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Résumé : 

Conformément à la 
Constitution"L'Algérie République 
populaire démocratique". Dans cet régime 
politique "le peuple est la source de toute 
autorité., La souveraineté nationale 
appartient au peuple seul", "peuple exerce 
sa souveraineté par (...) leurs 
représentants élus." À cet égard, le peuple 
élu leur députés au Parlement pour 
exercer le  par eux sa souveraineté dans la 
fonction législative, et leur donnant un 
Mandat Parlementaire, sa nature identifé 
par la constitution. Toutefois, les 
parlementaires peuvent intervenir pour 
réguler ce mandat par des textes 
juridiques ou des reglements intereures 
des deux chambres. Qui fournit une 
occasion pour le Conseil constitutionnel 
de contribue à la détermination de la 
nature de leurs mandat par la conformité 
celle textes parlementaire avec les 
dispositions de la Constitution,illustré 
l'importance de cette contribution après 
avoir pris connaissance des formes des 
mandat parlementaire en droit comparé, 
Ainsi que son nature dans le régime 
algérien. 

  : ملخص 
الجزائر جمھوریة دیمقراطیة شعبیة " 

ذا . وفقا للدستور"  ادئ ھ س مب د فصل المؤس ولق
. الشعب مصدر كل سلطة" النظام بنصھ على أن 

عب وحده  ك للش ة مل ارس " " والسیادة الوطنی یم
ممثلیھ المنتخبین ( ... ) الشعب سیادتھ عن طریق 

ي ".  ھ ف ا عن عب نواب ب الش دد ینتخ ذا الص ي ھ ف
ة ال ي الوظیف یادتھ ف طتھم س ارس بواس ان یم برلم

التشریعیة، من خالل منحھم عھدة برلمانیة محددة 
د .الطبیعة والعوالم دستوریا انیین ق ر أن البرلم غی

ي  ة أو ف وص قانونی ي نص ا ف دخلون لتنظیمھ یت
رفتین ة للغ ة الداخلی ة . األنظم یح فرص ا یت مم

ة  د طبیع ي تحدی اھمة ف توري للمس س الدس للمجل
وص العھ ك النص ھ تل د مطابقت ة عن دة البرلمانی

ة  د معرف للدستور، ویتضح حجم ھذه المساھمة بع
أنماط العھدة البرلمانیة في القانون المقارن، وكذا 

  .طبیعتھا في النظام الجزائري
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  :مقدمة

املقارن : أوال القانون ملانية ال دة الع  طبيعة

لزامية  - أ ة مر ملانية ال دة  الع

التمثيليةالع  - ب ملانية ال  دة

زائري: ثانيا ا النظام ملانية ال دة الع  تحول

الواحد  - أ زب ا د ع لزامية شبھ ملانية ال دة  الع

ية  - ب ز ا التعددية ظل رة ا التمثيلية دة  الع

زائر: ثالثا با ملانية ال دة للع الدستوري اد ج  تكييف

ال-أ الطبيعة ع ملانيةالتأكيد ال دة للع   تمثيلية

التمثيلية-ب دة للع التمثي ع الطا   عقلنة

 

  :مقدمة

الدستوري املؤسس شعبية" جعل ديمقراطية ة ور جم زائر لطبيعة. i. ..."ا تحديده

أن ع بالنص ساسية مبادئھ تفصيل إ بادر الذي زائري، ا السيا ل" النظام مصدر الشعب

وحدهالسيا. سلطة للشعب ملك الوطنية ستمد. ii. "دة إرادة" ... و من ا ووجود ا مشروعي الدولة

وللشعب. الشعب بالشعب ا النظام. iii"شعار لطبيعة الدستور يؤسس ام ح ذه خالل من

وحده للشعب الدولة والسيادة السلطة بإرجاع الدستوري. السيا املؤسس تب الصدد، ذا و

الت لالنظام ل واحد، آن و الشعب، امل ممارسة انية ام أمام الواق ل املش ة ملعا كآلية مثي

أن ع نص لذا والسيادة، السلطة ق" من طر عن سيادتھ الشعب ن( ... ) يمارس املنتخب   ... ". ممثليھ

و  ف لذا، ، السيا النظام الشعب سيادة ر مظا م أ أحد عية شر ال الوظيفة عد و

برملانية دة ع خالل من ا، ملمارس ملان ال عنھ نواب تخب ملانية. ي ال دة الع دور مية أل ونظرا

ي ل ة، الدستور ا معامل ووضع ا طبيع لتحديد الدستوري املؤسس تدخل الشعبية، السيادة ممارسة

ساسية ا وظيف عن تخرج الشعب" ال أ". تمثيل الغرض، ذا ول أنھ، حمايةكما ملانية ال دة للع من

الطبيعة ذه حسب ا ممارس تضمن   . نوعية
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ا دستور م عل ا إحال عد م، عمل قواعد تحديد كب بإختصاص الشعب ممث تمتع و

املجلس أمام فرصة يح ي الذي مر ن، للغرفت داخلية أنظمة أو قانونية نصوص ا لتنظيم

تحديد للمشاركة للدستور الدستوري ملانية ال القواعد مطابقتھ عند ملانية ال دة الع . طبيعة

املجلس تحديد فإن دة، الع لطبيعة س الرئ املحدد و التمثيلية العالقة ل ش أن من فانطالقا

م سا ملان، ال وممثليھ السيادة صاحب الشعب ن ب التمثيلية العالقة لطبيعة الدستوري

دة الع طبيعة اتحديد ذا حد ملانية الدستوري). ثالثا( ال املجلس مة مسا كيفية ع والوقوف

ال بأش ا وعالق املقارن القانون ملانية ال دة الع أنماط إ أوال التعرض يحتم املجال، ذا

