطورة األوضاع التي تستوجب
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تقريرها ،بأهنا الزمة للحفاظ عىل استقرار الدولة ومؤسساهتا ،لكن مع عدم تركها
مطلقة ،وفرض رقابة فعالة عليها خاصة من طرف الربملان.
الرشوط الشكلية لتقرير خمتلف حاالت الظروف االستثنائية تتضمن أساسا جمموعة
استشارات هليئات حمددة ،تقدم آراء إن كانت تشكل ضغطا أدبيا عىل رئيس اجلمهورية
فليس هلا أية قوة إلزامية عليه وله احلق الكامل يف األخذ هبا من عدمه.
الرشوط املوضوعية جاءت عبارة عن أوضاع فضفاضة غري دقيقة حتمل العديد من
التأويالت مثل ،الرضورة امللحة ،اخلطر الداهم ،األمر الذي من شأنه فتح املجال
واسعا لسوء تقرير هذه احلاالت ،سواء يف غري حملها ،أو خدمة ألغراض ذاتية
سلطوية.
اشرتاط حتديد املدة عند إعالن حالة الطوارئ واحلصار هو اجتاه صائب سلكه املؤسس
الدستوري ،يمكنه تقييد رئيس اجلمهورية يف استعامله لصالحياته االستثنائية.
منح الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا سلطة متديد حالتي الطوارئ واحلصار يمكنه
لعب دور إجيايب خالل هذا الوضع ،وجيعله يقدر مدى إجيابية وسلبية هذا التقرير
باستقاللية كاملة ،وعىل أساسه يقرر اإلبقاء عليه أم ال.
دور الربملان املنعقد بغرفتيه معا خالل حالتي االستثناء واحلرب دور مبهم غامض،
حيوله إىل جمرد اجتامع تدعيم ملرشوعية قرارات وإجراءات رئيس اجلمهورية ،ويبعده
عن الوظيفة األساسية له يف مثل هذه الظروف وهي الرقابة الفعالة عىل كيفية ممارسة
السلطة التنفيذية  -رئيس اجلمهورية  -الختصاصاهتا الغري عادية.
املؤسس الدستوري وعىل غري العادة منح الربملان املنعقد يف هيئة مؤمتر سلطات واسعة
تصل إىل حد أن أصبح معها صاحب القرار النهائي ،وذلك يف حالة تطبيق الظروف
االستثنائية أثناء شغور رئاسة اجلمهورية حسب املادة  90فقرة  ، 4وهو توجه من
شأنه إعطاء السلطة الترشيعية املكانة احلقيقية هلا خاصة خالل الفرتات التي متر هبا
البالد بأوضاع صعبة وخطرية.

