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 شكر وعرفان

ّ ُّت ّر ّك ّش ّّن ّإّ و ّ: "مصداقا لقوهل تعاىل ، أ محد هللا تعاىل عىل نعمته حىت يبلغ امحلد منهتاه "م ّكُّن ّيدزّ أل 

آهل وبحبه وم  والاهوأ صّّل وأ سّّل عىل رسوهل امل  .صطف  وأ

 "م ّكُّن ّي ّب ّّل ّض ّواّالف ّسُّن ّت ّّالّ و ّ: "ومعال بقوهل عّز وجلّ 

 "ر اهلليشُك الاس ر النَّيشُك المن : "ـ  صىل هللا عليه وسّلّ ـ  وحبديث رسول هللا

 :فشكري املوصول ...ا ىل اذلي  أ دي  هلم ابلكثريأ تقّدم جبزيل الشكر والعرفان 

، لقبوهل ال رشاف عىل هذه ال طروحة، وصربه لس نوات دون ملل د القادر بوهنتاةلادّلكتور عبا ىل  .

أ و لكل يف توجهيي  وترش يدي وتقيمي العمل اذلي ُأجنزه يف لّك مّرة، ووضع جتربته ومعلوماته حتت 

 .وهل فضل عّلّ  ،فهل جزيل الشكر والعرفان ابمجليل ،ترّصيف

ىل أ ساتذة القسم  عىل املساندة والتش  . ادّلكتور عامر ــ  اجيع، وخصوصا معيد لكية احلقوق ــ سابقوا 

عىل  بلقامس حامدي: موىس زواغ  وادلكتور :عىل ادلمع واملساعدة، كام أ شكر الك م  ال س تاذ رّزيق

 .ايسني بوبشيش: ادلمع والتشجيع ل خراج هذا العمل ا ىل الوجود، دون أ ن أ نىس ال س تاذ

ــ عىل تقدمي يد  مبديرية الش باب والرايضة (مدير) ــ ا طار حامينالسعيد د: ال س تاذ خّص ابلشكرأ  و  .

خراج ومراجعته هوتنقيح املساعدة بكتابته  .هذا البحثل  هوا 

أ شكر أ عضاء جلنة املناقشة الكرام، اذلي  أ ترّشف بقبوهلم قراءة ومناقشة كام ل يفوتين أ ن أ قّدر و  .

 .وتقومي هذه ال طروحة

 .أ و بعيد يف ا جناز هذا العملوشكرا للك م  سامه م  قريب 
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 مقّدمة

إّن التاريخ السياسي للبشر حافٌل على مّر العصور بِقصٍص طويلة ومتعّددة من 

الصراعات على السلطة واحُلكم، وقد اجتهد الكثري من العلماء والفالسفة من أجل 

، (كسقراط وأرسطو)يف سبيل ذلك تفّهمها ومواجهتها، حتى أّن البعض منهم مات 

رب يف سبيل ذلك، حماولني إجياد أفضل اب واملبدعون الكثري من احِلّتكما أَساَل الُك

احللول من أجل وقف هذه الصراعات أو احلّد منها أو منع قيامها، فنشبت 

، وُأبرمت ...، وصدرت الدساتري، وُسّنت القوانني...واندلعت الثورات... احلروب

 ...،وُوقِّعت املعاهدات، وظهرت املواثيق...وُوضعت النظريات... اتاالتفاقي

وال َجرَم أّن كّل ذلك كان يُصبُّ يف إطار السعي إىل التوازن يف القوى واحلّد من 

 .يات للفرد ولصاحل اجملتمعالطغيان واالستبداد وإقرار احلقوق واحلّر

ارس، بالد الصني، مصر الفرعونية، بالد ف)واملتتبِّع للحضارات القدمية 

جيُد أّن النظرة إىل احلاكم كانت على أساس أّنه من طبيعة ...( اهلند، بالد الروم

ُه أو يعارضُه أحد، وُسلطُته بالطبع ُمطَلقة ال متناهية؛ إهلية، وال ميكن أن ينازَع

 ففي مصر الفرعونية مثاًل كان فرعون ُيعترب خليفة اهلل يف األرض، وأحيانا ابنًا لإلله،

؛ ويف العصر احلديث يوجد "ا يصفونسبحانه عّم" نفسه هو اهلل ذاته َيعترب كان بل

ـ يف ى نهاية احلرب العاملية الثانية ـ حتهلذه النظرة اليت كانت سائدة  ل شاذٌّامث

اليابان، حيث كان شعُبها َيعتقُد بالطبيعة اإلهلية لإلمرباطور، غري أّن النظرة تغيَّرت 

 . دستور اليابان على أّن احلاكم جمّرُد رمز وليس إهلا ، حيُث نصَّذلكبعد 

وقد تنّوعت هذه النظرة التأليهية للحكام عرب األمكنة واألزمنة، فاعُترب بعُضهم بشًرا 

 اصطفاهم اهلل دون اآلخرين واختّصهم ُمباشرًة لتوّلي السُّلطة داخل الدولة دون تدخُّل
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ييد ُسلطة احلاكم، ألّن هذا يتعارض مع إرادة الشعب، إذ ال يستطيع احملكومون تق

 .االختيار اإلهلي هلذا احلاكم الذي ال ُيسأل إاّل أمام اهلل الذي اختاره مباشرة

أّن  يحية من فصل الدين عن الدولة، إاّلورغم ما كانت تقضي به الديانة املس

يف اليت كانت موجودة ـ رجال الكنيسة يف أوروبا اّتجهوا إىل تأييد هذه النظرة 

 .بالرغم من مرور قرنني على وجودها ـ حصريا 71و71القرنني 

وقد ظهرت احلكومات املطلقة بشكل واسع يف دول أوروبا يف هذين القرنني، 

كما "اليت كانت تستند يف ممارسة سلطاتها  ما كانت تقرتن بامللكيات املطلقةوغالبا 

ر؛ فاملصدر اإلهلي إىل مشروعية إهلية، سواء بشكل مباشر أو غري مباش" تّدعي

جمع بيده كاّفة طلق للحاكم، الذي َيامُل فرض على الشعوب اخلضوَعللسُّلطة َي

السُّلطات يف الدولة، وقد تالشت احلكومات امُلطَلقة مع اختفاء امللكيات املطلقة يف 

وكان َمِلُك فرنسا لويس اخلامس َيّدعي أّنه يستمدُّ ُسلطته من اهلل وأّنه غرُي . أوروبا

 .ؤول أمام البشر، وهكذا كان ُملوك أوروبا ُيربِّرون ُحكمهم بهذه الطريقةمس

ر إىل احلاكم بأّنه ال خيتاره اهلل ر الفكر، أصبح ُينَظومع مرور الزمن وتطوُّ

االجتاهات  مباشرة، بل الذي خيتاُره هم األفراُد احملكومون، فازداد االقرتاب من

 .الشعبلطة وسيادة ي ُسلالدميقراطية اليت ُتع

فاهلل تعاىل يوجُِّه األحداث والظروف، كما يوجُِّه إرادة البشر ألجل اختيار احلاكم 

، رغم االختيار الشعيب املباشر "اواحلاكم ميكن أن يكون مستبّد"بذاته دون غريه 

وقد حاول رجال الدين يف أوروبا يف . على أساس املصدر اإلهلي غري املباشر لسلطته

يف وجه االستبداد  تجاج على هذه النظرة وهذا التفكري، والوقوَفالقرون الوسطى االح

لطة الكنيسة، لطة على حساب نفوذ وُسالذي عمل على االستئثار بالسُّ املطلق للحاكم

تهم مل جتد آذانا صاغية لدى احلاكم، ألّنه كان يّدعي أيضا بأّن اختيار حماوال ولكّن
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. املعارضة واملقاومة ية، وليس للشعب حّقٌه بإرادته اإلهلوجٌَّد وُمالشعب له مقيَّ

 .وترّسخت هذه األفكار والنظريات، وانسحبت آثارها إىل غاية القرون املاضية القريبة

وَبقي ذلك كذلك حّتى جميء فالسفة عصر األنوار بأفكاٍر ونظريات، تركت 

أن ُينكر  األثر العميق يف املسار السّياسي لإلنسانيِة مجعاء؛ فَمن َذا الذي يستطيُع

الدور الذي لِعبته النظريات العْقدية يف تطوير الفكر السّياسي احلديث، وما قّدمته 

ّريات العاّمة، وحماربة السُّلطان امُلطلق للُحّكام، للدميقراطية، وتقرير احلقوق واحُل

ولكن ورغم ُكلّ  ذلك فقد تعّرضْت النتقادات عديدة، متْحورت خصوصًا يف َكونها 

ى اخليال، حيُث اعُتربت نظرياٍت وهميًة ال َسَنَد هلا يف الواقع، وغرُي َتعتمُد عل

قد ال ُتوَجد إال بوجود السُّلطة صحيحة من الناحّية القانونية، ألّن القّوة اإللزامية للَع

اليت تقوم على محايتها، وال من الناحّية االجتماعية، ألّنها تفرتُض أّن اإلنسان كاَن 

 .اجلماعة امُلنظَّمة يف ُعزلة َقبل نشأة

ولكن هيهاَت أْن ُتنِقص هذه االنتقادات من ِقيمة ِتلك النظريات اليت تتفاوُت يف 

ُيسِند السّيادة للُحّكام على  "ُتوماس ُهوبز"إسناِدها للسّيادة، فإذا كان الفيلسوف 

كما  قابل توفري األمن واالستقرار،أساس  تناُزل األفراد عن ُكلِّ حقوقهم وحّرياتهم ُم

 "ُجون ُلوك"يتمّتُع احلاِكُم بُسلطة ُمطَلقة ال ُتقاَوم باعتباره ليس طرفًا يف العقد؛ فإّن 

 كان من ُدعاة تقييد السُّلطة امُلطلقة للُحّكام، ومن ُدعاة ازدهار احُلّريات ومحايتها،

حيث َيتنازُل األفراد عن بعض ـ وليس عن ُكلِّ ـ  حقوقهم الضرورية للسُّلطة، كما 

ّن احلاكم ُيعترب طرفًا يف العقد، وإذا خالَف ُبنود العقد َجاَز لألفراد عزُله وُمساءلتُه، أ

 .والنهوض ضّده عن طريق الثورة

فهو : ، فذهب إىل أّن الفرد يتعاقُد مع نفِسه من زاويتني"جان جاك روسو"وأّما 

ويتعاقُد مع يتعاقُد مع الشخص املعنوي العاّم باعتباره ُعضوا من أعضاء اجلماعة، 
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فاألفراُد تنازلوا عن حقوقهم . أعضاء اجلماعة باعتباره من تشكيلة الشخص العاّم

وه ُمقابل ُحصوهلم على ُحّريات وحقوق ؤلطبيعّية للشخص العاّم الذي أنشوُحّرياتهم ا

يتمّتُع بإرادة ُمميَّزة عن ( الشخص املعنوي)مدنّية َيضمُنها هذا الشخص لألفراد، وأّنه 

 .ُكلِّ فرد مع أّنها حاصُل َجمع  إرادات األفرادإرادة 

لقاضية بأّن السُّلطة ال وقد أسهمْت فكرة العقد السّياسي يف قواعد الدميقراطية ا

مبوافقة الشعب، وكذلك يف القضاء على االستبداد وإبراز  فكرة السّيادة  تقوم إاّل

إىل  همن ترمجة أفكارَأَدلَّ على ذلك  وال. "جان جاك روسو"للشعب اليت كـّرسها 

 .يف إعالنات احلقوق والّدساتري اليت َصدرت الحقًا "لوكجون "جانب أفكار 

وإذا كانت هذه األفكار ـ أو هذا العقد ـ تأّسست على االفرتاض النظري، فإّنها 

، وفْتح  الباب أمام الثورة الفرنسية سنة م7811ساهمت يف َمدِّ الثورة اإلجنليزية عام 

وجعلت من امَلِلك يف ُمعظم ُدَول أوربا  ،طاحة باألنظمة امَلَلكّية الفردية، واإلم7111

َمِلكًا ميِلُك وال َيحُكم، فانَتزعت منه ِصفة السُّلطة والسّيادة؛ وبذلك أصبح الشعب هو 

 .السّيد، َيختار من ُيمّثله وَيحُكمه

لدميقراطية؛ إّن الشعب مصدر السلطة هو الذي خيتّص بوضع الدُّستور يف األنظمة ا

بعًا لتطوُّر لكّن األمر مل يكن دومًا كذلك، حيُث تطّورت أساليُب نشأة الدساتري َت

 .وظهور الدولة املدنّية النظريات السّياسية

ومن بني أساليب نشأة الدساتري، األساليب غري الدميقراطية اليت مينح فيها احلاكم 

ره صاحب السيادة ومصدرها، ودون أو امللك دستورا للشعب بإرادته املنفردة، باعتبا

أّية مشاركة من الشعب أو ممّثله، ويتنازل مبقتضاه عن بعض سلطاته للشعب، 

 .اكم تحت ضغ  الرأي العاميكون منح الدستور من جانب احل وغالبا ما
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وبعد اعرتاٍف للشعب مبشاركة احلاكم يف تولي السلطة التأسيسية األصلية ووضع 

أسلوب العقد ليمثل حلقة وصل بني األسلوب غري  الدستور باملشاركة، جاء

اليت تقتضي ( األساليب الدميقراطية)الدميقراطي والطريق إىل الدميقراطية السليمة 

 .امّكانفراد الشعب بوضع الدستور بإرادته وحدها دون مشاركة احُل

ن ميكن أ عن طريق العقد ال تعديل الدستور الذي مّت ومبقتضى أسلوب التعاقد، فإّن

مع النضج السياسي ووعي وقانونا إال مبوافقة إرادة الطرفني، ولكن تارخييا  َثحُدَي

ب وهذه الدساتري نتيجة ثورات الشع كان إلغاء ،الشعوب واالرتقاء حنو الدميقراطية

يف السيادة  اهحّق تما انتزع، وإّنمم يف سيادتهاّكل مشاركة احُلقَبَتد ُعت مل يتال

ساليب الدميقراطية يف إنشاء الدساتري؛ على أّن ممارسة الكاملة، وهي حالة األ

يصا ملهمة وضع لني ينتخبهم خّصالشعب هلذا احلق التأسيسي قد تكون بواسطة ممثِّ

ة فإن األساليب الدستور، كما أّنها قد تكون باألسلوب املباشر وبدون وساطة، ومن مّث

أسلوب اجلمعية النيابية  :بنيالدميقراطية يف إنشاء الدساتري وتعديلها تظهر يف أسلو

 . وأسلوب االستفتاء الدستوري ،(اجمللس التأسيسي،أو الربملان) التأسيسية

فهي ختتلف يف طريقة إنشائها أو تعديلها،  ،ع الدساتريد وتنّوونظرا لتعّد

رف ُيعدَّل بنفس الطريقة أو بنصٍّ تشريعي، ريف الذي ينشأ عن طريق الُعفالدستور الُع

تري املكتوبة ـ والقوانني العضوية املكّملة هلا ـ فاملرنة منها ُتعدَّل بنفس أّما الدسا

اإلجراءات اليت ُتعدَّل بها القوانني العادية، بينما تتطّلب اجلامدة ـ وهي أغلب 

اعتبارات  إىلدة لتعديلها، ويرجع ذلك االختالف دساتري العامل ـ إجراءات مشدَّ

 .لصياغةصل بأساليب اسياسية أو فنّية تّت

 يطغى باإلضافة إىل هذه الدساتري، توجد أنواع أخرى  كدساتري الربامج اليت

قانون اليت الودساتري  ،وهي دساتري األنظمة االشرتاكية ،عليها اجلانب اإليديولوجي
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ت بها اجلزائرـ، والدساتري ـ كحال التجربة اليت مّر تتمّيز بها األنظمة الليربالية

نا اليت ختتلف من النظام الربملاني إىل النظام الرئاسي؛ وما يهّمالرئاسية والربملانية 

حة للتعديل ، وهي دساتري مرشَّ(شبه رئاسية)هنا هو الدساتري الرئاسية الربملانية 

يسعى إىل تكريس  بسبب ازدواجية الصفة، والصراع بني رئيس اجلمهورية الذي

م الربملاني، ومن هنا يرتّكز واألحزاب السياسية اليت تحّبذ النظا النظام الرئاسي

على  م0521ثورة ت جذوره إىل ما قبل ي ظهر وامتّداهتمامنا بالدستور اجلزائري الذ

يف العديد ( أو إلغاؤها)مت تعديلها أو مواثيق ( دساتري صغرية)شكل إعالنات دستورية

ومل يتكّرس ؛ ت بها الدولة اجلزائريةمن املّرات حسب الظروف واملراحل اليت مّر

 :ت التجربة اجلزائرية مبرحلتنيبعد االستقالل، حيث مّر مفهوم الدستور إاّل

بعض قادة  ةعارضالذي مت االتفاق عليه ـ رغم م مرحلة النظام االشرتاكي: أواًل

 :نوعني من الدساتري اـ يف ميثاق طرابلس، حيث عرفت اجلزائر خالهل له الثورة

الذي ال  ة،ة اجلزائرية املستقّلدستور اجلمهوري: م1691سبتمرب  11دستور . 1

كتب له البقاء حيث ُجمِّد بسبب خيتلف عن باقي الدساتري األخرى، والذي مل ُي

من جهة أخرى، ومت  م0522وانقالب  ت بها البالد من جهة،األزمة اليت مّر

، م0572إىل غاية  م0522فعاشت اجلزائر فرتة شبه فراغ دستوري منذ ، إلغاؤه

جويلية  01بأمر  م0521تعويض دستور  سم الشرعية الثورية ومّتوُحِكمت البالد با

 .الذي كان مبثابة إعالن دستوري م0522

 ، حيث ُأِعدَّ كلٌّم0572حبلول عام  بدأت هذه الفرتة :فرتة الشرعية الدستورية. 2

ت املصادقة عليهما من على التوالي، ومّت م0572مشروع امليثاق الوطين ودستور : من

 م0572غفل، بينما ُعدِّل دستور ثّم ُأ واحدةل امليثاق الوطين مّرة دِّوُع طرف الشعب؛
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ح الباب ، ِلُيفَت(م0511بسبب أحداث أكتوبر ) م0511ثالثة مرات كان آخرها تعديل 

 .أمام التعددية واقتصاد السوق

إّن أحداث أكتوبر اليت عاشتها البالد  :االنفتاح االقتصادينظام مرحلة : ثانيًا

التخلي  لباب على مصراعيه أمام اإلصالحات السياسية واالقتصادية، ومّتفتحت ا

 :يف هذه املرحلة دستورين عن النظام االشرتاكي واحلزب الواحد، وعرفت اجلزائر

الذي َأقرَّ التعددية السياسية، وذلك بالسماح بإنشاء مجعيات : م0515دستور . 1

ر، والرتاجع التدرجيي عن ذات طابع سياسي، وفتح اجملال للخواص لالستثما

القطاع العام؛ لكّن هذا الدستور مل يصمد أمام األزمة الدستورية اليت عاشتها اجلزائر 

يف بداية التسعينيات، بسبب األحداث املتوالية اليت عرفتها البالد، واستقالة رئيس 

 اجمللس الشعيب الوطين؛ مما نتج عنه فراغ دستوري، هذا الفراغ اجلمهورية، وحّل

ثّم اجمللس االستشاري من ِقبل  الذي استوجب إنشاء اجمللس األعلى للدولة،

 .وحكومة لتصريف شؤون البالد ،(لضمان استمرارية الدولة) اجمللس األعلى لألمن

واستمر احلال على ذلك إىل غاية تأسيس أرضية الوفاق الوطين وتنظيم املرحلة 

 مبثابة إعالن دستوري، تضمََّن رئاسة حيث اعُتربت أرضية الوفاق الوطين ،االنتقالية

 .الدولة، احلكومة، واجمللس الوطين االنتقالي، ثم ندوة الوفاق الوطين

بسبب النقائص  م0515ـ الذي يعتربه البعض تعديال لدستور  :م0552دستور .2

 عرف والذي ،العودة إىل الشرعية الدستورية طَلقنوالثغرات اليت حيتويها ـ، ُم

بسبب األحداث )، وتعّلق األمر بدسرتة اللغة األمازيغية م5115ّول مّت يف األ: تعديلني

 .، لعّدة أسباب وعواملم5111يف  ، والثاني مّت(اليت عرفتها منطقة القبائل

 ةــات السياسيــالحـال اإلصـل استكمـن أجـق مـاك تعديل ثالث يف األفـويبقى هن
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 .مهوريةواالقتصادية والثقافية اليت باشرها رئيس اجل

 أسباب اختيار املوضوع

ال شّك أّن موضوع تعديل الدستور على قدر كبري من األهمية القانونية، مّما 

جيعله جديرا بالدراسة والبحث، فهو يندرج ضمن الدراسات واألحباث اليت تعتين 

بتسلي  الضوء على خلفيات موضوع تعديل الدستور اجلزائري، ودور النظام السياسي 

توجيه األحداث، هذا النظام الذي مازال حيكم بإيديولوجية وأفكار احلزب القائم يف 

 االنفتاح االقتصادينظام الواحد، ويفكر مبنطق األنظمة الشمولية، رغم تبين 

حماوال يف كل مرة تفكيك  والتعددية احلزبية اليت مل يتمّكن من االندماج معها،

حية أو التقوميية يف أوساطها، األحزاب السياسية الكربى وخلق ما يسمى بالتصحي

تها؛ كما حياول النظام السياسي يف كل األحزاب اليت مازالت مل جتد ضاّل واحتواء

مرة تشكيل قطب حزبي وحيد يضم األحزاب السياسية العريقة منها وذات الوزن 

، يستولي على  شكل تحالف رئاسي ـ وهذه جتربة جديدة يف اجلزائرـالثقيل يف

دستور، بالرغم من املشاورات مع األحزاب األخرى الصغرية، عملية تعديل ال

 .والشخصيات الوطنية واجملتمع املدني، وهي استشارات شكلية

الرئيس هو الذي ُينجز هذه  هذا يف احلاالت العادية، أّما يف الظروف الطارئة فإّن

عب على به الش املهّمة، ثم َيعرضها على الشعب لالستفتاء، هذا االستفتاء ال يهتّم

ه ال يهمُّه من جهة، ومن جهة أخرى يفتقر الشعب إىل الثقافة السياسية أساس أّن

القانونية والنضج والوعي السياسَيْين، مّما خيُدم النظام احلاكم يف توجيه الرأي العام 

كيفما يشاء، وذلك بتجنيد وسائل اإلعالم واإلدارة لتحقيق النتائج املرغوب فيها من 

 .ء، وهذا ما ال ُيعبِّر حقيقة عن إرادة الشعبعملية االستفتا

 البعض ـ بل هو ّنكما يُظ ـتعديل الدستور ال يقتصر على تعديل مواد  كما أّن



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقّدمة تعديل الدستور يف النظام السياسي اجلزائري

9 

 

عملية مصريية، وخيتلف ذلك من األنظمة الشمولية إىل األنظمة الدميقراطية، حيث 

راطية مصلحة م يف األنظمة الشمولية مصلحة النظام القائم، ويف األنظمة الدميقخُدَي

 .أفراد الشعب

كما جيب معرفة اجلهات أو السلطات املخول هلا بإعداد الدستور واليت 

ُتدعى السلطة التأسيسية األصلية، وهي من األهمّية مبكان، وخصوصا يف األنظمة 

طلق الدميقراطية ألّنها هي اليت ُتنشئ اهليئة اليت ُيناط بها تعديل الدستور واليت ُي

كما تقوم  ؛سلطة التأسيسية املنشأة، وختتلف من دستور إىل آخرعليها اسُم ال

بتحديد اإلجراءات املّتبعة أثناء التعديل وختتلف من حيث التشديد، وخصوصا إذا 

باإلضافة إىل معرفة اجلهة اليت هلا احلق يف مراقبة . تعّلق األمر بالدساتري اجلامدة

حيث تعتمد بعض الدول على  عملية تعديل الدستور وختتلف من دولة إىل أخرى،

كما هو معمول به يف )الرقابة القضائية، والبعض اآلخر على الرقابة السياسية 

عترب رقابة باملعنى الصحيح، بل جمّرد أخذ رأي اجمللس الدستوري ، وال ُت(اجلزائر

أو ( أو ما يسّمى باحلظر املوضوعي)عدم املساس ببعض املبادئ واألحكام  فيما خيّص

 (.أو ما يسّمى باحلظر الزمين)يل الدستور خالل مّدة زمنية عدم تعد

 أهمية املوضوع

 اإلجراءية بالغة من حيث أّن هذا يكتسي موضوع تعديل الدستوري أهّم

مسايرة تطور اجملتمع، وسّد الثغرات اليت تظهر عند التطبيق الفعلي  يهدف إىل

ئيس، والضغوطات لنصوص الدستور وفتح باب الُعهدات، وتوسيع صالحيات الر

 .الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان

فقه القانون الدستوري على أّن تعديل الدستور عملية تفرضها التطورات  ولذلك استقّر

 ة اليت يعيشها اجملتمع، كما ميكن أن يكون ذلكـة أو الثقافيـالسياسية أو االقتصادي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقّدمة تعديل الدستور يف النظام السياسي اجلزائري

10 

 

 .استجابة ملعطيات سياسية وقانونية دولية 

مة لعملي أفرز عدة نتائج، ُتجسِّد عدم االلتزام بالفكرة العالكن الواقع ا

ظروف احملي  وهي مسايرة مظاهر تطور اجملتمع و واألساسية للتعديل الدستوري ـ

إذ يتم تعديل الدستور لتحقيق مآرب وأهداف سياسية ال َتُمتُّ بِصلٍة لتطّور  الدولي ـ

اء التعديل الدستوري، حيث اجملتمع، بل خلدمة غاية سياسية معّينة ختتفي ور

تقوم السلطة باستغالل إجراء قانوني بهدف تحقيق مكسب سياسي لشخص أو فئة 

معينة أو حزب سياسي عن طريق ممارسة حق التعديل الدستوري، سيما بواسطة 

     ، (مجعية تأسيسية)االستفتاء الشعيب أو عن طريق الربملان أو اجمللس التمثيلي 

باعتبار هاتني الطريقتني هما الشائعتان على مستوى ـ ة حسب دستور كل دولـ 

 .هذا من جهة( أي االستفتاء أو الربملان) األنظمة السياسية

، الذي مبوجبه ينشأ (العقد السياسي)ومن جهة أخرى فإن أسلوب العقد 

الدستور يف الدول النامية، اليت ما زال فيها احلاكم يتقاسم السيادة مع الشعب 

عملية إعداد الدستور أو تعديله، وذلك من أجل تحقيق مصاحل ضيقة ويشاركه يف 

كالبقاء يف السلطة، أو لظروف حتمية، وذلك باستغالل نقص الوعي والنضج 

. لدى أفراد الشعب، وإضفاء الشرعية على عملية إعداد الدستور أو تعديله سياسيال

 يتم إال بتوافق إرادتني ، ال(حالة العقد السياسي)إّن تعديل الدستور يف هذه احلالة 

 (.إرادة احلاكم وإرادة األفراد)

: وقد استقّر الفقه الدستوري على اإلقرار بوجود أسلوبني لتعديل الدستور

حتى أصبح الدستور يوصف بذلك حبسب سهولة  ،األسلوب املرن واألسلوب اجلامد

 .أو صعوبة تعديله

 فغّيرت مسارها السياسي من ـّن الدول اليت مّستها التحوالت ـ اجلزائر مثال إ
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نظام احلزب الواحد إىل نظام التعددية السياسية متهيدا للدميقراطية، عرفت حراكا  

يف األنظمة يف النص الدستوري سعيا منها إلرساء نظام جديد يسمح هلا باالندماج 

د الفصل بني السلطات، وإقرار حقوق اإلنسان جسِّاليت ُت الدميقراطية احلديثة

ات العامة، وتكريس مبدأ التداول على السلطة لضمان التنمية الشاملة واحلري

أّن املمارسة الفعلية سرعان ما  املسار الدميقراطي واحلكامة، إاّل واملستدامة يف ظل

ُتظهر إّما عجزا يف النصوص الدستورية، أو فراغا ثابتا؛ مّما يستدعي اللجوء إىل 

 .التعديل لالستجابة للمستجدات

 البحث إشكالية

الدُّستور مرآة عاكسة ألوضاع اجملتمع، و هذه األوضاع يف َتغيُّر ُمستمر، وعليه 

يتعيَُّن على الدستور أن ُيجاري هذه التغريات، فيمَنَح للشعب إمكانية اختيار القواعد 

اليت تحُكُمه، فال جيوز إذن ألّي شعب أن َيرهن األجيال القادمة لألحكام والقواعد 

منوذج للُحكم واحلقوق واحلّريات، كما أّنه ال توَجد أهو ِلنفسه كاليت اختارها 

دساتري أبدّية، فاملؤسُِّس الُّدستوري الذي وضع الدستور يف وقت ُمعّين ال ميكُنه أن 

يّدعي بأّنه أكثر مُسّوًا من املؤسِّس الدستوري الذي ُيعبِّر عن إرادة الشعب يف وقت 

 ميِلُك أن ُيخِضع لقوانينه األجيال القادمة؛ وهلذا الحق، ُثّم إّن جيال من األجيال ال

وعلى امُلشرِّع الدُّستوري أن . السبب ينبغي أن َتخضع تلك الدساتري إىل التعديالت

ج يف أحكامها اإلجراءات اليت مُتكُِّن من ُمواكبة النص الُدستوري للتحوُّالت ُيدر 

 .وجتاوز النقائص احملتملة

لفكرة التعديل الدُّستوري؟ وهل هي ُمرتبطة بنوعية نظام فما هي األُسس الفلسفية 

 احلكم، أم مُبعطيات تطوُّر اجملتمع و تغيُّره؟
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ـ باعتباره  يستجيب فعليا إلرادة الشعب وما هو أحسن راب  إجراٍء لتعديل الدستور

 ـ؟در السلطة يف النظام الدميقراطي مص

ي أسلوب دميقراطي يستجيب للمعايري وهل األسلوب املعتمد من ِقبل امُلشرِّع اجلزائر

 الدستورية الدولية ولنظام احلكم املعاصر؟

وملاذا يتكرَُّر التعديل الدستوري يف كثري من البلدان حديثة العهد بالدميقراطية، يف 

استقرارًا ( التعددية السياسية)حنٍي َتعر ُف دساتري الدول العريقة يف الدميقراطية 

 نسبّيًا؟

 شخص احلاكم يف التعديل الدستوري؟وما مدى تأثري 

يف شخص احلاكم بعد انتخابه ليفعل ( ُتجمع)وهل اإلرادة الشعبية ميكن أن تنصهر 

 ما يشاُء بامسها؟

ثّم ما هي اآلثار السياسّية والقانونية للتعديل الدستوري على التنمية الشاملة 

 وحقوق األفراد؟( اجلماعية و الفردية)واحلريات العامة 

 منوذجًا عامليًا يف إطار العوملة؟أتعديل الدستوري ُيمِكن أن يكون وهل ال

 .وملاذا توجد جماالت تتضّمُن أحكامًا غري قابلٍة للتعديل، ومن أعطاها هذه احلصانة؟

يًا يتناول جتارب بعض الدول، ملوِعهذه التساؤالت تستدعي عرضًا فقهيًا 

حسب املتغريات السياسية  مرفوقًا بسرد تارخييٍّ حلاالت التعديل الدستوري

واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، مع الرتكيز على النظام السياسي اجلزائري 

إليراد مدى فعالية التعديالت الدستورية يف تطوير النظام السياسي وِخدمة أفراد 

اجملتمع ورفاهيتهم، أو خدمة السُّلطة احلاكمة دون مراعاة املعطيات اجلديدة يف 
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وظًا يف مناحي احلياة من جهة، املختلفة للُمجَتمع الذي َيعرُف تطّورًا ملح اجملاالت

 .كم أّن النظام الدميقراطي التعُدّدي حديُث العهد من جهة أخرىحُبو 

ويتطلب هذا البحث اقتطاع عّينات عملّية من التعديل الدستوري، مع 

، وخصوصًا األنظمة رى على اختالف أنظمتها السياسّيةُمقارنتها حباالت يف دول أخ

الدميقراطية الوضعية من حيث اإلجراءات أو املقاصد، بهدف استخالص الِعرب 

وتقديم املالحظات واالقرتاحات للقائمني واهليئات اليت ُيناط بها وضع الدستور 

 .لوطن وارتقاء بالدستور إىل مصاّف الّدساتري العريقة يف الدميقراطيةلوتعديله، خدمة 

 منهجية الدراسة

إّن كون الدراسة تنصبُّ حول البحث يف جوهر الدستور ويف النظام السياسي 

ُمتشابك ومتشعِّب بسبب ُجملة من  زائري، وكون تعديل الدستور موضوعاجل

املتغّيرات، إْذ أّن أساليب نشأة الدستور ختتلُف من األساليب غري الدميقراطية إىل 

يه إرادة واحدة لتعديل الّدستور، األساليب الدميقراطية، فأسلوب املنحة تكفي ف

بينما يتطّلب أسلوب التعاقد توافر إرادتني لتعديله، أّما التعديل يف األساليب 

 االستفتاء السياسي ـ جيب أن منّيز بنيطية فيختلف من االستفتاء الشعيب الدميقرا

 .إىل اهليئة النيابية والدستوري ـ

علمية املألوفة للّتحّكم يف املوضوع ألجل كّل ذلك جلأت إىل استخدام املناهج ال

 .من جهة، واالسرتشاد بها من جهة أخرى

فاستعملت املسح التارخيي مع املنهج التارخيي للوقوف على بعض احلقائق 

، وأرضية الوفاق الوطين م7181جويلية  71والنتائج، كقرارات مؤمتر الصومام، وأمر 

 .سّد فراغات دستوريةلة ُأِعّدت اليت ُتعترب إعالنات دستورية أو دساتري ُمصغّر
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واستعملت املنهج امُلقارن ملقارنة التعديالت الّدستورية اليت عرفتها معظم دول العامل، 

احلراك السياسي والدستوري يف األلفية  كفرنسا، وبعض الدول العربية يف ظّل

 الثالثة، وخصوصا بالنسبة لدولة تونس الشقيقة اليت استطاعت أن ختُرج بدستور

توافقي من خالل انتخاب جملس تأسيسي، وال َرْيَب أّن التعديالت اليت سوف 

 .يعرفها الدستور التوافقي ستخَضُع إلرادة الشعب

 كما استعملت املنهج الوصفي واملقارن  يف تعديل الدساتري، بسرد املنظومة القانونية
عديله، واستخالص اليت يتضّمنها الدستور أثناء إعداده، واملنظومة القانونية بعد ت

النتائج من عملية التعديل ومقارنة هذه املنظومات القانونية مبنظومات تتضمّنها 

دساتري دول أخرى؛ كما وّظفُت املنهج التحليلي يف تحليل اخللفيات اليت يستند 

عليها املوضوع، أّما املنهج االستداللي فقد أخذ حّصة األسد يف كل مراحل البحث، 

 .نها اخلامتةراسة اليت تتضّموخصوصا نتائج الد

 الصعوبات اليت واجهت إعداد البحث

تتمثل هذه الصعوبات يف عدم تناسب املوضوع مع العامل الزمين، وذلك 

، وقّلة املراجع املتخّصصة، ألعمال املتعلقة بالوظيفةبسبب االلتزامات العائلية وا

 .إضافة إىل قّلة الباحثني يف موضوع تعديل الدستور

إّن هذا العمل املتواضع مثرة جمهودات مبذولة طيلة سنوات، أحَسُب وعليه ف

أّنها ستكون لبنة أساسية يف بناء صرح كبري، يقتضي حبثًا متواصاًل وعميقًا، من 

ز بالثبات واالستقرار، على أجل املساهمة يف بناء دستور توافقي شامل ومتكامل يتمّي

 .غرار دساتري الدول العريقة يف هذا امليدان

ستكون هناك  مالحظات وانتقادات، فاقرتاحات   ودون شّك ـ وككّل عمل ـ

أمتنى أن يفيدني بها أعضاء جلنة املناقشة املوّقرة، وأساتذتي وزمالئي الطلبة 
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الوقوف عليها، ومنه حماولة النقائص و والباحثني يف هذا اجملال، من أجل تدارك

 .معاجلتها يف أحباث مستقبلية أخرى

 :، قّسمت هذا البحث إىل بابنياملطروحة اإلشكاليةوملعاجلة  

 أصلها، أساليب نشأتها، أنواعها وتعديلها: الدساتري: الباب األول
 .أصل الدستور والعقد السياسي:الفصل التمهيدي

 أساليب نشأة الّدساتري وتعديلها:الفصل األول

 أنواع الدساتري: الفصل الثاني

 ة السياسية اجلزائرية وتعديلهاالّدساتري يف األنظم:الباب الثاني

 النظام االشرتاكي  الدساتري وتعديلها يف ظّل:الفصل األول

ى والرقابة عل االنفتاح االقتصادينظام الّدساتري وتعديلها يف ظّل النظام :الفصل الثاني

 .الدستورية التعديالت
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 األّولالباب 
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 نواعها وتعديلهاالدساتري، أصلها، أساليب نشأتها، أ :الباب األول
ن الذي يتضّم( اإلطار املفاهيمي)نتطّرق يف هذا الباب إىل الفصل التمهيدي 