التمثلية زائري)أوال( العالقة ا السيا النظام دة الع ذه طبيعة وكذا   ).ثانيا(،

التمثيلية: الأو  إ ة مر من ملانية ال دة الع   تحول

مة إرادة أو الشعب إرادة إ ا داخل السيادة مصدر املعاصرة الدول دسات أن. ترجع غ

ة كث قرارت اتخاذ ة لصعو نظرا أيضا، مة وال السيادة، ممارسة ستطيع الشعب ال أنھ ت يث الواقع

اذي خالل من موحدة صفة نو ل الش مجموعة. ن إنابة أو بتوكيل القيام ضرورة إ أدى الذي مر

زمنية وملدة أساسا نتخاب ق طر عن م انتقاء تم و ميع، ا عن نيابة السيادة يمارسون فراد من

كذا و نتخابيةشأتمحددة، دة   .ivالع

والف القومي الو تقدم حسب ملانية ال دة الع طبيعة باين للمجتمعات،وت الدستوري كر

السيا النظام طبيعة حسب دة. وكذا الع تطورا ية الغر الدستورالية رت أظ الصدد، ذا و

ديثة ا التمثيلية إ ة مر من ملانية زائري)أ( ال ا النظام ملانية ال دة الع دتھ ش تطورا ،

للد السيا النظام ات لتغي يجة ن ، وج   ).ب( ولةزمن

التمثيلية: أوال إ ة مر من ملانية ال دة  الع

تد باسمھ، للتصرف م ل تأ عمومية وظيفة ممارسة م إل د ع عنھ ن ممثل الشعب تخب " ي

ملانية ال دة اv"الع ع وتختلف ي، املد ا مدلول الة الو مع ا لي ش ة خ ذه شبھ و ،

ا، ا" موضوع ولفالو ساب عمل القيام سلطة للوكيل ل املو ض بتفو يق عقد لة

إسمھ اvi"و ل املرسومة دود ا يتجاوز أن دون الة الو نفيذ ب ملزم والوكيل ،vii .،العام القانون أما

ف املدنية، الة الو مدلول من أوسع مدلوال ملانية ال دة الع تأخذ باألخص، ي ملا ال القانون و

والناخبوظي ب املنتخَ ن ب صية عالقة أية تقيم وال خاصا عقدا شأ ت ال عمومية عرفت. فة ولقد

نضوج حسب تحولت حيث ملانية، ال دة الع ملمارسة ن وج صوص، ا ذا ية، الغر الدستورالية

لزامية ة مر دة الع من املعاصرة، املجتمعات لدى التمثي دة) أ( الفكر الع   ).ب( التمثيليةإ

زامية  - أ ة مر ملانية ال دة الع  من
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ا لتجسيد لھ ا لو يو ب، للمنتخَ مسبقة ات توج املنتِخبون يرسم ة مر دة الع نموذج

يوجھ حيث ي، املد القانون الة الو مع وم املف ذا دة الع وتأخذ دة، للع ممارستھ أثناء

ح للمنتخب م أوامر إذااملنتخبون ما حالة عزلوه وإال م، سا بالعمل لزمونھ و م، مصا سب

م ل  . viiiتجا

الشعب سيادة ة لنظر ة مر دة للع يديولو ساس أفرادixعود السيادة يملك أين ،

با ألجزاء ا مساو السيادة من جزءا م م فرد ل حوز و جميعا، م عل وتتوزع م أنفس الشعب

د من افراد، مل ا يجعل الذي للسيادة الديكتاتوري وم للمف خالفا وم، ومح حاكم ن ب تفرقة ون

فقط ام املباشرة. xل وشبھ املباشرة الديمقراطية؛ نموذ مع الشعب سيادة ة نظر ع–وتتوافق

ا وحد النيابية الديمقراطية مع ناسب ت ال مة سيادة ة نظر من السياد-العكس أن فطاملا ة،

النموذج ومباشرة م بأنفس السلطة ممارسة م ل م ل يحق فإنھ الشعب، أفراد ن ب ومقسمة مجزأة

ديثة ا السياسية نظمة مستحيال ون ي اد ي نموذج و و للديمقراطية، ا. xiاملباشر نموذج أما

سيادتھ ملمارسة سلطة للشعب فيعطي املعاصرة نظمة لدى املعروف املباشر معالشبھ باملوازاة

ستفتاء آلية ق طر عن ملانية ال   . املجالس

س ول ن للمواطن حقا نتخاب ممارسة الشعب سيادة ة نظر تجعل سبق، ما ع وعالوة

سياد ن املواطن ع تقييده يجوز فال املقيد، دون العام اع ق لنظام وفقا يمارسونھ وظيفة، مجرد

ت ال الشروط من شرط أوبأي مثال، وة ال من قدر امتالك كتطلب ة، ساو امل م سياد من نقص

الطبقات من معينة طبقة إ نتماء أو العلمية، الكفاءة من حد ع صول   ... . ا

دة للع لزامية الطبيعة بناء عيد الشعب سيادة ة نظر أن كيف تقدم مما ن ب ي

م النائب ا ف يمثل ال ال ملانية، فحسبال نتخابية دائرتھ عن وكيل و بل ا، ل يجوز. ة ال كما

إلزامية ة أمر دة ع ا طھ تر ألنھ نتخابية، لدائرتھ تبعيتھ من يتحلل أن ذه. للنائب ل وطبقا

ي، ملا ال شاطھ محددة بتعليمات وإلزامھ النائب ع م إراد امالء الدائرة لناخ يحق الطبيعة

يح  لم بالسلبإذا عود لزمية، ملانية ال دة الع عيب ذا و نيابتھ، عن عزلوه أن م ل جاز ا م