االقرتاحات:
 -1إلزام رئيس اجلمهورية باحلصول عىل موافقة الربملان بغرفتيه املجتمعتني معا ،كرشط
شكيل لتقرير الظروف االستثنائية ،أو عىل األقل إلزامه بعرض قرار اإلعالن عىل
الربملان ،بعد مدة حمددة من التطبيق ومنح هذا األخري السلطة الكاملة للموافقة
وبالتايل االستمرار فيها ،أو الرفض الذي يرتتب عنه رفعها حاال.
 -2إعادة النظر يف الرشوط املوضوعية إلعالن الظروف االستثنائية ،وصياغتها بشكل
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دقيق وواضح خال من العمومية ،مع استعامل مصطلحات مبارشة تنفي التأويالت
والتفسريات التي قد ينجم عنها خالفات ورصاعات حادة.
 -3رضورة حتديد املدة القصوى لتقرير كل من حالة الطوارئ واحلصار حتى يكون
ملوافقة الربملان بغرفتيه معا عىل متديدمها دورا رقابيا فعاال ،فعدم حتديد أقىص مدة
يمنح رئيس اجلمهورية جماال واسعا للمناورة واإلفالت من رقابة السلطة الترشيعية
يف هذا املجال ،وذلك عن طريق تقرير احلالتني ملدة طويلة متتد لعرشات السنوات
مثال ،يامرس خالهلا كافة الصالحيات االستثنائية املقررة له دون إلزامية العودة
للمجلسني.
 -4رضورة التعجيل بإصدار القانون العضوي املتعلق بتنظيم حالتي الطوارئ واحلصار،
وتوضيح كافة نقاط الغموض التي حتوم حول اإلجراءات الشكلية واملوضوعية
إلعالهنام ودور الربملان يف خمتلف مراحلهام.
 –5رضورة تفعيل دور الربملان املنعقد بغرفتيه املجتمعتني معا أثناء تقرير حالتي االستثناء
واحلرب ،وتوضيح الدور احلقيقي املنوط هبام خالهلا ،والذي من املفروض أنه يرتبط
أساسا بحامية حقوق وحريات األفراد ،عن طريق فرض رقابة فعالة عىل السلطة
التنفيذية عند ممارستها للسلطات االستثنائية املخولة هلا يف مثل هذه الظروف.
يف األخري يمكن القول أنه ال يكفي لتفعيل الرقابة الربملانية احلقيقية التي تساهم يف
جتسيد مبدأ التوازن بني السلطات جتسيدا بناءا ينعكس إجيابا عىل احلياة السياسية يف الدولة،
ال يكفي جمرد ذكر جمموعة آليات يف نصوص الدستور ،بل جيب توفر اإلرادة الصادقة التي
تتضح معاملها من تكريس اإلجراءات والتدابري الالزمة لتفعيلها عىل أرض الواقع.
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قائمة املراجع:
املراجع باللغة العربية:
أ -الكتب:
-1

صالح بلحاج ،املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقالل إىل اليوم،

-2

مولود ديدان ،مباحث يف القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار بلقيس للنرش ،الدار البيضاء،

-3

عبد اهلل بوقفة ،الدستور اجلزائري ،نشأة ،فقها ،ترشيعا ،دار اهلدى ،اجلزائر.2005 ،

ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر. 2009 ،
اجلزائر.2007 ،

-4

عبد اهلل بوقفة ،القانون الدستوري اجلزائري -تاريخ ودساتري اجلمهورية اجلزائرية -دار اهلدى،

-5

عبد اهلل بوقفة ،أساليب ممارسة السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،دار هومة ،اجلزائر.2009 ،

عني مليلة ،اجلزائر.2010 ،

-6

عبد اهلل بوقفة ،السلطة التنفيذية بني التعسف والقيد ،دار اهلدى،اجلزائر.2006 ،

-8

سعيد بوشعري ،النظام السيايس اجلزائري ،دار اهلدى للطباعة والنرش والتوزيع ،أم البواقي،

-9

عز الدين بغدادي ،االختصاص الدستوري لكل من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة يف النظام

-7

عبد اهلل بوقفة ،آليات تنظيم السلطة يف النظام السيايس اجلزائري ،دار هومة ،اجلزائر.2005 ،

اجلزائر.1990 ،

الدستوري اجلزائري -دراسة مقارنة مع النظام املرصي -مكتبة الوفاء القانونية ،القاهرة،مرص،

.2009

 -10فوزي أوصديق ،النظام الدستوري اجلزائري ووسائل التعبري املؤسسايت ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر.2006،

 -11فوزي اوصديق ،الوايف يف رشح القانون الدستوري ،السلطات الثالث ،اجلزء الثالث ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،بن عكنون ،اجلزائر.2004 ،

 -12امحد رسحال ،القانون الدستوري واألنظمة السياسية ،دار احلداثة ،بريوت ،ط.1980، 1

 -13إبراهيم الرشبيين ،حراسات الطوارئ ،مطبعة دار املعارف ،القاهرة.1964 ،

 -14عبد احلميد الشواريب ،رشيف جاد اهلل شائبة عدم دستورية ومرشوعية قراري إعالن ومد حالة
الطوارئ واألوامر العسكرية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مرص.2000 ،
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 -15حممد حسني دخيل ،احلريات العامة يف الظروف االستثنائية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت،
لبنان.2009 ،