كمدخل وخلفية ملصطلح الدستور وتعديله والعقد السياسي،  بعض املفاهيم والتعاريف

 .للموضوع، ويساعد على اإلحاطة جبوانبه املختلفة

ة الّدساتري، ثّم الفصل ج على الفصل األول الذي يتضّمن أساليب نشأعّرُنثّم 

 .الثاني الذي يتناول أنواع الّدساتري
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 والعقد السياسي الدستور أصل: الفصل التمهيدي

واملقصود  وتعريفاته نتناول يف هذا الفصل األصل التارخيي لكلمة الّدستور

منها، وكذا تعديل الّدستور من الناحية اللغوية واالصطالحية ومعنى التعديل يف 

على العقد  بإطاللةنقوم  ، ثّمواألنظمة اليت يشتبه بها ات الالتينيةبعض اللغ

 .يف إعداد وتعديل الدستور من أهمّية بالنسبة للدول الناميةالسياسي وما له 
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 الّدستورمفهوم : األّولاملبحث 

يف )إّن مفهوم الّدستور ضارب يف القدم، حيث ظهر يف احلضارة اليونانية  

املفهوم عرب احلضارات؛ وقد ساد الُعرف يف القبيلة والعشرية ، وتطّور هذا (أثينا

وبعض الدول قبل ظهور الّدستور،الذي مل يعرف النور إاّل مبجيء فالسفة القرن 

 .السابع عشر، الذين وضعوا نظريات يف هذا السياق مّسيت بالنظريات العقدية

 الّدستورتعاريف : األّولاملطلب 

اعتبارها دخيلة على القاموس با لغويا هتعريفوتور نتطرّق إىل أصل كلمة الّدس 

السياسي والقانوني العربي، ثّم التعريف االصطالحي، وما يلتبس بالّدستور من 

 .النظم، وكذا تعاريف تعديل الّدستور اللغوية منها واالصطالحية

 الدستور أصلنة :األّولالفرع 

اقتبستها اللغة  ،عربيأمجع الفقهاء على أنها ليست من أصل الّدستور كلمة  

. العربية عن الفارسية عقب االتصال بني العرب والفرس بعد الفتوحات اإلسالمية

وهي كلمة تعود جذورها إىل اللغة البهلوية القدمية، وقد أصبحت يف اللغة الفارسية 

املعاصرة تعين القاعدة أو القانون، وقد أطلقها العثمانيون على دستورهم األول الصادر 

 .بينما يعود أصلها يف احلضارة الغربية إىل التأسيس والبناء (1)م،0172عام 

 أصل الكلمة لدى العرب: أّواًل

فردة دخيلة على اللغة العربية مثلها يف امُل أّنع أهل االختصاص على جِمُي

راطية ذلك مثل العديد من مفردات القاموس السياسي والّدستوري العربي كالدميق

 .والقانون والربملان
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 ،وتعين القاعدة" دست" Préfixe األّول: نيالكلمة يف حقيقتها تركيب من شّقو

 .وتعين الصاحب" ور" Suffixe والثاني

."صاحب القاعدة" إيتمولوجياالّدستور تعين عند الفرس يف قاموس فكلمة وبالتالي 
(1) 

ك وضوابطه أو ِلجمع فيه قوانني امَلفردة تعين الدفرت الذي ُتكانت امُل ،ويف اللغة األّم

 (2).كتب فيه أمساء اجلنود وأرزاقهمُت

العرش أو كرسي  "احُلكم ودسُت"، مصدر اجمللس أو الوزارة "ستالّد"ويعين املقطع 

.احُلكم
 استعملها ،الذين أشاعوا املفردة يف وس  اجملتمع العربي األتراك ولعّل(3)

رف إىل إتيان أمر ما على املفردة تنص ة أخرى أّنا يعين مّرعمومهم من دون ضب ، مّم

 .الوجهة املشروعة أو املستقيمة

 انفراطلفت االنتباه حول حضور املفردة يف وس  اجملتمع العربي هو عدم ُي الذي إّن

ي االستعمال الرتكي فالتبّن ّمفهي بالرغم من املولد الفارسي، ُث ،معناها األصلي

مدلوالت متناقضة، وال  إىلنزلق مل تفقد معناها ومدلوهلا، فلم ت أّنها إاّل ،العربي

 موِّالذي يوحي بالُس األصليفالكلمة حافظت بشكل دقيق على معناها  .ةبمتشّع

.ن واحدآوالقانونية يف 
(4) 

 أصل الكلمة لدى الغرب: ثانًيا

ي يعود بنفس املعان ((Constitution يف اللغات ذات األصل الالتيين فلفظ اأّم

 :ومنها ونفس املفردات

(Composition) :التكوين وتعين 

                                                           
 .15م، ص5115، دار اب  الندمي للنرش والتوزيع، اجلزائر، 0يوسف حايش، يف النظرية ادّلس تورية، ط. 1
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(Arrangement) :التنظيم وتعين 

(Forme): وتعين الشكل 

(Structure) :تعين اهليكلو 

وتعين  (Construction)تكاد تؤول إليه هذه املصطلحات هو  الذيوبالتالي فاملعنى 

ك على تل ّلـ لتُد وما القدميةيف رـ ستعمل كلمة دستور كانت ُتف اوإًذ .البناء أو اإلنشاء

 .خذها األباطرةالتدابري التشريعية اليت كان يّت

ى له كما استأثر بتوظيف اللفظ يف أقرب معًن قد (Justinien) ويكاد يكون جوستينيان

 أّما ،"صدرها احلاكمجمموعة القوانني اليت ُي"هو عليه اليوم، حبيث كان يقصد به 

 ،"خالقية والروحيةالقواعد األ"نعت به يف عهد امللك هنري الثاني فقد أصبحت ُت

حيث مل يكن لفظ الدولة  ،روكان ذلك يف غضون القرن احلادي عشفانزلق عن معناه 

وامللوك  ،وكانت السُّلطة موضوع جتاذب بني الكنيسة من جهة ،قد ظهر بعد

 .من جهة أخرى واألرستقراطيني

فردة تشري يف نفس الوقت إىل كانت امُل ،ويف القرن الرابع عشر يف فرنسا

فت من ِصاليت تعارفت عليها الطبقة السياسية واليت ُو" املبادئ"ىل إو" لقانونا"

.خالهلا قواعد ترتيب امللكية وإرسائها، وتثبيت وتحديد شرط العرش
(1) 

قد سبقته مفردات ف ،"الّدستور"مثل  ةفردئ والدة ُمهّيهذا الوضع مل يكن لُي إّن

 .وغريها ...النشرية ،الوثيقة ،العهد ،امليثاق: ر عن ذلك الوضع منهاعّبأخرى كانت ُت

جوان  02جنليزي الصادر يف اإل (Magna Carta)عترب امليثاق األعظم املقناكارطاوُي

 ا تنازال عنإّم ،وثائق أخرىو ياتن احلّرويتضّم ،ساتري احلديثةللّد من  أّول م0502

                                                           
 .11، 11يوسف حايش، املرجع السابق، ص ص .1
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.احُلكم من جوانب ا لبعٍضا ببعض احلقوق أو اقتساًمبعض السُّلطات أو اعرتاًف
(1) 

 ى بالّدستورسّمُي الفلسفة السياسية فظهر ما ه إىلجد لفظ الّدستور طريقولكن باملقابل َو

ها كانت وكّل ،، والّدستور الطبيعي، والّدستور امُلطلق وغريها من التسمياتاالجتماعي

.وألزُم هو أعلى وأعمُّ ما لىع تدلُّ
(2) 

 رللّدستوالتعاريف االصطالحية  :لثانيالفرع ا

ني من جهة، وتحّدد احلاكِم اختصاصاتن قّنقانونية وسياسية ُت آلية الّدستور

حبيث تغدو مبثابة حاجز  ،واجلماعات من جهة أخرى األفرادحقوق وواجبات 

 جمموعة من القواعد القانونية اليت تحّدد نُّفيُس ،ول دون االنفراد بالسُّلطةقانوني حُي

ب عليهم احرتامها اليت يتوّج األساسيةبادئ ام من خالل تحديد املّكُسلطات احُل

.واجلماعاتاألفراد خصوصا تلك املتعّلقة حبقوق 
(3) 

 الذيه تعبري سياسي عن طبيعة اجملتمع ف الّدستور بأّنعرَُّي آخرومن منظور 

الّدساتري أفضل ئل عن حينما ُس "صولون"الفقيه اليوناني  ّدُرض عنه، لذلك مل ييتمّخ

مبعنى تحديد من  الشعب الذي  (4)."زمن أّيعب سيعطي ويف ش قل ألّي" :فأجاب

ه جمموعة فه البعض بأّنعّر كما سُيعَطى له هذا الّدستور مع تحديد احلقبة الزمنية؛

.األفرادحّدد العالقات بينها وبني ن شكل الدولة ونظام احُلكم وُتبّيقواعد أساسية ُت
(5) 

 .يكون قانونا أساسيا أنقبل  ه رمٌزأّنف الّدستور برِّفُع ،وقد اعتربه البعض رمزا

سة للدولة مثلما حدث يف الواليات املتحدة ه الوثيقة  املؤسِّيظهر الّدستور بأّن

 ر عن ميلعّبوهو ُي ،وبعض الدول اليت نشأت عقب عملية تصفية االستعمار األمريكية

                                                           
1  . Carl Schmitt, Théorie de la Constitution, Traduit par Liliane Derodne, Presse universitaire de France, Paris, 1993, P.P 178, 179. 
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 (1.)اجملتمع الدولي يف حالة االعرتاف بها إىلالدولة وانضمامها 

 ةـة سياسيـنيُب ىـإلر ـشية الّدستور ُتـكلم ّنأب اآلخرالبعض  َيعترُباق ـفس السيي نـوف

ا عرف كل دولة وحدة سياسية وتنظيمَت دولة حمّددة، إْذ إطارمشولية ملموسة يف 

كم حبيث يطبع احلدود القانونية حُل ،التشريع األساسي ل هلا حّقخيّو اجتماعيا

را جيعل من الّدستور مؤّش ،األمر الذيسواء ّدالدولة جتاه الفرد واجملتمع على ح

.قويا على وجود الدولة الدميقراطية
القانون الضاب  لشكل الدولة  بأّنهأيضا  فعّرُيو (2)

.لطتها إزاء األفرادونظام احُلكم فيها ومدى ُس
(3) 

والّدستور هو العمل القانوني امُلنشأ من طرف ُسلطة خاّصة، يتوّلى من أعلى درجات 

اول وممارسة وانتقال وتدئر األعمال القانونية من تنظيم تيبية التحكم يف ساالرتا

.وهيكل الدولة، وخلق األعمال القانونية األساسية، وحقوق األفرادللسُّلطة،
(4) 

الّدستور سواء فيما إىل اب هذه التعاريف ختتلف حسب نظرة الفقهاء والكتُّ

تعريف الّدستور بناء على  إىلق ّروسوف نتط ،أو الشكلي يتعّلق باجلانب املاّدي

 .    املعيار املاّدي واملعيار الشكلي

 املعيارية يف تعريف الّدستور :الثالثالفرع 

فق تعريف الّدستور ميكن أن يتحّدد و  أّنجرت العادة يف الفقه الّدستوري على 

 .املعيار الشكلي أو املعيار املوضوعي: أحد املعيارين التاليني

 وباهليئة أو العضو ،أساسا بالشكل اخلارجي للقاعدة كلي بوجه عام يعتدُّواملعيار الش

                                                           
دريس،ا بوكر . 1  .22ص م،5111دار الكتاب احلديث اجلزائر،  الوجزي يف القانون ادّلس توري واملؤسسات الس ياس ية، ا 
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 .115اجلديد للطالب، املرجع السابق، ص القاموس .3

4. La constitution est l’acte juridique élaboré par une autorité spéciale, qui, au plus haut degré de la hiérarchie des actes 

juridiques règle la dissolution, l’exercice et la transmission du pouvoir, la structure de l’état, la création et le régime des 

principaux actes juridiques et les droits des individus.  
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 املعيار الُعضوي يف حني أّن ؛ى أيضا باملعيار الُعضويالذي أصدرها، وهلذا فهو يسّم

وهلذا  ،تهاحتواها وماّديرتكز على موضوع القاعدة القانونية وُم ـمأخوذا يف ذاته  ـ

 .ى أيضا املعيار املاّديفهو يسّم

 :أنفسنا يف الواقع أمام تعريفني كما سنرى جنُد ،من املعيارين لٍّوباستعمال ُك

 وفقا للمعيار الشكلي الّدستور تعريف: أّواًل

ن نظام احُلكم بّيه الوثيقة األساسية اليت ُتف الّدستور من هذه الزاوية بأّنعّرُي

قواعدها  بأّن (1)يقة األساسيةز هذه الوثة فيها، وتتمّيم السُّلطات العاّمنّظيف الدولة وُت

ه ال وأّنـ، اليت هي أعلى من السُّلطة التشريعية العادية  ـ تضعها السُّلطة التأسيسية

ة وتعقيدا من اإلجراءات باع إجراءات خاّصة أكثر شّدبإّت ميكن تعديل تلك القواعد إاّل

 .بعة يف تعديل القوانني العاديةاملّت

ستور من وجهة نظر املعيار الشكلي ينطبق فق  تعريف الّد ضح أّنومن هنا يّت

 ستبعد من ناحية الّدساتريفهذا التعريف الشكلي َي ؛على الّدساتري املكتوبة اجلامدة

تلك الّدساتري اليت ميكن تعديل  ،ستبعد من ناحية أخرى الّدساتري املرنةالُعرفية، وَي

.نني العاديةبعة يف تعديل القواّتباع نفس اإلجراءات امُلقواعدها بإّت
(2) 

ه أّن إاّل ،سم بها املعيار الشكلي بشأن تعريف الّدستوربالرغم من املزايا اليت يّتو

 :بل الفقه ميكن حصرها يف النقاط التاليةض النتقادات عديدة من ِقتعّر

الكيان ة مثل إجنلرتا وـالُعرفي ي دول الّدساتريـور فـود دستـار وجـإنك .

د قواعد دستورية بل جمّر ،فيها وثيقة دستورية مكتوبة اليت ال يوجد... الصهيوني
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 االستناد إليهن شكل الدول ونظام احُلكم فيها، فاملعيار الشكلي ال ميكن بّيُعرفية ُت

 .الدول لّ للّدستور ينطبق على ُك لتقديم تعريف ُمطلق

م تعريفا قّداملعيار الشكلي ال ُي ى نظام الّدساتري املكتوبة، فإّنيف الدول اليت تتبّن .

د يف وَرشامال للّدستور، فالكثري من القواعد ذات الطبيعة أو القيمة الّدستورية، ال ُت

كإعالن حقوق اإلنسان واملواطن الصادر عن الثورة الفرنسية عام  ،الوثيقة الّدستورية

يف  نّص هلا قيمة دستورية رغم عدم وجود أّي م0512مة دستور وكذلك مقّد م،0715

 (1).م0521لفرنسي احلالي الصادر عام الّدستور ا

الّدستوري ال يف  صدرها يف الُعرفد َمهناك قواعد قانونية هلا طبيعة دستورية جِت .

اليت  م0515لما جرى يف لبنان قبل اعتماد اتفاقية الطائف عام مث ،وثيقة الّدستور

ن رئيس من أن يكو ـ سنة يف لبنان 02اليت دامت ـ جاءت يف نهاية احلرب األهلية 

ورئيس  ،(نةا من السًُّمسِلُم)ا ًينِّورئيس احلكومة ُس ،(امسيحًي)ا ًيناجلمهورية مارو

 (2).عليها يف وثيقة الّدستور نّصهذه قواعد ُعرفية مل ُيو ا،جملس النواب شيعيًّ

بعض القواعد  إعطاءي إىل االستناد إىل املعيار الشكلي يف تعريف الّدستور يؤّد إّن.

 م0111فالّدستور الفرنسي لعام  ؛عترب كذلكها ال ُتالّدستورية، رغم أّن صيغة القاعدة

الثامن  األمريكيوالتعديل الّدستوري ؛ ن إلغاء عقوبة اإلعدام يف اجلرائم السياسيةتضّم

نقل املشروبات  أوبيع  إنتاج أوحظر ":م0505 األّولكانون  02يف  عشر الذي أقّر

اخلاضعة  األراضيومجيع  األمريكيةحدة يات املّتالوال إىلاستريادها  أورة ِكْسامُل

 ".ربتصديرها منها الستخدامها يف أغراض الشُّ أولطتها لُس
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 ،حبكم طبيعتها دستوريًة عّدبعض املوضوعات اجلوهرية اليت ُتل إغفال الّدستور.

دها قانون ا حّدوإمّن ،ة والية اجمللس النيابيد مّدفالّدستور اللبناني مل حيّد

وينتقد معظم الفقه اللبناني ترك تحديد هذه  ؛بأربع سنوات األوىلته اب يف ماّداالنتخ

 (1).ةالعاّم اجلوهرية يف تنظيم السُّلطات األمورمن  أّنهاة للقانون العادي، ويرون املّد

تعريف جامع  إعطاءشف عن قصور املعيار الشكلي يف كهذه االنتقادات ت إّن

 أكثرالفقهاء هلجر هذا املعيار والبحث عن معيار غلب أا دفع مّم ،ومانع للّدستور

 .اعتماد املعيار املوضوعيهم إىل معظم اّتجهحيث  ،ةدّق

 وفقا للمعيار املوضوعي الّدستور تعريف : اثانًي

ه القواعد القانونية ميكن تعريف الّدستور من زاوية املعيار املوضوعي بأّن

ن شكل الدولة ونظام احُلكم بّيُت أيدولة، د النظام السياسي يف الحدُِّتاألساسية اليت 

ة والعالقة بينها من ناحية، والعالقة بني هذه السُّلطات ها العاّمم ُسلطاِتنّظفيها، وُت

الشكل  ،أوصدرة القاعدةالنظر عن اجلهة ُم غّضِب ،من ناحية أخرى ادواألفر

.خذة إلصدارهاواإلجراءات املّت
(2) 

ن الّدستوري يأخذون باملعيار املوضوعي يف ولكن إذا كان معظم فقهاء القانو

عترب قواعد دستورية هم خيتلفون يف تحديد املوضوعات اليت ُتفإّن ،تعريف الّدستور

 .طبقا هلذا املعيار

عترب دستورية حبكم طبيعتها أو جوهرها، ُت اليتاملوضوعات  أّنفالفقه الفرنسي يرى 

 .ةمل السُّلطات العاّمهي تلك اليت تتعّلق بنظام احُلكم يف الدولة وع
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 هو أّنوغلب الفقهاء أعن رأي  )*(ر الفقيه الفرنسي جوليان الفريرييعّبو

املبادئ و، ن طبيعة الدولةبّين القواعد اليت ُتيتضّم ـ طبقا للمعيار املوضوعي ـ الّدستور

 .ة أو العالقة بينهااملتعّلقة بنظام واختصاصات السُّلطات العاّماألساسية ة العاّم

عترب دستورية املوضوعات اليت ُت أّنفق على ّته يكن إذا كان الفقه يف جمموعول

 أّن الفقهاء إاّل ،ةـام احُلكم يف الدولـي تلك اليت تتعّلق بنظـا تنحصر فـحبكم طبيعته

 .املوضوعات اليت تتعّلق باملذهب االجتماعي واالقتصادي للدولة ّصاختلفوا فيما خي

ار الطبيعة الّدستورية هلذه املوضوعات، واعتربوها نكإىل إغلب الفقهاء أفذهب 

باسم السياسة  أخرىبة للحكومة وجهات وِجسياسية واقتصادية واجتماعية ُم اأهداف

 إىليف حني ذهب عدد من الفقهاء األهداف؛ ومن مّثة تحقيق تلك  ،ة للدولةالعاّم

حصر فق  يف تلك اليت طبيعتها ال تن كمعترب دستورية حُباملوضوعات اليت ُت أّناعتبار 

املوضوعات  إىلى بل تتعّد األفراد،يات تتعّلق بنظام احُلكم يف الدولة وحقوق وحّر

 .السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدولة اإليديولوجية اليت تحّدد

 لّدستور مضمونال ّنإ" :قائال (Burdeau) يذهب الفقيه بوردو اإلطارويف هذا 

حّدد األشخاص أو اهليئات اليت تعمل باسم الدولة، فهو من ناحية ُي: مزدوجا

د االجتاه حيّد أخرىوكيفية ممارستها، ومن ناحية  وحيّدد اختصاصاتهم

."ينبغي أن تعمل يف إطاره هيئات الدولة اإليديولوجي الذي
(1) 

يف حقيقة األمر مع طبيعة  يتالءمالتجديد للموضوعات الّدستورية  اهذ إّن

 واليت م،0572 و م0521اتري اجلزائر ـكدس ،اتري الربامجـى بالّدسّمساتري اليت ُتـالّدس

 .ق هلا الحقاسوف نتطّر
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يدّق التمييز من وجهة املعيار الشكلي حيث يتمّيز الّدستور عن : وصفوة القول

غريه من األعمال القانونية األخرى بكونه ُيَتبّنى من طرف اجلهة اخلاّصة واليت هي 

أحكامه ( ُمراجعة)تعديل ، كما أّن الناخبنيممثلي  وأاء الشعب عن طريق االستفت

ختضع هي األخرى الحرتام إجراءات خاّصة ُمختلفة عن تلك املّتبعة يف األعمال 

 .القانونية األخرى وباخلصوص التشريعية

ا من وجهة املعيار املاّدي أي من وجهة نظر حمتواه، فإّن الّدستور يُضّم جمموعة أّم

تها عترب بطبيعتها دستورية، وال ميكن أن تكون إاّل كذلك؛ ويف مقّدممبادئ وأحكام ُت

 ...بتوزيع وتنظيم السُّلطة وتحديد االختصاص وتعداد احلقوق واحلريات ما يتعّلق

إّن حماولة تطابق املعيار الشكلي واملاّدي مًعا يظّل غري ممكن يف كثري من 

لة مادية متمّثلة يف القوانني األحيان، حبيث أّن املعيار الشكلي حيتاج إىل تكم

الُعضوية اليت رغم عدم توافرها على قيمة دستورية ُمطلقة، إاّل أّنها ُتشكِّل بطبيعتها 

مواد دستورية حبسب موضوعاتها، كما أّن ختّلف الّدستور الشكلي ـ كما يف اجنلرتا 

مينع من  واململكة العربية السعودية ونيوزيلندا ودول أخرى ـ ال الكيان الصهيونيو

ويف نفس السياق فإّن دستورا شكليا ُيمكن أن َيُضّم مسائل ال ميكن  وجود دستور مادي

 (1).اعتبارها من وجهة املعيار الشكلي ذات طبيعة دستورية

 يلتبس به من األنظمة وما الّدستور: الثانياملطلب 

وبعض األنظمة، منها امليثاق الذي يشمل على يوجد التباس بني الدستور  

املبادئ األساسية للدولة ويشرتك مع الّدستور يف ذلك، وأّما القرآن الكريم فيعترب 

دستورا للدولة اإلسالمية وهو أعّم وأمشل من الدستور الوضعي رغم التباسه معه يف 
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بعض األحكام، كما يشتبه الدستور باحلكم الوضعي يف قضية تحديد نظام احلكم 

 .ما يليللدولة، وسنتناول ذلك بالتفصيل في

 القرآن الكريم:  األّولالفرع 

   اة اإلنسان السياسيــة واليت ليستـيحل ا من كون الّدستور هو الناظمـنطالقا

 ورا،بلـي القرآن دستـه ككّل، يأبى البعض إاّل أن ُيسّمـاتـق  من حيـسوى جزءا ف

 .ويرفض أن يكون غري القرآن دستورا للدولة اإلسالمية

الّدستور لذاته بأّنه  صُفمن تأجيجه، ويف مقدمة ذلك َو يدوهلذا اجلدل ما يز

، والقرآن الكريم أجدُر بهذا "جمموعة املبادئ اليت َتحكم األّمة" شيء وقبل كّل أّواًل

مبادئ "ولكّن القرآن أمشل واملبادئ اليت يتضّمنها هي يف احلقيقة  الوصف،

سه وبالتالي مصدرا ، وهو بهذا املعنى يكون أحد مصادر الّدستور نف"املبادئ

 .وليس دستورا باملعنى الشكلي للكلمة( Constitutionalisme)للّدستورية 

 ، فهل يكفي تقنني مفردات القرآن حتى يصبح دستورا؟وإذن.

ِلُمشكل الّدستور اإلسالمي  (La Solution Simpliste)إّن هذا احلّل التبسيطي 

لدخيل اإلنساني على أحكام القرآن ال يفيد يف شيء ألّن املشكل األساسي كامٌن يف ا

وهي مقّننة وُمدسرتة ألّنها ستفقد كّل ُقدسيتها وجالهلا القرآني،وُتصبح نصًّا تأويلًيا 

ال ميكن بأي حال من األحوال أن يرقى إىل درجة الّنص القرآني يف أصله،ومن مّثة 

.زييفيفقد ُقرآنيته ليصبح نّصا سياسًيا ُمعرًَّضا لشّتى أنواع الفهم والت
(1) 

هو احلل؟، أم " اعتماد الدين عنوانا من طرف الدولة"هل ميكن أن يكون الّنص  أم.

 هو احلل؟، أم هما معا؟ للقانوناعتماده مصدرا 
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لقد ُوجدت أمثلة خمتلفة على هذا تقريبا يف كل دساتري الدول اإلسالمية، 

من وجود ولكن ظّلت شعارات مل جتد لنفسها سبيال على أرض الواقع، بالرغم 

يف اعتقادنا ـ مل ُتوفَّر لكليهما الشروط  جتربتني عملّيتني متمّيزتني يف الواقع ومازالت ـ

املوضوعية للتأّكد من مدى جناحهما، إّنهما جتربتا كلٍّ من اململكة العربية 

.السعودية، واجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
(1) 

جزاء منه ـ كما يف باكستان أّما الوقوف فق  عند تطبيق اجلانب الشرعي أو أ

وليبيا وموريتانيا وغريها ـ دون تأسيٍس للسُّلطة السياسية و فق منظور قرآني أصيل، 

أو على األقّل يتغّذى من منوذج اخلالفة اإلسالمية الراشدة، فهذا ال ُيعّد ـ يف نظر 

ليت هي البعض ـ دستوًرا إسالمًيا أو قرآنًيا، ولعّل هذا راجع إىل خاّصة الشريعة ا

صاحلة لكّل زمان ومكان، فال تحتمل التحرير العميق، بينما ُيعترب القانون الوضعي 

 .والذي يكون الّدستور أحد جوانبه صورة زمانه ومكانه وشعبه

 النسبية من جهة أخرى،طالقية من جهة، ووبالتالي فالتوفيق بني معطى اإل

.ـ حالًّ يّتفقون عليه مفكرينهو الشكل الذي مل جيد له املسلمون ـ ساسة كانوا أو 
(2) 

 امليثاق: الثانيالفرع 

 وغالبا ما ُتوظَّف امُلفردة ألجل الداللة ُيعترب امليثاق أقرَب ما َيلتبُس بالّدستور،

 .(Pacte) و  (Acte)ويف الفرنسية جند " العهد"على الّدستور، وأحيانا ُيفضَّل عليها 

دئ األساسية للدولة، وكثريا ما ُتعتمد وفق وامليثاق عبارة عن وثيقة تشتمل على املبا

 .طقوس إجرائية جدُّ خاّصة توحي بهيبة املوقف واملوضوع
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ومن ممّيزات هذه الطقوس ذلك االلتزام الذي ُيبديه الطرفان حيال الوثيقة والذي 

وهلذا الغرض ُتعرض يف كثري من األحيان على  (1)،يتمّثل يف احرتامها حلّد التقديس

 .جل التصديق عليها وتزكيتهااألّمة من أ

، واآلخر ُيمّثل (كامللك مثال)والعملية إمّنا تتّم بني طرفني أحدهما ُيمّثل السُّلطة 

 (.طبقة اجتماعية أو فئة خنبوية أو مجاعة ُمنتَخبة)احملكومني 

وكثريا ما ُيستخدم  احُلكم، ويشمل امليثاق املفاهيم السياسية والفلسفية أكثر منه قواعَد

كان امليثاق الوطين هو املرجع الروحي للّدستور )وع دستور أو مرجًعا له كمشر

ِمثله  ، وَيصُلح أن يعترب مصدرا من مصادر الكتلة الّدستورية،م0572عاملاجلزائري 

ومل تكتسب الصفة  ِمثل الديباجة اليت هي جزء من الّدستور متّهد ألحكامه،

 (.تلة الّدستورية إاّل بواسطة القضاء الّدستوريالقانونية إاّل الحقا ومل َتُعد جزءا من الُك

مجيع أحناء العامل  ظهرت املواثيق يف تاريخ الفكر السياسي والّدستوري يفقد و

 َيشهد به اإلنسان" عهدا"منذ ظهور التكليف السياسي، حيث ميكن أن يكون امليثاق 

 .العباد" وسيس"على عمل شيء ما، وفيما خيّصنا إّنه " قوة خارقة"على نفسه أو 

ميثاق "مع الفصائل القبلية املكوِّنة جملتمع املدينة ميثاقا ُسّمي «وقد أبرم الرسول

 .عند البعض" املدينة ودستورها

 نم ميثاًقا مع األرستقراطيني تنازل هلم مبوِجبه ع0502عام " Jean Sans terre"وأبرم 

، ومنح  "Magna carta":بعض حقوق املشاركة يف إدارة اململكة وهو ما ُيعرف ِبـ

الذي َقِبل  م0111ميثاقا للفرنسيني، ُثّم تاله ميثاق  م0101عام " لويس الثامن عشر"

 .واملعدَّل من طرف اجملالس" لويس فيليب"به 

                                                           
.15رجع السابق، صامل، يشيوسف حا.  1 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب األول ـــــــــــــ الفصل التمهيدي ي اجلزائريتعديل الدستور يف النظام السياس

32 

 

إّن املواثيق اليت شهدتها فرنسا وقبل ذلك بالد املسلمني وبالد اإلجنليز، تكاد 

حدِّد العالقة بني السُّلطة وأفراد تكون ذات طبيعة دستورية، ألّنها يف غالبها ُت

.اجملتمع، وتشمل كثريا من احلقوق اليت تعرتف السُّلطة بها
(1) 

  وقد عرفت الدولة احلديثة هذا النوع من الوثائق الّدستورية، كما شهد تاريخ اجلزائر 

السياسي والّدستوري عّدة مواثيق، منها ما هو سياسي كميثاق طرابلس، ومنها ما هو 

.م0572ي وسياسي كميثاق دستور
(2) 

ة فهي ومن مّث وُتعترب املواثيق جزءا من مبادئ األّمة اليت ُتستفتى حوهلا،

 .، ولو حلني من الدهرجزء من الكتلة الّدستورية

إّن كلمة ميثاق ذات داللة عميقة يف نفوس األفراد،وهي ترمز إىل العهد، ـ كما 

الذي َيحمل تكليفا ــ (3)"واًلُئْسَم اَنَك َدْهالَع نَِّإ ِدْهَعوا باْلوُفُأَو: "جاء يف قوله تعاىل

مقّدًسا ويتضّمن التصحيح على االهتمام باملبادئ اليت يتضّمُنها،وهلذا ليس من 

.الغريب أن جنَد الكلمة تعود يف أزمة األزمات وُتستعمل كرباط َيجمع أفراد الشعب
(4) 

 (املفهوم الوضعي) احُلكم أسلوب: الفرع الثالث

ـ والذي وجد منذ األثينيني يف خطب  املفهوم التقليدي لكلمة الّدستور إّن

 ".احُلكم"يلتبس مبعنى " دستور"ومعنى كلمة  ـ "أرسطو" ، وكتابات "باركليس"

الّدستور هو نظام خمتلف أمور املدينة، وباخلصوص ما : ولقد جاء يف كتاب السياسة

ة ومن ثّم احلكومة السُّلطة العليا يف املدين ملُكأمر َت تعّلق بالسُّلطة السيدة، ويف كّل

 .معنى واحد اإذا الّدستور واحُلكم هلم ...فالّدستور هو احُلكم
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استمّر هذا املفهوم يطغى على النقابات عموما والفهم السياسي خصوصا إىل 

زمن غري بعيد وبالضب  إىل عصر األنوار، وانتقل مع ازدهار الوضعوية اليت كان 

قبل ذلك َأّسس مبادئها يف االجتماعيات إىل " Auguste Comteأوغست كونت "

يف كلمات دقيقة " :كما يلي م0711" اللورد يولني غربوك" معنى آخر ُيلخّصه

 (1)ة القوانني واملؤسساتتعيني جمموع( دستور)ومناسبة، جيب من خالل كلمة 

لألسلوب الذي  والتصرفات املنبثقة عن مبادئ عقلية واليت تساهم يف التنظيم العام

 ".تبتغيه جمموعة بشرّية ما حلكمها

الوصف الشكلي وهو ما اّتصل : التمييز عند متاثل الّدستور باحُلكم بني ويدّق

باألفعال وبالوسائل القانونية من أجل إثباتها، وبالقوالب القانونية اليت ُتصّب فيها 

ا وُتنِشأ مراكز قانونية؛ هذه األفعال لتعطي يف النهاية تسميات دستورية ُترتِّب حقوق

إّن هذه األمور ال ميكنها أن تتّم إاّل استنادا لقواعد وإجراءات ُتصّنفها الوثيقة 

 .الّدستورية، تكون املرجع الشرعي النهائي

دميقراطيًا كان أو غري )والوصف املاّدي للّدستور هو ما اتصل بالنظام 

مركزيًا كان أو )، وبالتنظيم (َمَلكيًّا كان أو مجهوريًا)، وباألسلوب (دميقراطي

، فالّدستور اإلجنليزي ...الّدستور دميقراطي، مجهوري، ملكي: ، فُيقال(فيدراليًا

 (2)... َملكي نيابي، والّدستور الفرنسي دستور مجهوري

 الّدستورتعديل  تعاريف: الثالثاملطلب 

أو ُيحسِّن  تعين ُيصحِّح (Walter.F.Murphy)حسب األستاذ  "ُيعدُِّل"إّن كلمة 

، أي أّن التعديل ال يعين إلغاء ما (Emendere)واليت يعود أصلها إىل الفعل الالتيين 
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وحدة "وذهب ُكّتاب آخرون إىل أّن الّدستور  (1).هو كائن وال يعين إعادة تكوين

، وأّن ُسلطة تعديل الّدستور ال جيوز هلا أن ُتدمِّر هذه "روح"أو " هوّية"أو " داخلية

 (2).لّداخلية أو اهلوّية اليت يتمّتُع بها الّدستورالوحدة ا

لتعريف املذكور أعاله على اعتبار أّن الّدستور الذي ال ُتحظر لوقد ُوّجه نقٌد 

 ا تعديل الّدستور تعديالـة التعديل يكون مبقدورهـة، فإّن ُسلطـورة كاملـه بصـمراجعت

 .إمكان التعديل الشامل أو الُكّليـ صراحة ـ على  ُكّليا، بل إّن بعض الّدساتري تُنصُّ

تّتسُم بالغموض، وال " الروح"و " اهلوّية"و " الوحدة الداخلية"إّن مفاهيم 

ميكن تحديد معناها تحديدا موضوعيا؛ كما أّن الّدساتري مل ُتعطي تحديدا أو تعريفا 

 وحدتها"هلذه املفاهيم، باإلضافة إىل ذلك، ال تتضّمن الّدساتري إشارة إىل أّن 

 (3).غري قابلة للتعديل" روحها"أو " هوّيتها"أو " الّداخلية

، "تعديل"من الصعب ترتيب نتيجة قانونية على جمّرد التفسري اللغوي لكلمة 

ألّنه إذا كان الّدستور ال ُتحظر مراجعته الكاملة أو ُيستثنى نصٌّ دستوري من 

عّدة نصوص أو كّل مواّد  التعديل، فباإلمكان استخدام ُسلطة التعديل لتعديل نصٍّ أو

الّدستور، أي بإمكانها أن ُتِحّل دستورا حمّل آخر؛ وفوق ذلك ومن املقبول أن يكون 

صحيحا يف اللغة اإلجنليزية، ولكن ليس صحيحًا " تعديل"هذا التفسري اللغوي لكلمة 

َيستخدم الّدستور  ،(Amendement)يف اللغات األخرى، إذ بدال من كلمة تعديل 

الّدستور املغربي احلالي مبعّية  (أي مراجعة) (Révision)احلالي كلمة  الفرنسي

والّدستور  ، (Revisione)م كلمة0517والّدستور اإليطالي لعام  ،(م5100املعّدل سنة)

كلمة  م0571والّدستور اإلسباني لعام ،  (Revisão)م كلمة0572الربتغالي لعام 
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(Reforma) ، م كلمة 0515والّدستور األملاني لعام((Anderung والّدستور الرتكي ،