مراعاة إ العملية الناحية من مضطرا النائب تجعل ا أل العام، والصا النيابية ياة ا مسار ع

ال  نيابتھ عن عزلھ الناخبون ؤالء قام وإال دائرتھ، لناخ اصة ا قلاملصا ع أو ملان،

لھ م انتخا تجديد اصة. عدم ا املصا مع عارضت ما إذا لالمة العامة ة املص تضيع كذا و

نتخابية الدوائر   .xiiلبعض

السيادة تفسر ال الشيوعية الشمولية املجتمعات ة مر دة الع تطورت وم املف ذا

ي ي ملا ال والتمثيل للعمال، ملك ا أ يع ز ا التوجھ املمثل خالف وإذا الواحد، زب ا قبل من دار

من عد أ إ نظمة عض بت ذ بل زب، ا أليديولوجية أمانة أك آخر ممثل إ عنھ العدول جاز
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للعدول  امل لقانون ا اح بإق عض. xiiiذلك قائمة ي ا ش وم باملف ة مر دة الع تزال وال

ك املعاصرة ينصنظمة ال ة خ اتھ ا، و و الشعبية ن الص ة ور جم نام، الفي الشمالية، ا ور

مادتھ صراحة ا العدول38دستور وأن الدولة، سلطات منتخب ل ع العدول يمكن أنھ ع ،

اكية ش الديمقراطية مقومات   .xivمن

غ  نظمة محرمة ة مر دة الع عد ذا مقابل ا،و ف مرغوب وغ اكية ش

نظمة ذه دسات من العديد بذلك منxvوصرحت النوع ذا ر مظا م أ ع ا عض إبقاء رغم ،

ي، مر املجتمع بداية مورس الذي مثال، وتنحيتھ النائب عن العدول انية إلم ا كتنظيم د، الع

اي قبل موظف تبديل أو تنحية ن املنتخب يخول إجراء و املحليةو أو الوطنية دتھ ع عن. ة والعدول

ي، جنا رم إتيانھ ب س املنتخب ضد يمارس ي قضا إجراء و خ ذا ف عزلھ، عن يختلف النائب

دسات عليھ ونصت سياسية، عملية فيتعلق العدول خاصة18أما شروط كية أمر طبقھ. والية كما

العدول  انية ألم بفتحھ و الف طلبالدستور بواسطة الدولة، س رئ ذلك بما منتخب، ل عن

طرف من موقع عام%10للعدول استفتاء اجراء عد نتخابية، القوائم م طبقھ. من ا أورو و

ومة ا لدى املقاطعات ممث عن العدول حق من للشعب بتمكينھ سري السو الدستور

 .xviالفيدرالية

التمثي  - ب ملانية ال دة الع  ليةإ

مبادئ مع وكذا الوطنية ة املص وم مف مع ة مر دة الع عمل مبدأ عارض إن

باطلة دة الع ذه بأن تصرح ة الدستور نظمة من العديد جعل ديثة، ا عالنxviiالديمقراطية و ،

من صية عن املنتخب استقاللية تقت ال رة ا التمثيلية دة للع ا ن ت عن الوقت نفس

نتخابيةا الدائرة من وال ھ حز من ات توج أو أوامر أية يتلقى وال كنائب، امھ مل تقلده بمجرد نتخبھ

ا ف تر   .ال

أفراد أو فرد إ عود ال آمرة، عليا سلطة السيادة ون من التمثيلية دة الع فلسفة تنطلق

مل ال معينة يئة إ وال والرؤساء، النواب م بذوا امحددين ذا مة إ السيادة ترجع بل ان،

جميعا م إل ترمز ا ا مع ا، ل ن ون امل فراد عن مجردة وحدة ا ال. xviiiباعتبار وحدة مة اعتبار و

التنازل وال ا ف التصرف يقبل وال فراد، ع للتجزئة قابل غ واحدٌ ٌل ا ذا السيادة فإن تتجزأ

تمل أو مة لنواب ا اع إيا م فقط. xixك وكيال باعتباره السلطة يمارس الدولة از ج أو حاكم ل ف

السلطة ممارسة حق أي لھ عد لم دتھ ع ت ان وإذا السيادة، صاحبة مة   . xxعن

دة للع التمثيلية والطبيعة مة سيادة ة نظر ن ب ال العالقة بوضوح تتج تقدم مما

و تقت إذ ملانية، اال معنو صا مة ألن النيابية، الديمقراطية بنظام خذ محال ال
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واملجالس ملان ال ا ع نيابة السيادة يمارسون ن طبيع اص أل تحتاج ا لك فراد، عن مستقل

ا باسم واملتحدثون ا إراد عن ين املع ا وكالؤ ون عت و دة. xxiالنيابية، الع وم مف يتعارض وقد

بممارسةالتمثيل م بأنفس فراد يقوم أين املباشرة، وشبھ املباشرة الديمقراطية، مبادئ مع نا ية

كم ا شؤون تصرفون و ون. السيادة يمل ال مة سيادة ة لنظر وفقا اص أن حيث

م بأنفس القرارات واتخاذ السلطة ممارسة ق ا م عط السيادة من قدر أي م عالوةxxiiبأنفس ،

سابع تمارس عامة وظيفة و بل ن، للمواطن حقا عد ال مة سيادة ة لنظر وفقا نتخاب أن

كفاء تضمن ح ن امل معينة شروطا تتطلب أن ة خ ذه ل جاز لذا السيادة، صاحبة مة

شرط  أو التعلم من ن مع مستوى توافر ط ش كأن ملانية، ال دة الع محددة،ملمارسة فئة إ نتماء