 -16أظني خالد عبد الرمحان ،ضامنات حقوق اإلنسان يف ظل قانون الطوارئ ،دار احلامة ،عامن،
األردن.2008،

 -17إبراهيم شيخة ،القانون الدستوري ،الدار اجلامعية للطباعة والنرش ،بريوت ،لبنان.1983،

 -18حييى اجلمل ،نظرية الرضورة يف القانون الدستوري وبعض تطبيقاهتا املعارصة ،دار النهضة
العربية.1974،

 -19حامد العليامت ،جريمة العدوان يف ظل حمكمة اجلنايات الدولية ،دار الثقافة للنرش والتوزيع،
عامن ،األردن.2007 ،

 -20إبراهيم الدراجي ،جريمة العدوان ومدى املسؤولية القانونية عنها ،منشورات احللبي احلقوقية،
بريوت ،لبنان.2005 ،

 -21حممد رفعت عبد الوهاب ،النظم السياسية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،مرص،2007،
ص.255

 -22جعفر عبد السادة ،هبري الدراجي ،تعطيل الدستور -دراسة مقارنة -دار احلامد ،دون عنوان،
.2009

 -23أمحد سعيفان ،األنظمة السياسية واملبادئ الدستورية العامة ،منشورات احللبي احلقوقية ،سوريا،
.2008

 -24حسني عثامن حممد عثامن ،النظم السياسية ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت ،لبنان.2006 ،

 -25سعيد السيد عيل ،حقيقة الفصل بني السلطات يف النظام السيايس والدستوري للواليات املتحدة
األمريكية ،دون دار النرش.1999 ،

 -26سامي مجال الدين ،لوائح الرضورة وضامنة الرقابة القضائية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،مرص،
.1982

 -27حممد طربوش ،السلطة التنفيذية يف الدول العربية ذات النظام اجلمهوري ،املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنرش والتوزيع ،بريوت ،لبنان.1996 ،

 -28يوسف شكري فرحات ،مراجعة اميل بديع يعقوب ،معجم الطالب ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
لبنان.2004،

 -29وجدي ثابت غابريال ،السلطات االستثنائية لرئيس اجلمهورية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية،
مرص.1988 ،
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 -30بوكرا إدريس ،تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ االستقالل من خالل الوثائق والنصوص
الرسمية  ،اجلزء الثاين ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر. 1994 ،

 -31امحد العزي النقشبندي ،تعديل الدستور ،دراسة مقارنة ،الوراق للنرش والتوزيع ،االردن ،عامن،
.2006

 -32مهند صالح الطراونة ،العالقة بني السلطتني التنفيذية والترشيعية يف النظام الربملاين ،الوراق للنرش
والتوزيع ،عامن  ،األردن.2008 ،

 -33نارص لباد ،دساتري اجلزائر ،دون دار نرش،سطيف ،اجلزائر.2008،
ب -املقاالت:
-1

األمني رشيط ،واقع اليبكامريالية يف العامل ومكانة التجربة اجلزائرية فيها ،امللتقى الوطين حول

-2

حممد بوسلطان ،نظام الغرفتني يف الربملان بني الديمقراطية ومتثيل احلكومة ،امللتقى الوطين حول

-3

صويلح بومجعة ،جملس األمة ضابط احلركات التجاوزية للتوازن واالستقرار ،امللتقى الوطين

-4

-5

-6

-7

نظام الغرفتني ،وزارة العالقات مع الربملان ،اجلزء األول 30-29 ،اكتوبر .2002

نظام الغرفتني يف التجربة الربملانية اجلزائرية واألنظمة املقارنة ،اجلزء األول 30 -29 ،اكتوبر .2002
حول نظام الغرفتني يف التجربة الربملانية اجلزائرية واألنظمة املقارنة ،اجلزء األول 30-29 ،اكتوبر