 . (Degisiklik)م كلمة 0515لعام 

 (1).واملالحظ أّن معنى هذه املصطلحات ختتلف عن معنى التعديل

 اللغوي للتعديل التعريف :األّولالفرع 

 َأنَصَف، َأْقَسَ : َعَدَل

 (2).َسوَّى، َضَبَ ، َصّحَح، َأْصَلَح، َقوََّم: َعدََّل

 (3).لُه َموزوًنا، َأقاَمٌه وَسّواُهَجَع: َعدََّل

.تعديل الشيء يعين تقوميه، ُيقال َعّدلُه تعدياًل فاعتَدَل، أي قّومُه فاستقامو
(4) 

 معنى التعديل يف القرآن الكريم: أّواًل

 (5)."الذي َخلقَك َفسّواَك َفَعَدَلَك" :قال تعاىل يف كتابه العزيز 

: اءة يف علم التجويد َيِصحُّ أن ٌتقرأ على وجهنيعند علماء القر" َفَعَدَلَك"كلمة  إّن

وتعين أّن اهلل تعاىل جعلك ُمعدَّال ُمستقيما ملّرة واحدة، أو للمّرة األوىل عندما " َفَعَدَلَك"

بشّد الّدال وتعين أّن اهلل عّز وجّل ُيعدُِّل اإلنسان قواًل " َفَعدََّلَك"خلقك، أو ٌتقرأ 

 .أو ضّل الطريق ليعود إىل جاّدة الصواب يف حياتهوعماًل كّلما حصل منه اعوجاج 

أي " َعَدَلَك"وقد : وجاء يف كتاب التفسري الواضح يف تفسري هذه اآلية الكرمية

: صرفك عن صورة غريك إىل صورة حسنة كاملة، كما جاء يف ُمعجم ُمختار الصِّحاح

 مُه فاستقام، وكلُّ ُمثّقفي َقّوتعديُل الشيء تقوميه، ُيقال َعدََّلُه تعدياًل فاْعَتدَل أ
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 (1).ُمعدَّل، وتثقيُف الّرماح َتسويتها

 معنى التعديل يف اللغة اإلجنليزية: اثانًي

 جمتمعة فة إليه، أوكّل هذه الوسائلهو التغيرُي يف نصٍّ ما أو استبداله أو إضا 

 (2).وذلك بغرض تحسينه يف جانب ما

 التعريف االصطالحي للتعديل :الثانيالفرع 

 ه أوـة عليـة النيابيـق اجلمعيـو اقرتاح تغيري نّص خيضع لتصديـعديل هالت

الشعب مباشرة، وحّق التعديل هو نتيجة طبيعية للحّق العام يف املبادرة، وال يتضّمن 

حّق التعديل القدرة على اقرتاح اإللغاء الكامل أو اجلزئي، أو التغيري فيما خيّص 

، بل احلّق أيضا يف إكمال النّص بأحكام عناصر أحكام مشروع أو اقرتاح، فحسب

واملاّدة  1ملحقة كما يف املاّدة جديدة، فهذه التكملة تأخذ شكل تعديل تحمل ماّدة 

أّما تعديالت التعديل فتسمح بتفسريه وال ميكنها  ؛م اجلزائري0552من دستور  10

.ذاتها لة حبدأن تكون تعديالت معدِّ
(3) 

 Droit حّق املبادرة) مبادرة التنفيذية اهليئةرف طمن ُيسّمى التعديل املقدَّم 

d'initiative) وُيسّمى التعديل املقّدم من طرف اهليئة التشريعية اقرتاح التعديل ،

(Proposition ) م0552أو حّق اقرتاح التعديل، كما يف دستور اجلزائر لعام.
(4) 

صرف أثره إىل وضع والتعديل باملعنى الواسع يشمل أي تغيري يف الّدستور، سواء ان

ُحكم جديد بالنسبة ملوضوع مل يسبق للّدستور تنظيمه، أو انصرف أثره إىل تغيري 

فالتعديل الّدستوري إ ًذا . األحكام الّدستورية املنظِّمة ملوضوع ما باإلضافة أو احلذف
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يكون سواء بإضافة نصوص جديدة أو حبذف البعض منها أو تغيري مضمون بعضها، 

 .جراءات والشروط احملّددة يف الّدستوروذلك وفقا لإل

: والبّد من اإلشارة إىل أّن هناك جمموعة من املصطلحات املرادفة للتعديل منها

 ...اإلضافة، املراجعة، وإعادة النظرالتغيري، التنقيح، االستبدال، 

 ومن خالل االّطالع على دساتري الدول جنُد كثريا من التخّب  والتكرار يف استعماالتها

للتعابري واملصطلحات املختلفة، فبعض هذه األلفاظ ال يوجد من مدلوالته اللفظية 

ومدلوالته االصطالحية أّي تشابه أو تقارب، فاإللغاء أو احلذف وهما َمعَنيان 

على معنى اإلضافة أو االستبدال يف مضمون املدلول  إطالقهمامتشابهان ال ميكن 

للتنقيح ال يعطي إاّل معنى اإلنقاص أو  االصطالحي، كذلك فإّن املدلول اللفظي

احلذف وال ُيشبه بأي وجه معنى اإلضافة واالستبدال أيضا، لذلك فإّنه من األفضل 

 .هذه الكلمة باعتماده، وَحسًنا ما فعل امُلشرِّع اجلزائري (1)استعمال مصطلح التعديل

 متييز تعديل الدستور عما يشتبه به: املطلب الرابع

 ؤهاإضافة قاعدة قانونية أو إلغا وهـ كما ذكرناه سابقا ـ،  تورتعديل الدس إّن

ها بالزيادة أو النقصان، وبذلك يتمّيز تعديل الدستور عن تعطيله أو أو تغيري مضمون

 .إلغائه كما سنرى

 متييز تعديل الدستور عن تعطيله : الفرع األول

 .تعطيل الدستورتعريف من أجل إجراء هذا التمييز ال بد من 

 املعنى اللغوي لتعطيل الدستور :اًلأّو

 لت املزارع أي ملطِّالشيء تركه ضياعا، فيقال ُع َلطَّوَع ،َلطَّالتعطيل هو املصدر من َع

                                                           
.51، 55خاموش معر عبد هللا، املرجع السابق، ص ص.  1 
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ذ  :"وقال تعاىل  (1)حرثعمد ومل ُتُت ، مل تضع محلها أي اإلبل (2)"ت  ل  ّط  ع   ار  ش  ا الع  وا 

 (3).احلوامل، وال يزال ذلك امسها حتى تضع

 ه أوـعمل با، أي ال ُيـاعـضيـه ور باملعنى اللغوي يعين تركـالدستل ـتعطي إّن

جماله يف النفاذ، أو  أخُذرتك الدستور وال َيل، حيث ُيعطَّف العمل به، فهو ُمّقُو

 إذ ال جند فرقا بينه وبني تعليق (4)؛تجاوز عنه، رغم صالحيته للتطبيقهمل أو ُيُي

 (5).واحد ه األلفاظ ترتادف على معنًىهذ الدستور أو وقف العمل بالدستور، فكّل

 املعنى االصطالحي لتعطيل الدستور :ثانيًا

على  ها والعمُلالنصوص الدستورية ووقُف ترُكتعطيل الدستور اصطالحا هو 

ل عّدأو جزءا لفرتة قد تطول أو تقصر، وهي ما زالت قائمة مل ُت الًّقتضاها، ُكغري ُم

لويته وعلى مبدأ املشروعية و الدستور وُعّمعلى ُس ُدر فيكون استثناءا َي ى،لَغومل ُت

 (6).أخرى حالٍة بالنتيجة يف حالة معينة، وخرقا وانتهاكا حلمايِة

 متييز تعديل الدستور عن إلغائه: الفرع الثاني

وإحالل  ،ه بطريق رمسيالعادي أو الطبيعي للدستور إلغاؤ يقصد باإللغاء

ق ويدُّ (7)ختلفة يف اجملتمع السياسي،دستور جديد آخر ينسجم مع التطورات امل

الذي يهدف إىل التخلص نهائيا من الوضع  يالتمييز يف حالة التعديل الشامل والكّل

سايرته للظروف والتطورات اليت تلحق الدستوري القائم يف البالد نظرا لعدم ُم

احلذف  باإلضافة أو اا إذا كان التعديل جزئيأّم ؛وهنا نكون بصدد اإللغاء باجملتمع،
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ذلك بتدخل عاديا واإللغاء  أسلوبوقد يكون  فيبقى التعديل حمافظا على معناه،

 (1).ندالع ثورة أو انقالببا ويتّم، أو غري عادي السلطة الـتأسيسية األصلية وع أاملشرِّ

 الّدستورطبيعة : اخلامساملطلب 

العقد، كما أّن تتنّوع الطبيعة الَعْقدية للدستور من ميثاق البيعة إىل االّتفاق  

للدستور طبيعة فينومينولوجية على أساس أّنه املصدر األساسي للسلطة وُينظِّم العالقة 

 .بني احلاكم واحملكوم، وذو طبيعة بنيوية يف هيكلة السلطات احلاكمة

 ديةْقالطبيعة الَع: األّولالفرع 

ند اهلل من عأو ( النظريات الطبيعية)يف الطبيعة  إّن السُّلطة إّما أن تكون

 سُتوَدع وبذلكأن تتحّول إىل عملية يكون هلا موضع بني الناس،  أو( نظريات دينية)

 .بفعل الطبيعة أو بأمر من اهلل يف اإلنسان وجمموِعه السياسي الذي هو الشعب

 (Le pacte) ميثاق البيعة: أّواًل

ا ه عقد اعرتاف احملكوم للحاكم بسلطته عليه، اعرتاف يعلن فيه بيعة رضإّن

دون أن يكون له حضور فعلي يف العقد، فهو ال ميلك ُسلطة عقدية ما متكّنه من 

امليثاق "مناقشة بنوده أو بناء شروطه، إّنه يكتفي بالقبول، ومن أمثلة هذه املواثيق 

 .أمام االرستقراطيني"  Jean Sans terre"الذي التزم به "م0502األعظم 

يان سياسي َيصبغ على شخصه حقيقة قانونية ّن الرعية يف هذا العقد ال تتمّتع بكإ

 .يتصّرف السّيد مكانه (Unité Virtuelle)ُتمكّنه من إتيان األفعال، إّنه وحدٌة وهمية 

 (L’acte) االتفاق العقد :اثانًي

 مّما يف هذا النوع من العملية العقدية َيرقى اعتبار الفرد إىل استقاللية ذاتيته،
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 .سّيد قراراته فهوة وبفضل ما ميلك من إرادة حّر بذالك، وبذاته جيعله رعّية ُمستقاّل

سيتعاقد مع نفسه ومع اجلسم  آن واحدإّن مركز الفرد يف هذه العملية مهّم، ألّنُه ويف 

 .السياسي املكوَّن من باقي أفراد اجملتمع، وكّل عضو يف هذا العقد سُينفِّذ نفس العمل

فعلي وال ُحكمي، بل سيتّم مبوجب هذا وعليه فإّن احلاكم هنا ليس له وجود، ال 

 وَنرى (1).اليت ستتوىل ُحكم اجملتمع يف إطار تنظيم مباشر" ةـتأسيس السُّلط" االّتفاق 

 .العملية اإلستفتائية على الّدستور ُتجسِّد هذا التصور نسبيا أّن

 (Nature phénoménologie)ة  الفينومينولوجي الطبيعة:  الفرع الثاني

نفسها  هي طريقة فلسفية تبحث يف الرجوع إىل األشياءا وجيالفينومينول

.وتصفها كما تبدو للعقل والضمري وُمستقّلة عن كّل ِعلم ُمنشئ
(2) 

 سُّلطةالنظام األساسي لل الّدستور: أّواًل

منوذج اإلطار هلذا النوع من الّدساتري ِلعديٍد من ميثل الّدستور األمريكي األ

 :اخلصائص أهمُّها

حنن : "ال ُتقابلها إرادة أخرى حيث جاء فيه إعالن عن إرادة واحدةأّنه . 0

، "شعب الواليات املتحدة األمريكية نسنُّ  هذا الّدستور صنيع إرادة واحدة وسّيدة

 .إرادة سّيدة ُمنشئة، وصرحية ُتعَلن يف مواجهة الذات نفسها ويف مواجهة اآلخر

املتحدة األمريكية السُّلطات  ، حيث يوّزع دستور الوالياتأّنه وثيقة عمل. 5

 .على األجهزة اليت َيخُلقها توزيعا ال ُلبس فيه كما ُيحدِّد اختصاصاتها بدّقٍة متناهية

 الّدستور ينظم العالقة بني احلاكم واحملكوم : ثانًيا

 إّن العالقة اليت ُينّظمها الّدستور بني احلاكم: حيرص على احلفاظ على التوازن. 0
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قة جتسدها القرارات اليت هي من اختصاص كّل سلطة مبوجب واحملكوم هي عال

تجسَّد يف إطار صورة ديناميكية يّنص عليها الّدستور صراحة وتهذا الّدستور ال غري، 

على عدد الواليات الرئاسية " التداول"أو ضمنا متّثل وتبين مبادئ احُلكم كمبدأ 

سواء  (Cumul de mandats ou fonctions) والتشريعية، أو عدم اجلمع يف الوظائف

التمثيل الربملاني واحمللي )أو عموديا ( الوزارة مع التمثيل الربملاني)أفقيا 

ختصيص مناصب حكومية أو برملانية أو دبلوماسية  :ومبدأ التكافؤ...( واجلهوي

 (1).ومناصب سامية لطوائف اجملتمع الدوليت

ل مرة يف تاريخ ألّو م5111 نوفمرب 05يف اجلزائري  م0552تعديل دستور  ولقد نّص

تعمل الدولة : "ما يلي 5/مكرر 10 املاّدة على هذا املبدأ، حبيث جاء يف الّدستورالية

 (2)."على ترقية احلقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ متثيلها يف اجملالس املنتخبة

لقانونية إّن مبدأ الشرعية يف املنظومة ا: املبدأ الضابط للشرعية اليت هو مصدرها. 5

الدولتية يكاد يكون احملور الذي تتصل به كل األعمال القانونية واملاّدية للدولة، بل 

وقبل هذه وتلك فإّنه حجر الزاوية لكل املؤسسات الدولتية، وإًذا فإّن الّدستور يأتي 

يف هرم هذا البناء الشرعوي من حيث كونه املبدأ الضاب  هلذه الشرعية ومن حيث 

 .ألساسي هلاكونه املصدر ا

 الفرق بني الطبيعة العقدية والفينومينولوجية: الفرع الثالث

هي شخصية ف، إًذا (Institution)إّن الدولة احلديثة تتخذ شكل مؤسسة 

معنوية ذات ُسلطة، ومبا أّن الشخصية املعنوية ال ميكنها أن توجد إاّل من خالل 

 ،(3)ها الوظيفية وصالحياتهاحيّدد أجهزت (Statut)وجود ذّمة مالية ونظام تأسيسي
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 .فإّن الّدستور هو املؤهل األّول ألن يكون هذا القانون التأسيسي

عنه " للدولة امؤّسس اقانون"هذا املفهوم وضعوي حبت وخيتلف من كون الّدستور  إّن

كما يف النظرية العقدية، ذلك أّن األبعاد االجتماعية غائبة كّليا " عقد مؤّسسا للدولة"

" العقد"، وإّن القانون خيلق مؤسسة يف أول انعقاد له عكس "القانون"ور األّول يف املنظ

 .فق شروط موضوعية واجتماعية وإنسانيةالذي هو جمال مفتوح لتوارث السُّلطة و 

 الطبيعة البنيوية: الفرع الرابع

 .وُيقصد بها أن الدستور وحدة مرّكبة ومتكاملة ويقوم أساسا على الشكلية 

 وحدة مركبة ّدستورال: أّوال

وبنية النظام  "Structure"بالفرنسية تعين البنية  "Constitution"إّن كلمة 

أّن  "مونتيسكيو"السياسي هي جمموعة املؤسسات اليت تكّون اجملتمع، ويرى 

األنظمة السياسية أو املؤسسات القانونية والتنظيمات االجتماعية والعائلية متيل إىل 

 :هي ُبَنى؛ وللمفهوم ثالثة أبعاد تكوين كليات متماسكة

يعين جمموعة الرتاكيب املتماسكة املكوّنة لنظام ما، أي اليت يقوم : البعد األّول

 .على أساسها كعنوان الدولة والسيادة مثال

جمموعة العناصر الثابتة اليت يشري إليها مقابل املتغرية، ومن أهم : البعد الثاني

وال مساسة  ،وق دستورية كعصمة الدين يف الّدستورالعناصر الثابتة القواعد املاف

باحلقوق واحلريات، أو تلك املتعّلقة أحيانا بشخص رئيس الدولة كما يف بعض 

 .امَلَلِكّيات، أّما العناصر املتغّيرة فمثلها قانون األحزاب وقانون االنتخابات وغري ذلك

ا النظام، ومعنى هو التبعية اليت جيب أن توجد بني عناصر هذ: البعد الثالث

التبعية هي التناسق الواجب بني املقتضيات الّدستورية يف جُمملها حتى تضمن 
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الالزمة بني هذه العناصر فال تتضارب فيما بينها وال تتعاكس، فيؤثر ذلك  (1)العقالنية

 .يف أعمال الوثيقة الّدستورية

 :فهي ثالثة أّما ممّيزات الّدستور

 .متماسكة وليس كتابة واحدة أّنها تركيب: حمتواه األّول

 .أّنها عناصر ثابتة وقد تحوي متغريات: حمتواه الثاني

 .وجود تبعية حتمية بني هذه العناصر: حمتواه الثالث

إّن املاّدة األساسية اليت تعمل على متاسك عناصر الّدستور وحمتوياته يف نظر 

فة األحكام املوجودة اليت ترب  وبشكل عقالني ومنطقي بني كا" املعيارية"كلسن هي 

 .يف الّدستور، واليت تشكل بناء هرميا أعاله القاعدة األساس

 البنيوية تقوم على الشكلية أساسا: ثانيا

من لفظها متصلة أساسا بالشكل اخلارجي املتمثل يف  يبدوإّن البنيوية كما 

سّنه وتحريره ويقوم عليها البناء الّدستوري من حيث صياغته اليت اإلجراءات 

على  "كلسن"هذه الشكلية هي أساس البنيوية اليت يصّر ؛ وإخراجه إىل الوجود

احرتامها، ألّنها هي فق  القابلة لفحص املراقبة بينما جوهر األشياء متعّلق بإرادة 

 (2).املؤسس الّدستوري اليت ال رقابة عليها حبكم مسوها وسيادتها

 دميةيف احلضارات الق الّدستورظهورية : السادساملطلب 

كان األساس هو العرف الّدستوري قبل ظهور الّدستور وعرفت بعض احلضارات  

. القدمية ومنها امُلدن اليونانية وغريها من العصرين الروماني والبيزنطي دساتري خمتلفة
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وثيقة املدينة أو )كما ظهر عند املسلمني أّول دستور وضعي يف املدينة املنّورة، وُيسّمى 

 .الّدستور الرمسي يبقى هو الشريعة اإلسالمية ؛ غري أّن(الصحيفة

 يف احلضارات الغربية القدمية الّدستور: األّولالفرع 

الّدستور قد يكون ُعرفيا أو مكتوبا، وقد هيمن الّدستور الُعريف يف احلضارات 

 .بالصني القدمية" كونفوشيوس"القدمية، ويعود أقدم دستور ُعريف إىل 

باعتباره وسيلة فنّية لتنظيم السُّلطة يف الدولة يف البداية، فُيمكن  وإذا نظرنا إىل الّدستور

القول أّن الّدستور عبارة عن فكرة جمّردة أو مفهوم منذ القديم، حيث ُيذكر أّن الفيلسوف 

دستورا من دساتري امُلدن  021اهتّم بهذا املوضوع إىل درجة أّنه مجع " أرسطو"اليوناني 

ة وِحقب خمتلفة من العصرين الروماني والبيزنطي، لدراستها اليونانية وغري اليوناني

كما عرَفُه العرب يف جاهليتهم، فكانوا يّتفقون على اختيار رؤساء القبائل ( 1).وتحليلها

 .وإعالن احلروب وتوقيفها وُقبول املصاحلة بالُعرف

 عند املسلمني الّدستور: الفرع الثاني

مكان مفهوم القبيلة، مّت سنُّ بعض قواعد ومبجيء اإلسالم وظهور مفهوم األّمة 

وضواب  التعامل بني اجلماعات واألفراد واليت ُتنّظم بعض املعامالت االجتماعية واملالية 

يف إطار ما ُعر ف ... بني أهل يثرب وزائريها من املسلمني واليهود والنصارى والوثنيِّني

أّول وثيقة دستورية َتصدر عن الدولة  ؛ وُتعترب هذه الوثيقة(وثيقة املدينة أو الصحيفة:)بـ

ماّدة ـ أوردها ابن إسحاق ونقلها عنه ابن هشام يف  70اإلسالمية الوليدة، حيث تضّمنت 

سريته ـ، غري أّن الّدستور األساسي للمسلمني يبقى هو القرآن الكريم والُسّنة النبوية 

والواجبات واملسؤوليات  لتنظيم ُمجتمع املدينة املنّورة اجلديد، ففيهما أهّم احلقوق

العاّمة، وحّرية الرأي والعقيدة، وُحرمة النفس واملال والِعرض، وقد جاء ذلك بطريقة 

؛لذلك قيل أّن هذه الوثيقة السياسية (2) (العقد السياسي)العقد بني احلاكم واحملكوم 
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قة، يقول ويف تعليق على تدوين هذه الوثي .اجلديرة باإلعجاب ُتعترب معاهدة بني أطرافها

دلياًل على « وضعه الّرسول وحسًنا هذا الّدستور الذي: "فضيلة الشيخ البوطي رمحه اهلل

أّن اجملتمع اإلسالمي قام  ـ منذ بزوغ فجره ـ على أمّت ما تحتاجه الدولة من املقّومات 

 (1)."الّدستورية واإلدارية

ية يف أوروبا، وهي وقد اقرتن ظهور هذه الظاهرة بتطّور احلركة الّدستورية الغرب

حركة سياسية ثقافية قادتها البورجوازية األوروبية يف إطار هجومها الليربالي على 

اإلقطاعية واألنظمة التسُلطّية امُلطلقة اليت كانت تستنُد يف وجودها ويف ُحكمها إىل 

(2)األعراف والتقاليد والدِّين
وخصوصا ما ُيعرف بالنظريات الدينية واليت تعود إىل ، 

احلضارات القدمية، حيث ُيرِجع أنصار هذا النظريات أصَل السُّلطة ونشأة الدولة إىل 

، وعليه فإّنهم ُيطاِلبون بتقديسها لكونها من ُصنعِه وحقٌّ من حقوقه َيمنحها (اهلل)اإلله 

، ومادام كذلك فإّنه (اهلل)ملن يشاء، فاحلاكم َيستمّد ُسلطته وفقا هلذه النظرية من اإلله 

على احملكومني نظرا للّصفات اليت يتمّيُز بها عن غريه واليت مّكنته من الفوز يسمو 

 .بالسُّلطة، لذلك فإّن إراَدته جيب أن تكون فوق إرادة احملكومني

وقد لعبت هذه النظريات دورا كبريا يف اجملتمعات القدمية، حيث قامت السُّلطة 

يًّا يف العصر املسيحي خالل القرون والدولة فيها على ُأُسس دينية حمضة ـ وبرز ذلك جل

الوسطى ـ ومل ختتفي آثاُرها إاّل يف القرن العشرين، وَلو أّن هذا االختفاء نسيبٌّ، وذلك 

بسبب الدور الذي تلعبه امُلعتقدات واألساطري يف حياة اإلنسان، حيث كان ُيعتقد أّن هذا 

دا بالبعض إىل إضفاء ِصفة العامل حمكوم بقوى غيبية جمهولة يصُعب تفسريها، وهو ما َح

ومع مرور الزمن وجميء املسيحية، بدأ االختالف بني ( 3).القداسة واأللوهية على أنفسهم

 .أنصار هذه النظرية حول طريقة اختيار احلاكم
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 الّدستوروالدميقراطية يف نشأة النظريات التيوقراطية  :الثانياملبحث 

 ،(اهلل)وظهور السُّلطة إىل اإلله  لةريات أصل نشأة الدوُيرِجع أنصار هذه النظ 

وعليه فإّنهم ُيطالبون بتقديسها، كونها صفة من صفاته وحّقا من حقوقه مينُحها ملن 

إلٌه ـ، ومادام كذلك  فاحلاكم يستمّد ُسلطته من اإلله ـ بعدما كان ُيعتقد بأّنه ؛يشاء

 .هفإّنه يعلو على احملكومني، نظرا للصفات اليت يتمّيُز بها عن غري

حيث ، وقد لعبت هذه النظريات دورا مهّما يف العصر املسيحي والقرون الوسطى

 .بداية القرن املاضي حتىأساس ديين؛ وبقيت آثارها  ىالّسلطة علو تأّسست الدولة

، (م0211)وجاءت النظريات الدميقراطية اليت ساهمت يف إجناح الثورة اإلجنليزية 

ّض عنها ميالد حقوق اإلنسان واملواطن من اليت متخ( م0715)والثورة الفرنسية 

وُتعترب هذه النظريات . جهة، واإلطاحة باألنظمة امللكية واإلقطاعية من جهة أخرى

 .الدول اإلسالميةبعض أساس احُلكم يف العصر احلالي لألنظمة الوضعية، وحتى 

 (Théories Théocratiques) النظريات التيوقراطية :األّولاملطلب 

أصل السيادة ومصدر )ع هذه النظريات أصَل نشأة الدولة وأساَس احُلكم فيها ُترجِِ    

 .إىل إرادة اإلله، فهو وحَدُه صاحب السيادة وإليه َترِجُع السُّلطة اآلمرة( السُّلطة

 (La Nature divine du gouvernant) نظرية الطبيعة اإلهلية للحاكم: األّولالفرع 

َوصف الطبيعة اإلهلية على احلاكم، فالدولة ِمن  تقوم هذه النظرية على إضفاء 

ُصنع اإلله الذي هو نفُسه احلاكم على األرض، وقد سادت هذه النظرية عند الفراعنة 

والرومان واإلمرباطوريات القدمية ـ يف بعض املراحل التارخيية الغابرة ـ واليابان إىل 

 (1).حيث تنازل اإلمرباطور عن صفته اإلهلية م0511غاية 
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 (Droit divine surnaturel) نظرية احلق اإلهلي املباشر: الفرع الثاني

هذه النظرية ال جتعُل ِمن احلاكم إهًلا ُيعبد، بل يستِمدُّ ُسلطته من اإلله وليس  

وقد سادت هذه  .من الشعب الذي ال ُيسأل أمامه، ولكن أمام اإلله الذي َوهبه احُلكم

ـ وتبّنتها الكنيسة خالل فرتة صراعها مع السُّلطة  النظرية يف القرون الوسطى بأوروبا

لويس الرابع )الزمنية ـ إىل غاية القرن الثامن عشر، حيث استَند إليها ملوك فرنسا 

 (1).، وكانت تربُِّر السُّلطة امُلطلقة ِللُملوك(عشر

 (Droit divine providentique) نظرية احلق اإلهلي غري املباشر: الفرع الثالث

ال يتدّخُل مباشرة يف اختيار ( اهلل)كم هنا أيضا من البشر، إاّل أّن اإلله احلا 

احلاكم، وإّنما ُيوجِّه األحداث وُيرّتبها على حنٍو يساعد الناس على اختيار احلاكم، 

ولكّنهم يف هذا االختيار ُمسيَّرون وليسوا ُمخّير ين، ُمسيَّرون بالعناية اإلهلية اليت 

 (2).اد إىل و جهة معّينة وُترشدهم إىل ذلك االختيار الذي ترتضيهُتوجِّه إرادة األفر

يف صورها وتفسريها للسّيادة اإلهلية، ( التيوقراطية)ورغم اختالف الّنظريات الدينية 

ُمساءلة أو  من إاّل أّنها تؤّدي يف النهاية إىل إطالق ُسلطة احُلكم وِحرمان الشعوب

 .ِبّدين، ألّنهم يعملون يف ِظّل العناية اإلهليةمقاومة ُحّكامهم حتى ولو كانوا ُمست

وقد تعّرضت النظريات التيوقراطية إىل انتقادات متعّددة ِلُبعدها عن التقّبل 

العقلي لإلنسان، فما هي إاّل نظريات ُمصطنعة خلدمة مصاحل ُمعّينة وتربير استبداد 

والسُّلطة الدينية خالل السُّلطة احلاكمة، خاّصة أثناء الصراع بني السُّلطة الزمنية 

القرون الوسطى وبداية عصر النهضة، حتى أّن بعض الفقه نادى بعدم جواز تسمّية 

 ة، على أساس أّنها ال َتستنُد يف جوهرها ومضمونها من قريبـات بالّدينيـهذه النظري
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 (1).أو من بعيد إىل الدين

زيد احلاكم إاّل إمعاًنا وهكذا ُأسِدل الستار ُمْؤذنا نهاية هذه النظريات اليت ال ت

يف البطش واالستبداد وانتهاك حقوق وحّريات األفراد تحت شعار الدين، وبُأفول 

العصور امُلظلمة يف أوروبا، وُحلول عصر األنوار، َبزغ فجر احلركات امُلناهضة لألنظمة 

 .والنظريات الدميقراطية اليت سنتناوهلا يف املطلب التالي امُلستِبّدة،

 (ديةْقالَع)الدميقراطية النظريات  :ثانياملطلب ال

استخدمها وظهرت فكرة العقد كأساس لنشأة الدولة منُذ فرتة زمنية بعيدة،  

أو ُمحاربة  رجال الفكر والدين كوسيلة لدعم آرائهم واّتجاهاتهم السياسية يف تأييد

من تتضّمُنه السلطان امُلطلق للُحّكام، إاّل أّن هذه النظريات ـ ِبَثوبها احلالي وما 

 ،61واألفراد وحقوقهم ـ َترجع إىل القرن  ،مفاهيم سياسية تتعّلُق بالسُّلطة وممارستها

، (Thomas Hobbes) هوبزتوماس :صياغتها وإبراز مضمونها كلٌّ منساهم يف  وقد

 (2).(Jean Jack Rousseau)روسو جان جاك ، و(John Locke)لوك جون 

 Thomas Hobbes (1588 -1679) هوبزنظرية توماس : األّولالفرع 

يف فرتة تارخيية متّيزت باالضطرابات يف ُكلٍّ من إجنلرتا  "هوبز"عاش  

 .وفرنسا، وكان لذلك األثُر البالُغ على ِفكره الذي عّبر عنه بتأييده امُلطلق للحاكم

ة هومن احلركة يتوّلُد اإلحساس والشَّأّن اإلنسان َحركة، و "هوبز"ونقطة البدء يف نظرية 

والرغبة، ومّلا كانت هذه صفات عاّمة ُمشرَتكة عند كلِّ األفراد، فإّنه ال ُبّد وأن تتوّلد 

لة والغرور والطمع، فيدفُعهم ذلك إىل ويثور فيهم عدم الثقة امُلتباَد ،بينهم املنافسة

 .احلرب الدائمة
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جد األفراُد ، مل َي(البدائية)ورغبة يف محاية أنُفسهم من ُشرور هذه احلياة الطبيعية 

َمخرًجا إاّل يف النزول نهائيا عن ُحقوقهم وسيادتهم وانطالقاتهم الفكرية بني يدي 

 "العمالق"يف كتاِبِه )تستطيع ـ مبا تتمّتع به من ُسلطة ُعليا ال ُتقاَوم  (1)إرادة قوية

Léviathan) ومبا تتسّلح به من أجهزة حازمة للعقاب ـ أن ُتقيم القانون وتوّفر ،

ية واألمن لرعاياها؛ وهكذا َسّلموا مجيع حقوقهم وُشؤونهم للحاكم الذي ُيمّثل احلما

السُّلطة الُعليا املشار إليها آنفا، والذي أصبح يتمّتُع بُسلطة ُمطلقة عليهم مجيعا دون 

بأّي شيء ـ ألّنه مل يكن طرفا يف العقدـ، خاّصة أّنه مل  جتاههمأن يكون ُملتز ما 

ورغم أّن ُكلَّ ذلك يؤّدي إىل استبداد احلاكم،  .قٍّ من ُحقوقهيتنازل هلم عن أّي ح

 (2).يرى أّن استبداد احلاكم أفضُل من الفوضى اليت تسود اجملتمع "هوبز"لكّن 

John Locke (1632-1704) نظرية جون لوك: الفرع الثاني
 

 يه أنعل أصّرت إىل عائلة إجنليزية بروتستانتية ُمتدّينة، "جون لوك"ينتسب  

درس الفلسفة والدين، ولكّنه ما لبث أن َعزف عن ذلك ِليدُرس الطّب؛ ومل َيكتف ي

لوك مبا تلّقاُه ِمن معارف خالل دراسته للفلسفة والطّب، بل كان له اّطالع واسع 

كّلـُها يف مؤّلفاته اليت تشرح  تالسياسية واالقتصادية والرتبوية، تبلور العلوم على

 .لُحكم امُلطلقلصالحية وحماربِتِه عن نظريته اإلرأيه وُتعّبر 

 يف تأسيس اجملتمع السياسي على العقد االجتماعي "هوبز"يّتفق مع  "لوك"وإذا كان 

أّنه خيتلف  ة البدائية إىل حياة اجلماعة، إاّلمن احليا ليتنّقلواالذي ُأبرم بني األفراد 

 .معه يف وصف احلياة الفطرية والّنتائج اليت توّصل إليها

كانت َتنعُم باخلري والسعادة  "لوك"اة الطبيعية الفطرية لألفراد عند فاحلي

واحلّرية واملساواة، تحُكُمها القوانني الطبيعية، وإذا كان اإلنسان يف حياة الفطرة ُحرًّا 

                                                           
 .55م، ص0521قاهرة احلديثة، مرص، عمية اجلرف، مبدأ  املرشوعية وضوابط خضوع ادلوةل للقانون، مكتبة الط . 1

 .51، صنفسه املرجع . 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب األول ـــــــــــــ الفصل التمهيدي ي اجلزائريتعديل الدستور يف النظام السياس

50 

 

وسيًِّدا ُمطلقا على نفسه وممتلكاته، ُمتساويا مع غريه وليس تابعًا ألحد وُمتمّتًعا 

ليس مؤكًَّدا بسبب ما ميكن أن يتعّرض له من اعتداءات حبقوقه، فإّن استمراره 

اآلخرين، وهذا ما دفعه إىل إبرام عقد بينه وبني احلاكم، مّت من خالله التنازل عن 

القدر الضروري من حقوقه الطبيعية إلقامة السُّلطة، مع االحتفاظ بباقي احلقوق اليت 

 (1).يتوّجب على احلاكم محايتها

 Jean Jack Rousseau (1778-1712)  ة جون جاك روسونظري: الفرع الثالث

: فيلسوف فرنسي من أشهر فالسفة القرن الثامن عشر، ومن أشهر مؤلفاته 

 هذا األخري الذي ُيعترب مكمِّال" العقد االجتماعي"و" أصل عدم املساواة بني الناس"

و عليه احلال، ُثّم حاول ألّول، إْذ أّنه َبدأ بوصف اجملتمع القائم و فًقا ِلَما هلوُمتّمما 

 (2)".م0725العقد االجتماعي : "عالج هذا الوضع بإجياد ُمجتمع صاحل يف كتاب

 :هو" Contrat Socialالعقد االجتماعي "سؤاال حمّددا يف بداية مؤلَِّفه  "روسو"طرح 

 "لقد ُولد اإلنسان ُحرًّا، بيد أّنه أصبح ُمكبَّال باألغالل، فكيف حدث هذا التغيري؟"

« L’homme écrit-il  ، est né libre, et partout il est dans les fers…comment ce 

changement s'est-il fait ? » 

  ّن االلتزام االجتماعيإذ يرى أالعقد االجتماعي، فأجاب عن ذلك، بعرض نظرية

َسه من ، بل جيد أساـ كما َذكر البعضـ واخلضوع للسُّلطة مل َيُكن أبًدا َمرِجُعه القّوة 

 (3).بني األفراد واالنتقال من احلياة البدائية إىل احلياة املنظَّمة ّراالّتفاق احُل

يف وصف احلياة الفطرية بأّنها حياة خري  "لوك"يّتفق مع  "روسو"وإذا كان 

األفراد باحلّرية واالستقالل واملساواة، إاّل أّنه اختلف معه يف  فيهاوسعادة يتمّتُع 
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3  . Pierre-Henri Chalvidan, Op cit, P20. 
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من أّن ظهور امللكّية  (1)طرافه، ومن مّثة الّنتائج املرتّتبة عن ذلكأسباب التعاقد وأ

الفردّية واخرتاعات اإلنسان املختلفة أخلَّت بتلك احلالة الطبيعية، كما أّدى التفاوت 

يف الثروات إىل تهديد استقرار األغنياء وُنشوب نزاعات وِخالفات َحّولت حياة 

فراد اجملتمع إىل إبرام عقد على أساس أّن اإلنسان إىل بؤس وشقاء؛ هذا ما دفع أ

الطَرف األّول هو جمموع األفراد بوصفهم كائًنا مجاعًيا ُمستِقالًّ، والطَرُف الثاني 

 (2).يشمل كلَّ فرد من األفراد منظورا إليه كفرد

وإن كان  لحاكم بل جملموع الشعب أو األّمةال ُيِقرُّ بالسيادة والسُّلطة ل "روسو"كما أّن 