مة ملمث مثل ختيار ا تضمن ال الشروط من ا   .xxiiiوغ

التمثيلية الطبيعة لت ش مة سيادة ة نظر وم مف من انطالقا أنھ سبق مما ستخلص

عن تماما ستقل و ا، سا و ا باسم يتصرف مة عن وكيال النائب عت وال ملانية، ال دة للع

انتخبتھتوج ال دائرتھ عليمات و خصائص. ات عدة ع الطرح ذا نطوي   :و

دائرتھ- مصا ا خالل من النائب يمثل فال عامة، دة ع التمثيلية ملانية ال دة الع عد أو ة ج فمن

ا ذا ستقل ل ، الوط اب ال امل ن املواطن إرادة يمثل بل انتخبھ، من ة مص وال ملعنتخابية

السياسية السلطة أن تقت ال لالمة، السيادة وم مف تحقق و املحلية املجالس إرادة عن إرادتھ

صنة لل وممايز مجزأ، غ مجرد، ككيان مة   .تمثل

مة- سيادة ملبدأ يجة وكن ثانية ة ج الوطنية( ومن حر) السيادة النائب عد التمثيلية، دة الع

قرار  كيفيةاتخاذ ة بحر يحددون ن الغرفت فأعضاء ناخبيھ، عن مجردا إستقالال قانونيا مارس و تھ،

سوا ل م ف لذا م، عل تفرض توصيات أو عليمات أي إ الرجوع بدون نتخابية م د ع سي

ملان لل م ر ال م أحزا بمساندة قانونا ن ا. ملزم التمثيلية دة الع عد ذا جنب الوإ ئية

مرفوضة بياض ع ا م ستقالة و ا، اؤ إ لألحزاب وال ن للناخب   .xxivيمكن

السيادة ي نظر من ألي ا مال إ عدم و ديثة، ا الديمقراطية للدسات سبة بال يالحظ ما

رة ا التمثيلية دة للع س ة. التأس مجا ما مي وأ ما لفضل نظرا معا ن ثن ما عل أبقت حيث

بالتقادما ا و تمل أو م إل إنتقلت ا أل السيادة يجسدون م بأ امھ ح اد الذي بدادي، س . لنظام

ديثة ا الدسات من العديد جعل ما و و فقط، ثانوي ما بي ختالف و ديمقراطيتان تان فالنظر

عليھ نص ما ذلك ومثال معا، ن ثن ما ل تؤسس عبارة باستخدام معا ما ثمر نس الدستور

لسن ن سي أن1958و1946الفر ع الثالثة ما الفر" مادت للشعب ملك مة . xxv"سيادة

لسنة الدستوري التعديل نص صوص ا ذا أن1996و ع زائر ملك" با الوطنية السيادة
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وحده ملانيةxxvi"للشعب ال دة الع طبيعة البحث إ يدعوا الذي مر ذا، ل وفقا زائر ا

للسيادة وم   .املف

زائري: ثانيا ا النظام ملانية ال دة  الع

ا تطور سياق عن ملانية ال دة للع يھ تب زائري ا النظام ِحد يَ لم

رةxxviiالدستورالية ا التمثيلية دة الع إ لزامية دة الع من ية طبيعة. الغر نتقال ذا ب وس

ت و دة االع لي نظام إ الواحد زب ا ت ي شمو نظام من ذاتھ، للدولة السيا النظام حول

ية ز ا التعديدية ع الفلسفة. منفتح حسب ما ف ملانية ال دة الع طبيعة تكييف يمكن لذا،

الواحد زب ا د ع إلزامية شبھ دة ع من ما، ل ل حر )أ( يديولوجية تمثيلية دة ع إ د، ع ة

ية ز ا   ).ب( التعديدية

الواحد  - أ زب ا د ع لزامية شبھ ملانية ال دة  الع

نموذج مباشرة ستقالل عد ة زائر ا الدولة مؤسسوا إنت حديثا، متحررة دولة ل ك

منية، و قتصادية السياسية، آنذاك، الدولة ألوضاع ملالئمتھ نظرا ، سيا كنظام الواحد زب ا

جتماعية الطال. وكذا الواحد زب ا الوط–فاعت ر التحر ة ع-ج فاظ ل الوحيد يار ا

ن للعسكر كم ا ع بقاء و التيارات عض وإلقصاء ا، واستقرار الدولة سا. xxviiiاستقاللية وتكر

ان و ، التأس الوط املجلس لبناء عية شر انتخابات أول تنظيم تم ذا، حزبل من ا مر جل

وال مباشرة عالقة ا م ط تر ال انتخابية دوائر عن وا تر الذين ، الوط ر التحر ة ج و واحد

الطال زب ا وادر من م أل فقط وا ر الدوائر، تلك شعبية أي ون   .xxixيمل

و  ، قلي التمثيل تعدى و وط و التأس املجلس التمثيل مجال أن يقيمرغم ال أنھ مع

التمثيلية دة الع مستوى إ ملانية ال دة بالع ير ال أنھ إال واملنتخب، ن املنتخب ن ب قانونية عالقة

اعتبارات؛ لعدة رة   ا

أن ع الدستور ينص حيث رة، ا دة الع وفلسفة املجلس ذا التمثيل نا ي بداية،

الشعب للشرعية وفقا وتمارس وطنية سالسيادة ل املجلس ذا الشرعية منبع لكن ن، للممثل ية

ا عد ال القائمة ع خيار م ل س ل ن املنتخب ألن ة، الثور والشرعية الطال زب ا بل الشعب،

الواحد زب   .ا

أن أي مكتبھ، قبل ومن نفسھ زب ا داخل ن املر قائمة إعداد يتم أخرى، ة ج ومن

ال ذه عينون ن ملناملر بالوالء يدينون أنتخبوا ما إذا م، يجعل مما محددة، إلعتبارت قائمة