.2002

لطيف عبد املجيد ،التجربة الربملانية اجلزائرية واألنظمة املقارنة  -التطور التارخيي لنشأة نظام

الغرفتني يف األنظمة السياسية املقررة  -امللتقى الوطين حول نظام الغرفتني ،وزارة العالقات مع
الربملان ،اجلزء الثاين  30-29أكتوبر .2002

عبد املجيد جبار ،دور جملس األمة يف احلياة السياسية الوطنية والدولية ،ندوة وطنية حول :دور

املجالس الربملانية العليا يف ترقية الديمقراطية ،جملة الفكر الربملاين ،جملس األمة ،العدد الثاين،

مارس .2003

مفاهيم برملانية ،العهدة الربملانية ،جملة الفكر الربملاين ،اجلزائر ،العدد األول ،ديسمرب .2002

عبد الرمحان بلعياط جملس األمة بني اجلدل السيايس و الواقع امليداين ندوة وطنية حول دور

املجالس الربملانية العليا يف ترقية الديمقراطية جملة الفكر الربملاين ،اجلزائر ،العدد الثاين ،مارس

.2003

-8

مقران آيت العريب ،نظرة عىل جملس األمة يف هناية العهدة األوىل ،جملة الفكر الربملاين ،اجلزائر ،عدد

-9

األمني رشيط،التجربة الربملانية اجلزائرية يف ظل التعددية ،جملة الفكر الربملاين ،جملس األمة،

خاص ،ديسمرب .2003

اجلزائر ،العدد الرابع.2004،
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 -10عامر عوابدي ،رئاسة الربملان يف القانون اجلزائري ،جملة الفكر الربملاين ،جملس األمة ،اجلزائر،
العدد اخلامس.2004،

 -11سعاد عمري ،النظام القانوين ملجلس األمة ،جملة الفكر الربملاين ،اجلزائر ،العدد  ،15نوفمرب .2007

 -12وسيلة وزاين ،الطريق الربملاين لتعديل الدستور ،جملة الفكر الربملاين ،اجلزائر ،العدد  ،17سبتمرب
.2007

 ،Charistian.poncele -13الدبلوماسية الربملانية -حقائق واليات -جملة الفكر الربملاين ،العدد ،18
سبتمرب  ، 2007اجلزائر.

 -14مس�عود شيهوب ،نظام الغرفتني ،النش�أة والتطور ،جملة النائب ،املجلس الشعبي الوطين،اجلزائر،
العدد األول.

 -15نور الدين فكاير ،العضوية يف الربملان ،جملة النائب ،املجلس الشعبي الوطين ،اجلزائر ،العدد
األول.

 -16حمم�د نارص بوغزالة ،تعديل الدس�تور بالصياغة القانونية ،امللتقى ال�دويل الثاين حول التعديالت
الدستورية يف البلدان العربية 7-6-5،ماي  ،2008جامعة عامر ثليجي ،األغواط ،املطبعة العربية،

غرداية ،اجلزائر.

 -17بلكعيبات مراد القيود الواردة عىل السلطة املعدلة للدستور اجلزائري ،امللتقى الدويل الثاين حول
التعديالت الدستورية يف البلدان العربية ،جامعة عام ر ثليجي ،األغواط  7-6-5ماي ،2008

املطبعة العربية ،اجلزائر.

 -18دريد كامل ،مدى فعالية الربملان اجلزائري يف ممارسة حق التعديل الدستوري ،امللتقى الدويل الثاين
حول التعديالت يف البلدان العربية ،جامعة عامر ثليجي ،االغواط 7-6-5 ،ماي  ,2008املطبعة

العربية ،اجلزائر.