حبيث يضع هذا اجلزء تحت اإلرادة العاّمة  ،فرد ميلك جزءا من هذه السيادة كّل

أّن األفراد  "روسو"يرى كام   (3).للشخص املعنوي الذي يتكّون من اّتحاد إرادة األفراد

ّرياتهم عند تعاُقدهم ودخوهلم يف اجملتمع املنظَّم يتنازلون ُكلّيًة عن حقوقهم وح

تنازل ال يكون ملصلحة حاكم ِمن قبل، لكّن هذا ال ون بهاوا يتمّتعالطبيعية اليت كان

، وإّنما تتمُّ املصلحة جملموع الشعب، فُيمنح األفراد هوبزـكما سبق أن جاء به  فرد ـ

ُحقوقا مدنّية جديدة ِعوًضا عن ُحقوقهم الطبيعية اليت تنازلوا عنها، ويف ظلِّ 

و األّمة على تحقيق العدل واملساواة بني اجملتمع تعمل السُّلطة العاّمة املمثِّلة للشعب أ

 (4).ّرياتاحلقوق ووإقرار احلاألفراد 

حماربة السُّلطة امُلطلقة عن الدميقراطية ومبدأ سيادة األّمة و "روسو"وقد كانت أفكار 

اعَترَبت الثورة إذ ، الباب على مصراعيه لُسلطة الشعب عامال هاّما يف فتح للحاكم

 .لّدميقراطيةا لًبالبعض َأ، كما اعتربه مبثابة إجنيل الثورة ُهَبكتا م0715 الفرنسية عام
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قد أسهمت فكرة العقد يف تطوير مفهوم الدميقراطية القاضي بأّن السُّلطة ال  و

يف القضاء على االستبداد، وإيراد فكرة السيادة اّل مبوافقة الشعب أو األّمة، وتقوم إ

إىل جانب أفكار لوك  "روسو"رمجة أفكار للشعب أو األّمة، وال أَدّل على ذلك من ت

اليت صدرت بعد الثورة الفرنسية، إاّل أّنه قد عيب  يف الّدساتري وإعالنات احلقوق

(1)عليها اعتماُدها على اخليال وُبعدها عن الواقع
ولكّن ذلك ال ينتُقص من دور العقد  ،

 .(الدستور)وتأسيٍس لقانون الدولة  يف نشأة الدولة وإسناد السُّلطة للحاكم
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 العقد السياسي ماهية  :املبحث الثالث

 ،ذاته، وهو قائم بطلق عليه العقد السياسيهذا العقد ُي ا أّنمعروفأصبح لقد 

 بنشأة والعقد االجتماعي اخلاّص ،منها العقد الّدستوري عّددةمت يندرج تحت صور

 .ظريات عقدية عقيمة؛ بعدما كان جمّرد نوعقد احلكومة اخلاص بتولية السُّلطة ،الدولة

 .خصائصه وإبداءفه تعري، بعد بحث العقد السياسي بكّل أبعادهوسنتناول يف هذا امل

 السياسي التعاريف  الفقهية للعقد: األول املطلب

ج على بعض بعض التعاريف اليت جاء بها الفقهاء ثم نعّر نتعّرض هنا إىل

 .عناصر األخرىخصائص العقد السياسي ونتناول يف املباحث الالحقة ال

 على أساس عقد اجتماع: األول الفرع

رة إىل حياة طاالنتقال من حياة الفه أّنبف بعض الفقهاء العقد السياسي عّرُي

جل إقامة السلطة احلاكمة وتقييد أاجلماعة من خالل عقد اجتماع بني األفراد من 

 .احلاكملطات ُس

 على أساس عقد اتفاق: الفرع الثاني

ه عقد اتفق األفراد مبقتضاه على اخلروج من تلك خر بأّنآلفه البعض اويعّر

، وكانت حالة عزلة وانفراد ة اليت كانوا حييونها يف البدايةاحلالة الطبيعية البدائي

، كما اتفقوا على يهم وليس فيها قيود تقيد حرياتهمال خيضعون فيها لسلطان عل

 .تكوين جمتمع سياسي خيضع لسلطة عليا

ل من حالة العشوائية والبدائية إىل حالة تحّو هو إاّل السياسي ماويتضح أن العقد 

تحكم  ، أي حماولة وضع الضواب  اليتوالسيطرة واخلضوع لسلطان الدولة التحكم

 جبات املقابلةاأفراد اجملتمع عن طريق ذلك العقد الذي يفرض االلتزام باحلقوق والو
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ا إنشاء احلكومة مّم أّنهلسياسي كما ميكن اعتبار العقد ا ،هلذه احلقوق واحلريات

 (1).ر عالقة اخلضوع بني احلاكم واحملكومفاقية ترّبس اّتّسيؤ

 خصائص العقد السياسي :الثاني املطلب

أهّم ما ميّيز العقد املدني بصفة عاّمة، والعقد السياسي بصفة خاّصة جمموعة  

 :فيما يلي نذكر أهّمهامن اخلصائص 

ه ينعقد مبجرد ة النعقاده ، ألّنرادالعقد تكفي اإلف :ي عقد رضائيالعقد السياس: الفرع األّول

 (2).وال يتوقف على ختلف الشكلية ـاحلاكم واحملكوم ـ تطابق إرادتي الطرفني 

ينشئ التزامات متقابلة يف ذمة كل من : العقد السياسي عقد ملزم للجانبني: الفرع الثاني

احلاكم وباملقابل يلزم احلاكم باحرتام  املتعاقدين، فاحملكوم يلزم باخلضوع لسلطان

 .حقوق وحريات األفراد

، هو العقد الذي يأخذ فيه العاقد مقابال ملا مينح: ضةوعاالعقد السياسي عقد م :الفرع الثالث

 .حيث يلزم احملكوم بالطاعة والوالء مقابل أن يرعى احلاكم مصلحة اجلماعة

وخيضع  نهو العقد الذي يطلق عليه اسم معّيو :ىسّمالعقد السياسي عقد ُم: الفرع الرابع

، وله قواعد ويكون شائعا يف األوساط السياسية ،مت أحكامهللنصوص اليت نّظ

وأحكام يقوم عليها، إضافة إىل العقد السياسي املتعلق بتنظيم السلطة العامة يف 

 (3).الدولة، وعالقة احلاكم باحملكومني

، إضافة ى العقد السياسيسّماحلكومة تحت ُمالعقد االجتماعي وعقد ويندرج كّل من 

وعقد  ،عقد االستفتاء ،(عقد إنشاء الدستور)ة، الدستور كعقد البيع عقود أخرى، إىل

                                                           
 .55، صم5115، دار الفكر اجلامع  ال سكندرية، مرص، 0دراسة مقارنة بني ال نظمة الس ياس ية املعارصة والفقه ال ساليم، ط: طارق عبد امحليد الشهاوي، نظرية العقد الس يايس. 1

براهمي سعد .2  .50، 11ص ص ،م5111مصادر الالزتام، دار اجلامعة اجلديدة ال سكندرية، مرص، : النظرية العامة لاللزتام، نبيل ا 

 .10، 12، ص ص5117، ، ال ردنمصادر الالزتام، دار الثقافة للنرش والتوزيع عامن: النظرية العامة لاللزتامات، جمد محمد منصورأ  . 3
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ه ال يوجد أي بأّنـ ة فان النقد املوجه إىل نظرية العقد االجتماعي االنتخاب، ومن مّث

 (1).قد انهار ـ هـاء إليـة نشأت عن طريق العقد والذي مييل الفقهـمثال لدول

 من منظور العقد السياسي  الّدستورنشأة : الثالثاملطلب 

عنينا يف هذا اجملال هو دراسة الّدستور من حيث تطبيق نظرية الشيء الذي َي

وكان  ،إصدارهه ووضعُطرق  ترتطّو ،ر فكرة الّدستور تارخيياع تطّووم ،العقد السياسي

االنتقال ة ومالزما للتطور يف اجتاه الدميقراطيالتعاقب التارخيي يف طرق إصدار الّدساتري 

من النظام  ّمُث ،فامللكيات الّدستورية املقّيدة،من نظام امللكيات امُلطلقة إىل امللكيات 

(2)يف الوقت احلاضر الغالبامللكي عموما إىل النظام اجلمهوري 
ولذلك استقر الفقه على  ؛

كأساليب خمتلفة  ،سية واالستفتاء الشعيبواجلمعية التأسي ،املقابلة بني املنحة والعقد

ل مرحلة مثِّمنها ُي الًُّك د أّنيناقش هذه األساليب يؤّك والفقه حني ؛لوضع الّدستور

 .ومرحلة الحقة لألسلوب الذي قبله ،سابقة تارخييا على األسلوب الذي يليه

سيادة قابلة ال ّنأمن " هوبز"ه آوانطالقا مما ر ،الدميقراطية إىلففي بدايات الطريق 

فراد حني اختاروا حياة اجلماعة نزوال بالعقد عن األ ّنأو ،للتصرف فيها طبيعتهاب

فهو صاحب احلق امُلطلق يف السيادة حبيث  ـ (3)كم وحدهامجيع حقوقهم وحرياتهم للح

ـ كان ميالد فكرة املنحة الصياغة حلق امللوك يف السيادة  ال خيضع ألّي قيد وإزاء هذه

 .ر الّدساتري يعرتف فيها امللك بإرادته املنفردة لألفراد حبقوقهمكطريق إلصدا

ألّنها تعرتف له باحلق  وترتكز هذه الصياغة يف الظاهر على شيء من سيادة الشعب،

ملناقشة شروط ُسلطته وامتيازاته؛ ومن ( ذي مصلحة)يف أن يتدّخل مع امللك كطرف 

ة إىل فكرة املنحة، على الرغم من كون إجنلرتا اليت كانت سّباق: أمثلة هذه الّدساتري

                                                           
 . 11بق، صاملرجع السا ،طارق عبد امحليد الشهاوي .1

 .505، 500، ص صاملرجع السابقنعامن أ محد اخلطيب، . 2

 .15سعيد بوالشعري، القانون ادّلس توري والنظم الس ياس ية املقارنة، املرجع السابق، ص. 3
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دستورها يف ُمعظمه غري مكتوب، حيث ثار األشراف يف وجه امللك وأجربوه على 

 (1).م0502التفاوض مع الثائرين عام 

دن كوسيلة للدفاع عن مصاحل اهليئات والطوائف وامُل بدأتقد  هوبزذا كانت فكرة إو

ىل إمر فقد انتهى األ ،دة الناميةا الدولة املوّحن تبتلعهأخوفا من  وامتيازاتها اإلقطاعية،

 .استقرت فكرة الدولة تعديلها حني

وتفويض امللك  ،هما سيادة الشعب :ساسنيأوبالفعل ظهرت صياغة جديدة تقوم على 

وهكذا متثل فكرة العقد مرحلة جديدة يف ؛ مظاهر هذه السيادةة ارسيف مممبوجب عقد 

ما ّنإفرد بوضع الّدستور وينفلم يعد امللك  ،الشعب التطور حنو الدميقراطية وسيادة

 .قرارهإو أحكامه وصياغتهيف تحديد الشعب يشاركه 

نواب  ضعهالذي و م0111نهاء دستور إ: أيضا التعاقدية مثلة الّدساتريأومن 

 ،جربته على التنازل عن العرشأو ،"شارل العاشر"الشعب بعد الثورة اليت قامت ضد 

امللك  ابن عّم) "دوق أورليان"دق عليه اثم ص ،شعب هذا الّدستورال ممّثلوفقد وضع 

لغيت هذه امللكية نهائيا من فرنسا ُأ هذا الّدستور حتىالعمل ب واستمّر ،(شارل العاشر

 (2).عقاب الثورةأيف  م0111 سنة

سلطان امللك  لتأييدهنظرا  ناقص ـقامت على فكر دميقراطي  "هوبز"كانت فكرة  وإذا

 .وكالةيف عقد  ةلنوع من التصاحل بني سيادة امللك وسيادة الشعب ممّث فهيـ  طلقامل

العقد ليس بني الشعب  ّنأر قّر (01)الثامن عشر يف بداية القرن "سوور" ّنأغري 

هداف أدون به حّدوُي ة،عانشئون به اجلمُي ،نفسهمأفراد اجلماعة ، وإّنما بني أواحلاكم

فراد اجلماعة السياسية هم الذين أ ّنأذلك  معنىو ،اتهميّرقوقهم وُحالسُّلطة يف محاية ُح

                                                           
 .10،11ص ص ،رجع السابقامل ،امحليد الشهاوي بدع ارق ط. 1

2 .Bernard Chantebout, Droit constitutionnel et sciences politiques, 16ème édition, Armand Coulin, éditions Dalloz Paris, 

1999, P154 et 158 -    10ص ،رجع السابقامل ،امحليد الشهاوي بدع ارق طو.  
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من  حكام هذا التنظيم على كّلأيفرضون  ّمُث ،جلماعةا تنظيم دستوربإعداد وينفردون 

 (1).يفة احُلكمظى منهم ويتوّل

ُ ااحل ّنإف ،ساس تعاقديأا كان العقد الّدستوري قائما على ومّل مرتبطان كم واحملكوم

من ـ يف مقابل االلتزام بتحقيق االستقرار وكفاله احلقوق  ـ جانبمن ـ بواجب اخلضوع 

ر رّبساسا دستوريا للجماعة السياسية ُيأم شروط هذا العقد رُسحبيث َت ـ،خرآجانب 

 .اخلضوع للُسلطة ويرسم حدودا ممارستها

العقد  وخيتلف عنى العقد الّدستوري سّمهذا العقد السياسي ُي ّنأ عن البيان وغينٌّ

ر عالقة ربِّس اتفاقية ُتُسأنشاء دستور على إ موضوعهو ،ن للجماعةتماعي املكّواالج

 .واحملكوماخلضوع بني احلاكم 

: أي أّنه وليد إرادتني)فالّدستور الذي كانت نشأته على أساس أسلوب العقد 

بني الشعب واحلاكم يف وضع الوثيقة  امشرتك ، ُيعترب عامال(إرادة احلاكم وإرادة الشعب

أحد بنوده أو الُعدول عنه ُكلّية، ألّن و أ لغاء الّدستورإلحاكم لمكن فال ُي، ستوريةالّد

 ،(السُّلطة التأسيسية)إلغاء أو تعديل الّدستور من حّق السُّلطة اليت قامت بوضعه 

 ال جيوز املساس وطبعا .تعاقدي بني احلاكم والشعب بأسلوبي أ ،جراءاتاإل وبنفس

، مبوافقة طريف العقد اّلإ( لغاءو اإلأالتعديل بسواء )املنفردة  يف هذا العقد باإلرادة

 (2).للجانبنيا ملز ُمباعتباره عقدا 

 لدساتري التعاقدية املعاصرةلأمثلة : األّولالفرع 

  التعاقد بني رئيس الدولة وممثل بأسلوبمن بني الّدساتري اليت صدرت 

د بني رئيس اجلمهورية من التعاق بأسلوبم 0571دستور السودان يف عام  :الشعب

                                                           
1. Jean Jack Rousseau, Politique Du Contrat Social, édition Office nationale des travaux éducatifs Alger, 1991, P12. 

 .12، 11د امحليد الشهاوي، املرجع السابق، ص صطارق عب. 2
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ناحية وجملس الشعب من ناحية ثانية، ويتضح هذا الطابع التعاقدي للّدستور 

عمل بهذا الّدستور الدائم ُي" :من الّدستور، اليت تنص على 507 السوداني يف نص املاّدة

 ."جازته يف جملس الشعب وموافقة رئيس اجلمهوريةإتاريخ  من

الّدستور يستمد قوته امللزمة  ّنأجماال للشك ـ على  ال يدعمبا د ـ وتفسري نص املاّدة يؤّك

إرادة جملس الشعب بوصفه اهليئة النيابية املمثلة للشعب ) رادتنيإمن اتفاق 

د لنا الطابع التعاقدي للّدستور ونفس الشيء يتأّك؛ (رئيس اجلمهورية وإرادة ،السوداني

ت الفقرة الثالثة من ّنتضمإذ ن تعديله أمن ذات الّدستور يف ش 501 فيما جرت به املاّدة

جملس الشعب بأغلبيته  أجازهذا إيصبح اقرتاح التعديل نافذا " :تلك املاّدة النص على

 )ثلثي
 

يبدو الطابع التعاقدي  ةمّث ومن ."أعضائه، ووافق عليه رئيس اجلمهورية (

جراء إد قيُِّت اليتكورة، للّدستور السوداني واضحا، إعماال لتلك الفقرة من املاّدة املذ

 (1).عنهما صدر الّدستور ن فاق طريف العقد اللذْيتعديل الّدستور بوجوب اّت

 ،ورد يف ديباجته ما وباإلضافة إىل، م0525وعلى هذا املنوال صدر الّدستور الكوييت لعام 

كم يف فرتة بالنظام األساسي للُح اخلاّص م0525لسنة  0رقم القانون  إىلوبالرجوع 

 ،"التأسيسيره اجمللس وبناء على ما قّر" :ن العبارات التاليةالذي يتضمُّ ،النتقالا

ضع دستور الكويت قد ُو ّنأمن ذلك  ضُحويّت .(2)"صدرناهأصادقنا على هذا الّدستور و"

ا، بل ًدمري منفر وليس بإرادة األ التأسيسياجمللس  أعضاء لي األّمةمّثمري وُمبإرادتي األ

د هذا الشكل التعاقدي للّدستور ّكأوقد ت؛ املوافقةاألمري ومن  لتأسيسياضعه اجمللس َو

 (3).الّدستور بتعديل املتعّلقةو منه،071 الكوييت يف املاّدة

 يناِقش: "على 015اّدة ـ، حيث نّصت املى هذا النهجـي علار الّدستور السورـا سـكم

                                                           
دريس، موسوعة ادّلساتري العربي ومعر سعد هللا و. 17ص السابق،املرجع  ،طارق عبد امحليد الشهاوي. 1 ، دار هوما للطباعة الاحتادية ادّلساتري: الثايناجملّل ة بوكرا ا 

 .502، 021ص ، ص5111والنرش والتوزيع اجلزائر، 

دريس، موسوعة ادّلساتري العربي و معر سعد هللا. 2  .575، ص5111دة، دار هوما للطباعة والنرش والتوزيع اجلزائر، ادّلساتري املوحّ : ، اجملّل ال ّولةبوكرا ا 

 .111املرجع نفسه، ص. 3
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 )ع ثالثُة أربا يةاجمللس اقرتاح التعديل، فإذا أقّره بأكثر 
 

أعضائه اعُترب التعديل ( 

 (1)".نهائًيا، شريطة اقرتانه مبوافقة رئيس اجلمهورية وُأدخل يف صلب الّدستور

الدستور عن طريق هيئة غري منتخبة ( الدولة)أّما يف اجلزائر فيعّد رئيس اجلمهورية 

الة قبوله تعّبر عن إرادته، ونادرا ما يعرضه للمناقشة، ثّم االستفتاء الشعيب، ويف ح

 .يدخل حّيز التطبيق

 الّدساتري نشأةالعقد يف  أسلوبتقييم : الفرع الثاني

العقد يف وضع الّدستور يتنافى مع  أّن أسلوبقهاء القانون الّدستوري يرى بعض ُف

دون  ُهالسيادة للشعب وحَد ل ْعالدميقراطي الذي يقوم ـ يف جوهره ـ على أساس َج املبدأ

 .مشاركة احلاكم

 أواحلاكم والشعب ) نيويالعقد بني طرفني متسا بأسلوب صدور الّدستور أّن ذلك وتفسري

ركه يف ممارسة حق اكما يش ،جيعل من احلاكم قوة مماثلة لقوة الشعب ،(لهممّث

 .غري دميقراطي وبالتالي فهو أسلوبالسيادة، 

" Georges Burdeauجورج بريدو"الفقيه الفرنسي  رأسهموعلى  اآلخريذهب البعض و

بعض الفقهاء اعتربوه حلقة  أّنلدرجة  ،(2)"دميقراطي أسلوبالتعاقد  أسلوب" :أّن إىل

 .ضرورية من حلقات التطور

 مبدألذا كان املبدأ السائد يف البالد الدميقراطية مبا فيها ذات النظام امللكي هو 

 حوالاألوره يف بعض دسيادة القانون، الذي يعلو فيها حتى على امللك نفسه، ورغم ص

مسلم به، وما كان ميالد  أمر مغلفا يف صورة منحة من امللك لشعبه فسيادة الّدستور

وممارسة  ،ضد استبداد ملوكهم األفرادنتاج ثورات  إاّليف مهدها  الدميقراطيةاحلكومات 

                                                           
دريس بوكرا  ومعر سعد هللا . 1  .072ص السابق،املرجع  ،ا 

2. Georges Burdeau, traité de sciences politiques, T2 : l'état, 3 Ed، LGDJ, Paris, 1980, P126.  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب األول ـــــــــــــ الفصل التمهيدي ي اجلزائريتعديل الدستور يف النظام السياس

60 

 

يقوم هؤالء الزعماء  أنوبديهي . زعماء ثوراتهم تحت أنظاراحُلكم نيابة عنهم  ُسلطات

 .لقيام نظام عادل ثم عرضها على الشعب رجاء املوافقة عليها ألساسيةابوضع القواعد 

اليت أقرتها  مة، ممثلة الّدساتريوعلى هذا األساس كان إطالل الدميقراطية املنّظ

جمرد  إىلة احلاكم رتب على ذلك صريورة مهّمتوقد  ،الشعوب، ومنها العقد السياسي

حمّددة قوامها خدمة الصاحل  صاحب حق، وظيفة ذات اختصاصات صاحب وظيفة ال

مشاركة اجلميع بدرجات  أساسالعام، وحمورها الّدستور الذي يضطلع بسنها على 

على سند من  ستأّسه يف هذا الصدد قد كان االنتقاد املوّج وإذا ؛متفاوتة لصاحل اجملموع

العقد  أّنيتضح " روسو" أفكارفمن خالل  ،مشاركة احلاكم للشعب يف وضع الّدستور

األفراد يربمونه مع أنفسهم  فريى بأّن ،(1)سياسي ليس اتفاقا بني الشعب واحلاكمال

رادا منفصلني عن بعضهم وباعتبار أنهم أفراد متحدون يف اجلماعة السياسية فبصفتهم أ

 (2).اليت يرغبون يف إقامتها، وحيّددون به أهداف السُّلطة يف محاية حقوقهم وحّرياتهم

صلحة ضرورة انتخاب هيئة نيابية ذات وكالة حمّددة تقوم وتطبيقا لذلك اقتضت امل

 ". اجلمعية التأسيسية"بوضع دستور الدولة باسم الشعب ونيابة عنه، يطلق عليها 

التجربة األمريكية املرجع لتلك الوسيلة احلديثة كمصدر مباشر لنشأة  عدُّوُت

ـ يف  م0771دلفيا سنة الّدساتري، حيث أصدر مؤمتر االتحاد التعاهدي املنعقد يف فيال

غضون ثورة االستقالل ـ قراره للواليات األعضاء بأن تعلن دساتريها املكتوبة بطريقة 

تؤكد فلسفة العقد االجتماعي، وبذلك انتخبت اجلمعيات التأسيسية وصدرت دساتري 

تتوجيا هلذا  م0170الواليات مبقتضاها؛ ويعترب دستور االتحاد األمريكي الصادر سنة 

 (3).وأن يقررها الشعوب يف أن ُيصدر دساتري وب اجلديد وإقرارا حلّقاألسل
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فرنسا  هوقد أخذ هذا األسلوب طريقه لالنتشار يف العديد من دول أوروبا، حيث اعتمدت

كما اعتمدته  ،م0172ثّم دستور اجلمهورية الثالثة عام  ،م0111و  م0750يدستور يف

والّنمسا يف  ،م0512وكذا يف دستور عام  ،م0505عام  "Weimerفيمر "أملانيا يف دستور 

، وتشيكوسلوفاكيا سابقا م0517بلغاريا وإيطاليا عام و، م0510، وإسبانيا عام م0511عام 

 .م0511، ودستور تركيا سنة م0522عام  ، ودولة البلقان ـ يوغسالفيا سابقا ـم0511عام 

عام لهلند يف دستورها ل آسيا، إذ اعتمدته ادولقي هذا األسلوب رواجا يف بعض  كما

 .م0517دستور  يفاليابان و، م0522، وباكستان عام م0521، وسوريا عام م0515

 ذهب بعض فقهاء القانون الّدستوري إىل أّن هذه الّدساتري أكثر ثباتاقد و

وهذا غري صحيح بل أكثُر دميقراطيًة، ألّن األخذ بأسلوب  ،واستقرارا من غريها

جانب احلاكم عند وضع  زوال كّل سيطرة أو نفوذ مناجلمعية التأسيسية يعين 

 (1).الّدستور، أي أّن إرادة الشعب وسيادته تعلو إرادة احلاكم

 الوضعية األنظمةالعقد السياسي يف  أركان: الرابع املطلب

واإلرادة  ،وقوام العقد وجوهره هو اإلرادة ،ركن العقد هو ما ال يقوم العقد بدونه

 ؛(اخل...تطابق إرادتني أو أكثر إلنشاء العقد أو تعديله،)تعاقدين ما هي إاّل تراضي امل

أّن هلذا الرتاضي أطرافا وحماّل يرد  قوام العقد وجوهره، إاّللكن إذا كان الرتاضي هو 

عليه، وله سبب يدفع إليه، أي غاية معّينة يراد تحقيقها بإبرام العقد وإنشاء 

، احملّل، (أطراف العقد)الرتاضي : ثالثةوعلى ذلك فإّن أركان العقد  ؛االلتزامات

 (2).والسبب باإلضافة إىل الشكلية

الستخالص كل ما  ،العقد السياسي لدى فالسفة الغرب ةالوقوف على ماهي وسنحاول

 .سببهويتعّلق بطريف العقد وحملِّه والغاية منه 
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وشروط صّحته  ،(املذكورة سلفا) عقد أركانه لكّل العقود، ثّم لكّل فهناك مفهوم مشرتك

 (1).زه عن غريهاليت متيّّ

فالعاقد هو الذي يتوّلى إعداد العقد بنفسه وملصلحته، وُيرّتب بذلك جمموعة من احلقوق 

أّما حمّل العقد فهو العملية القانونية اليت يريد . وااللتزامات املتبادلة بني كّل أطرافه

ى العقد، وقوام تحّقق هذه املتعاقدان تحقيقها عن طريق االلتزامات اليت ترتّتب عل

 : مرهون بالتزامني رئيسيني هما انونية ـ مقصود العقد السياسي ـالعملية الق

 .بالتنازل عن كّل أو بعض احلقوق واحلّريات( احملكوم)التزام العاقد .

 .بإقامة جمتمع سياسي وُسلطة تحرتم احلقوق واحلّريات( احلاكم)والتزام املعقود له .

ب أن يكون مشروعا، فالسبب يف العقد السياسي هو االنتقال من حالة أّما السبب فيج

 "لوك"و "هوبز"وبتطبيق ذلك على أفكار . الفطرة إىل حالة اجلماعة اآلمنة املستقّرة

جند أّنهم ذهبوا إىل القول بوجود عقد بني األفراد هو أصل السُّلطة وأساس  "روسو"و

(2)نشأتها
 .فسها وتكوينهاقيام الدولة ن ويرجع إليهبل ، 

 ومن خالل التعّرض لنظرية العقد السياسي فإّن فحوى تفسريها لنشأة السُّلطة

 أي أّن ة،ـة ألفراد اجلماعـدة املشرتكراة يرجع إىل اإلـأصل الدول ة يتجّلى يف أّنـوالدول

مبعنى أّنهم  ليا،األفراد اجتمعوا واّتفقوا على إنشاء جمتمع سياسي خيضع لُسلطة ُع 

 .دت نتيجة عقد أبرمته اجلماعةِجا على إنشاء دولة، فالدولة إذن ُواتفقو

يف املنطوق بفكرة " روسو"و "لوك"و "هوبز: "وقد اّتفقت النظريات العقدية لـ

 ةـة اإلنسان السابقـأّنها اختلفت يف بيان حال إاّل ،ةـة والسُّلطـلنشأة الدول العقد كأساس
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 (1).قد وكلُّ ما يتعّلق بسببه وموضوعهوكذا تحديد طريف الع ،وجود العقد على

 :وفيما يلي عرض ألركان العقد السياسي عند هؤالء الفالسفة الثالثة

 هوبز توماس العقد السياسي عند أركان :األّولالفرع 

، حيث مينح السلطة املطلقة لوك وروسوعنه عند  هوبزعند  أركان العقد ختتلف 

 .ا يف العقدوالسيادة الكاملة للحاكم الذي ليس طرف

 أطراف العقد: أّوال

نشئ العقد جمموعة اتفاق من أطراف يرتّتب على وجودها أن ُي وأال بّد لكل عقد 

 (2).أطرافه من احلقوق وااللتزامات املتبادلة يف ذّمة كّل

له طابعه املنفرد، ففيه يتنازل كل فرد عن كّل حقوقه  هوبزولكن العقد االجتماعي عند 

اجهة اجلماعة، مّما يؤدي إىل جتّرد كّل األفراد من كّل حقوقهم بصفة نهائية يف مو

وحرياتهم؛ فإذا ما تصّورنا أّن اجلميع قد ختّلوا عن حقوقهم وحّرياتهم الطبيعية ماعدا 

واحدا ألصبحت السيادة والسُّلطة هلذا الواحد دون سواه، وكان اجلميع قد ارتضوا 

فيكون له األمر والنهي وتأمني حياتهم بذلك التنازل عن كل حقوقهم لواحٍد منهم، 

 (3).وسالمتهم ورعاية مصاحلهم دون تنازل منه عن شيء

يعترب الذي  وهذا مياثل االشرتاط ملصلحة الغري ،للعقد طرفني ومستفيدا ويبدو من هذا أّن

أن يكون هناك عقد بني  ، علىلعقد وصورتهااستثناء على مبدأ نسبية األثر امُللز م يف 

رغم أّن هذا املنتِفع مل يكن  ،واملتعّهد ينشأ عنه حّق مباشر للمنتِفع قبل املتعهِّد طاملشرت

الفرد كفرد من ناحية  :، أي أّن أطراف العقد همطرفا يف هذا العقد بل أجنبيا عنه

من ( املنتفع)، واملستفيد (املتعّهد)واجلماعة كمجموعة أفراد من ناحية أخرى ( املشرتط)
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لتكون له السُّلطة  لثة يتّم التنازل عن احلقوق واحلّريات لصاحله،العقد من ناحية ثا

 بل( االّتفاق) على األفراد واجلماعة دون تنازل منه عن شيء ألّنه ليس طرفا يف العقد

 (1).د بالتزام ما حيّد من ُسلطاتهمستفيدا منه، له كل السُّلطات دون تقّي

فاحلاكم ليس طرفا يف العقد من  كم، ومنهاحلاوهكذا يصبح املستفيد مبقتضى االّتفاق هو 

وهذا بديهي فليس من املمكن أن يكون كذلك لعدم وجوده أصال  ،"هوبز"وجهة نظر 

 (2).إبرام العقد أو االّتفاق أثناء

 سبب العقد :ثانيا

أّن حالة اإلنسان وحياته قبل وجود الدولة كانت فوضى  "هوبزتوماس "يرى 

عُثها األنانية والشّرور املتأّصلة يف نفوس البشر، وحّب وحروبا مستمرة بني األفراد،مب

السيطرة والتسل ، فالغنم والغلبة لألقوياء وحدهم ويقع على رأس الضعفاء الغرم 

للّقوة، مّما أحال حياة  ال ُيرجى فيها حقٌّ وال عدٌل إاّل ـ هذا طابعها ـ واهلوان، وحياٌة

هنأ بها، نعم يف ظّله وال استقرار وال حّرية تاجلماعة البدائية إىل بؤس وشقاء، فال أمن ت

ـ  من سبيل حيّقق لألفراد محاية ألنفسهم هلذا كان البّد للخالص ـ من هذه احلالة 

وحمافظة على مصاحلهم، فكان تفكريهم الذي هداهم لالّتفاق على شخص من بينهم 

 ة والذود عنـملختلفه يف التوفيق بني مصاحل األفراد اـم تنحصر مهّمتـا عليهـليكون رئيس

 (3).حياضهم وُحرماتهم والعمل على ما حيقق إسعادهم وتحسني حاهلم

 دحمّل العق :ثالثا

مكنا يف ظّل ـ ُم "هوبز"إّن تحقيق اهلدف السابق ذكره مل يكن ـ من وجهة نظر 

فيها كّل فرد منهم  حيتفظ ،استمرار حالة الفطرة واحلياة الطبيعية اليت عاشها األفراد
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      ه ـومن املعلوم أّن استخدام الفرد لذكائ .اته وأنانيته يف إشباع رغباته وغرائزهحبّري

يف القضاء على ّكل  ميكن تصوره إاّل حبثا عن حّل ال ـ تدفعُه وتحّركُه إرادة السالمـ 

 ُهنكَمهذا، وَم كّل  حالة الفوضى هي منشُأ أّن أسباب احلرب والقتال، فأدرك بسليقته

عة األنانية املسيطرة على كل فرد يف سعيه لتحقيق رغباته الفردية دون الناتج عن نز

بتنظيم حركة الرغبات  وأّن املخرج منها ال سبيل له إاّل النظر إىل حاجة اجلماعة،

 .احتفاظ كل فرد بكل احلقوق واحلريات هال يكون مع الذي وإشباعها، األمر

بأيٍّ  دون أن حيتفظن كل حقوقه يف ختلي كل فرد وبصفة نهائية ع إذنل فيكون احّل

وال تحقَُّق لسالم  ،هو كافة حقوق وحريات كل فرد منها يف مواجهة اجلماعة،وحمّله

ظاملا لغريه إىل  حلياتهول الفرد من إنسان أناني يعيش ّحبهذا التنازل الذي ُي منشود إاّل

ل ورّقة دع إنسان مغاير لذلك متاما، إنسان إجيابي يتفانى يف خدمة اجملموعة بكّل

 الرذيلة وحسن اخُللق، ومحيد اخلصال حمّل وبهذا تِحلُّ الفضيلة حملَّ .وتواضع

 (1).واألمن والسالم حّمل التناحر والصراع العنف والوحشية،

اجلميع الذين  ّلِظواحدة ُت جتميع إرادات األفراد يف إرادةودور العقد يتمثل يف 

 .الواحدة هي السُّلطة دةاإلراوتلك  ،ون هلا باخلضوع واخلشيةقّرُي

 العقد السياسي عند جون لوك  أركان: الفرع الثاني

يعترب جون لوك أّن احلاكم طرف يف العقد، حيث ال يتمّتع بالسلطة املطلقة،  

 .ويتقاسم السيادة مع أفراد اجملتمع

 أطراف العقد: أّوال

بصدد  األفراد وذلك حالة كون ،ومن بينهم يكون احلاكم األفراد،العقد بني  يتمُّ

 إلزامهالسُّلطة مع  منظم، فيختارون احلاكم  ومينحونه جمتمع إقامةاالتفاق على 
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د العقد وليس غريبا عنه وجمّر يفأصيل طرف  إذنة، فهو نجاههم بالتزامات معّياّت

م جهود نّظُت وإّنما لطته ليست ُمطلقةوُس ،د ببعض االلتزاماتمستفيد منه فق ، بل مقّي

املصلحة  واألثرة إىلالذاتية  إطارمن  وإمكانياتهمه قدراتهم وجُِّسلطة عليا ُتشاء األفراد وإن

 (1).املشرتكة للجماعة والتصدي ألعدائها والذود عن حياضها

ومن املسّلم به أّن اإلنسان ُولد حّرا، وما كّبله بالقيود إاّل ظهور امللكية اخلاّصة، 

جب ضرورة تنظيمها بصورة ُتعيده حّرا كما وتدّخالت عوامل خمتلفة ومتشابكة، مّما أو

 .بدأ، وهذا ال يتأّتى إاّل باالّتفاق والرتاضي مع غريه

وجوب توّفر عنصر الرضا يف العقد االجتماعي، ألّن اجملتمع  "جون لوك"ويرى 

السياسي ال ينشأ إاّل باّتفاق أفراد اجملتمع فيما بينهم على وجود الدولة، وأّن وجود 

ية بالتالي مرتب  برضا أفراد الشعب عليها، وشرُط الرضا ـ الذي ذكره احلكومة الشرع

وبني نظام احُلكم  "هوبزتوماس "جون لوك ـ ُيفّرق به بني ُسلطة احُلكم امُلطلق عند 

 (2).القائم على أساس دميقراطي نابع عن موافقة الشعب مبحض إرادته على احلاكم

 ر ضااحلكومات دون  أشكالشكل جديد من  ة أّيـإقامه يستحيل ّنأ "جون لوك"ويقول 

وافق الشعب عليه  عدم شرعية نظام احُلكم امُلطلق الذي ما إىلالشعب، هادفا من ذلك 

 ختارين لنظام احُلكمالناس ُم رضار يتصّو أنرضي عن وجوده، فال ميكن لعاقل  وما

ا كان مّم أسواكز بول املرء برضاه ووضع نفسه يف مره ليس من العقل يف شيء ُقامُلطلق،ألّن