فيھ، ن املناضل الوحيد زب ا مصا بتمثيل ملزمون م أ دائما شعرون س كما ، بال م عل ن ام
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ال السياسية م وأحزا ن املنتخب ن ب والء عالقة تقيم ال ة مر دة الع أسس من ر املظا ذا و

مبي ومنتخب   . xxxم

دستور ع املصادقة الواحد،1963و زب ا شمولية ع زائري ا النظام مبادئ املؤسس ب ،

أن ا زائر" معت با الوحيد الطليعة حزب الوط ر التحر ة وأسسxxxi"ج ديمقراطية" ... ،

اكية بواسطةxxxii..."اش ا يمارس الذي للشعب الوطنية السيادة بإعتباره ،، الوط املجلس ممثليھ

إليھ...  ن املر اح اق الوط ر التحر ة ج   . xxxiiiوتتو

السيادة، ذه وم مف غموضا يث فإنھ وحده، وللشعب وطنية السيادة أن ع نصھ ومع

ممثليھ، ق طر عن السيادة اتھ ممارسة حق للشعب وأعطى مة، بدل الوطنية مصط استعمل إذ

م منوالذين لإلختيار خ ذا ع مفروضون م أل الشعب، ال زب ا عن ممثلون قيقة ا

الدستور  لھ أسس الذي الشمولية ملبدأ تطبيقا فقط، م اكية. xxxivبي ش للديمقرطية س التأس و

الثورة داف أ تحقيق واجبھ ومن الدولة، وعمل مة لسياسة املوجھ و الواحد زب ا فإن

اكيةالديمقراط ش يد ش و الشعب. ية ممثلوا ينفذ الصدد ذا حزب–و ممثلوا برامج–باألحرى

الوط ر التحر ة ج ات توج عن تحيد أال يجب ال م، قرارا أحرار سوا ول مسبقا م ل مسطرة

ن املر قائمة ا ألجل ن واملعين ا داف   .وأ

ا ا شؤ ي ال العالقة تتج سبق ما املمثلمن ن ب التأس الوط املجلس لتمثيل

دة للع عطي ذا و ي، الثا ملصا التمثيل ية بوجو عتقاد و الوالء ع القائمة الواحد، زب وا

للشعب الوطنية السيادة أن ع نصھ رغم لزامية دة بالع يھ ش ع طا ملانية   .ال

دستور ا كث الوضع يتغ نص1976ولم رغم أن، ع ا" ھ يمارس للشعب ملك السيادة

ن املنتخب ممثليھ واسطة و ستفتاء ق طر الوط. xxxv"عن الشع املجلس التمثيل أعت فقد

مستقلة شعبية سلطة س ول الدولة وظائف من موظفxxxviوظيفة و الدستور ذا ل وفقا فاملنتخب ،

نھ ب العالقة تختفي لم لذا ، فحسب ع شر ال حيثملمارسة ، الطال زب ا ن أعضاء" و تخب ي

والسري املباشر العام اح ق ق طر عن زب، ا قيادة من ترشيح ع بناء ، الوط الشع املجلس

"xxxvii .دة الع أن من الرغم وط" وع ع طا اxxxviii"ذات رامج و ا داف أ ا فإ ، غرا ا ا مجال

إذ مسبقا، س" مسطرة مة امل الدفاعتتمثل اختصاصاتھ، ضمن ، الوط الشع للمجلس اسية

ا ز عز و اكية ش الثورة الوطxxxix"عن امليثاق مبادئ من م أعمال ن املمثل م ستل كما ،

ا طبقو بع. و و ھ، حز من وامر يتلقى بل وظيفتھ حر س ل املمثل بأن تو النصوص ذه، ل و

لھ املسطرة   .داف
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تق دةمما للع القانونية الطبيعة تبدوا النظام، من املرحلة ذه دستوري خالل ومن دم،

النائب ن ب عالقة شأ ت ا أل حرة، بتمثيلية ست ول إلزامية ة أمر شبھ دة ع ا أ ة وا ملانية ال

والشيو الشمو السيا النظام وفلسفة تتما طبيعة و ، الطال الواحد زب   .وا

د  - ب يةالع ز ا التعددية رة ا التمثيلية  ة

لسنة السيا التحول ر مظا للبالد،1989من قتصادي و السيا ن النموذج غي

وحمل الرأسمالية، إ اكية ش ومن الرئاسية، ملانية ال و ية ز ا التعديدية إ الواحد زب ا من

دستور العميق التحول أ. 1989فيفري28ذا املشروعيةومن من الشرعية أساس غ نتائجھ، م

الشعبية الشرعية إ ة للشعبxlالثور ملك الوطنية السيادة أن ع النص عد ،"xliعن ا يمارس ،

ن املنتخب ممثليھ واسطة و ستفتاء ق أن. xlii"طر ع الدستور نص الواحد، زب ا شمولية اء إ و

ع تخبون ي الوط الشع املجلس الشعبأعضاء فئات من والسري، املباشر العام اع ق ق طر ن

أن بإعتباره نتخابات، ذه ل محددة قائمة عن ن مر ن عي ودون اختيار" مباشرة، حر الشعب

الشعب. ممثليھ لتمثيل حدود   . xliii... "وال

،" وأن وط ع طا ذات الوط الشع املجلس دة اxliv... "الع ع يحذر لذا لنائب،

ع أعمالھ، سي حر يظل و انت، ة ج أي ساب ظل" العمل و الشعب، لثقة وفيا يبقى أن

تطلعاتھ وال"يتحسس قبال، امج وال داف لھ سطر وال عليمات، أو أوامر أية يتلقى لن ذا، و ،