 -19هوام الشيخة ،التعديالت الدستورية يف اجلزائر وسيلة لتجسيد الديمقراطية أم حلل األزمات
الوطنية ،امللتقى الدويل الثاين حول التعديالت الدستورية يف البلدان العربية 7-6-5ماي ،2008

جامعة عامر ثليجي ،املطبعة العربية ،اجلزائر.

 -20بوشعري سعيد ،وجهة نظر حول استقالة رئيس اجلمهورية بتاريخ  11جانفي  1992وحل املجلس
الشعبي الوطين ،جملة اإلدارة ،املدرسة الوطنية لإلدارة ،اجلزائر.1993،

 -21قيش اخلري ،جملة العلوم اإلنسانية واالجتامعية ،منشورات جامعة باتنة ،اجلزائر ،جوان .1996

 -22مزود أحسن ،عالقة احلكومة بالربملان ،وقائع الندوة الوطنية حول العالقة بني احلكومة والربملان،
اجلزائر 24- 23 ،اكتوبر .2000
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 -23عبد املؤمن عبد الوهاب ،العهدة املحلية ،املحتوى واملقتضيات ،ملتقى حول تسيري اجلامعات
املحلية ،جامعة منتوري ،قسنطينة ،اجلزائر 10- 9 ،جانفي .2008

 -24كايس الرشيف ،دون عنوان ،وقائع اليوم الدرايس حول موضوع« :القانون العضوي رقم -99
 02املؤرخ يف  08مارس  1999الذي حيدد تنظيم املجلس الشعبي الوطين وملس األمة وعملهام
وكذا العالقات الوظيفية بينهام وبني احلكومة» بني النص واملامرسة،الوزارة املكلفة بالعالقات مع

الربملان،اجلزائر 23،أكتوبر .2001

 -25بوكرا إدريس ،املراجعة الدستورية يف اجلزائر بني الثبات والتغيري ،جملة اإلدارة ،املجلد  ،8العدد
األول ،اجلزائر.1998 ،

ج -الرسائل:
 دكتوراه :-1

عقيلة خربايش ،مركز جملس األمة يف النظام الدستوري اجلزائري ،أطروحة لنيل دكتوراه العلوم

-2

األمني رشيط،خصائص التطور الدستوري اجلزائري،أطروحة دكتوراه دولة،جامعة قسنطينة،

-3

سعيد بوشعري ،عالقة املؤسسة الترشيعية باملؤسسة التنفيذية يف النظام القانوين اجلزائري ،أطروحة

يف العلوم القانونية ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة ،اجلزائر.2010 -2009 ،

اجلزائر.1991 ،

دكتوراه دولة يف القانون ،معهد العلوم القانونية واإلدارية ،بن عكنون ،اجلزائر ،اجلزء الثاين،

.1984

 املاجيستري:-1

دليلة عيايش ،العالقة بني املجلس الشعبي وجملس األمة يف اجلزائر ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة

-2

عيل العرنان مولود ،شغور منصب رئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري ،مذكرة نيل

-3

عمربن سعد اهلل ،شغور منصب رئيس اجلمهورية يف األنظمة املغاربية ،مذكرة لنيل شهادة

-4

حنان مفتاح ،رئيس اجلمهورية بني الدستورين اجلزائري واألمريكي -دراسة مقارنة -مذكرة

-5

شامخي عبد الفتاح ،اثار حالة الطوارئ ،مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام ،معهد

املاجستري يف القانون ،كلية احلقوق ،جامعة قسنطينة. 2004-2003 ،

شهادة املاجستري يف القانون العام ،كلية احلقوق ،جامعة قسنطينة ،دون سنة.
ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم اإلنسانية ،جامعة اجلزائر.2009-2008 ،

ماجستري قانون دستوري ،جامعة باتنة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،اجلزائر. 2004- 2003 ،

احلقوق ،بن عكنون ،اجلزائر.1997- 1996،
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: النصوص القانونية-د
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