عنصر الرضا مطلوب  ّنأقبل تكوين العقد السياسي، كما  ،أيعليه يف حالة الطبيعة

قياسا على شرط الرضا يف القانون و ـ، واحلاكم األفرادفره يف العقد السياسي بني اتو

وإمّنا فرد،  بل كّلاملوافقة االجيابية الصرحية من ِق "جون لوك"مل يشرتط  ،ـ املدني

اجملتمع  إىلة الضمنية اليت تحمل معنى قبول الفرد االنضمام ـه املوافقـيكفي فت
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 (1).ضوع للقوانني والتشريعات اليت تضعها السُّلطة السياسية احلاكمةاخل ،أوالسياسي

عه حبق ىل وجوده ومتّتْوواألجمرد وجود الفرد على اإلقليم،  ،ومثال املوافقة الضمنية

وإذا كان  فقة ضمنية من األفراد على قبول العقد السياسي،موا ذلك ُيعتربوامللكية فيه، 

فبإمكانه اهلجرة إىل إقليم آخر يقبل الوضع  ،الفرد ال يقبل النظام السياسي القائم

 (2).املوجود فيه

 سبب العقد :ثانيا

 مل تكن بؤسا وشقاء على شاكلة ما اإلنسان األّولحالة  أّن "جون لوك"يرى 

عا بكامل تمّتيف حالته الطبيعية ُم اإلنسانلى العكس من ذلك كان ع وإّنما، "هوبز"ره صّو

القانون الطبيعي من  أحكامولكن عالوة على ما اكتنف  ؛القانون الطبيعي يته يف ظّلّرُح

غموض مع غيبة القاضي املنصف الذي حيّكموه فيما شجر بينهم من منازعات، فيقضي 

وتشابكها وغموضها ما  األفرادد مصاحل عّدكان لت ،ز وال جماملةبينهم بالعدل دون تحّي

حياة  إىلية رغبة وتطلعا ترك هذه احلياة مبا فيها من حّر إىلمييلون  األفرادجعل 

  مجعأا لذلك فقد ـم على اخلري واخلضوع حلاكم عادل، وتحقيقـا تعاونهـلهظّلدة ُيـجدي

 (3).حدا منهموا أمرهموا وّلُيوالتعاقد فيما بينهم  أمرهم علىاجلماعة  أفراد

 حمّل العقد: ثالثا

احلياة الفاضلة هي غاية البشر مجيعا، وتحقُّق وجودها مرهون بإقامة جمتمع 

منظم ختّلى فيه أفراده عن بعض ما كانوا يتمتعون به من حقوق وحريات يف حالة 

الفطرة خضوعا لُسلطة حاكمة، ومن ثّم كان حمّل العقد هو اختيار احلاكم واالعرتاف له 

سُّلطة،والتنازل عن بعض احلقوق واحلريات، وذلك بالقدر الالزم إلقامة اجملتمع بال
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املنظَّم والسُّلطة احلاكمة، مع مراعاة أّن هذا التنازل ال يسِلُب الفرد كّل احلقوق 

واحلّريات اليت يتمّتع بها يف حياة الفطرة، بل إّن منها ما يستمّر معه وَيظلُّ حمتفظا به 

 (1).اجملتمع املنّظم، وأهّمها مثاال لذلك حق امللكية بعد انتقاله إىل

 العقد السياسي عند جون جاك روسو أركان :الثالثالفرع 

 .السلطة املطلقة والسيادة الكاملة للشعب هنحعن سابقيه مب" روسو"خيتلف 

 العقد أطراف: أّوال

 :صفتنيب ولكنأنفسهم يتعاقدون مع  أي أّنهمفق ،  األفراد أنفسهم واألفرادهم 

 أعضاءعن غريه، وبصفتهم  منهم وجوده وكيانه املستقّل ني لكلٍّمستقّل أفرادابصفتهم 

ة حقوقه فرد يتنازل عن كاّف فكّل إليها؛نون معا مجاعة ينتمي اجلميع حدين سيكّومّت

ون السُّلطة هلذا اجملموع الذي هو وتُك األفراد، ن من كّلالفردية للمجموع الذي يتكّو

فرد  من بينهم، بل تكون لكّل أفرادجملموعة  أولسُّلطة بهذا ال تكون لفرد او. جزء منه

اليت ميكن أن و( هو اجلماعة بأسرها) كلِّالليس بصفته الفردية بل بصفته جزءا من 

 يف أجزاءهم  واألفرادهو جمموع األفراد،  والكّل ة للكّلـفالسُّلط. امـا الشخص العـنسّميه

 (2).ة هلااملكوّن إىل أجزائهانظر اليت مل يعد ُي هو اجلماعة ، والكّلالكّل

أمر هام، ينقل األفراد من  "روسو"وعنصر الرضا الالزم يف تكّون العقد السياسي عند 

 .حياة الفطرة إىل حياة اجتماعية سياسية منّظمة ويقّيد حّريتهم لصاحل اجلماعة كلها

ـ ضرورة جتديد امليثاق على العقد وضمانا الستمراريته  حفاظالذلك يرى روسو ـ 

اجتماعه طرح السؤالني  االجتماعي دوريا، وهذا يقتضي وجود اجتماع الشعب، وحالَة

 : التاليني
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 هل يرضى الشعب ترك إرادته يف أيدي أولئك الذين هم أصال مكّلفون بها؟ـ 

 االحتفاظ بالشكل احلالي لنظام احُلكم؟( الشعب)وهل يرى صاحُب السيادة ـ 

ّن شرط الرضا ليس قاصرا على بداية تكوين العقد االجتماعي عند األفراد أ :معنى ذلك

وكفى، بل يلزم استمراره بصفة دائمة طاملا أّن الشعب جيّدد كل فرتة موافقته على 

أسلوب نظام احُلكم ومن يتّولون السُّلطة العاّمة، ومثل هذا األسلوب ُيعترب من أعظم 

ية، وإذا كان روسو ُيسق  تطبيقه يف الدول الصغرية أساليب النُّظم السياسية الدميقراط

استنادا على إمكانية جتّمع أفراد الشعب يف اجتماع عاّم ألخذ رأيهم مبنتهى 

ق نظام الدميقراطية املباشر الذي حيكم فيه الشعب نفسه وكانت أثينا تطّب ـ(1)السهولة

فاق على ّتالشعب واال دأفرا تجّمع كّلبهناك مانع ماّدي ال يسمح  أّن إاّل ـ، بنفسه

ل بدائل أخرى لتطبيق هذا النظام من اقرتاع واستفتاء يف فّضمسألة معّينة، وبالتالي ُي

 (2).وجود الوسائل التقنية املتطّورة

 سبب العقد: ثانيا

 لفرداوصف حالة إىل " عدم املساواة بني الناس أصليف " هيف كتاب "روسو"ض تعّر

ه ال ّنأال بعدد من القيود، وكّبُم هايعيش فيه إىل أّنى اجملتمعات السياسية، وانته يف

 (3).فاتها يف الكثري من تصّره ليس حّرّنأع باملساواة مع غريه، فضال عن يتمّت

ه املنقذ واخلالص حلالة عدم املساواة ّنأ": روسو"يرى  "العقد االجتماعي"ويف كتابه

بناء على  إاّلة والسُّلطة ال تقومان الدول وأّن، األفرادواخلروج من القيود املفروضة على 

 (4).فقوا فيما بينهم على عقد اجتماعياّت أّن األفراد، وورضاهم فاق اجلميعاّت
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 العقد حمّل :ثالثا

الفردية يف اجملموع مع استمرارية  بتذو أنلتحقيق الغاية السابقة كان البد من 

اّل بتنازل الفرد الكامل عن ق ذلك إة ولن يتحّققوى الفرد يف خدمة اإلرادة العاّم كّل

ة جملموع األفراد ها، وعلى إثر هذا التنازل نشأت إرادة عاّمة حقوقه للجماعة كّلكاّف

فقد هذا التنازل ال ُي أّن إاّل ،عني على العقدة عن إرادات األفراد املوّقوهي إرادة مستقّل

ياتهم م وحّرهم سيحصلون يف مقابل حقوقهألّن ،ياتهم وحقوقهم نهائيااألفراد حّر

 .ة اليت أقاموهااملدنّي هلم اجلماعةها رقّرة ُتيات مدنّيالطبيعية على حقوق وحّر

عان من كونها قائمة على ضمان احلّرية نُبَيوجود هذه اجلماعة وشرعيتها  ّنإوعلى هذا ف

جل وجود أيات من مبعنى افرتاض تواجد هذه احلقوق واحلّر األفراد،واملساواة بني 

 (1).ماعي من اجلماعةالعقد االجت

حالة الفطرة  عولوك يف وض هوبزل من عن ّك "روسو"وبهذا ختتلف نظرية 

 .حسب املقارنة يف جدول اإلطارالعقد  أركانو
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 املقارنة بني النظريات الثالث

 العنصر

 النظرية
 سبب العقد حمّل العقد أطراف العقد حالة الفطرة

 هوبز

حياة صراع دائم، فوضى 

قانون الغاب، عارمة حيكمها 

 األنانية وحّب السيطرة

العقد بني مجيع األفراد، ما 

عدا واحدا، هذا الواحد هو 

الذي تكون له السُّلطة من 

اجلميع وهو املستفيد من العقد 

دون أن يكون طرفا فيه، يتمّتُع 

بالسُّلطة امُلطلقة دون أن يلتزم 

بأّي شيء أمام أفراد اجلماعة، 

ست والسُّلطة بيد احلاكم ولي

للدولة، وبالتالي تغيري احلاكم 

 .يعين فناء الدولة

التنازل عن كّل 

احلقوق واحلّريات 

اليت كان يتمّتع بها 

 الفرد يف حالة الفطرة

اخلوفوالرعب الدائمان، 

وهما الّدافعان إىل عقد 

االّتفاق من أجل إقامة 

 .السُّلطة بني األفراد

 لوك

حياة حّرية ومساواة بني 

ع بينهم، األفراد، ال صرا

قوانني الطبيعة تحكُم عالقات 

 األفراد

األفراد  ُيرَبم االّتفاق بني

تار من واحلكام أو احلاكم امُلخ

 .ِقبلهم

التنازل عن بعض هذه 

احلقوق بالقدر الالزم 

إلقامة السُّلطة مع 

االحتفاظ بالباقي، 

. وعدم االعتداء عليها

ويف حالة اإلخالل 

بااللتزامات حيقُّ 

 العقدلألفراد فسخ 

االنتقال إىل حالة اجملتمع 

املنّظم سياسيا، وإنشاء 

حكومة متارس السُّلطة 

وتحّقق العدالة، من أجل 

 حياة أفضل

 روسو

اإلنسان خّير بطبيعته، كان 

يعيش يف حالة سالم وحّرية 

ومساواة طبيعية، غري أّن 

ظهور امللكية الفردية 

واالخرتاعات املختلفة أضّلت 

ية، كما بتلك احلالة الطبيع

أّدى التفاوت يف الثروات إىل 

تهديد استقرار األغنياء 

ونشوب النزاعات، فتحّولت 

 .حياة اإلنسان إىل بؤس وشقاء

يتعاقد الفرد مع نفسه من 

فهو يتعاقد مع : زاويتني

الشخص العاّم باعتباره عضوا 

من أعضاء اجلماعة، ويتعاقد 

مع أعضاء اجلماعة باعتباره 

 .عاممن مكّونات الشخص ال

تنازل كّل فرد على 

مجيع حقوقه الطبيعية 

للشخص العاّم مقابل 

حقوق مدنية يضمنها 

هذا التنظيم اجلماعي 

 .لألفراد

تقرتب وجهة نظره من 

لوك يف هذه الناحية، فإذا 

كان األفراد يتمّتعون 

حبّريات متكافئة يف حالة 

الفطرة، إاّل أّن هذه احلالة 

مل تكن أفضل ما كان 

إليه الفرد،  ميكن أن يصل

والوصول إىل األفضل يكون 

بالعقد وإقامة ُسلطة تنّظم 

 .العالقات بني األفراد
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ال يستطيع أحد أن ُينكر الدور الذي لعبته النظريات العقدية يف تطوير : صفوه القولو

الفكر السياسي، وتقديم الكثري من األفكار لتدعيم الدميقراطية، وتقرير احلقوق 

: ، وحماربة السلطان امُلطلق للحّكام، رغم تعرُّضها النتقادات عّدة منهاواحلّريات العاّمة

أّنها نظريات تعتمد على اخليال واالفرتاض وال تستّدل بالواقع، وغري صحيحة من 

الناحية القانونية، ألّن القّوة اإللزامية للعقد ال توجد إاّل بوجود السُّلطة اليت تقوم على 

الالزمة لضمان احرتامها، وغري صحيحة أيضا من الناحية محايتها وتطبيق اجلزاءات 

ة امُلنظَّمة، وقد االجتماعية ألّنها تفرتض أّن اإلنسان كان يف ُعزلة قبل نشأة اجلماع

 .أثبت علماء االجتماع عدم صّحة ذلك

والثورة  م0211وقد أهلبت وأهلمت هذه النظريات ُكالًّ من ثورة اإلجنليز سنة 

إجنيل "( العقد االجتماعي) "جان جاك روسو"ما ُأطلق على نظرية ، كم0715الفرنسية 

، ضف إىل أّن الكثري من املبادئ اليت تضّمنتها نظريته متواجدة يف "الثورة الفرنسية

كمبدأ سيادة األّمة، وأّن القانون تعبري عن اإلرادة العاّمة،وإعالن املساواة  :دساتري عّدة

ولذلك قيل أّن نظرية العقد االجتماعي كانت أكرب . اخل...واحلقوق واحلّريات الفردية

 .أكذوبة سياسية ناجحة

 الوضعية  األنظمةالعقد السياسي يف  أحكام: اخلامساملطلب 

هي غرض  اآلثاروهذه  عليه،نة ترتتب معّي آثاراتصرف  أوعقد  لكّل أّنمن املعروف 

(1)إنشائهالعاقد من 
ّن آثاره تتمّثل يف أّن جند أ وبتطبيق ذلك على العقد السياسي. 

فالعقد على املسؤولية تقع على احلاكم واحملكوم على حدٍّ سواء يف اجملتمع السياسي، 

التزامات على  إىل تنقسمو .واحملكوم نشئ عالقات بني احلاكمه ُيالنحو السابق بياُن

 .(احملكوم)والعاقد ( احلاكم)ق املعقود له تعا
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  هوبزعند  العقد السياسي آثار: األّولالفرع 

من كّل التزام على خالف باقي أفراد اجملتمع الذين " هوبز"يتحّلل احلاكم عند 

 . يتنازلون عن كل حقوقهم وحّرياتهم له

  هوبزالتزامات احلاكم عند : أّوال

 األفراد،احلاكم عليه واجبات حنو  إىل أّنيف نظرية العقد السياسي  "هوبز"يذهب 

واحلاكم مل يكن طرفا يف العقد  ،عند العقد ُأ إاّلنشم ال َيااللتزا ّنأل ،ليس التزاماتو

 .ذاته تزم بها يف حّدلاجملتمع وال ي ألفراده يضع التشريعات والقوانني ّنأالسياسي كما 

حدوا باختيارهم ورضاهم من ما اّتّنأّن األفراد إيف عرضه للعقد السياسي  "هوبز"ويرى 

ق العدالة واحلّرية بدال من وحيّق ،الممن وسأجل تكوين جمتمع سياسي يعيش يف أ

، حيث كان األفراد يف تنازع دائم وحروب حياة الفوضى واالضطراب اليت كانوا عليها

ـ هو أن يقضي  "هوبز"على حّد قول بينهم، لذلك كان هدفهم األساسي ـ مستمّرة فيما 

 أنفسهمع م آمنةر هلم حياة ن يوّفأواحلاكم على حالة الفوضى اليت كانوا عليها، 

 َمصوَغوكان هذا ، اجملاورة هلم األخرىمع غريهم من اجملتمعات  ادائم اوسالم

فكم عانت هذه  أهدافهم،ق حّقُت ، طاملا أّنهاُمطلقة موافقتهم على منح احلاكم ُسلطة

(1)وفسادًا لمًااب ُظغاجملتمعات من سيادة شريعة ال
 ،على الضعفاء لألقوياءوسيطرة  ،

ياتهم وكامل حقوقهم بالتنازل عن حّر أهدافهم التضحيةل تحقيق فهان عليهم يف سبي

 فيها كلُّ مُنأة اليت ية الكرميعامال على توفري احلياة احلّر ،حلاكم يسهر على راحتهم

 ،اعتداءات خارجية عليه أّي ّره شاجملتمع كلُّ مُنأوي ،ماله وعرضه وفرد على نفسه 

 جيب كللذ ،"يف الدولة األعلىهي القانون سالمة الشعب  إّن" :عن ذلك هوبزوقد قال 

 هلم االعرتاض وال يصّح ،واجتناب نواهيه ألوامرهالطاعة للحاكم واالمتثال  األفرادعلى 
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صدر ُيف ،الظلموالعدل بني و الشّرواخلري  يفّرق بنياحلاكم هو الذي  ّنأل ،حال أّيعلى 

 يكون هلم حقُّ أندون  األفرادعلى قها طبِّد هذا املعنى وُيالتشريعات والقوانني اليت تؤّك

 .ختياررضا وااالمتثال هلا عن  جيببل على العكس  ،االعرتاض عليها أومناقشتها 

 "هوبز" ايهسّمُي" قدرا من احلّرية لألفرادر وّفُي إناحلاكم جيب عليه  إّن" :هوبزويقول 

 .لم داخل اجلماعةممارستها بالسِّ ّرباحلّرية الربيئة اليت ال تُض

يكفل  أناحلاكم جيب عليه  إّن" :هوبزعن نقاًل " دويبحممد طه "قول الدكتور وي

د وصاحب السيادة هو الذي حيّد ،من احلّرية ال تتعارض مع السالم العام لرعاياه درجة

د فهو الذي حيّد إرادته ـرا عن عّببوصفه ُمـ القانون  ّنإف ّمومن َث ،هذا القدر من احلّرية

 (1)."مه القانونحّرية الرعايا جواز عمل كل ما ال ُيبالتالي فحّرو ،باح واملمنوعامُل

 سبح األفرادمن واجبات احلاكم صاحب السيادة حفظ التوازن بني  أّن هوبزويرى 

 اآلخرينوترتك  ،فئة مبوارد الثروة يف الدولة تستأثرحتى ال  ،مستوياتهم االجتماعية

 (2).اجملتمعشع داخل اكم على اجلة يقضي احلوبصفة عاّم ،منه زاقدون مصدر لالرت

وما  ُهن ماَليتبّي أنحد أملا استطاع  ،القانون املدني ألغيتك ّنأفلو : "هوبزولذلك يقول 

 إىلي من العمل املنتج الذي يؤّد األفرادكن ّمُي أيضا أنكما جيب على احلاكم  ؛عليه

وجيب  ،ر والسالمواالستقرا إاّل باحلماية واألمنوال يكون ذلك  ،سعادتهم احلقيقية

مر العاجزين منهم عن أى ل العيش ويتوّلُبر هلم ُسفيوفُّ لألفراد،يد العون  مدُّ أيضاعليه 

 ".كسب عيشهم

 احلاكم من العقد غري بإخراج هوبزفكرة  أّن "طارق عبد احلميد الشهاوي"ويرى 

 نــمأة وـا ساهرا على رعايـف ومل يكن قوّيضُع إذا "هوبز"احلاكم عند  أّن إذ ةـصحيح
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أّن هذا معناه  آخر؛فاق مع حاكم واالّت ،وجب عليهم عدم طاعته وعزله ،الدولة أفراد

 ةهاّم أهدافنه العقد االجتماعي من على احلاكم مسؤوليته والتزام ما تضّم ألقىقد  هوبز

مثله مثل باقي العقود  ،يف العقد أصياليكون طرفا  أناحلاكم جيب  أّنضح من ذلك ويّت

 (1).عليه العقد من التزامات يرّتبهمنهم مبا  ويلتزم كلٌّ أطرافها، اليت يتحّدد األخرى

  هوبزعند  (الشعب)التزامات احملكوم: ثانيا

صاحب  كم اياتهم للحالذين تنازلوا عن حقوقهم وحّر إىل أّن األفراد "هوبز"يذهب 

جلهم أاحلاكم من  ُهسّنما االلتزام بكل  أي ،ونواهيهة أوامره جيب عليهم طاع السُّلطة،

 ،ها السعادةظّلُتيعمل لصاحلهم حتى يعيش اجلميع حياة  ألّنه ،من تشريعات وقوانني

ال وهي أ ،الدولة أفرادينتبه هلا  أنا جيب ة جدًّهاّم على ذلك نتيجًة "هوبز"ب رّتوُي

عترب مبوجب ُت ،احلاكم من تشريعات خاّصة بهم ُهخمالفتهم وعدم طاعتهم ملا سّن أّن

ارتبطوا به فيما  الذي للعهد وَنكًثاقد السياسي الذي وافقوا عليه خروجا منهم عليه الع

 ،فات احلاكما كانت تصّرهميف املقاومة م األفراد حّق "هوبز"استبعد وبذلك  .(2)بينهم

 .من أطرافهطرف  دات لكّلن التزامات وتعّهن كان العقد السياسي قد تضّمإو

 ياسي عند جون لوك العقد الس آثار :الثانيالفرع 

للحاكم عند لوك التزامات جتاه الرعية، وباملقابل يتنازل األفراد عن بعض  

 .حقوقهم وحّرياتهم

 التزامات احلاكم عند جون لوك: أّوال

 نظام العدالة وإقامةاهليئة احلاكمة بتنظيم شؤون اجملتمع ورعايته  أويلتزم احلاكم 

جمتمع  إقامةدت لديهم الرغبة يف عندما توّل رادفاألف ،ياتهموحّراألفراد ومحاية حقوق 
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عن جزء من حقوقهم  هلا وتنازلوا ،قاموا باختيار اهليئة احلاكمة ،(الدولة)سياسي 

فوجود اهليئة  ؛وترعاهم األفرادليا تحمي بها لكي متارس عليهم ُسلطة ُع ،الطبيعية

ها تنظيم اليت يكون من حّقالدولة  إىل نشأةي بة على العقد السياسي يؤّداحلاكمة املرتّت

هو مؤازرة الضعفاء يف  للحاكم السُّلطةإعطاء ويكون اهلدف من  ،شؤونها العامة وإدارة

ة احلاكم هّمُم أّنضح ذلك يّت علىو طامع األغلبية؛ومف من عن األقلّيةومحاية  ،الدولة

ة ينهم املوّدسود بحتى تاجملتمع  ألفرادواالستقرار  األمنيف الدولة هي تحقيق  األساسية

 .يتهفرد حبقوقه وحّر ع كّليتمّت أن جلأ منو ،ة والتضامنواحملّب

ملا  إاّلنفوذها  ميتّد أن وال يصحُّ ،عن العقد السياسي تدفالسُّلطة السياسية قد توّل

 مستقلة بأّنها "جون لوك"هذه السُّلطة توصف عند  ؛هو ضروري لتحقيق هدف اجملتمع

بقصد  األفراد، وهلا حّق استخدام اإلكراه يف ُمواجهتهم وقائمة بذاتها ومهيمنة على

 (1).أمواهلمتحقيق مصاحلهم واحملافظة على 

من  أّنكما  لألفراد، امللكية اخلاّصة م احلاكم حلّقاعلى احرت "جون لوك"د ويؤّك

عن بعض  األفرادنازل فيه تانطالقا من العقد االجتماعي الذي  واجبه محاية هذا احلّق

بباقي حقوقهم بعد دخوهلم واندماجهم يف اجملتمع  األفرادوحيتفظ  ،لحاكمحقوقهم ل

حيث  ،ة اخلاّصةامللكّي حّق األفرادتفظ بها حياحلقوق اليت  أهّم تلكومن  ؛السياسي

 فكلُّ ،عملهلجلسده و تهمللكّي اعترب امتدادُتملمتلكاته  اإلنسانة ملكّي إّن" :لوك جون يقول

 وليس ،ه من جمهودـما بذل في ا له حبّقلكا خاّصودا يصري ُمجمه اإلنسانه ـما بذل في

 (2)."صورة من الصور بأّيل فيه يتدّخ أن ـ وال حتى الدولةـ  ألحد

 جون لوك  دعن( الشعب)احملكوم التزامات :ثانيا

 خاّصة ،هو تنازل كل فرد عن جزء من حقوقه "جون لوك"العقد االجتماعي عند 

                                                           
 .10ص ، املرجع السابقطارق عبد امحليد الشهاوي. 1

 .15الفقرة  ، املرجع السابق،ترمجة ماجد خفري ،جون لوك يف احل مك املدين. 2
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هذا اجلزء يتنازل عنه  .تنفيذ القانون الطبيعي بنفسه يف لفرداحلقوق املتعّلقة بُسلطة ا

كم يقبل اخلضوع حُل أنه جيب على الفرد ّنإوعلى ذلك ف احلاكمة،الفرد لصاحل اهليئة 

يف العقد االجتماعي  األساسيرط فالّشـ؛  اهليئة احلاكمة ـاجلماعة يف وضعها اجلديد 

(1)ه بنفسهد عن اقتضاء حّقتنازل الفر علىكز تما يرّن، إ"جون لوك"عند 
عن حقه  أي، 

 .إليه األفرادكم تء املرتتب على خمالفات القانون الطبيعي الذي حيايف توقيع اجلز

وتشجيعها  ،امللكية اخلاّصة ة حبماية حّقطالب السُّلطة العاّم "جون لوك"كان  وإذا

، م ونصيبهماليت تكون من حقه األموالعلى بذل اجلهد والسعي للحصول على  لألفراد

ا يرتتب عليه مّم ،حبسها عن التداول أوضياعها بعدم  أيضا أصحاب األموالطالب  فقد

 مقابل محاية حّق يف هّنأ:"هلم يقولأصحاب األموال فويشرتط على  .األموالختزين 

عدم  أصحاب األموالجيب على  ،ةامللكية اخلاّصة واحرتامها من جانب السُّلطة العاّم

هالكها  أوتلفها  إىلي ا يؤّدمّم ،حبسها عن التداول أواستغالل  دون أمواهلمترك 

فق مع مصلحة نظام االحتكار الذي ال يّت إىلي مبصلحة اجملتمع ويؤّد ضرُّوبالتالي ُي

 (2)".يةماجملتمع العادلة والقائمة على املبادئ الدميقراطية السل

 العقد السياسي عند جان جاك روسو  آثار :الثالثالفرع 

 ةـة اجلماعـه ملصلحـاتـة وحّريـه الطبيعيـعن حقوق عند روسو ازل كل فرديتن

 .مقابل احلصول على احلقوق املدنية، (الشخص املعنوي)

 التزامات احلاكم عند جان جاك روسو: أواًل

 ،ُمطلقة عطي للهيئة السياسية ُسلطةد عن العقد ُيالذي توّل اجلماعيامليثاق  إّن

الطبيعة منحت  أّنوكما  ،لكاملة على تحقيق الغرض منهاحبيث يكون هلا القدرة ا

عطي اجلماعة ه ُيّنإكذلك العقد االجتماعي ف أعضائه،ة امُلطلق على مجيع قّو اإلنسان

                                                           
 .15ص ، املرجع السابق،امحليد الشهاوي بدطارق ع . 1

 .11ص نفسه،املرجع . 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب األول ـــــــــــــ الفصل التمهيدي ي اجلزائريتعديل الدستور يف النظام السياس

78 

 

كانت  إذا السُّلطةإّن " :كما يقول روسو أفرادهاُمطلقة على مجيع  السياسية ُسلطة

ة مع العاّم اإلرادةتتعارض  أنر صّوَتُيحيث ال  األفراد،ل خطرا على شّكال ُت فإّنها ُمطلقة

 (1)".األفراد أنفسهممصاحل 

اإلنسان متثليها جبسم  للجماعة، وميكنها دائما هو النفع العام خطئ وهدُفوالسُّلطة ال ُت

إىل ي ة للجماعة ال تؤّدالعاّم اإلرادةكذلك  أعضائه،عضو من  اإلضرار بأّيال ميكن  إذ

 (2).جلماعةاأفراد فرد من  اإلضرار بأّي

خيتارهم الشعب  األفرادمن  ةجمموع) "روسو"اهليئة التنفيذية يف نظر  أوفاحلكومة 

 (.سواءالة والسياسية على لتنفيذ القوانني وصيانة احلّرية املدنّي

 التزامات احملكوم عند جاك روسو: ثانيا

قل حيث ينت لإلنسان،طفرة كبرية  "روسو"عترب العقد االجتماعي الذي جاء به ُي

حدث للفرد تغيريا هذا التحول ُي ،حياة املدنية إىلالفطرة  مبوجب العقد من حياة

ب غرائزه سكان الفرد يعيش يف حياته البدائية ح أن عدفَب ،ر على سلوكهجوهريا يؤّث

يفرضه عليه العقد االجتماعي  دا بالتزاٍمقيَُّم أصبح ،اعتبارألّي وشهواته اليت ال ختضع 

 بعد، والفاضلة واملعاني النبيلة باألخالقصاف ّتعليه اال وحيّتُم ،تمعاجمل إىلبانضمامه 

 اجملتمع اجلديد يف ظّل ،أصبحدونهمن هو    معة والتسّلكان يتعامل مببدأ القّو أن

 .اإلنسانياستجابة لصوت الواجب  ،اهفاته دون غرائزه وهوخيضع حلكم العقل يف تصّر

 ،طبيعةالحياة  ظّل يفة اجلديدة بعض املزايا نّيحياته املد يف قد خسر كان الفرُد وإذا

ب شعوره وارتقت حيث تهّذ ،ةاملدنّي سب كثريا من انضمامه للحياةَك ه بال شّكّنإف

(3)أفكارهرت ه وكُثمدارُك تسعج عقله واّته ونُضنفُس
،وأصبح ص من حياته البدائيةوختّل ،

                                                           
 .75م، ص5111مرص،  ،عبد الكرمي أ محد، مطبعة الهيئة العاّمة للكتاب. ة دجان جاك روسو، العقد الاجامتع ، ترمج. 1

 .201، 205، املرجع السابق، ص صاكمل ليهل دمحم. 2

 .200، صنفسهاملرجع . 3
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 األقوياءنفسه وماله من غدر  لىف عيفيها الضع يأمُنمة حياة منّظ عيشا يسويًّ إنسانا

 .واالستقرار األمنويسود  ،ياتهموحّر األفرادحرتم فيها حقوق وُت ،وبطشهم

ل يتفض ،ة اليت تتعّلق بالتزامات الفرد داخل اجملتمع السياسياهلاّم األمورومن 

عن  األمراستجاب الفرد هلذا  ، فإذافردألّي  جملتمع على املصلحة اخلاّصةامصلحة 

ل مصلحته ذا خالف وفّضإو ،ابع من العقد السياسيالّن بتعهُّدها كان وفيًّ ،ناعواقت ارض

 .ة للمجتمعالعاّم اإلرادةطاعة على رغمه اجملتمع صاحب السُّلطة ُي ّنإف ،اخلاّصة

ن ه يتضّمّنإف ألغراضه،قا ولكي يكون العقد السياسي حمّق" :ويف هذا السياق يقول روسو

ال  .سطة اجملتمع كلهافعل ذلك بول ّرضطة سيالعاّم اإلرادةة ض طاعمن يرُف ّنأد بالتعّه

هذا هو الشرط الذي به يهب  ّنأل ؛يكون حرا أنعلى  إجبارهمن  قّلأيعين هذا شيئا 

 (1)".ه لبالده فيحميه من االعتماد على نفسهكل مواطن نفَس

 الوضعية  ةظم السياسيالنُّيف العقد السياسي  انقضاء :السادسطلب امل

 ّنإف ،ةطابق القواعد العاّمه فكرة العقد مبا ُيُنوعلى ضوء ما تتضّم ،كرها سبق ِذمّم

رئيس الدولة  ةه ملا كان قوام توليّنأمبعنى  ،العقد العقد السياسي خاضع لفكرة حّل

لفكرة انقضاء العقد  خضُعَت ـ على ذلك أّنها ـ تأسيسا فال شّك ،الدولة هو العقد ونشأة

قد مّتت تحقيقا إلقامة الدولة  احلاكم ُةوليا كانت َته مّلّنأو؛ حلاكما وإقالةوجواز عزل 

 أحوالن اختالل أمن ش ّنإف وتدبري احلقوق واحلّريات واحملافظة على امُلمتلكات،

القاعدة  هي وهذه ،كمااحل إلقالةا ًبوِجعترب سببا ُمُي أنكاس حياتهم تاحملكومني وان

 .خذ بها فالسفة العقد السياسيأاليت 

 .النقضاء العقد السياسي جاهات الثالثوميكن التمييز بني االّت

 

                                                           
1. Jean Jaques Rousseau, Op.cit, P11. 
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  هوبز توماس انقضاء العقد السياسي عند :األّولالفرع 

لزمه بشيء ما ُي الو ،ُمطلقة احلاكم ُسلطة مينحالعقد السياسي  أّن "هوبز"رى َي

، ريعات والقواننيالتش ّنُسلطة َس كما منحُه ،ن طرفا يف العقده مل يُكّنأل ،جاه اجلماعةُت

يف الدولة  ألحدفال جيوز  ،ساءلةوبالتالي فهو فوق امُل ،ال خيطئ عصومًاَم كمًااواعتربه ح

فاحلاكم يف نظره  ؛فاتهوتصّر أعمالهعلى  االعرتاُض أو هحماسبُت ـ و هيئةأن اك افردـ 

 .ُمطلق اليد يف تشريعاته ،لطتهد يف ُسمستبِّ

 وهو أن ،(مبثابة واجب عدُُّي) وهامٌّ حيويٌّ كم هو مطلٌبيف احلا "هوبز"ه ما يطلُب ّلوُك

يف جناحه  يستمرُّ ،تهّوظا بُقحتفدائما ُم ّلظن َيوأ ،يف قيادته للدولة ا ناجحًايكون قويًّ

 األمنيسودها  حياةفهم املنشود من يف السُّلطة هَد ق جلميع من منحوه احلّقحّقحتى ُي

ما عجز احلاكم عن الوفاء  ني؛ فإذاادة واستقرار دائمفيها العيش يف سع ويتهّيُأ ،والسالم

لهم ّللَتحب موِج حقٌّ لألفرادكان  ،جاه اجلماعةما هو مطلوب منه من واجبات ُت بأداء

ن طاعته تلك اليت تتضّم ،احلاكم ُتجاهتزامات الواجبة عليهم لة االمن العقد ومن كاّف

 . حدأن معارضة من التشريعات دو ُسلطة احلاكم امُلطلق وسّن ُهومنَح

احلاكم حالة عجزه عن تحقيق مضمون  إقالةيف  تكمن اجملتمع أفراد ُسلطة ولعّل

بل وال من هدف  ،ه ليس من صاحل اجلماعةّنإ: "هوبزوعلى ذلك يقول .(1)العقد

مرتبطني بصاحب ُسلطة عجز عن  أعضاؤها يظّلأن اجملتمعات السياسية يف شيء 

 (2).األوىلاحلياة  إىلاد بهم وع ،والسالم هلم األمنتحقيق 

ُمطلقة  للحاكم ُسلطة أعطىه ّنأرغم  ،"هوبز"فالعقد السياسي الذي جاء به 

نه ه ضّمولكّن ،اجملتمع أفرادقد فرض عليه واجبات جتاه  ،ومل جيعله طرفا يف العقد

 األهدافتقاعسه عن تحقيق  أوق على احلاكم يف حالة عدم قدرته طبَُّي شرط جزاء هاّم

                                                           
 .12، 12ص طارق عبد امحليد الشهاوي، املرجع السابق، ص. 1
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لألفراد كان  ،حنو اجلماعة هل يف القيام بواجباتفِش فإذا ،يه السُّلطةنشودة من تولِّامل

 ،بل هذا احلاكمقهم ِقتلقاة على عاالتزاماتهم امُل يف حّلـ حقٌّ  زاءاجلمبقتضى شرط  ـ

بل قصدوا  ،د التعاقد فحسبهم جمّرحني تعاقدهم مع بعضهم مل يكن قصُد ألّنهم

فيه  اعلى راحتهم عامال على تحقيق م اختيار الشخص الذي يسهر

كان  خارجية، أهلية أوزم احلاكم يف حرب ما ُه إذاوعلى ذلك  .ورفاهيتهم سعادتهم

يسهر على راحتهم  آخر،لصاحل حاكم  ايتعاقدو نأوااللتزام لوا من يتحّل لألفراد أن

 (1).خالف حياة الفطرة الطبيعية اليت كانوا عليهار هلم حياة سعيدة ُتويوّف

، ما جاء به أهّممن  ،(عزهلم للحاكم حقُّ)لألفراد  هوبزالذي منحه  عترب هذا احلّقوُي

 ،وجب العقد االجتماعيمبنه ّوـة للمجتمع السياسي الذي كاملصلحة العاّم إىلر نُظَي ألّنه