لوظيف سب القرارات اتخاذ ة ر ا لھ بل معينة، أيديولوجيا عن   . تھيدافع

زائري، ا السيا النظام رة ا التمثيلية دة الع معالم سم تر ة الدستور صائص ا ذه

السياسية والتعددية لتتجاوب ملانية، ال دة الع األخص   .و

لسنة الدستوري التعديل بنصھ1996وجاء ملانية، ال دة للع التمثيلية الطبيعة ع ليؤكد

أن ع الوطن"أوال وحدهالسيادة للشعب ملك أن"ية ع ذلك عد لينص سيادتھ" ، الشعب يمارس

ا يختار ال ة الدستور املؤسسات مارس"بواسطة و واسطة" ، و ستفتاء ق طر عن السيادة ذه

ن املنتخب ،. xlv"ممثليھ شع إنتخاب عن امل بال تج ت ال ا ف ة العضو ثانية غرفة ملان ال توسعة و

يح ذا بالذاتفإن ملانية ال دة الع طبيعة و للشعب الوطنية السيادة وم مف غموضا حيث. دث

ق طر عن أعضائھ ثل تخب ي ملان، ال ثانية كغرفة مة ملجلس الدستوري التعديل أسس

ةنتخ ور م ا س رئ عينھ البا والثلث ن، املحلي ن املنتخب ن ب ومن من املباشر غ قد. اب نا من

أم ال، أم الوطنية سيادتھ يمارس ن املع الثلث خالل من الشعب ان إذا ما حول االت ش عض تثار

ا الشعب اعت ملا وإال للسيادة، ر مظ ل ش ال شكيلة ال ذه مة مجلس للسيادةأن الوحيده ملالك

ة ور م ا س رئ ا ف شاركھ   .بل
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قبل من ا يمارس ال وحده، للشعب ملك الوطنية السيادة أن ع صراحة الدستور ينص

ا يختار ال ة الدستور للنص. املؤسسات وفقا الشعب، ا يختار مؤسسة بإعتباره مة ومجلس

مما واسطة أيضا عد فإنھ أعاله، ور لسيادتھاملذ الشعب املؤسس. رسة يحدد ذا مقابل لكن

ستفتاء ق طر عن إما و املؤسسات، ذه خالل من لسيادتھ الشعب ممارسة كيفية الدستوري

السيادة، للممارسة الثانية قة الطر تدخل مة مجلس ن الثلث ة عضو انت وإذا نتخاب، أو

أي لھ س ل داخلھ ن املع الثلث السيادةفإن ملمارسة ثالثة قة طر ن التعي عد وإال ا، بممارس عالقة

قطعا الدستوري املؤسس نفاه ما و و ا، ممارس للشعب كة شر نة ِ املعيّ ة ا ت واعت الشعبية،

السابقة ة الدستور   .باملواد

التعدد مع املتالئمة رة ا التمثيلية دة الع تب الدستوري املؤسس صراحة يةرغم

ا ل قيقية ا الطبيعة حول غموضا يث قد النصوص ذه تطبيق أن إال ية، ز وأن. ا مة" خاصة م

أخرى وضائف ن و ا بي مع ا يمكن وال للتجديد، وقابلة وطنية مة مجلس وعضو ،xlvi... "النائب

تطلعاتھ يتحسس ظل و الشعب، لثقة وفيا يبقى أن ملان ال واجب ا. xlviiومن يصعب نمما ب ملوافقة

مة مجلس ألعضاء سبة بال ملانية ال دة الع طبيعة ن و وحده للشعب ملك الوطنية السيادة مبدأ

رقابتھ عند دة للع ة الدستور الطبيعة لتأكيد متكررا الدستوري املجلس تدخل ان لذا قل، ع

ملانية ال   .للقواعد

مل: ثالثا ال دة للع الدستوري اد ج  انيةتكيف

دة الع تكييف الدستوري النص غموض مسألة اده اج الدستوري املجلس عا لقد

ية وجو ست ول حرة تمثيلية دة الع أن ع بتأكيده ذا و ملانية، شتھ) 1( ال معا ذا وساعده ،

السيا النظام دة الع وم مف ع طرأ الذي ال. xlviiiللتحول املجلس م سا ذا جانب دستوريوإ

ا ف بالتعسف ن ملاني ال تجاوزات وجھ دة للع الطبيعة ذه   ).2(عقلنة

ملانية  - أ ال دة للع التمثيلية للطبيعة الدستوري املجلس   تأكيد

ال ا ل ن واملطبق للنصوص ن الواضع من الكث جعل السيا النظام ع السر التحول إن

الدستو  للمؤسس ديد ا التوجھ السياسيةستوعبون رادة و ن. ري ملاني ال ع القول ذا نطبق و

م عمل تنظم لقواعد م وضع الفكر. أيضا إال قبل من عرف لم الدولة مؤسسات وأن خاصة

التحرر  ومبادئ ية ز ا التعددية ار أف ترى ولم الواحد، زب ل رق. التوجي ا القول ذا فند و

لبعض ملان ال قبل من الاملتكرر حق نتخاب، ة كحر التمثيلية؛ دة الع ا عل تقوم ال املبادئ

الشعب باسم السيادة ترسيخ... . وممارسة إلعادة يتدخل بأن الدستوري باملجلس حذا الذي مر

الدستوري املؤسس ا د ير ال التمثيلية دة الع   . مبادئ
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ا رأى سھ، تأس عد لھ قرار أول و الصدد، ةذا دستور بخصوص الدستوري ملجلس

املؤسس61،62،84املواد نية أن نتخابات قانون لإلرادة" من تمثيل أوسع تحقيق دف س

الواحد...". الشعبية الدور بأغلبية القائمة ع س ال اع ق قة طر أن ع"... وأعت تنطوي ال

ال ة الدستور املبادئ مع نا ت ية تمي السياسيةعناصر ن املواطن بحقوق أنھ"تتعلق كما ال"... ،

للمواطن ي نتخا ختيار من ش نتخاب،... ". يمس و ال حقي التوسع ذا لتحقيق و

املادة بخصوص املجلس م86رأى ل لية أ تقدير حق ون يمل الناخبون أن القانون نفس من

عمومية ام بم دستور.xlix"لإلطالع لتقييدات مخالفا التفس ذا ي أ ممارسة1976و ع املفروضة

الواحد زب ا قيادة قبل من ن املعين ن املر ع ختيار ن الناخب حق قصر حينما ق، ا ذا

  . فقط

الشع للمجلس الداخ النظام مطابقة بخصوص الدستوري للمجلس آخر اد اج و

رأ للدستور، صالوط السيا نتماء أساس ع ملانية ال للمجموعات املشرع شكيل أن ى

بفلسفة مس و شكيالت، ال ذه من النواب لبا إقصاء ، الوط الشع املجلس املمثلة لألحزاب

أنھ اعت لذا التمثيلية، دة ع" الع للنواب خاصة شروط وضع الوط الشع للمجلس يمكن ال

إ املادةأساس إ نادا اس وطنية النائب مة م ون ، ص ي ز ا م الدستور،105نتما من

املادة ام أح مقت و الصفة، ذه جميعا ون شار الوطنية7و السيادة ممارسة الدستور من

آخر إعتبار أي عن النظر غض و ن وأنھ... ". كمنتخب ال" خاصة تلك عدا الشعب لتمثيل حدود ال

نتخابات وقانون الدستور ا تقديمl"حدد يحق وأنھ حزب"... ، رعاية تحت إما ن م قائمة

أحرار ن م كقائمة وإما ، أك أو أن. li"سيا الدستوري املجلس ع" واعت طا ذات النائب مة م

للمادة تطبيقا شر99وط ال السلطة إختصاص إطار تمارس ا وأ الدستور، امن وحدود و". عية

الشعب"  تطلعات يتحسس يظل أن النائب   .lii... "ع

ملانية، ال للقواعد مطابقتھ خالل من الدستوري، املجلس أن السابقة ادات ج ر تظ

دة للع ه تفس خالل من ذا تج و ملانية، ال دة للع رة ا التمثلية الطبيعة ع فاظ ا م سا

موا وطنية ا إطارأ ملان ال لواجب تفصيلھ خالل ومن مة، مجلس وعضو النائب من ل ة ج

ملان ال يجسد بأن تطلعاتھ، يتحسس ظل و الشعب لثقة وفيا يبقى أن ة الدستور ( إختصاصاتھ

مة ومجلس الوط الشع مصدر–معا–) املجلس للشعب وفاءه القانونية النصوص سنھ ن ح

ر س وأن وتطلعاتھسلطتھ آمالھ تجسيد ع الوقت، نفس ،" .liii .ذه فسر أنھ كذلك واملالحظ

أعضاء دة لع رة ا التمثيلية الطبيعة ع للتأكيد منھ إرادة مة، مجلس لعضو الوطنية مة امل

املجلس   . ذا
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ألعضا ملانية ال دة الع طبيعة ل مش عن الذكر السابق الدستوري اد ج إجابة ءرغم

ال للشعب الوطنية والسيادة املجلس ذا ة العضو ن ب املفارقة وسع أنھ إال مة، مجلس

ن املنتخب ممثليھ ق طر عن ا بأن. يمارس الدستوري املجلس ق ملان" حيث ال عضو يتقا

واجباتھ  أداء عن الناجمة نتخابية بدائرتھ ا ينفق ال مانة اليف ت عن ضة ... نتخابية،عو

مجلس أعضاء فإن نتخابية، النيابية الواجبات بأداء مرتبطة أعاله ورة املذ ضة التعو أن وطاملا

ضة التعو ذه من ستفادة من الة ا ذه نون ست قد ة ور م ا س رئ قبل من ن املعين مة

إجماليا الثliv"املقدرة أن اد ج ذا من باملخالفة م يف ما نيابية، واجبات لھ ست ل ن املع لث

الذي الثلث ذا خالل من سيادتھ ممارسة للشعب يمكن ال التا و ضة، عو ا ع ليتقا انتخابية

ة الدستور املؤسسة ذه انتھ م رغم ھ، مصا لتمثيل تخبھ ي وإضفاء. لم نا ي الذي مر

مة مجلس أعضاء ل دة ع ع التمثيلية   .الطبيعة

السيادة، ومبدأ دة الع طبيعة ن ب يفرق الدستوري املجلس أن التحليل ذا من شف س

الذي للشعب الوطنية السيادة أن ع يبقي ن ح تمثيلية، ا ل زائري ا ملان ال دة ع أن عت و ف

ت م يل ال الذي ن املع الثلث دون فقط، ن املنتخب ممثليھ خالل من ملان ال ا بأييمارس ھ جا

انتخابية نيابية ن. واجبات املواطن ل ل بتمثيلھ عامة ملان ال عضو الة و ع. وتبقى الكالم ذا نطبق و

املجلس عضو مثل و واليتھ، مواط ل يمثل ي الوال الشع املجلس فعضو املحلية، املجالس دة ع

من بمصا ما ارتباط دون بلديتھ، مواط مصا البلدي، فقطالشع ما   . lvانتخبو

ملانية -1 ال دة للع التمثي ع الطا  عقلنة

وتوسع ملانية، ال دتھ ع طبيعة غ قانونية قواعد نفسھ تنظيم عند ملان ال يضع قد

ذاتھ التمثيل متطلبات حساب ع أو ة الدستور املؤسسات با صالحيات حساب ع ا وتتج. ف

ن الدستوري املجلس دور مية تحتاجھأ ملا سيخھ ب التوسع ذا عقلنة ة، للدستور رقابتھ عند ا،