 إرادتهما بني اختيار بني حياته الطبيعية اليت يتصرف فيها مبحض  هوبزحيث وازن 

من تضييق على  هافي ماو لصاحل الدولة اجلديدة هياتوحّر هعن حقوق ازله، أو تنيتهوحّر

قابل كان يف ُم إذًاالتنازل ف. ةمطمئّن آمنةحياة  احيي أنجل أمن  ،طبيعيةالياته حّر

االستمرار يف ظل  إىلانتفى ما يدعوا  ،قابلق هذا امُلمل يتحّق فإذا توفري األمن واالستقرار،

القيام  ،عفهُض أويف حالة عجز احلاكم  األفرادوجب على  ةومن مّث ؛وجود هذا احلاكم

م هلم حياة سياسية نّظ اسي الذيد السّيقه العليقوم مبا تضمّن آخر،باختيار حاكم 

 (2).أهدافهم حّدوومجع كلمتهم و

 انقضاء العقد السياسي عند جون لوك  :الثانيالفرع 

العاّمة يف الدولة، ومنهم  هم مصدر السُّلطة الشعب أّن أفراد "جون لوك"يرى 

يف املقابل  لهكان  ،من هذه السُّلطة للحاكم اجزءتستمدُّ وجودها، فإذا ما أعطى الشعب 

 ؛صاحب السُّلطةهو الشعب  ّنأل ،اد ما منحه من ُسلطةدواسرته، سحب الثقة من حّق

                                                           
 .011، 015فؤاد العطار، املرجع السابق، ص ص. 1

 .17طارق عبد امحليد الشهاوي، املرجع السابق، ص. 2
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غري  إىل سند احُلكمُي أور شكل احلكومة غيِّه ُيّنأيف ( الشعب)ه جانب حّق إىلهذا 

منهم قد حصل على ُسلطة  مادام كلٌّ ـ، ال فرق يف ذلك بني امللك والربملان ـ القائمني به

 ةُسلطة مستبّدأّي يف سحب الثقة من  ا كان للشعب هذا احلّقومّل ؛نيابية عن الشعب

 هكت انُتوأوىل إذا ما  حّقأقيامه بالثورة  ّنإف ،من مهاّم بها  ينأة يف ممارسة ما ّفمتعس

 (1).حقوق امللكية ـ دٍّأو تعلم بظـ 

من التزامه مبا ترمسه قوانني  إطاٍرتكون ممارسة الشعب لُسلطاته يف  أنوجيب مراعاة 

 دهتنُش كان القانون عاجزا يف هذا الصدد عن تحقيق ما ، أّما إذااجملتمع السياسي

يكون  حينئذ ،وعقائدها وأمواهلايتها على حّر آمنةصبحت الغالبية غري أو، اجلماعة

 أّنطاملا  ـ ياتحمافظة على تلك احلّرـ  ا مشروعاة حقًّاستعمال القّو إىلجلوء الشعب 

شاء ينيب من ُي أنه ومن حّق ،ُسلطة كلُّ ستمدُّومنه ُت ،هو صاحب السُّلطة أصالالشعب 

 (2).يف استعمال واستخدام هذه السُّلطة تحت رقابة الشعب

ا جاء به العقد ملحالة خمالفتهم ـ ام ّكاحل بالثورة ضّد ىالذي ناد "جون لوك"و

قد  ـ منها أساٍسخيتارون احلاكم على  (لوك)اليت جعلهم  أهدافهمقوا للشعب فلم حيّق

الفوضى  إىل إشاعةالثورة على احلاكم  أّدتما  ، إذاما السبيل :حواهفتساؤل  إليهه جُِّو

 :فكان جوابه على ذلك !؟واالضطراب يف اجملتمع

الشعب  حّق ، كما أّنشرعية وغري ة غري عادلةقّو ضّد إاّلس املقاومة ماَرُت ينبغي أن وال"

مل يستطع الشعب  إذاولكن  ؛الفتنة واالضطراب إىلي يؤّدأاّل ام جيب ة احلّكميف مقاو

وهذا الشيء  ؛املقاومة حّق ديل إاّلبأمامه فليس  ،رق القانونيةاحلصول على حقوقه بالطُّ

قانونية متعّلقة بغالبية الشعب الت احلاكم غري افكانت تصّر ذاإ ه الضرورة خاّصةيتقتض

ها ا ينطوي على سابقة تهدد نتائُجمّم". واالضطهاد باألذىة ّلالِق إصابةحالة  أو
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وكذا ممتلكاتهم  ،ضمائرهم وقوانينهم يفضون للخطر عّرُم بأّنهمويقتنعون  ،اجلميع

مقاومة  أ إىلن يلجأة تسمح للشعب بفمثل هذه احلال أيضا؛ما دينهم ّبوُر ،ياتهموحّر

 (1).مصلحة الشعب ضّد بأفعالمت تقوم اما د ،كانت أّياالسُّلطة الشعبية 

 قضاء العقد السياسي عند جان جاك روسو نا: الثالث الفرع

إرادة اجلماعة تتولد عنه  أفرادبني  العقد السياسي الذي مّت أّن "روسو" يعتقد

 األّمةهو وكيل  وإّنماليس طرفا يف العقد فاحلاكم  أّما ،(بالشع) األّمةرادة ، هي إةعاّم

 أرادت؛ن إعزله  ّقح لألّمةولذلك كان  ،الشخصية وفق إرادتهال  إرادتها،م وفق حُكَي

 إرادته،ويعّبر عن  عنه يعمل باسم الشعب ونائٌب ،للشعب خادٌم إاّلاحلاكم ما هو  ّنأل

يف  حقٌّ( الشعب)يكون لصاحب السُّلطة  ن ثّموم .(2)برضاه عنه مرتب وبقاؤه يف احُلكم 

 يرّبرن يكون هناك ما أشرط  ،عليه لوموال  بآخرين،هلم ااحلكومة واستبد أعضاءتعديل 

 ـ هلا املمنوحةالسُّلطات  أو تعّسفت يف استعمالاحلكومة  أساءتذا ما إ خاّصة،ذلك

 لألمانة،بذلك خائنة صبح فُت ـ ةاملصلحة العاّم حسابمصلحتها اخلاّصة على مستهدفة 

 الشعب توقيع ما نّص وبالتالي يكون من حّق ،ك اجملتمع السياسيفّكت إىلي ا يؤّدمّم

 .هلااعزهلا واستبد حّق األمانة، إضافة إىلبه العقد على احلكومة جزاء خيانتها 

دة ولذا فقد صيغت يف صور متعّد ،متباينة ة أغراضهذه النظرية خلدم اسُتِغّلتوقد 

 .الفكرية األغراضتتالءم مع هذه  أنن حتى ميك

الّدستور على ضع السُّلطة ومنح الدولة و لنشأةتفسريها  ،نا من هذه النظريةيعنيوما 

، لةأالنظرية على هذه املس أصحابوال خالف بني  ،اجلماعة أفرادبرمه أعقد  أساس

 (3).مكااحل حدث اخلالف خبصوص تفسري فكرة السيادة وصاحبها ومدى ُسلطة وإمّنا
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 ومبدأ سلطان اإلرادة تكييف العقد السياسي: املبحث الرابع

 إطارحمصورة يف  ضافرتتطبيقات اال أّن أهّميّتضح  ،من قول سبقفيما  لعّل

قيام  ترية سبقفطتلك النظرية اليت تفرتض وجود حياة  ؛نظرية العقد االجتماعي

بناء  مة قد مّتة اجلماعة املنّظحيا إىلاالنتقال من حياة الفطرة والبداوة  ّنأو ،اجلماعة

 .وتقييدها السُّلطة احلاكمةإقامة غية ُب األفرادعلى عقد اجتماعي بني 

القائم على ض ـ افرتهذا اال إىلمن اللجوء  "روسو"و "لوك"و "هوبز"ولقد هدف 

ام رب  بني احلّكتتربير للعالقة اليت  ـ إىل إجياد ر الذهين املخالف للواقعالتصّو

 (1).لألفرادة يات العاّمقوق واحلّرلنطاق احُل إطاٍرم  ورْسواحملكومني

تكييف العقد السياسي على  إىلية من فقهاء القانون الّدستوري غالبال اّتجهوقد 

قياسا على فكرة الوكالة يف ، ويف الفقه الفرنسي دف السائيتكيلطبقا ل ،عقد وكالة هّنأ

شخص  األصيُلختار فيها اليت َي إلرادية،أو االنيابة االتفاقية  أو ،(2)القانون اخلاص

 (3).وذلك من خالل العقد املربم بينهما ،لطتهدد نطاق ُسالنائب وحّي

ي ثانال إىل( األصيل)ل املوكِّ أيلطته ُس األّولل ّوومبقتضى االتفاق الذي مت بينهما خي

صريف بت وعليه يقوم الثاني ،ليمارسها نيابة عنه ،(النائب أول املمّث)الوكيل  أي

لوال وجود مانع  ،ها هو بنفسهقبل هذه التصرفات كما لو تواّلالذي َي أعمال األّول

.أو ظرف من الظروف ال يسمُح بذلك ماّدي
(4)

 

كان ال  ْنإو ،الشعب هو صاحب السيادة والسُّلطة ّن، فإذلك وقياسا على

 صيل أواألفالشعب هو  يهلوع ؛خيتار غريه للقيام بها نيابة عنهوميارسها بنفسه 
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ى احُلكم الوكيل الذي ميارس السُّلطة ويتوّل أول املمّث أوواحلاكم هو النائب  ،لاملوكِّ

 .الشعب ننيابة ع

 أنفسهمعلى  األفراد ُسلطةأّن  "جون لوك"بعض الفالسفة ومنهم  رأىوقد 

ن العقد أوليس من ش ،ة طبيعية ال تقبل التصرف فيها وال النزول عنهال خاصّيمثُِّت

يكون  أنعلى  ،ضه فق  يف ممارستهافّوما ُيّنإو ،احلاكم إىلينقلها أن اعي االجتم

 ُبحس ِلألفراد هذه الشروط حقَّب خّلأحبيث لو  ،حمكوما يف ذلك بشرط التفويض

 (1).التفويض منه

خذ هذه النظرية وصاغها يف ثوب جديد أو ،يف فرنسا "جان جاك روسو"جاء  ّمُث

العقد  أّن" :ر روسوُكذحيث َي م،0271سنة " العقد االجتماعي" هضمن كتاب

 و "(Volonté générale)ةعاّمإرادة د عنه اجلماعة تتوّل أفرادبني  االجتماعي الذي مّت

 .مجيعا األفرادالسُّلطة على ة صاحب (الشعب) أو إرادة األّمةاجلماعة  إرادة هي

 العقد السياسي عقد وكالة: املطلب األّول

 ( الشعب) األّمةهو وكيل عن  ،وإّنماليس طرفا يف العقدة احلاكم بصفة عاّم إّن

 ّنأل أرادت،عزله متى  ة حقُّّمألل ّنإولذلك ف ًا إلرادته،فقال و  إلرادتهاا فًقم و حيُك

ابه سوحله يعمل بامس ،عنه للشعب ووكيٌل خادٌم إاّلهو  ما ،ها كان لقُبيًّأاحلاكم 

 يكون ُمطلق نأب له ليس مصوغا األّمةدة وممارسة احلاكم لسيا؛  (2)إرادتهر عن يعّبو

املرسوم له من  اإلطاريعمل لصاحلها ويف حدود  األّمةوكيل عن  إاّلفما هو  ،السُّلطات

والعمل  ، ياتهموحّراألفراد اهلدف منه محاية حقوق  ،دميقراطي إطاروهو  ،سيادتها

 (3).الشعب األّمة أوومن مّثة منافع  ،العقد أهدافجل تحقيق أ من
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 : حو التاليه له نقد على الّنجِّجاه ُوهذا االّت إاّل أّن

 إرادة األصيل النائب حمّل إرادة لُِّحَت أي ،اإلرادة يف عقد الوكالة تكون للنائب .

ال  ـ، "روسو"ريات السابقة وما قال به نظحسب الـ  اإلرادة أّنمع  ،(1)(الشعب)

: قيل وكما ،(بانتقاهلا فنىاإلرادة ت: )أخرىبعبارة  أوميكن فصلها عن الشخص 

ذلك لو ،(ريد نيابة عن غريهُي أنه ال يستطيع ريد لنفسه ولكّنُي أناملرء يستطيع  ّنأب)

 (2).تفويض اإلرادة مكُنال ُي

ومقيد حبدود  ،وحلسابه األصيليف عقد الوكالة يتعاقد باسم ( النائب)الوكيل . 

 على  رجَبوُم ،لعليمات املوّكتنفيذ تبم لَزوُم ها،نيابية مرسومة ال ميكن جتاوز

 (3).هاّدأمبا  همعالإ

ية ُمطلقة يف ممارسة ع حبّرالنائب يتمّت ّنإف السياسية،م الوكالة والنيابة يف النُظ أّما

أّن طاعة له عليه كما  له والمّثن ُيتعليمات مّم أّيى يتلّق فاحلاكم هنا ال ،نيابته

وال  ه،نائب أعمالالحقة على  أوقة رقابة ساب أيضا أّيةليس له ( الشعب) األصيل

 (4).أعمالا قام به من عّم كشٍف ته بتقديممطالبحِيّق له 

 كوصايةالعقد السياسي : الثانياملطلب 

 ةففكر ـ حسب بعض الفقهاء ـالقانون اخلاص إىل من الرجوع  ّدكان والُب إذا

قاصرة  عّدُت ، فاألّمةام من فكرة الوكالةقالواقع يف هذا امل أقرب إىل (Tutelle)الوصاية 

 ،ابهاّوعن طريق ُن ـ إاّل يمانع ماّد لوجود ا ـقانوًن عن رأيهاوعاجزة عن التعبري 

 واملدير ا،ـإرادتهر عن واملعّب ،اـواملتحدث بامسه ،اـهل يـل القانونو املمّثـوالربملان ه
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 (1).لهمّثالذي يدير شؤون القاصر وُي كالوصّي امتاًم لشؤونها

 األموالم سّلن ُيهو ُمطاَلٌب أو( القاصر)منح الوالية على مال الصغري ل من ُيّكهو  فالوصّي

القاصر الذي  أو إىلمن خيلفه  إىلابات عنها باملستندات حسم قّدوُي ،هدتهاليت يف ُع

 (2).هريالقاصر من ضرر بسبب تقص بأموال لحُقا َيعّم مسؤوال ويكون الوصّي ،شدَر

 فرُضتالوصاية  أّناب ّتالُك يرى بعُض، إذ ن النقداآلخر مجاه هو سلم هذا االّتَي ومل

هذا التشبيه فيه  أّنكما  األّمة،احلاكم غري مفروض على لكّن و ،على القاصر الوصّي

 إاّلقانونا  رأيهاالتعبري عن  لىجيعلها قاصرة ال تقوى ع إذ إجحاف يف حّق األّمة،

واحُلكم عليهم  ،مهااّكُحى رقابة توّلتهي اليت  أّن األّمة مع ،مهاُحّكا بواسطِة

فيهم قبل نهاية عهدة الربملان إليها حتكم بل وقد ُي ،بتجديد انتخابهم من عدمه

باألّمة عالقة احلاكم  إليه، أّنل وما ميكن التوّص ـ؛ احلّل ةحال يف وذلكـ  باملنتَخ

 (3).بالقاصر ّيعن عالقة الوص بعُدأفهي  باملوّكل دت عن عالقة الوكيلبُع إن

 واالشرتاط ملصلحة الغريالعقد السياسي : الثالثاملطلب 

من قبيل  ،ـ (هوبز)الذي عرضه واجتاه ثالث  ـ حسبعترب العقد السياسي ُي

وال  ،وهو احلاكم صاحب السيادة يف الدولة ،(املستفيد منه)االشرتاط ملصلحة الغري 

لزمه ُي أنالعقد دون منح ُسلطات مبوجب هذا حيث ُي ،عابوصفه طرفا منتِف يظهر إاّل

(4)حدِقبل أّي أتعهد  بأدنى
 املألوفة،غايرا لطبيعة العقود عقدا ُم (هوبز)فلقد افرتض ؛

 وهو منح احلاكم ُسلطة ،جلهأاهلدف الذي وجد من متالئما مع وذلك ليكون عقده 

وجوب  األفراده يفرض على ّنإف ،بل على العكس ؛شيء إلزامه بأّيُمطلقة مع عدم 

من تشريعات  ءما يشا ضع و ويضه ُسلطةفوت ،بل احلاكمِق األمورببعض االلتزام 

                                                           
 .75ص ،املرجع السابق،الشهاوي امحليد بدطارق ع . 1

 .001، 007ص ص م،0512 ،زائرجلللكتاب ا وطنيةاملؤسسة ال ،جزي يف نظرية احلق بوجه عاملو ا ،نينمحمد حس  . 2

 .75املرجع السابق ص ،الشهاويمحليد ابد ع طارق . 3

براهمي سعد، املرجع السابق، ص .4  .115نبيل ا 
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من العقد  (هوبز)ما قصده  هذا كّل ؛معارضته حّق ألحديكون  أندون  ،وقوانني

ة تنازهلم عن بعض حبّج ،طبيعي هلم حقٍّ األفراِد ألّي ا مباشرَةمانًع ،السياسي

 إراداتلت مجيع فتحّم ته،إرادياتهم وحقوقهم الطبيعية للحاكم الذي بقيت حّر

.منهم كلٍّ إرادة حمّل إرادتهت وبذلك حّل األفراد،
(1) 

عليه من رؤيته  تأّسسما  متهّجوُح ،جاهاب مع هذا االّتّتلُكبعض ا فقوال يّت

 إلزامه بأيدون  ،ُسلطات ه املستفيد الوحيد الذي منحه العقُدّنأللحاكم على 

 (هوبز)رها زامات قّرتالن مم ما يرتاءى هل ىلباإلضافة إهذا  اآلخرين،بل ات ِقدتعّه

 ،وتحقيق رفاهية اجلماعة األفراد،بني  ةمبدأ املساوا إعماللة يف ّثمُم ،على احلاكم

 ... من قوانني وتشريعات هواحرتام ما وصف أعدائهم،والقضاء على 

 اٍسأسهذه على  تهنظرّي ىَنيف هذا الشأن، أّنه مل يرّبر كيف َب هوبزيؤخذ على  وما

ب عليه مثل رتُِّي ّمُث ،يف العقد اه ليس طرفأّنا ًرعتِبُم ،احلاكم بشيء ماالتزام من عدم 

ووجوب قيامهم  ،ل من عقدهمالتحّل اجلماعة حّق ألفرادا ًرقّرُم ،تزاماتلتلك اال

كون احلاكم  ،متاما واالشرتاط ملصلحة الغري قضوهذا يتنا ،مكانه آخرحاكم  باختيار

 .جبات جتاه اجلماعةااحلاكم ملتزم بو أّنيف  رأيهمد رجاحة ويؤّك ،عًاطرفا منتِف

للعقد  ييف القانونيللتك دينتف أونقد  رأي أوترجيح  التوّصل إىلوقبل 

على الوحدات اليت تتناول  الُعاالّطـ ملزيد من التوضيحات ـ  بنا ستحسنُي ،السياسي

 (2).زامتمن مصادر االل اموضوع العقد باعتباره مصدر

 ،جانب القانون األفراد إىلم العالقات بني نّظالعقود اليت ُت أهّميةر باخلصوص ذُكسنو

 حصل للبشر ومّت اإلنساني إذاع ااالجتم أّن" :ديف هذا الصد "ونابن خلد" قالوقد 

                                                           
 .71، 75طارق عبد امحليد الشهاوي، املرجع السابق، ص ص. 1

.وما يلهيا 15ص ،املرجع السابق ،محمد منصور أ جمد.  2 
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له الغلبة والسلطان  ولكْن ،واحد منهم ،من وجود وازع ّدفال ُب ،عمران العامل بهم

 ".غريه بعدوان إىلحد أل يص واليد القاهرة حتى ال

حيث ، كبرية أشكاهلا وألوانها وأعطاها أهمّيةالعقود مبختلف  اإلسالمصان  دوق

  د  ه  ع  ل  وا اب  ف  و  أ  و  " :اهلل عباده بالوفاء بالعقود فقال تعاىل ألزم
 
."ولا ئ  س   م   ن  اك   د  ه  ع  ال   ن  ا

وقال  (1)

ا   اي  " :أيضا آ  ي   اذل   أ ُّيُّ ".ود  ق  ع  ل  اب   واف  و  أ  وا ن  م  أ
(2)

 

 ،الواردة بالعقود األلفاظالفقهاء ببحث الصيغ املختلفة وتحديد مدلوالت  كما اهتّم

بوضع  أيضا وااهتّمو ،ي املعنى املطلوب منهاعبارة تؤّد كّل التأّكد من أّنحتى ميكن 

كان مظهرا  ـ وقت تنفيذ العقد ـ التعاقدأّن ثاق من يالشروط اليت ميكن بها االست

يف متام  أوية اإلرادة ر يف حّركل ما يؤّث ّنيه فإعل وبناًء ،ةحّر إرادة اوَذللرتاضي 

ها من ة يستمّدر على صّحيؤّث أنمن  ّدالُب ـ ارجيأو خمن عامل ذاتي ـ  معناها

 .اجتماعية أوية داقتصا أودولية  أوسواء كانت تارخيية  ،رات اليت تسيطر عليهاملؤّث

 إىل أخرى إاّل أّنهامن دولة  وأقسامهاها لذلك ختتلف العقود من حيث طبيعت

 (3).األركانفق مجيعا من حيث تّت

 اإلرادةسلطان  مبدأ: الرابعاملطلب 

وهذا املبدأ  ،لطان اإلرادةهو مبدأ ُس ،هام هيمن على نظرية العقد مبدأ تقديريٌُّي

يف  ةالرأمسالي واحلّرية ،القرن الثامن عشر يفالسياسية الفردية  الفلسفةتاج هو ِن

 (4).يف القرن التاسع عشر أوجهااالقتصاد اليت بلغت 

 

                                                           
 .11 ال رساء، الآيةسورة . 1

 .0 لآية، اسورة املائدة. 2

 .72ص ،املرجع السابق ،امحليد الشهاوي بدطارق ع . 3

 .بني ال فرادفلسف  للعالقات  ك ساسلطان ال رادة س مبدأ   أ طلق لفظل م  وّ أ  " Kant"اكنتالفيلسوف  عدُّ ي  . 4
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 اإلرادةسلطان  مبدأمدى  :األّولالفرع 

 أعقابر عن فقه الفلسفة القانونية اليت كانت سائدة يف عّبمبدأ سلطان اإلرادة ُي

املتعاقدين  إرادةااللتزام العقدي يرتكز على  أّنهذا املبدأ  ىقتضوُم ،الثورة الفرنسية

يف الوقت نفسه مصدر ونطاق احلقوق وااللتزامات هي اليت تحّدد فهذه اإلرادة  ،فق 

ه حتى ّنن أرْوَيإْذ  ،من ذلك بعَدإىل أهذا املبدأ  أنصاربل يذهب  ؛التعبري عنها اليت مّت

 .ال قيمة لهوإاّل فاإلرادة  التزام على يقوم كّل أنجيب  ،خارج نطاق العقد

عرض القانون املدني الفرنسي مل َي أّنحيث  ،ن صياغة فقهيةر ععّبن كان ُيإوهذا املبدأ و

سنتعرَُّض  ،وعلى ضوء ذلك ؛ستفاد ضمنا من نصوص هذا القانونه ُيّنإاّل أ ،له مباشرة

 .ألساسهوثانيا  ،ال لنطاق املبدأّوأ

 اإلرادةسلطان  مبدأنطاق  :الفرع الثاني

سواء فيما  ،يظهر بوضوح ،ملاللتزا ًائنِشصدرا ُمدور اإلرادة باعتبارها َمإّن 

 .أو ما يتعّلق مبضمونهالعقد  بإبرام يتعّلق

ان اإلرادة يف نطاق إّن النتيجة الطبيعية واملباشرة ملبدأ ُسلطف :العقد إلبرامسبة فبالّن

د العقد جمّر إلبرامه يكفي ّنفإومبقتضى هذا املبدأ  ،مبدأ الرضائية يه إبرام العقود

 .آخرجراء إ وأكل ش أّيالرتاضي دون اشرتاط 

القانون يف بعض احلاالت  هُبما يتطّلأّن ن يعتربوا أب التقليدينذلك بالفقهاء  حدا وقد

 (1).األمور الشاّذةقبيل  منالعقد  إلبرامن عّيُم أو إجراءن عّياالستثنائية من شكل ُم

 ُمطلقلألطراف يكون  أنفمبدأ سلطان اإلرادة يقتضي  :بالنسبة ملضمون العقدأّما 

تهم ايف تحديد حقوقهم والتزام أّنهم أحرارأي  ،احلّرية يف تحديد مضمون العقد

 .الناشئة عن العقد

                                                           
براهمينبيل . 1  .15، 10ص ص ،املرجع السابق ،سعد ا 
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 اإلرادةسلطان  مبدأ أساس:الفرع الثالث

 ،الطرفني إرادةعلى  أساساه يرتكز ّنأمبعنى  ،العقد شريعة املتعاقدين إذا كان

يف نظر واضعي  األقّلعلى  ـ يهقّوتدعمه وُت أسباٌب أخرىتكون هناك  أنه ينبغي ّنإف

مبدأ سلطان اإلرادة  إىل أّنولذلك ذهب الفقه التقليدي ـ؛  القانون املدني الفرنسي

 (1).اقتصاديوأساس  فلسفيأساس يقوم على 

 :ني فلسفتنيتيقوم هذا األساس على فكر: ملبدأ سلطان اإلرادةي الفلسف األساس: أّواًل

 .العقد االجتماعي وفكرة لإلنسان،فكرة احلّرية الطبيعية 

يقوم سلطان اإلرادة من الناحية  :لإلنسانمبدأ سلطان اإلرادة واحلّرية الطبيعية . 0

فالقاعدة القانونية هلا  لإلنسان؛ية طبيعية هناك حّر ّنأاد راسخ بقالفلسفية على اعت

كانت تقوم على  اليتو ،ارتباط وثيق بالفلسفة اليت كانت سائدة يف القرن الثامن عشر

حقوق  إىل إعالنما أّدى  ذلكو ،من حقوق يف مواجهة الدولة لألفرادما  أكيدت

ن أو ،قدر من احلقوق لإلنسان بأكرب ّرِقُي أنله  ّدفاجملتمع الُب .م0715عام  اإلنسان

حد الوجوه إاّل أومبدأ سلطان اإلرادة ليس  ؛ه بصفة طبيعيةس احلّرية اليت ختصُّكّرُي

 .ةّماخلاّصة هلذه الفلسفة العا

 أنال ينبغي  اإلنسان ّناألوىل أ: تانُأ نتيجنشتأعام  كمبد ُأقّرتومن هذه احلّرية اليت 

ض فَرما يرتضيه من التزامات ُي كّل ، والثانية أّناللتزامات اليت ارتضاها إاّلخيضع 

عن  د بنفسه هذه احلّريةقيُِّي أنه يستطيع ّنأوهذا يعين  ،كائن حّر؛ فاإلنسان عليه

 ذاتية ن ُسلطًةمل تتضّم ية حقيقية مافال توجد حّر ،ربمه من عقودُيطريق ما 

 (2).د نفسه بنفسهقيُِّي أنيستطيع  احلّر ؛ فاإلنسانلتحديدها

                                                           
براهمينبيل . 1  .11، 11ص ص ،املرجع السابق ،سعد ا 

 .11، 15ص رجع السابق صامل ،محمد منصور أ جمد و. 12ص ،نغسهرجع امل. 2
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 آخروجها  إاّلنظرية العقد االجتماعي ليست  :مبدأ سلطان اإلرادة والعقد االجتماعي. 5

 ومنطقيًا عقليًا اعترب تربيروُت ،عترب حقيقة تارخيية عند البعضُتفهي  ،هلذه الفلسفة

هذه  ّنإحال ف أّيوعلى  اآلخر؛جبار الذي تفرضه احلياة يف اجملتمع عند البعض إلل

ل العيش يف قَبَي أّن اإلنسانترى  ، إْذيف نطاق القانون اخلاص أيضًادى صالنظرية هلا 

ر غري تصّوأن نوال ميكن  بإرادته،اجملتمع مبا يفرضه عليه ذلك من حقوق والتزامات 

كانت  فإذا ،لطان اإلرادةملبدأ ُس ًاا قوّيرب نظرية العقد االجتماعي سنًدتعُت؛ كما ذلك

عن ذلك من التزامات  ُأوما ينشـ اجملتمع  إلنشاءة الكافية هلا القّو اإلنسانيةاإلرادة 

 (1).االلتزامات اخلاّصة إنشاءيف  أوىله يكون هلا ذلك من باب ّنإف، ـ عامة

ملبدأ ُسلطان اإلرادة يقوم األساس االقتصادي : س االقتصادي ملبدأ سلطان اإلرادةاألسا :ثانيًا

وارتباط  ،ارتباط مبدأ سلطان اإلرادة باحلّرية االقتصادية: أساسيتنيعلى فكرتني 

 .احلّرية التعاقدية باملنفعة االجتماعية

هذه السياسة اليت  ،االقتصادية ة احلّريةانعكاسا لسياس إاّللطان اإلرادة ليس مبدأ ُسف

تحت ها تشريعات الثورة الفرنسية تتضّمنواليت كانت  ،خالل القرن الثامن عشر تأكّدت

 ."ّرُمَي ُهْعيعمل َد ُهْعَد" :شعار

لألشخاص ن يف السماح ُماحلّرية االقتصادية تكة الفكرة األساسية لسياس إّن

ق القانون هو السماح ذلك يف نطا ُةوترمج إرادتهم،ل الثروات واخلدمات مبحض دبتبا

 أكثَروسيلة لقيام عالقات  وهذه خرُي ،وباختيارهم يشاءونن يتعاقدوا كما أب لألشخاص

 .فائدة من الناحية االجتماعية كثَرأو األشخاص،عدال بني هؤالء 

ية ّرُح أّنّرية االقتصادية يعتقدون احُل، فأنصار بالنسبة للمنفعة االجتماعية أّما

ومن هذا  ؛ن تحقق تلقائيا االزدهار والتوازن االقتصاديأكفيلة ب الفردية بادراتامُل

                                                           
براهمينبيل . 1  .12ص ،املرجع السابق ،سعد ا 
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فاحلّرية  .الفردية أو جمموع املصاحل اخلاّصة سوىة ليست املصلحة العاّم ّنإق فلنطامُل

يف سعيهم لتحقيق مصاحلهم أّن األفراد وامه ِق على اعتقاٍد أساسيةاالقتصادية تقوم بصفة 

 (1).قصد خبدمة اجملتمع قومون يف الوقت نفسه بدونيأحرار ـ وهم يف ذلك ـ الشخصية 

 إذ ؛يف هذا السياق أهمّية قّلية التعاقد ال َيمبدأ حّر اإلشارة إليه، أّنا جتدر ومّم

الشكل  ّمضة اليت تاحلّر إرادتهممن عقود وفق  ونؤيشاما  إبراممكنهم ُي األفرادّن أ

قصد باملوضوع حيث ُي ،ن مبقتضى القانونْيَدارتباط املتعاِق أّنعليه  با يرتّتمّم ،واملوضوع

 .يه مبدأ الرضائيةلق عطَلُيالشكل ف أّما، املعامالت يةّرُحو أ دية،ية العْقّراحُل

مبدأ سلطان اإلرادة الذي ظهر يف ظروف اقتصادية  ءان تحت غطاجيندر املبدآنوهذان 

ّرية دأ احُلحيث اكتملت صورته بازدهار مب ـ، كما ذكرنا سابقاـ  وسياسية خاّصة

كان قد و .(2)آثاره حّددنشئ العقد وُتوحدها هي اليت ُت اإلرادة به أّن قصدوُي ،االقتصادية

 ،السياسية)ب  حياة املواطنني يضهو ف ،هذا النوع من العقود إىل حاجةاس يف الن

 (3).العقد شريعة املتعاقدين ّنعلى أساس أالتعاقد  ّريةوُح( واالجتماعية االقتصادية

بيل ه من َقولكّن ،هأركان العقد وشروُطفيه ُ العقد السياسي تتوافرأّن  :ة القولوصفو

 أوتلف عن آثار عقد الكفالة والوصاية خت خاّصةا ب آثاررتِّالعقود اخلاّصة اليت ُت

 وشروٌط ومدلوالٌت له صيٌغو ،(يلفضوالعمل ) األعمالتسيري  أواالشرتاط ملصلحة الغري 

 :دة منهاندرج تحته صور متعّدتو ،العقد السياسيب معروفًا أصبح وقد؛ عليه تدّل وآثاٌر

ة وعقد احلكومة اخلاص بتولي ،الدولة أةنشب العقد االجتماعي اخلاّص ،العقد الّدستوري

 (5).بني العقد االجتماعي وعقد احلكومة ًاهناك فرقجيب التنويه بأّن و( 4).السُّلطة
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 اإلسالمي منهموقف الفقه و واحلقيقة العقد السياسي بني الفرض: املبحث اخلامس

إّن نظرية العقد السياسي اليت كانت قائمة على فكرة خيالية مل ُتطّبق يف الواقع 

والذي مييل الفقهاء إىل االنزواء يف حدوده مردود عليه اآلن مبا ُيفّنده، ويثبت أّنه بات 

اليا على نطاق واسع غري ذي قيمة بعد أن أصبح التصّور أو اخليال مسألة ُمعرتف بها ح

يف قيام الدولة والتطورات يف اجملاالت املختلفة؛ وقد نشأت الدولة اإلسالمية عن طريق 

 .العقد الذي يعتربه فقهاء املسلمني حقيقة وليس افرتاضا

 العقد السياسي بني الفرض واحلقيقة: املطلب األول

 ،عاصرةالنظريات امُلإّن الباحث امُلتقّصي لطبيعة العقد السياسي يف التشريعات و

تجّلى له أّن جوهر هذا العقد يقوم على أساس أّن اجلماعة السياسية والسُّلطة قد َي

وأّن احلاكم هو اآلخر يتوّلى ُسلطاته من األّمة أو الشعب نائبا  ،شأتا عن طريق العقدَن

 .عنها أو عنه نتيجة لتعاقد ُحّر بينهما

 د افرتاض،جّرما هو إاّل ُم "روسو"و "لوك"و "هوبز"م عنه والعقد االجتماعي الذي تكّل

غابرة ال برهان عليها يف  ه على ما يف ُمخّيلتهم من تصّور حلالة يف عصورنْوألّنهم َب

ا بأّنه وقع اجتماع ثُبت تارخيًيمل َي إْذ إىل الواقع، وتقوم على اخليال، التاريخ وال تستنُد

 .جتمع سياسيقامة ُمالله عقودا فيما بينهم إلبرموا ِخبني الناس َأ

ولكن  ،عظم فقهاء القانون الّدستوري على أّن العقد السياسي عقد افرتاضيومع إمجاع ُم

وأسباب  "افرتاض"قام يقتضي بيان معنى دون إفصاح عّما ُيقصد بعقد افرتاضي، فإّن امَل

 (1).استعماله وتطبيقاته

منّظمة، ألّن العقد ال ُينتج عّين يتطّلب وجود مجاعة إّن إبرام العقد إلقامة نظام ُم

وما يؤخذ على  ؛ه إاّل إذا كانت هناك نصوص تحّدد حقوق وواجبات الطرفنيآثاَر
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واخلل  بني الدولة واحلكومة، من جهة، ومن جهة  احلاكمهو إطالقه لُسلطة  "هوبز"

أخرى يطالب مبنح السيادة للحاكم، وهذا يعين أّن السُّلطة يف يد احلاكم وليست يف يد 

لدولة اليت تفّوضها له، وبالتالي فإّن تغيري احلاكم يعين فناء الدولة، وهذا عكس ما ا

 (1)."روسو"و "لوك"من  يتصّوره كلٌّ

ومن ممّيزات مواقف هذا الفيلسوف وقوُفه إىل جانب الثورة اإلجنليزية، فضال عن أثر 

 .داّل أّنه مل يسلم من النقإأفكاره على الثورة األمريكية والفرنسية، 

وغالبا ما تكون من أجل إقامة نظم سياسية  ،فالعقود السياسية تقع يف شكل عرضي

 .جديدة يف إطار دولة سابقة

تلك القدرة على " :إىل أّن التخّيل هو (Paul Veyne) "بول فني"يذهب و

، وعلى ذلك جيب أن نتفّهم التخّيل كُبعد يعتمد عليه احلوار الدائم بني "التأليف

وهو الذي يتبّين لنا أّنه ِسمة مميَّزة للتحرك السياسي فيما يتعّلق  ،تكاراملوروث واالب

ألّن الصورة ليست "وعلى أساس هذا الفهم يكون املتخيَُّل أّوال تفاعال  ،جبانبه الثقايف

، فهو تفاعل بني املاضي واحلاضر وإسقاط املستقبل، وتفاعل أيضا بني "سوى عالقة

جملتمعات اليت مترُّ عالقتها من خالل غربال الوعي أو بني ا العناصر االجتماعية،

 .املصّور لكلٍّ منهما بالتبادل

يف تاريخ التطور  هاّمالعبت دورا  ،وكان االفرتاض وسيلة شائعة يف الشرائع القدمية

وأحدثت أثَرها الواسع املّدعى يف شرائعها ونُظمها،  ،القانوني عند معظم األمم املتقّدمة