الطبيعة ذه ع ة املحسو التوسعات وإبطال فحسب، رة ا التمثيلية   . الطبيعة

املادة ة دستور رقابة مناسبة و صوص ا ال20ذا للنائب، سا القانون من

ناول ا" ت املجلس أشغال النائب البلديةمشاركة الشعبية واملجالس ي الوال انطلق"لشع ،

ون من الدستوري للمادة"املجلس وفقا ، وط ع طا ذات الوط الشع املجلس ،99النيابة

وحدوده عية شر ال السلطة إختصاص إطار تخول"وتمارس ال الطبيعة ذه أن اعت املقابل، و ،

بأن اجتماعات" النائب الداخلةشارك البلدية الشعبية واملجالس ي الوال الشع املجلس

نتخابية القانون"دائرتھ فإن ذا و الوط" ، ع الطا ذات متھ م تتجاوز صالحيات لھ ل . lvi"يو

ا أ أوال ا بإعتبار التمثيلية، دة الع وم ملف اطئة ا جمة ال اد ج ذا الدستوري املجلس ي

وال  املوطنية ا مجال بل فقط، ملان ال عضو ا ف تر ال نتخابية الدائرة حدود تمارس
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والدوائر ل ِ املمثّ ن ب تبعية عالقة أية تقيم ال كما ن، املواطن جميع شغاالت ا ا وموضوع الوط قليم

اختارتھ ال مم. نتخابية حق للنائب التمثيلية دة الع تمنح ال ذا جانب أعمالإ ع الرقابة ارسة

للمادة وفقا فقط ومة ا أشغال ع الوطنية وم بمف ا يمارس بل ا، وطني رغم املحلية املجالس

خاصة141 عالقة أي تقيم ال ال ا، وفلسف الوظيفة ذه حدود تجاوز س فإنھ وإال الدستور، من

ومنتخبيھ املمثل ن   .ب

ملانية، ال دة الع وطنية وم مف ملانو ال عضو ن تمك أن الدستوري املجلس رأى أيضا،

املستوى ع تقام ال ستطالعية و العملية ارات والز الرسمية رات والتظا شاطات ال حضور من

ن ب الفصل بمبدأ ا إلخالل ة، دستور غ ا أ طار، ذا عقد ال العمل وجلسات املح

واملحلية الوطنية املحليةاملج-السلطات واملجالس الوط الشع يحملlvii-لس كم ا ذا أن كما ،

املحلية واملصا ي ملا ال العضو ن ب تبعية عالقة يب حيث ملانية، ال دة الع ملجال خاطئ   . تفس

املح املستوى من الشعب شغاالت إ رفع ستلزم ال التمثيلية دة الع لفلسفة سا تكر و

الوط املستوى املصا( إ ل بل فقط، نائب ل ل نتخابية الدائرة مواط مصا نا يقصد وال

أن)املحلية الدستوري املجلس اعت عن" ، للتعب ملان ال عضو حضور أيضا يفرض الشعب تمثيل

وتطلعاتھ شغاالتھ شغاالت" ا إ عدا عليمات أي تلقي من النائب ة حر ع وأكد ملان، ال جلسات

الشعب، لثقة وفيا يبقى أن ة، الدستور إختصاصاتھ إطار ملان ال واجب من أن معت الشعب،

وأن سلطتھ، مصدر للشعب وفاءه القانونية النصوص سن عند بتجسيده تطلعاتھ يتحسس ظل و

السيادة صاحب الشعب ارادة عن بتعاد حيطة وتطلعاتھ، آمالھ تجسيد ع الوقت نفس ر س

التمثيأثن النظام أو التمثيلية دة الع بھ تنعت الذي العيب و و دة، الع اتھ ل الفعلية املمارسة اء

ل   . lviiiك

النائب تلزم ال الشعب تطلعات تجسيد أن صوص ا ذات الدستوري املجلس رأى كما

نتخابية دائرتھ مستوى ع تقام ال الرسمية رات والتظا فالت ا جميع بحضور ال. lixصراحة كما

السلطات ن ب الفصل بمبدأ مساسا ل ش أن ا شا من ال ش، التفت سلطة النواب تمنح

ع م ساعد ال عالمية ارات الز حق سوى م عط وإنما التنفيذية، يئة لل الالزمة االستقاللية و

ن القوان مناقشة لدى تطرح ال املسائل تقدير   . lxحسن

ا سمح الرأي ذا ل نوفقا املادت ة لدستور رقابتھ عند للنائب، الدستوري 33و17ملجلس

ع يتا وال املجلس، أعمال جدول نفاذ عند نتخابية لدائرتھ يتفرغ بأن للنائب، سا القانون من

تطبيق برقابة لھ سمح لم ن ح والثقافية، جتماعية و قتصادية و السياسية ياة ا تطور ا ف

ن املسائلالقوان برقابة وال ، وط ا مجال شعبية لرقابة ممارسة ا باعتبار الدوائر تلك نظمة و

ن املحلي ن للمنتخب اختصاص ا باعتبار العمومية املصا بمختلف   .lxiاملتعلقة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  طبيعة العهدة البرلمانية في نظر اإلجتهاد الدستوري الجزائري 

 
326 

دة للع التمثيلية الطبيعة ع يحافظ الدستوري املجلس أن كيف ر يظ السابقة ادات ج

م ملانية، ذهال ادة ز ل ل الوقت نفس عقلنتھ ساسية،مع ا مباد ع محافظتھ خالل ن

بالتمثيل ا ل العالقة آثارا تج ت أن ا شأ من   .الطبيعة
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