ففي العصر الروماني جلأ  .ض بعُض تلك األهمّية يف التشريعات الوضعيةوال يزال لالفرتا

وِسماته، كما استعملته إجنلرتا  ا من شكلياتهًبتهّر الرومان إىل التخّيل لتطوير قانونهم،

 .من أحكام جامدة ومعّقدةها التخّلص مّما يف قانون توسيع االختصاص مع يف
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 (أي على االفرتاض) طلقون عليهني وكانوا ُيوقد جلأ إىل هذه الطريقة ُفقهاء املسلم

 (1)".احليلة الشرعية"اصطالح 

ولعّل أهّم تطبيقات االفرتاض تتجلى يف نظرية العقد االجتماعي، تلك النظرية اليت 

والبداوة  االنتقال من حياة الفطرة اجلماعة، وأّنَتفرُض وجود حياة فطرية تسبق قيام 

 بناًء على عقد اجتماعي بني األفراد بغية إقامة إىل حياة اجلماعة املنّظمة قد مّت

 (2).احلاكمة السُّلطة

ولقد كان هدف الفالسفة من اللجوء إىل هذا االفرتاض القائم على التطور الذهين 

املخالف للواقع هو إجياد تربير للعالقة اليت ترب  بني احلكام واحملكومني، مع رسم 

 .لألفرادإطار نطاق احلقوق واحلّريات العاّمة 

هم األفراد الطبيعيون من ناحية، وجمموع األفراد " روسو"وأطراف العقد عند 

يتخّيل اجلماعة " روسو"كهيئة سياسية من ناحية أخرى، وبتعبري آخر فإّن 

السياسية كما ولو كانت قد تكّونت فعال، وُيدخلها طرفا يف العقد إىل جانب األفراد 

تضى هذا العقد تنازلوا ُكلّية دون تحّفظ عن الطبيعيني كطرف آخر، واألفراد مبق

مجيع حقوقهم وحّرياتهم للمجموع، على أّن هذا النزول ال ُيفِقد األفراد حّرياتهم 

وحقوقهم الطبيعية نهائيا، مقابل حصوهلم على حقوق مدنية ُتقّررها هلم اجلماعة 

قوق واحلّريات املدنّية اليت أقاموها، ألّن وجود هذه اجلماعة يفرتض وجود هذه احل

 .املدنّية، واليت ما قامت اجلماعة أصال إاّل ألجل محايتها

والعقد هنا قائم على احلّرية، واحلاكم يستمّد ُسلطته من األّمة أو الشعب وينوب 

 (3)."جان جاك روسو"عنها أو عنه نتيجًة لتعاقد حرٍّ كما جاء يف نظرية 
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ضحى حقيقة، وآية ذلك أّن العقد إّن العقد السياسي وإن بدا فرضا، إاّل أّنه أ

لرتا وأنشؤوا أّول السياسي الذي اتفق عليه الرعيل األّول الذين رحلوا عن إجن

وأعلنوا يف ذلك العام أّنهم تعاهدوا على أن جيتمعوا  م7861عام  (أ.م.و) مستعمرة يف

 .معا يف جمتمع مدني واحد

 يالسياسمن العقد  اإلسالميموقف الفقه : املطلب الثاني

 دينة، وأصبحيف امل اإلسالميةالدولة  ، نشأتوالثانيةاألوىل العقبة بعد بيعيت 

 أساس علىـ  هذه الدولةعليها  أقيمتاألساسية اليت  هو اللبنة مبدأ املساواة امُلطلق

فالعقد هنا حقيقة  ،عن طريق العقداإلسالمية نشأت الدولة  أّنرى نومن ذلك ـ؛  منه

منهم  أليٍّ وال جيوز ،مجيعًا ألطرافه ٌملز ُمفهو  ، افرتاضتارخيية ال جماز فيها وال

 .بالتزاماته الوفاءعدم 

من نشأت  وليس فرضا جدليًا ،عقد حقيقٌي اإلسالمالعقد يف  ّنإف ،ةّمومن َث

ُمسّبقًا  علُمرضي الدخول يف دينها َي أومن عاش فيها  وكلُّ ،اإلسالميةالدولة  أساسه

وليس فيهم من هو خارج  ا أبناُء األّمةمجيع مذا العقد هه وأطراف ،عليهما له وما 

 (1).هذا العقد
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 أساليب نشأة الّدساتري وتعديلها: الفصل األّول

 لتحديد الفرد أو اهليئة اليت متلك السُّلطة الّدساتري تبعًاة أساليب نشأ ُعتتنّو

 ملُكيئة اليت َتمة أو يف الدولة والفرد أو اهلاألصلية يف اجلماعة املنّظ التأسيسية

بسيادة عليا داخل  ُعاليت تتمّت ذاتهاـ أو هي ـ هو  ،األصلية التأسيسية السُّلطة

لكيات اليت أومن نوعية امِل، ُمطلقًة لكيًةأو ِم، ًاُمطلقًا لكّينظام َمالن افإذا ك ؛الدولة

 ،لياشخص امللك هو صاحب السيادة الُع ّنإف ،سادت يف القرون القدمية والوسطى

 .من الشعب شاركٍةة ُمى بالسُّلطة التأسيسية األصلية دون أّيسّمُي ميلك ما من هوو

 أو ةلألّم ًالكوأصبحت السيادة ُم ،(الشعب)مبدأ سيادة األّمة ساَد وحيُث

 (األّمة)الشعب ّنإف ـ، (الشعب)لي األّمةبعض ممّث ام إاّلّكوما امللوك أو احُل ـ الشعب

ويكون  ؛األصلية التأسيسية السُّلطة ـ ور والتصوريف ظل هذا التطـ  هو الذي ميلك

يف وضع الّدستور باعتباره ميلك  بالتالي هو وحده صاحب احلّق( األّمة) الشعب

 (1).التأسيسية بالكامل دون مشاركة احلاكم السُّلطة

 

  

                                                           
 .15ص م،5111 ،دار اجلامعة اجلديدة مرص ادّلس تورية،النظام ادّلس توري املرصي والتعديالت  :املبادئ ادّلس توريةو  القانون ادّلس توري ،محمد عبد الوهاب.1



 ـــ الفصل األّولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب األّول ـــــــــــــــــــــــــ تعديل الدستور يف النظام السياسي اجلزائري

99 

 

 األساليب غري الدميقراطية لنشأة الّدساتري: املبحث األّول

مرتب  إىل حّد كبري بظروف تارخيية من إّن احلديث عن نشأة الّدساتري 

احُلكم امُلطلق،  ي القديم سادففناحية، وبالدميقراطية ومدى تبّنيها من ناحية أخرى؛

ومل تكن الدميقراطية معروفة، إاّل يف أواخر القرن الثامن عشر، بعد أن نشأت 

 . وترعرعت يف الفكر اليوناني وبدأت يف االنتشار يف دول العامل املعاصر

ذه الظروف التارخيية ِلمبادئ الدميقراطية، ُمرتبطٌة بفكرة السّيادة يف الدولة وتحديد ه

 .صاحبها احلقيقي

وقد تطّورت أساليب نشأة الّدساتري تبعًا لتطّور النظريات السياسية، فبعُض 

 ثّم ؛(النظريات التيوقراطية) النظريات اعتَبرت احُلّكام أصحاب سيادة يف الدولة

حيث بدأ احلاكم يتنازل عن بعض ُسلطاته يف صورة منحة  تدرجيي،حدث تحوٌّل 

وتطّوَر هذا . يف وضع الّدستور، أو تعاقد بني احلاكم والشعب مشاركتهللشعب، أو 

التحّول أخريًا باعتبار أّن الشعب مصدَر السُّلطة يف الدولة احلديثة وانفراده بوضع 

 .جلميع، حاكمًا أو حمكومًاالقواعد القانونية األساسية اليت يلتزم بها ا

وخصوصا نظرية ـ ولعبت النظريات الدميقراطية دورا كبريا يف هذا التحّول، 

 ةصاحب السيادة، ومن مّث وجعلهمبدأ حكم الشعب،  وإرساِءـ " جان جاك روسو"

تتحّول أساليب نشأة الّدساتري من أسلوب املنحة أو العقد إىل أسلوب اجلمعية 

 .تاء الشعيبالتأسيسية أو االستف

 وقد وصف غالبية الفقهاء كاّل من أسلوب املنحة والعقد باألساليب غري الدميقراطية،

 (1).وكاّل من أسلوب اجلمعية التأسيسية واالستفتاء الشعيب باألساليب الدميقراطية
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كما أّن احلديث عن أساليب نشأة الّدساتري، يعين احلديث عن أساليب نشأة 

، وأّن الدول اليت (ها الُعرفاليت َمنشُؤ) الُعرفية ن الّدساتريالّدساتري املكتوبة دو

تحرتم إرادة الشعب تعتمد على األساليب الدميقراطية يف وضع الّدستور، غري أّن 

تستعمل ، مستوى النُّضج السياسي إىل الشعب افيه اليت مل يرَق دول العامل املتخّلف

 (1).مقاسها وتطرحه لالستفتاء الشعيب لىهذه األساليب الدميقراطية وُتِعّد الّدستور ع

 أسلوب املنحة: األّول املطلب

عندما َيصُدر الّدستور يف شكل منحة، يكون احلاكُم قد تنازل عن بعض  

ُسلطاته للشعب، ألّن نشأة الّدستور يف هذه احلالة تعود إىل اإلرادة املنفردة للحاكم، 

 (2).وثيقة الّدستورالذي ُيقّرر مبحض إرادته ودون أّي إكراه منح 

ويتمّيز هذا النوع من الّدساتري بكونه ُيَعّد بطريقة غري دميقراطية، إذ تنعدم 

حلاكم إىل إضفاء الطابع امُلطلق على اويسعى من ورائه  فيه أّية مشاركة شعبية،

وتنازل احلاكم عن بعض  ؛(3)ُحكمه، ويتطّلع لدسرتته مبنح الشعب دستورا صوريا

الّدستور عن طريق املنحة، ال يعين دائما أن تكون هذه املنحة أو ُسلطاته من خالل 

ُيمكن أن يكون هذا التنازل تلقائيا و مبحض إرادة  إذ ،هذا التنازل اختياريا حمضا

 .عنه وتحت ضغ  شعيب واسع ا ـ رغمًاغالبـ ميكن أن يكون  كمااحلاكم، 

اليت تكّون يف  فالظروف السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية هي

الغالب رأيا عاّما موّجها ذاتيا للمطالبة بتحقيق أهداف يشعر الشعب بضرورة 

، إذ يشعر حبرمانه منها، فُيدفع ، ومن ضمنها التمّتع ببعض احلقوقتحقيقها

 .احلاكم عادة إىل منح الّدستور
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ولعّل التاريخ السياسي والّدستوري خري شاهد على أّن احُلّكام ال مينحون 

ُمطلقة  ّدستور إاّل تحت الضغ  الشعيب، ألّنه قّلما تحّول احلاكم من صاحب ُسلطةال

 (1).إىل صاحب ُسلطة مقّيدة خمتارا وبإرادة حّرة

م، 0101تور الفرنسي الصادر سنة الّدس ومن األمثلة على هذا النوع من الّدساتري، جنُد

قب هزمية اليابان ودول الذي ُألغي عـ  م0115الياباني الصادر سنة  "ميجي" ستورود

م، 0500، ودستور موناكو سنة ـ (م0512 -م 0515)احملور يف احلرب العاملية الثانية 

م؛ كما تبّنى هيال 0101م، والّدستور البلغاري لسنة 0512والّدستور الروسي لعام 

م، وامللك فؤاد عاهل 0510سنة  هذا النوع من الّدساتري سيالسي ـ إمرباطور إثيوبيا ـ

 (2).م0551 سنة مصر

 فردةنوقد ذهب بعض الفقهاء إىل أّن صدور الّدستور يف شكل منحة باإلرادة امُل 

للحاكم، يعطيه احلّق يف إلغائه أو سحبه أوتعديله، ألّن من ميلك امَلنح ميلك امَلنع؛ 

يذهب أغلب الفقهاء يف القانون الّدستوري ـ والذين يرون أّن هناك حقوق  بينما

طت بالّدستور املمنوح ـ إىل أّن هناك التزامات ُفرضت على احلاكم، للشعب قد ارتب

فال حيّق له املساس بالّدستور واالعتداء عليه، ألّن هذه التنازالت للشعب ليست 

شيئاجديدايتفّضل بها احلاكم على الشعب وإّنما إعادٌة حلقوق طبيعية للشعب كان 

 (3).حمروما منها

احلّرية  من غري املعقول أن ُيعطى احلاكم كامل إْذ، صّحاألونرى أّن الرأي الثاني هو 

 .يف تعديل أو سحب أو إلغاء الّدستور الذي ُيرّتب التزامات يف ذّمته جيب الوفاء بها
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وإذا كان أغلب الفقهاء قد ربطوا بني وصف املنحة يف وضع الّدساتري بالنظام  هذا؛

أّن أسلوب املنحة يف وضع الّدساتري  امللكي، فإّن البعض اآلخر ال ُيقّر ذلك ويذهب إىل

ال يظهر فق  يف ظّل النظام امللكي، بل يف غريه كذلك، ألّن مدلول املنحة أن ينشأ 

 .دستور بإرادة ُمنفردة، وهي ملن له السُّلطة والسيادة احلقيقية يف الدولة

غري فإّنه يبدو نظريا، ألّن السُّلطة احلاكمة يف ومنطقية هذا الرأي،  ورغم وجاهة

النظام امللكي ال تتنازل عن حقٍّ للشعب يف شكل منحة، وإّنما ُتشاركه فيها، بل 

 (1).تدعه يقّرر ما يشاء وباألسلوب الذي يراه مناسبا

 (Le pacte)  أسلوب العقد: الثاني املطلب

يف هذا األسلوب ال ينفرد احلاكم بوضع الّدستور، وال ينفرد الشعب بوضعه،  

 .إرادة احلاكم وإرادة الشعب: ور صادر عن توافق اإلرادتنيوإّنما يكون الّدست

كثر األوَيعترب فقهاء القانون الّدستوري يف العصر احلديث، أّن طريقة العقد هي 

دميقراطية، وبعبارة أصّح خطوة إىل األمام باّتجاه الدميقراطية، حيث أّنه بهذا 

ظهر فيه إرادة الشعب إىل األسلوب ينشأ الّدستور باّتفاق بني احلاكم والشعب، وت

جانب إرادة احلاكم، فال ينفرد احلاكم بوضع الّدستور دون أن ينال موافقة الشعب 

عليه؛ وباملقابل فإّنه حني يقوم ُممّثلو الشعب بوضع مشروع الّدستور، ُثّم ُيقّدم للحاكم 

وبالتالي  (2).الذي ُيصادق عليه، عندئذ يتطابق اإلجياب مع الَقبول ويتمُّ إبرام العقد

ُيعترب هذا العقد انتقال من مرحلة انفراد احلاكم بوضع الّدستور إىل مرحلة انفراد 

الشعب يف ذلك؛ وهي مرحلة تبدأ فيها ظاهرة استئثار احلاكم بالسُّلطة اليت عرفت 

 (3).لُسلطان إرادة الشعب، ولكن ليس بشكل تاّم  العّد التنازلي، فاسحًة اجملال
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وب ـ ألّول مّرة ـ كان نتيجة لنشوب ثورات يف كلٍّ من إّن ظهور هذا األسل

، "جون سانتري"ثار األشراف ضّد امللك  م0502إجنلرتا وفرنسا؛ ففي إجنلرتا عام 

الذي ُيعترب مصدرا أساسيا للحقوق واحلّريات،  "العهد األعظم"فأجربوه على توقيع 

جيمس "ع ثورة ضّد امللك بعد اندال م0215وبنفس الطريقة مّت وضع وثيقة احلقوق لعام 

، حيث اجتمع ممّثلون عن الشعب ووضعوا هذه الوثيقة اليت قّيدت ُسلطات "الثاني

 "وليام األورجني"امللك، وكفلت احلّريات األساسية لألفراد، ومّتت دعوة األمري 

لتوّلي العرش، على أساس االلتزام بالقيود الواردة يف الوثيقة؛ وُتشّكل هاتان 

 .انبا ُمهّما من الّدستور اإلجنليزي الذي ُيعترب دستورا ُعرفياالوثيقتان ج

 م0111أّما يف فرنسا، فقد صدر أّول دستور فيها بطريقة العقد إثر ثورة سنة 

، وُوضع مشروع دستور جديد من ِقبل جمموعة ُمنتَخبة من "شارل العاشر"ضّد امللك 

 مبا وردِبل أن َيق طْرَشـ  رشلتوّلي الع "لويس فليب"طرف الشعب، ثّم ُدعي األمري 

مّت استدعاؤه مِلكًا على اجلمهورية الفرنسية؛  ،وبعد قبوله ـ يف الّدستور اجلديد

وُيعترب ذلك مثاال حّيًا على إبرام العقود الّرضائية، حيث مّت التطابق بني إجياب 

 (1).الشعب وَقبول احلاكم

وإنشائه بُطرق متعّددة،  هذا ويتّم إشراك الشعب مع احلاكم يف وضع الّدستور 

 طوةُيعرض يف ُخ ُثّم فقد يقوم الشعب بانتخاب مجعية تأسيسية لوضع الّدستور،

 (2).تالية على احلاكم ليوافق عليه وُيصّدقه فُيصبح نافذا

وقد ُيسِند الشعب إىل ُممّثليه يف اجمللس النيابي املنتَخب إعداد مشروع الّدستور، 

فُيقّره ويصري نافذا؛ وقد يتوّلى هذه املهّمة الربملان  وُيعرض فيما بعد على احلاكم
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 األحادي أو املزدوج باملوافقة على مشروع الّدستور دون الرجوع إىل الشعب، لُيرفع

 (1).هذا املشروع بعد إقراره من الربملان إىل احلاكم فيوافق عليه وُيصّدقه

 رنسي لسنةالّدستور الف: ومن أمثلة الّدساتري اليت صدرت يف شكل عقد

، الّدستور م0175لسنة ، الّدستور البلغاري م0111عام ل، الّدستور اليوناني م0511

الكوييت والسوداني الصادرين على التوالي عامي  ين، والّدستورم0552العراقي لعام 

 (2).ـ واللَذين  مّتت اإلطاللة عليهما كُصور على العقد السياسيـ   م0571، م0525

ية هلذا االّتفاق هي الطريق الذي جيتمع فيه ممّثلو الشعب إّن الطريقة العمل

واإلعالن عن بدأ  لتصديق عليهإلقرار مشروع الّدستور الذي ُيعرض على احلاكم ل

 (3).، مثلما ورد يف الّدساتري املذكورة آنفامتامًا نفاذه

يت ومن الطبيعي جّدا أّن اجلهة اليت َوضعت مشروع الّدستور بشكله النهائي، هي ال

ومبا أّن َمن  ؛من مواّده أو أكثر يرجُع األمر إليها يف تعديل أو سحب أو إلغاء ماّدة

وضع الّدستور بشكله النهائي هما احلاكم والشعب، فإّنهما يشرتكان معا، سواء يف 

تعديل الّدستور أو سحبه أو إلغاء ماّدة من مواّده، ويوافقان معا على ذلك، وال ُيمكن 

 (4).ىل اّتخاذ اإلجراءات السابقة بإرادته املنفردةللحاكم أن يلجأ إ

 ويرى بعض الُكّتاب أّن كال الطريقتني أو األسلوبني حيمالن السيادة الناقصة

ـ، ومن هنا اعترَبهما الفقه الّدستوري من  للشعب ـ الذي هو صاحب السيادة الفعلية

 .األساليب غري الدميقراطية يف وضع الّدستور

 ما عدا الدول العريقة)العامل  ول، ود(م5101عدا تونس )عربية الدول ال كّلإّن 
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الّدستور، وذلك من أجل أن  إىل أسلوب العقد السياسي إلعداد ، تلجأ(يف الدميقراطية

َيخِلف احلاكُم نفَسُه يف احُلكم، وُيضفي عليه نوعا من الشرعية الشكلية عن طريق 

وتعود أسباب هذا .اليب الدميقراطيةاالستفتاء الشعيب الذي َيدُخل تحت طائلة األس

املزج إىل طبيعة األنظمة السائدة يف هذه الدول، ويبقى أسلوب العقد السياسي هو 

الغالب يف وضع الّدساتري، حتى تتخّلص الشعوب من األنظمة السياسية البائدة، 

 . وُيصبح الشعب هو السيد وَمصدُر كّل السُّلطات

لّدساتري من املزايا اإلجيابية ـ باعتباره جسرا وإذا كان أسلوب العقد يف نشأة ا

املشاركة والعمل احلركة ب ينتقل من خالله الشعب من مرحلة السكون إىل مرحلة

التشاركي واّتخاذ القرار يف قانونه األساسي وتقرير ما يراه مناسبا ُتجاه احلاكم ـ، 

 .فهو بالتالي خطوة هاّمة من خطوات التطّور الدميقراطي

ما ُيوجَّه هلذا األسلوب يف نشأة الّدساتري من نقد، هو أّن احلاكم وحده  إّن أهّم

كشخص عندما ُيشارك الشعب يف وضع الّدستور وإصداره، فإّن إرادته تكافئ إرادات 

 (1).أفراد الشعب، وهذا ال يتماشى مع روح الدميقراطية احلّقة
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 األساليب الدميقراطية لنشأة الّدساتري: املبحث الثاني

لت األفكار الدميقراطية يف القرن الثامن عشر، أصبح من بعد أن ذاعت وتأّص

ك وحده، وال جيوز أيضا أن تكون موزعة السيادة مل تعد للحاكم أو املِل م به أّناملسلَّ

وما ، ة أو الشعب وحدهبني احلاكم وبني الشعب، بل جيب أن تكون السيادة لألّم

 .ة صاحبة السيادة ومصدر السُّلطات مجيعالألّمن ولممّث والسُّلطات إاّل احُلّكام

مبا له من السيادة الكاملة، جيب أن  ،الشعب ت اآلراء على أّنومن مّثة استقّر

ه بناء على هذا الّدستور يقوم الشعب بتفويض وحده بإنشاء دستور الدولة، ألّن يستقّل

 .اهليئات والسُّلطات اليت متارس احُلكم بامسه

ق الدميقراطي يف الدول الدميقراطية يعرتف للشعب وحده بالسُّلطة وهكذا صار التطبي

بواسطة ممثلني  ذلك تتّم على أّن، التأسيسية األصلية، أي حقه يف وضع الّدستور

باألسلوب املباشر وبدون واسطة، ومن مّثة  أوة وضع الّدستور، يصا ملهّمينتخبهم خّص

أسلوب اجلمعية  : تظهر يف أسلوبنياألساليب الدميقراطية يف إنشاء الّدساتري فإّن

 .ية التأسيسية، وأسلوب االستفتاء الّدستورينيابال

 سلوب اجلمعية النيابية التأسيسيةأ :املطلب األّول

أسلوب اجلمعية النيابية التأسيسية هو أكثر األساليب الدميقراطية انتشاًرا يف 

وضع أو إنشاء يف عنه  بوبانتخاب هيئة تُنيقوم الشعب  حيثوضع الّدساتري، 

 .وُتَحلُّينتهي دورها بإجناز مهمتها و، الّدستور

وبناء على هذا األسلوب، تتوىل اجلمعية التأسيسية املنتخبة من الشعب إعداد  

 يصبحف ،تتوىل ذات اجلمعية إقراره بأغلبية أعضائها ّمُث ،مشروع الّدستور بقواعده

ه ألّن ،ه صادر من الشعبترب الّدستور وكأّنع، وُيِقبلهاد إقراره من الّدستور نافذا مبجّر

 .لهمّثبة اليت ُتة وضعه للجمعية التأسيسية املنتَخل مهّمَكأْو
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وهكذا ينتمي أسلوب اجلمعية التأسيسية املنتخبة إىل نظام الدميقراطية غري 

ولكن هناك فارق بني  ؛حيث حيكم الشعب بواسطة نوابه ،املباشرة أو النيابية

 .(1)ية املنتخبة وبني الربملاناجلمعية التأسيس

القوانني  يعمل كُسلطة تشريعية تسّنوهو الربملان أيضا منتخب من الشعب،  رغم أّنف

هذه  فإّن ،العادية بناء على الّدستور األعلى الذي أصدرته اجلمعية التأسيسية

ل أساس وجود اجلمعية التأسيسية أعلى من الربملان، ألنها تضع الّدستور الذي ميّث

 .التنفيذية والقضائيةمتاما مثل السلطتني ، د نطاق اختصاصهالربملان وحيّد

لطته التأسيسية يباشر الشعب ُس ،أسلوب اجلمعية التأسيسية املنتخبة يف ظّل، وإذن

يف وضع الّدستور بأسلوب غري مباشر، عن طريق وبواسطة هذه اجلمعية التأسيسية 

 .اليت انتخبها الشعب لغرض إنشاء الّدستور

ات املتحدة ل استخدام ألسلوب اجلمعية النيابية التأسيسية املنتخبة يف الواليوكان أّو

باستخدام هذا  الواليات قامت نماحيـ الهلا عن اجنلرتا قعقب استـ  األمريكية

وبعد اتحاد هذه الواليات  ؛م0772األسلوب يف وضع دساتريها، وذلك منذ عام 

(2)األمريكية
سلوب يف وضع الّدستور االتحادي يف مجعية استخدام ذات األ مّت ،

على اجلمعية  (Convention)أمريكا اسم ت وقد أطلق .م0717فيالدلفيا عام 

 .التأسيسية املنتخبة لوضع الّدستور

 ،بهذا األسلوب األمريكي لوضع الّدستور م0715أخذت فرنسا بعد ثورتها لعام  كما

نسا لفرتة حمدودة، سرعان ما حل الذي استعملته فر (Convention)ولكن اصطالح 

من اجلمعية النيابية التأسيسية ( من الناحية اللغوية) حمل اصطالح آخر أكثر داللة

وقد استخدمت فرنسا أسلوب اجلمعية  ؛(Assemblée constituante) هو اصطالح

 .م0172، ودستور م0111، ودستور م0750النيابية التأسيسية يف إنشاء دستور 
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باني عام اخدم يف إنشاء الّدستور الي، فاسُتأيضا سلوب خارج فرنساوشاع هذا األ

والّدستور التشيكوسلوفاكي عام  ،م0517البلغاري عام و تور االيطاليوالّدس م0517

، ودستور اجلزائر بعد االستقالل (1)م0522لعام  ـ سابقاـ ودستور يوغوسالفيا  م0511

 (3).م5101 ـ اليامسنيدستور ـ  ودستور تونس احلالي، (2)م0521سنة 

 :نالحظ على أسلوب اجلمعية النيابية التأسيسية ما يلي ويبقى أّن

هذه اجلمعية املنتخبة ينحصر غرضها يف وضع الّدستور حبكم  إذا كان األصل أّن

 دهاإعدااجلمعية التأسيسية أثناء  ه قد حدث يف فرنسا أّنإاّل أّن ،"التأسيسية"صفتها 

صدر أحيانا تنهائيا، كانت متارس الوظيفة التشريعية و إقرارهملشروع الّدستور وقبل 

وقد حدث  ،قوانني عادية، بانتظار انتخاب الربملان اجلديد عقب إقرارها الّدستور

، وكذلك تلك اليت م0111ذلك بالنسبة للجمعية التأسيسية املنتخبة بوضع دستور 

على سبيل معية ـ فقد مارست هذه اجلم، 0172وضع دستور م ل0170خبت عام انُت

السُّلطة التشريعية جبوار صفتها التأسيسية مدة أربع سنوات، حلني إقرارها  ـ املثال

تأسيسي املنتخب وهذا ما حدث أيضا بالنسبة للمجلس الوطين ال. (4)م0172لدستور 

، فقد كان ميارس الوظيفة التشريعية يف انتظار م 5101عام  لوضع الّدستوريف تونس 

(5)الّدستور ملان اجلديد عقب إقرارهتخاب الربان
،
وليس ما مينع من ذلك استثناء  

انتخاب الربملان يف ظل  انتظاريف تحت ضغ  ضرورة إقرار قوانني تستلزمها الظروف 

 (6).اجلديد الّدستور

 أسلوب االستفتاء الّدستوري: املطلب الثاني

 هـبنفس ب يقومالشع ة على اإلطالق، ذلك أّنــكثر دميقراطياألوهو األسلوب 
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إاّل إذا  قانونًا مًالز فمشروع الّدستور ال يكون نافذا وُم ،ومباشرة باملوافقة على الّدستور

 .أي مجهور الناخبني أنفسهم ،وافق عليه الشعب مباشرة

أسلوب اجلمعية التأسيسية ـ على خالف الّدستوري أسلوب االستفتاء  ومن مّثة فإّن

 ـ روع الّدستور وتقوم أيضا بإصداره نيابة عن الشعباملنتخبة اليت تقوم بإعداد مش

ب موافقة الشعب نفسه وبطريقة مباشرة على الّدستور ه يتطّلألّن ،دميقراطية أكثُر

ميارس " :والّدستور الذي سبقه 7/5م يف املاّدة 0552دستور عليه اجلديد، كما نص 

 ".خبنيالشعب هذه السيادة عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثليه املنت

حيث  ،ولذلك جند أن أسلوب االستفتاء الّدستوري هو تعبري عن الدميقراطية املباشرة

أي بواسطة جملس ـ حيكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة، وليس بطريق غري مباشر 

 (1).ـ نيابي ميثله وينوب عنه

من  (Jean Jacques Rousseau) "جان  جاك روسو"وكان الفيلسوف الفرنسي 

ها هي املثل األعلى للدميقراطية احلقيقية سني للدميقراطية املباشرة، ألّناملتحم أشّد

ى الدميقراطية أي نظام ال يتبّن أّن كان يرىفوالنتيجة احلتمية ملبدأ سيادة الشعب، 

" العقد االجتماعي"قد عّبر روسو عن ذلك يف كتابه ، ونظاما دميقراطيا عّداملباشرة ال ُي

بأنها تتنافى مع : "النيابية يف إجنلرتا واصفا إياهاأثناء هجومه على احلكومة 

ها ال تنتقل، فهي تكمن يف السيادة ال ميكن متثيلها ألّن" :وأضاف..." احلّرية 

ونواب الشعب ال ميكن أن يكونوا ... اإلرادات العامة، واإلرادة ال ميكن متثيلها 

 (2)...."لني له، فهم ليسوا إاّل جمرد مندوبني عنهممّث

ولكن جيب الرجوع ما أمكن  ،منه يرى أن هذا النظام النيابي قد يكون ال مفّر وكان

 .ة وعلى رأسها الّدستور قانون القواننيإىل الشعب إلقرار القوانني اهلاّم
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أسلوب االستفتاء ـ ومن واقع جتارب بعض الدول اليت أخذت بهذا األسلوب 

 :ما بشأن إعداد مشروع الّدستورهناك طريقتني يتم االختيار بينه جند أّن ـ الشعيب

تنتخب مجعية نيابية تأسيسية يقتصر دورها على إعداد  :األكثر استخداما ةالطريق

أسلوب يف مثلما هو احلال ، وليس إقراره نهائيا)مشروع الّدستور وصياغته فق ، 

ا إقراره نهائيا أّم ،(اجلمعية النيابية التأسيسية كأسلوب مستقل من غري استفتاء

 .فهو مشروط مبواقفه أغلبية الشعب يف االستفتاء ،ون ملزما ودستورا نافذاليك

 جمرد جلنة حكومية فنية هو أن يقوم بإعداد مشروع الّدستور :ىخراأل ةوالطريق

لتها احلكومة بإشراف جملس الوزراء، وهلا جلنة شّك :أْي ،(مجعية منتخبة تليس)

 (1).ء القانونيني يف الشؤون الّدستوريةصفة فنية مبعنى أن أغلبية أعضائها من اخلربا

م الشعب يف االستفتاء، لز مشروع احلكومة لن ُي ولكن ميكن الرد على ذلك بأّن

حكومية فنية، بل وضعته  جلنة مشروعا للّدستور مل تضعه بل ميكن أن نتصور أّن

مجعية تأسيسية منتخبة، ومع ذلك قد يرفضه الشعب باالستفتاء العرتاضه على 

يف فرنسا، حيث رفض  م0512وهو ما حدث ملشروع الّدستور سنة  ؛ملوادبعض ا

 ،مجعية تأسيسية منتخبةِقبل الشعب يف االستفتاء هذا املشروع رغم وضعه من 

األمر انتخاب مجعية تأسيسية ثانية وضعت مشروعا جديًدا، وافق عليه  تطّلبو

 (2).م0512أكتوبر  01الشعب يف 

 ضُعاحتى ولو كان وـ  ستفتاء هو أسلوب دميقراطي متاماأسلوب اال بأّن وإذا سّلمنا

 ه من األفضل أن يكون املشروع ذاته من عمل أّن ، إاّلـ حكوميًة مشروع الّدستور جلنًة

بهذه الطريقة نصل إىل أمسى وه ألّن ،حكوميٍة جلنٍة من وليس منتخبٍة مجعيٍة

ـ وضعته مجعية انتخبها مشروع الّدستورـ ، فاملشروع رقاهاالدميقراطية وأات درج

 .االستفتاء وحدهب الشعب، ثم قام الشعب نفسه باملوافقة على هذا املشروع

                                                           
 .011، 017ص صمحمد رفعت عبد الوهاب، املرجع السابق، . 1

 .015صاملرجع نفسه، . 2
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إلرادة الشعبية را متاما عن اعّبإعداد مشروع الّدستور من جلنة حكومية ليس ُمأّن مع 

شروط جوهرية حتى يكون هذا االستفتاء  روعي فيها، اللهم إذا يف الدول النامية

عن اإلرادة الشعبية حقيقية وواعية، عدم التأثري احلكومي عن طريق تعبريا سليما 

وسائل اإلعالم، ترك حرية التعبري كاملة أثناء فرتة التحضري لالستفتاء، إعطاء مهلة 

كافية ملناقشة املشروع، إعطاء فرصة لألحزاب املعارضة للتعبري عن رأيها يف مشروع 

 (1).بار جبانب احلزب احلاكم أو االئتالفالّدستور واألخذ باقرتاحاتها بعني االعت

كما يالحظ أن أسلوب اجلمعية التأسيسية مقرونة باالستفتاء الشعيب هو 

األسلوب الذي جيعل وضع الّدستور مشاركة بني اجلمعية التأسيسية والشعب أو 

أكثر األساليب  هّنبل إاألكثر انتشاًرا يف العامل اليوم، وهيئات حكومية أخرى، 

أفضل من أسلوب وضع الّدستور بواسطة  كما أّنهية يف وضع الّدستور، دميقراط

احلكومة ثم عرضه على االستفتاء الشعيب، فهذا األسلوب األخري الذي أتبع يف 

دميقراطية من أسلوب اجلمعية التأسيسية  أقّل م0521فرنسا عند وضع دستور سنة 

 (2).املتبوعة باالستفتاء

املقرتح من ( دستور الربنامج) م0572نوفمرب  55در يف دستور اجلزائر الصا كما أّن

طرف حزب جبهة التحرير الوطين، والذي وافقت الندوة الوطنية على مشروعه 

، ومّت التصويت عليه بالقبول من طرف الشعب يف االستفتاء م0572نوفمرب  2بتاريخ 

 .(3)م0572نوفمرب  05الذي نظم بتاريخ 

 ، ودستور(4)(القانونالّدستور) م0515فيفري  51ي ـادر فور الصـة للّدستـوكذلك بالنسب

وضع مشروع كل منهما جلنة حكومية فنية، ثم وافق الشعب على  م0552نوفمرب  51 

 (1).كل مشروع باالستفتاء
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       قد وضع مشروعه جملس األّمة م0570وكما يالحظ أن دستور مصر لعام 

ـ ثم وافق عليه الشعب يف م 0521قت لعام وهو الربملان املنتخب طبقا للّدستور املؤ ـ

مشروعه جلنة  تالثورة على دستور وضع ، هواالستفتاء، وهناك مثال يف مصر

تبقى مصر و. (2)م0522حكومية قبل أن ينفذ مبقتضى استفتاء الشعب وهو دستور 

إىل سقوط النظام وإلغاء دستور  م5100جانفي  52ت ثورة للثورات حيث أّد امسرح

عداد دستور جديد وذلك بانتخاب الربملان جلنة تأسيسية يف البدء يف ، وإم0570

ها بقرار حمكمة القضاء حّل ، ليتّم(من أعضاء جملس الشعب والشورى) م5105مارس 

ثم انتخاب  ،(3)بعد اعتبارها غري دستورية م5105اإلداري يف احلادي عشر من أفريل 

عالن الّدستوري الصادر عن حسب اإل ـ جلنة تأسيسية ثانية لصياغة الّدستور

دخل و، م5105ديسمرب  52الذي اعتمد رمسيا يف  ـ(4)اجمللس األعلى للقوات املسلحة

 .ة ستة أشهر فق ّدملز التنفيذ حّي

 عزله ومّت ،، انقلب اجليش على الرئيس املنتخبم5101جوان  11بعد مظاهرات و

، ثّم اخلرباء وتعديلهمؤقتا حتى عرضه على هيئة من  م5105وتعطيل العمل بدستور 

 : مت تشكيل جلنتني

جلنة العشرة املكونة من عشرة أعضاء من اهليئات القضائية وفقهاء القانون ـ 

 .واقرتاح التعديالت 5105الّدستوري لدراسة دستور 

 اف اجملتمعـل كل أطيمثُِّتة ـنعّية ُمـشخصي ن مخسنيـة مـة اخلمسني املكونـجلنـ 

، علما أن الرئيس املؤقت (5)عشر وإعداد التعديالت املقرتحةلدراسة مقرتحات جلنة ال

بتشكيل جلنة اخلرباء،  5101جويلية  51أصدر قرارا مجهوريا يف " عدلي منصور"
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 مّت، وكما أصدر قرارا بتشكل جلنة اخلمسني يف فاتح ديسمرب من نفس السنة

 (1).عتماده رمسياوا م5101ل يف استفتاء يف مطلع سنة التصويت على الّدستور املعدَّ

 االستفتاء الّدستوري واالستفتاء السياسي: املطلب الثالث

ز الفقه الّدستوري بني االستفتاء الّدستوري واالستفتاء يف هذا الصدد مييِّ

السياسي، فاالستفتاء السياسي ال يكون إلرادة الشعب سوى دور سليب يتمثل 

نة حكومية، ويوافق عليه الشعب يف من قبل جل عّدباملوافقة على مشروع الّدستور امُل

وموافقة الشعب يف هذا االستفتاء ما هو  ؛ظروف يكون من الصعب عليه فعل غري ذلك

السُّلطة امُلطلقة لرئيس الدولة، يف الواقع احلقيقي املتمثل  شكليٌّ إلخفاءإال مظهر 

اليا الفاشية يف ق لوضع الّدستور يف أملانيا النازية يف عهد هتلر، وإيطّبوهذا األسلوب ُط

 . غلب دول العامل الثالثأعهد موسوليين، وإسبانيا الدكتاتورية يف عهد فرانكو، ويف 

ع بطريقة االستفتاء ِضالّدستور قد ُو املعيار احلاسم للقول بأّن ،فإّنويف احلقيقة

هل هي هيئة )مشروع الّدستور املطروح لالستفتاء  َعَضن َوال يتعّلق مبالّدستوري، 

الظروف اليت جرى يتعّلق بوإمنا  ،(أو جلنة حكومية أو حتى احلاكم نفسه ،منتخبة

 .فيها االستفتاء

وكانت مرغمة  ةأمام استفتاء سياسي إذا كانت إرادة الشعب غري حّر ناأّن :فنقول

 .استفتاء دستوري يف احلالة العكسية أمامبينما نكون  ؛على املوافقة

دستور اجلمهورية  :يقة االستفتاء الّدستوريضعت بطرومن أمثلة الّدساتري اليت ُو

 .(2)م0521اخلامسة لفرنسا عام 

 :هت عدة انتقادات ألسلوب االستفتاء يف وضع الّدستورّجوقد ُو
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مشروع  تضّمنهعجز معظم الناخبني أو املستفتني عن فهم األحكام الدقيقة ملا .

ة يف الدول اليت تفتقر ، خاّصـ نظرا لطبيعتها الفنيةـ املعروض لالستفتاء  الّدستور

 .وعي سياسي وحياة دميقراطيةإىل شعوبها 

خصائص  أهّم دمُُّيها مّم ،إضعاف سيطرة األحزاب السياسية على هيئة الناخبني.

 .مةية الرأي ووجود معارضة سياسية منّظحّريف الدميقراطية التقليدية املتمثلة 

دون أن تسبقه مناقشات تتيح االستفتاء الّدستوري جيري غالبا  ّنأ، ضف إىل ذلك.

 . (1)أحكامه علىعليه والوقوف  ىضمون الّدستور املستفتمبللشعب اإلحاطة 
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 ـــ الفصل األّولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب األّول ـــــــــــــــــــــــــ تعديل الدستور يف النظام السياسي اجلزائري

115 

 

 إعداد وتعديل الّدستور: املبحث الثالث

بُسلطة تدعى السُّلطة التأسيسية يف  ، أّنه يتّماألصل يف إعداد الّدستور  

 .لس نيابي تأسيسياألنظمة الدميقراطية، سواء من طرف الشعب أو مجعية أو جم

 السُّلطة التأسيسية :املطلب األّول

كسبه الصدارة الصفة اليت تلحق عماًل أو جهاًزا فُت وهيالتأسيسية من األساس، 

كسب والتأسيس ُي ؛وتكون له مبثابة القاعدة أو املبدأ ،على باقي األعمال واألجهزة

يس ليس كمصدر ومصدر التأس ،كسب القانونيةا التشريع فُيالّدستورية، أّم

 (1).التشريع

دستور  أّي ة، إذ أّنمن ُسلطة تقوم بتلك املهّم نشاء أو وضع أي دستور البّدوإل

وال ميكن أن يأتي من فراغ، إذن هناك من يضع  ،ال يوجد بصورة تلقائية

طلق عليها السُّلطة التأسيسية واليت يكون الّدستور، والسُّلطة اليت تقوم بذلك ُيوُينشُئ

 (2).سبقية على الّدستور وال تستمد وجودها منههلا األ

 ،إذن فالسُّلطة التأسيسية هي السُّلطة اليت تسمو على مجيع السُّلطات يف الدولة

والسُّلطة التأسيسية ال ميكن أن تكون  ؛وتنبثق منها مباشرة أو بطريق غري مباشر

 ،لدميقراطيةيف األنظمة ا امصدرها ال ميكن أن يكون سوى واحد ألّن ،سوى واحدة

السُّلطة التأسيسية ال ميكن  أّن َدبْي ؛الشعب، ومن مّثة اكتسبت مدلوهلا األّمة أو هوو

 (3).كمياُحيكون قيامها  ولكّن ،ساتهاقائمة قياما فعليا يف وجود الدولة ومؤّس ظّلأن َت

دولة أو لد الْوا مع َمويتزامن ذلك إّم ،وتنشأ السُّلطة التأسيسية مبناسبة إعداد الّدستور

 .(سلميا أو عن طريق العنف)عند تغيري النظام السياسي القائم 

 ةــالدول لدة النشأة من وضع آلخر، فهي يف الوضع الذي يصادف مْوــوختتلف طبيع
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إرادة سياسية أو إدارية  عن كّل أسس وبعيٍدَموجود ُم مبعزل عن أّي تنشُأ ،اجلديد

ق هلا صفة التأسيس إاّل عند حّقت توال ،د مشيئة اجتماعيةبل مبجّر ،أو نظامية

 .لة إلعداد الّدستورومن مّثة تصبح مؤّه ؛انعقادها

سواء سلميا أو  ـر النظام السياسي القائم ا بالنسبة للوضع الثاني الذي يصادف تغّيأّم

 ل يف اهليكل الدوليتقيامها يكون ضمن وجود ممأسس متمّث ، فإّنـ عن طريق العنف

واليت أمرت  ،اأو يف السُّلطة التأسيسية القائمة ذاتَه ـ ري قانونيكان غ وإْن ـ القائم

درجة استقاللية السُّلطة وسيادتها  وبالتالي فإّن ؛(1)كانت غري شرعية بالتغيري وإْن

نا احلّرية يف الوضع األّول، فإّن ع مُبطلقا نراها تتمّتستختلف من وضع آلخر، وإذا كّن

 .ضع الثانيك يف توافر ذلك هلا يف الوشّكُن

 :ناتوهلا مهّم ،السُّلطة التأسيسية تعين السُّلطة القانونية املتعّلقة بالّدستورو

ميكن أن يكون الّدستورُعرفيا  ؛ كماإعداد الّدستور، أو تعديل الّدستور الساري املفعول

 .أو جامًدا أو مكتوبا، مرنًا

ُعريف الذي يعترب دستوًرا ال الّدستور)ل الّدستور تدرجييا ففي احلالة األوىل يتشّك .

 ،بإجراءات عادية ذلكن مِكُيإذ إجراءات معينة،  باعّتإ، وتعديله ال يتطلب (مرنًا

 .بعة يف تعديل القانون العادياملّتكِتلَك 

يتعّلق بالّدستور املكتوب )دستوري  إعداد الّدستور وتعديل نّصفاحلالة الثانية يف ا أّم.

 .نةإجراءات شكلية معّيب يتطّل( واجلامد مجوًدا نسبيا

 السُّلطة التأسيسية األصلية: املطلب الثاني

األّول،  اليت هلا القدرة على إنشاء الّدستور ـعادة الوظيفة  ـ السُّلطة ُتحدَّد

السُّلطة التأسيسية األصلية غري مقيدة بشرط، ألّنها تقوم بإعداد  وُيضاف غالبًا بأّن

ُمطلقة وغري حمّددة،  ُسلطٌة فهي إذن؛ ..ستور جديد أو نظام قانوني جديدد
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ومستوحاة من العمل السياسي وليس العمل القانوني، مبعنى أّنه ال يوجد هناك معيار 

 (1).قانوني يتطّلب االحرتام

لك ، هي ِت(Original Constitutional Power)السُّلطة التأسيسية األصلية  وبهذا فإّن

الدولة، إذ تكون حّرة يف عملها وال َتخُضع  بإقامة الّدستور يف السُّلطة اليت ختتّص

 .ألّي قاعدة أو جمموعة قواعد ُتحّدد نشاطها اخلاّلق

 ِسَياْز"كما أّن بدايات ظهور فكرة السُّلطة التأسيسية يعود إىل فرنسا، وباألّخص إىل 

Sieyès Abbe"  م، وُيعترب0711عام " الطبقة الثالثة"الذي ذكرها يف كتابه املشهور 

 Qu’est-ce: "من صاغ السُّلطة التأسيسية على شكل نظرية متكاملة يف كتابهأّول 

que le tiers état( "0711  م0715ـ)الّدستورية التأسيسية  ، وهو من ميّز بني السُّلطة

 م شرعيتها وَكيانها من الّدستورهوالسُّلطة املعدِّلة والسُّلطات اليت تستل

هذه األخرية تتدّخل لوضع دستور جديد حيكم  ؛ة،والسُّلطة التأسيسية األصلي(2)نفسه

ـ؛ ومن مّثة تكون هذه السُّلطة  (لغيأو ُأ)الدولة ـ يف الوقت الذي ال يوجد فيه دستور 

 (3).هّمتها باالستناد إىل أحكام دستور سابقها مل تباشر ُمأصلية ألّن

ر الذي سبقه، م، والّدستو0552من دستور  7/0الّدستور اجلزائري يف املاّدة  وقد نّص

 ".للشعب لٌكالسُّلطة التأسيسية ِم: "على أّن

 السُّلطة التأسيسية األصلية تتدّخل يف  ذهب غالبية فقهاء القانون إىل أّنو

 :حاالت أربع

عند ميالد دولة جديدة، أو حصول إقليم مستعَمٍر على  :احلالة األوىلففي 

السُّلطة التأسيسية األصلية  استقالله وتكوين دولة ناشئة، ففي هذه احلالة تتدخل

لتضع دستوًرا للدولة اجلديدة أو املستقّلة، وهذا ما قامت به بعض الدول اليت 
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حصلت على استقالهلا بعد احلرب العاملية الثانية وهي كثرية ومتعددة ونذكر على 

م، 0525حالة اجلزائر عندما نالت استقالهلا عن املستعِمر الفرنسي عام : سبيل املثال

م، ومّتت املصادقة عليه من 0521ث قامت اجلمعية التأسيسية بإعداد دستور حي

 (1).طرف الشعب

فتقوم السُّلطة التأسيسية األصلية بالتدخل، وذلك عند قيام ثورة  :احلالة الثانية يف أما

يف دولة قائمة هلا دستور قائم، وَينتُج عن ذلك ضرورة وضع دستور  (2)أو انقالب

لّدستور الذي كان قائما قبل الثورة أو االنقالب؛ وهذا ما حصل يف جديد بعد إلغاء ا

م املعّدل 0525ستور دم اليت نتج عنها إلغاء 5100 - 5101تونس بعد ثورة اليامسني 

الذي كان ُمطّبقا قبل الثورة، ووضع دستور جديد أصبح نافذا بعد موافقة اجمللس 

 (3).الوطين التأسيسي عليه

فتتدخل السُّلطة التأسيسية يف دولة قائمة هلا دستور نافذ، إاّل  :الثةاحلالة الثيف ا وأّم

تغّيرا يف نظام احُلكم  ُبا يتطّلالواقع والظروف قد تغّيرت، مّم ها ترى أّنأّن

وهو ما حدث لالّتحاد السوفياتي يف (4)؛واإليديولوجية الفكرية السائدة يف اجملتمع

حيث شرعت يف اإلصالحات السياسية  ،نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات

حاد الروسي وانفصال معظم حاد السوفييت إىل االّتواالقتصادية مّما أدى إىل تحّول االّت

حاد، واالنتقال من النظام الشيوعي إىل النظام الرأمسالي، اجلمهوريات عن االّت

ّم إعداد ُث م،0571أفريل  05واعتماد التعددية السياسية وإلغاء الّدستور الصادر يف 

 (5).م0551ديسمرب  05دستور جديد من ِقبل اجلمعية الّدستورية بتاريخ 

 وانتقل هذا التغيري إىل دول أوروبا الشرقية ودول أخرى من العامل مبا فيها اجلزائر
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دي جديد يف معظم اجملاالت، م، وُأِعدَّ دستور تعّد0572اليت ُألغي دستورها لعام 

 (1).م0515فرباير  51فتاء شعيب بتاريخ ومّتت املصادقة عليه يف است

لست أدري أين يتجه : "آنذاك قائال "جورج بوش األب"وتساءل الرئيس األمريكي 

والتحّوالت ( املعسكر الشرقي)مبناسبة انهيار االتحاد السوفييت " هذا العامل؟

 ة إىلـية الثنائـة اليت عرفها العامل الشرقي، واالنتقال من القطبيـالسياسية االقتصادي

 .مه الواليات املتحدة األمريكيةالقطب األحادي الذي تتزّع

حد دولتان بشكل حيث تنشأ دولة جديدة عندما تّت :احلالة الرابعة يف وأخريا

م، 0111حاد السويسري عام م، واالّت0717عام  أ.م.وفيدرالي، كما حدث يف 

يف حالة تفّكك الدولة م؛ أو 0521واجلمهورية العربية املتحدة بني سوريا ومصر عام 

االتحادية، كما حدث عقب االنفصال بني سوريا ومصر، وانهيار اجلمهورية العربية 

املتحدة؛ كذلك نشأت العديد من الدول بعد تفّكك وانهيار االتحاد السوفيييت، 

تتمثل  يف هذه األخرية وتفّكك يوغوسالفيا يف منطقة البلقان، وظهور كيانات جديدة

 (2)...كرواتيادولة البوسنة واهلرسك، ودولة صربيا، و يف كل من دولة

 تعديل الّدستور: املطلب الثالث

ما من دستور يبقى كما نشأ، مصريه دائما متعّلق : "يقول نابليون بونابرت

مرفوض، إذ أّنه من غري املنطقي  فاجلمود امُلطلق للدساتري أمٌر". بالرجال وبالظروف

ي دولة بالثبات واجلمود، فال ُبّد هلذا النظام من مواكبة أن يّتسم النظام الّدستوري أل

التطور املستمر الذي يفرضه تغّير األشخاص الواضعني للّدستور أو الّدساتري، 

واخلاضعني هلذا النظام الّدستوري، والذي يفرضه أيضا تغّير الظروف اليت رافقت 

 . نشأة هذا النظام الّدستوري

 ودـللّدستور، ويرى أّن مج ود امُلطلقـرفض فكرة اجلمه ُيجمع على ـالفق لذلك فإّن
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 :، وذلك العتبارين أحُدهما سياسي واآلخر قانونيالّدستور هو مجود نسيب ليس إاّل

الّدستور الذي هو صميم النظام الّدستوري والسياسي يف  :فمن الناحية السياسية

تصادية واالجتماعية الدولة، ليس سوى التعبري أو االنعكاس للظروف السياسية واالق

وهذه  الظروف بطبيعة احلال متغّيرة مع  والثقافية يف وقت معني، جملتمع معني،

الزمن، ولذلك كان طبيعيا أن يتغّير النظام السياسي والّدستوري بتغّيرها، وإاّل 

 .حصلت فجوة بني نصوص الّدستور والواقع املطبَّق عليه

للّدستور تتعارض مع مبدأ سيادة  ود امُلطلقفإّن فكرة اجلم :ومن الناحية القانونية

األّمة، ألّن اجلمود امُلطلق يعين تنازل األّمة عن سلطتها التأسيسية بصفة أبدية، 

ومن املسّلم به أيضا، إمكانية  .زئيا أو كّلياوبالتالي مل َيُعد بإمكانها تعديل الّدستور ُج

 .وضرورة خضوع مجيع الّدساتري للتعديل

الُعرفية ال يطرح أّي مشكلة، ألّنه ميكن تعديلها  عديل الّدساتريواحلقيقة أن ت

عن طريق أعراف دستورية جديدة، أو عن طريق وثائق دستورية مكتوبة؛ كذلك األمر 

فيما يتعّلق بالّدساتري املرنة اليت ميكن تعديلها بسهولة بنفس اإلجراءات اليت ُتلغى 

سألة األساسية تتعّلق بالّدساتري املكتوبة امل ولكّن؛ أو تعدَّل بها القوانني العادية

يتعّلق بهذا النوع  اجلامدة، اليت يتطلب تعديلها إجراءات وشكليات خاّصة؛ وفيما

، إْذ تهتم (1)األخري من الّدساتري، فإّن أصول تعديلها ختتلف من دستور إىل آخر

درجة  عقيد إىلالسهولة اليت تؤدي إىل عدم االستقرار، والت: بوجه عام بتفادي أمرين

 (2).ي إىل إحباط كل حماولة تعديلؤّداجلمود، اليت من شأنها أن ت

 اجلهة املختصة بتعديل الّدستور: الفرع األّول

أشرنا يف حبث أساليب نشأة الّدساتري إىل أّن وضع دستور يتطّلب وجود هيئة 

لتأسيسية خمتلفة عن اهليئات احلاكمة يف الدولة، وهي اليت يطلق عليها السُّلطة ا
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تها يف األصلية، لتمييزها عن السُّلطة التأسيسية املشتّقة أو املنشأة اليت تنحصر مهّم

 (1).الّدستورذاُت  تعديل الّدستور حسب القواعد والكيفية اليت حّددها

 السُّلطة التأسيسية املنشأة: الفرع الثاني

هي السُّلطة السُّلطة اليت ُيناط بها أمر تعديل أو مراجعة الّدستور،  ّنإ

التأسيسية املشتقة أو امُلنشأة؛ ومّسيت كذلك ألّنها ُسلطة مشتقة من الّدستور، أو 

وإجراءات ونطاق عملها،  نصوُصه تشكيلها ُأنشئت مبوجب الّدستور الذي حّددت

احلّرية يف مهمتها يف وضع  على خالف السُّلطة التأسيسية األصلية اليت متلك ُمطلق

 (2).تنظيم أحكامه، دون االلتزام بأية نصوص وقواعد مسبقةأو إنشاء الّدستور و

أو املؤّسسة  (Pouvoir constituant dérivé)السُّلطة التأسيسية املشتقة إّن 

(constitué ) هي اليت هلا القدرة على تعديل الّدستور الذي سبق التأسيس له، وهذا

يلتبس باملصطلح السابق  ة، والذياملصطلح هو َمخرج النقاش السياسي للثورة الفرنسي

 (3).ي لنصوص كاملة واستبداهلا بأخرىخصوصا إذا تعّلق األمر بالتعديل الكّل

الّدستور، فذهب بعضهم إىل  بتعديل املختصة السُّلطة حول الفقهاء وقد اختلف

ضرورة املوافقة االجتماعية للشعب على تعديل الّدستور، إذ رأوا يف التعديل تعبريا 

الذي قامت عليه اجلماعة السياسية وأساس منح السُّلطات  االجتماعي عن فكرة العقد

للحاكم؛ ومّلا كان هذا العقد مل يتّم إبرامه إاّل بإمجاع إرادة أفراد اجلماعة، فإّن 

 .تعديله ال يتّم إال بذات الطريقة، أي يتطّلب املوافقة االجتماعية من جانب األفراد

 . وص فأّن هذه الطريقة يستحيل أن تطبقونظرا الستحالة اإلمجاع بهذا اخلص

وذهب رأي آخر إىل أّن تعديل الّدستور حّق يعود للشعب ذاته، باعتباره 

     صاحب السيادة، ودون أن يتقّيد بأي إجراء معني، فهو يستطيع أن ينيب عنه 
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 .051، صنفسهاملرجع . 2

3. Louis Favoreu et Patrick Gaia et autres, droit constitutionnel, 17ed 2015, éditions Dalloz paris, 2014, p112. 



 ـــ الفصل األّولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب األّول ـــــــــــــــــــــــــ تعديل الدستور يف النظام السياسي اجلزائري

122 

 

يف ـ إن شاء ـ ُممّثليه يف إجراء التعديل، أو أن يقوم هو نفسه بهذه املهمة، واالكتفاء 

 .  التعديل عند توافر األغلبية

هذه اآلراء مردود عليها، حيث ساد الرأي القائل بإعطاء حّق تعديل  أّن إاّل

الّدستور للسُّلطة اليت ينّص عليها الّدستور نفسه وفقا إلجراءات حمّددة، أو تعود هذه 

أن تعود  السُّلطة إىل مجعية تأسيسية ُتنتخب حصريا للقيام بهذا األمر؛ وأخريا ميكن

هذه السُّلطة للشعب نفسه، وذلك من خالل موافقته على التعديل بعد طرحه عليه 

 (1).باستفتاء شعيب

أثناء إعداد ( املنتخبة أو املعينة)لقد فرضت السُّلطة التأسيسية األصلية 

السُّلطة التأسيسية املشتّقة،  ـ ال ميكن جتاوزها ـ على الّدستور حدودا ماديًة وصياغة

هدُفها منُع من يتوّلى هذه السُّلطة من السماح بتعديل مواد دستورية أو بنوٍد وكان 

 كلُّ تعديل للّدستور أن ميّس ، أي أّنه ُيحَظر(الصّماء) تسّمى باملواد أو البنود األبدية

 (2).اليت تشكل هويتهوعلى العناصر األساسية للنظام الّدستوري  ًال تعدّيُيشكِّ بها،أو

ء األملان بني السُّلطة التأسيسية األصلية اليت تستطيع فعل كل فقهاالز ومييِّ

ستمّد ُسلطتها من ، والسُّلطة التأسيسية املشتقة اليت َت(عترب ثورية حقاإذ ُت) شيء

 (3).الّدستور الذي ُتعّدله

وختتفي السُّلطة التأسيسية األصلية من مسرح احلياة السياسية مبجرد وضع 

، وعند قيامها بهذه املهّمة، (4) وحيدة اليت قامت من أجلهاالّدستور، وهي املهمة ال

ا تضع بعض القيود الشكلية واملوضوعية على السُّلطة التأسيسية املشتقة، واليت فإّنه

ُسلطة إعداد الّدستور، وختتلف  (5)ر بعض قواعد الّدستور اليت تضعهاغّيعن طريقها ُت

                                                           
 .15، 11صنزيه رعد، املرجع السابق، ص . 1

، 0، جمةل القانون العام وعّل الس ياسة، العدد "تعديل ادّلس تور والقواعد ادّلس تورية غري قابةل للمس يف القانون ال ملاين" ،Michel Fromont ميشال فرومون. 2

 .51، صم5117املؤسسة اجلامعية لّلراسات والنرش والتوزيع، لبنان، 

 .55املرجع نفسه، ص. 3

 .75، صم5115يف ضوء ادّلساتري العربية املعارصة، دار الثقافة للنرش والتوزيع عامن، ال ردن، : قدمة يف القانون ادّلس توريمحدي العجم ، م. 4

 .12موش معر عبد هللا، املرجع السابق، صاخ. 5
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الّدستور حسب القواعد املوضوعة من  ّدلطبيعتها عن طبيعة السُّلطة املشتقة اليت ُتع

 .طرف هذا األخري، مع املراقبة الّدستورية احلصرية يف التطبيق الدقيق هلذه القواعد

 اهليئة اليت تزاول السُّلطة املنشأة: الفرع الثالث

ختتلف الّدساتري يف تحديد اهليئة أو اجلهة اليت تزاول السُّلطة التأسيسية 

 :يف هذا السياق، ُيمكن أن منيز ثالث حاالت، و(املشتقة)املنشأة 

فبعض الّدساتري ميكن أن ُتسِند هذه السُّلطة إىل الربملان أو إىل الربملان واحلكومة، 

والبعض ُيسندها إىل مجعية تأسيسية منتخبة هلذه املهّمة، والبعض اآلخر ُيسندها إىل 

 (1).الشعب وذلك بطريقة االستفتاء الشعيب

 نالربملا: أّواًل

ُتسِند الكثري من الّدساتري إىل الربملان حّق ممارسة السُّلطة التأسيسية املنشأة 

من أجل تعديل الّدستور، ولكن وفقا إلجراءات خاّصة مغايرة لإلجراءات املّتبعة يف 

م، 0125جوان  01تعديل القوانني العادية، مثال ذلك الّدستور الفرنسي الصادر يف 

، والّدستور (2)ل إىل جملس األّمة مع موافقة اإلمرباطوروِكل مهّمة التعديالذي ُي

بشرط موافقة  األمري  على إمكانية تعديل الّدستور م الذي ينص0525ُّالكوييت لعام 

ختتلف عن األغلبية املطلوبة  ّلب الّدستور توافر أغلبية خاّصةوقد يتط؛ وجملس األّمة

 .لتعديل القوانني العادية

فا من جملسني، فيشرتط الّدستور أن جيتمع الربملان مبجلسيه يف وإذا كان الربملان مؤلَّ

هيئة مؤمتر، مع اشرتاط أغلبية خاّصة إلقرار التعديل؛ وهذا ما كان معموال به يف 

، وكذلك ما نّص عليه (3)م0172فرنسا يف ظّل دستور اجلمهورية الثالثة الصادر عام 

اليت تشرتط ثالثة " 072"يف املاّدة  م0552نوفمرب  51الّدستور اجلزائري الصادر يف 

 )أرباع 
 

أو َيشرتط أغلبية يف كال  ؛(4)أعضاء غرفيت الربملان العتماد التعديل( 
                                                           

 .051عصام عّل ادلبس، املرجع السابق، ص. 1

2. Jean Claude Zarka, Introduction au droit constitutionnel, Ellipses éditions Marketing Paris, P47. 

 .052، 051صص عصام عّل ادلبس، املرجع السابق، . 3
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م تصويت جملسي الربملان 0515حيث َيشرتط دستور  ،اجمللسني، كما يف أملانيا

 )األعضاء  بأكثرية ثلثي( اجمللس الفيدرالي وجملس األقاليم)
 

 .منهما يف كّل (

وقد تفرض بعض الّدساتري ضرورة انتخاب برملان جديد يباشر عملية تعديل الّدستور، 

ضرورة "منه  010م، حيث فرضت املاّدة 0511كالّدستور البلجيكي احلالي لعام 

إلقرار التعديل تعديل الّدستور مع امللك، ويشرتط انتخاب برملان جديد يتوىل مهّمة 

 )ثلثي حضور
 

 أغلبية وموافقة ،"ضاء يف كال اجمللسني اللذين يشكالن الربملاناألع (

 )ثلثي
 

 .األعضاء احلاضرين (

يف وهناك أمثلة عديدة على اهليئات اليت تتناول السُّلطات املنشأة، وخصوصا 

أوروبا ويف الدول ذات الشكل الفيدرالي، إذ يتطلب الّدستور موافقة برملانات دول 

اليت تشرتط نفاذ  "أ.م.و"ذهبت إليه املاّدة اخلامسة من دستور  الواليات؛ وهذا ما

إّما : بإحدى طريقتني يقرتحها الكونغرس التعديل واعتباره كجزء من الّدستور

 )مبوافقة اجملالس التشريعية
 

 )الواليات، أو موافقة املؤمترات يف (  
 

 (1).الواليات(  

 اجلمعية التأسيسية: ثانيًا

عض الّدساتري حق ممارسة السُّلطة التأسيسية املنشأة إىل مجعية متنح ب

م، 0111الّدستور الفرنسي  كما يفتأسيسية ُتنتخب خّصيصا إلجراء تعديل الّدستور، 

 (2).ومعظم دساتري الواليات املتحدة األمريكية، وبعض دساتري دول أمريكا الالتينية

 (االستفتاء الشعيب)الشعب:ثالثًا

 وذلك لّدساتري مهمة السُّلطة التأسيسية املنشأة إىل الشعب ذاته،ُتعطي بعض ا

 .مبوافقته على تعديل الّدستور حتى يصبح التعديل نافًذا

بإعداد  و جلنة منتخبة، أو مجعية تأسيسيةأ يف مثل هذه احلالة يقوم الربملان،

 ذاـاتُّبع هد ـه؛ وقــمشروع التعديل، ثّم ُيطرح هذه املشروع على الشعب ألخذ موافقت
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 (1).األسلوب يف سويسرا بشأن تعديل الّدستور االّتحادي ودساتري الواليات

ه إذا كان أصل التعديل ع بأّنم، يتوّق0521دستور فرنسا احلالي الصادر سنة  كما أّن

، فإّن االستفتاء الشعيب يكون إجباريا؛ بينما إذا كان أصُل (اقرتاح التعديل)برملانيًا 

، فلرئيس اجلمهورية َخياٌر بني طريقتني للمصادقة (مشروع التعديل) التعديل حكوميًا

إّما عن طريق االستفتاء الشعيب، أو عن طريق اجمللسني التشريعيني  :على التعديل

 )بأغلبية )اجملتمعني يف مؤمتر وُيصّوتان مع بعضها 
 

وتؤكد  ؛(أصوات األعضاء( 

 م، عدا تعديال0521ميع تعديالت دستور التجربة  بأّن طريقة املؤمتر اسُتعملت جل

م حول اختزال العهدة الرئاسية إىل مخس سنوات 5111أكتوبر  5هو تعديل  اواحد

 (2).، الذي أخضع لالستفتاء الشعيبQuinquennat)اخلماسية )

 أصلنة تعديل الّدستور: املطلب الرابع

ل من لدن أّية لكي حيتفظ الّدستور بُعُلّوه، جيب أن يكون بعيدا عن أّي تدخ

جهة كانت، لذلك ال بّد أن ُتحرتم يف هذه احلالة السُّلطة اليت قامت بإعداد 

الّدستور، وبالتالي فإن السُّلطة املشتّقة ال ميكنها أن تراجع ـ بالتعديل أو اإللغاء أو 

ُحكم من أحكام الّدستور، وال ميكن أن ُيعقد هلا ذلك، ولضرورات  الزيادة ـ أيَّ

ذهب البعض  إذبل أكثر من ذلك، .استخالف السُّلطة املشتّقة يف التعديل عملية أجيز

الكونغرس األمريكي كإىل وجوب اعتماد األشكال نفسها اليت اعتمدت عند اإلعداد، 

ُيرَتك للمجالس  يل عن طريق تقديم مشاريع تعديالتالذي قام ببعث إجراءات التعد

 .املنتخَبة عرب الواليات مناقشُتها

أ توازي األشكال املعروف بالقانون اإلداري، واملبين على قاعدتني إّن مبد

الثانية باإلجراءات املّتبعة يف  األوىل بالسُّلطة صاحبة القرار، وتتعّلق أساسيتني تتعّلق

 .إصدار القرار
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يف حالة سكوت الّدستور عن تعديله، ُتتَّبع : وتتلخص نظرية األشكال املتماثلة يف أّنه

 .قة نفُسها اليت اتُِّبعت لوضعهلتعديله الطري

يف بعض كتاباته عن  "جان جاك روسو"هذه النظرية أصَلها يف آراٍء جاء بها  ُدِجوَت

م، حيث قّرر أّن ما يناقض طبيعة األشياء يف اجلماعة، أن 0775حكومة بولونيا سنة 

مع ا يتفق تفرض األّمة على نفسها قوانني ال تستطيع سحبها أو تعديلها، ولكن مّم

 سحب هذه القوانني أو تعّدهلا، إاّلاألّمة ال تستطيع أن ت هذه الطبيعة ومع املنطق أّن

 .طبقا لنفس الشكل الرمسي الذي أصدرتها فيه

م العراقي املؤقت قضية تعديله؛ وإذا 0521أوت  57وعلى سبيل املثال أغفل دستور 

إىل جملس الوزراء بعد  طّبقنا هذا املبدأ على هذا الّدستور، فإّن أمر تعديله يعود

تصديق جملس السيادة، ألّن إقامة هذا الّدستور كانت بهذه األشكال، وألّن القوة 

 (1).السياسية كانت بيد جملس الوزراء وجملس السيادة

وهلذا كانت عالقة السُّلطة التأسيسية مبسألة التعديل استثنائية متعّلقة ببعض 

يعود فيها الفصل إىل األّمة مباشرة، ألّنها ال الّدستور، واليت  يف ائل اجلوهريةاملس

 (2).تتعّلق بأحكام السُّلطة ولكن مببادئ الدولة واألّمة
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 إجراءات تعديل الّدستور: املبحث الرابع

واليت ختتلف عن  ـ إّن اإلجراءات الواجب إّتباعها لتعديل الّدستور

تعّلق باألوضاع والظروف ت ـ اإلجراءات العادية املّتبعة لتعديل القوانني العادية

 .السياسية احمليطة بالدولة، وكذلك ترجع إىل بعض االعتبارات التقنية األخرى

فإّن ذلك يكمن يف طبيعة النظام السياسي  :لألوضاع والظروف السياسية فبالنسبة.

القائم يف الدولة، فإذا كانت الدولة تعتنق النظام الربملاني، فيجب أن تأخذ يف 

احلكومة والربملان، وإذا كانت الدولة مرّكبة على  ـ د تعديل الّدستورعن ـاحلسبان 

شكل اّتحاد مركزي أو فيدرالي، فيجب أن تأخذ بعني االعتبار الدول الداخلة يف 

من الشعب والربملان عندما يكون النظام  االّتحاد، أو أن يوضع نصب األعني كلٌّ

 .قراطيالسياسي السائد يف الدولة هو النظام شبه الدمي

فهي اليت تأخذ مببدأ توازي األشكال أو متاثل  :لجوانب التقنيةل أّما بالنسبة.

األشكال، مبعنى أّن اإلجراءات واألصول اليت اتُّبعت عند وضع الّدستور والسُّلطة 

 ؛امُلخّول هلا بذلك، هي نفُسها اليت جيب أن ُتعتمد عند اللجوء لتعديل هذا الّدستور

اك استثناء، حيث ُتنِشُأ السُّلطة التأسيسية األصلية ُسلطة هذا كأصل، ولكن هن

ناط بها تعديل الّدستور؛ فمثال إذا قامت بإعداد الّدستور مجعيٌة تأسيسية مشتقة، ُي

تأسيسية منتخبة، ومّت عرُضه على الشعب يف استفتاء دستوري، فإّن تعديله ال َيتمُّ 

وعرضه بعد ذلك  مشروع التعديل، إاّل بذات الطريقة، أي بانتخاب مجعية إلعداد

 .(1)على الشعب إلقراره يف استفتاء دستوري

إّن ـة يف تعديل الّدساتري، فـومهما اختلفت وتعّددت اإلجراءات والّطرق املتّبع

 .أّي تعديل دستوري جيب أن مُيّر مبراحل حمّددة قبل إقراره بصفته النهائية
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من خالل تتبُّع املراحل اليت ميرُّ  ميكن حصر هذه الشروط واإلجراءات امُلشّددة

مرحلة اقرتاح التعديل، مرحلة إقرار مبدأ  :بها التعديل الّدستوري وهي أربع

 .ومرحلة إقرار التعديل نهائيا التعديل، مرحلة إعداد التعديل،

 مرحلة اقرتاح التعديل: املطلب األّول

وميكن أن تتقاسم  ع،كثرية التنّو لواًليبدو من خالل دساتري الدول أّن هناك ُح 

تحتكر ُسلطة  أن العّدة هيئات أو ُسلطات حّق اقرتاح التعديل أو املبادرة بالتعديل، و

 (1).واحدة هذا االقرتاح، ألّنه بإمكانها تعطيل تعديل دستوري بالغ األهمية

للحكومة والربملان  أوللربملان،  أو قد يتقّرُر اقرتاح تعديل الّدستور للحكومة،ف

 .د يتقّرُر للشعبمعا، وق

حني يتقّرر تعديل الّدستور للحكومة، فإّن هذه األخرية وحدها تستطيع اقرتاح  فأّما. 

هذا التعديل، ويتحّقق ذلك يف الّدساتري اليت تعمل على تقوية السُّلطة التنفيذية من 

م الذي 0572 اجلزائر لسنة ومن أمثلة هذه الّدساتري دستور. (2)بني السُّلطات األخرى

األمني العام حلزب جبهة التحرير )َخّول هذا االختصاص لرئيس اجلمهورية 

، نظرا للمكانة الّدستورية اليت حيتلُّها احلزب الواحد ـ باعتباره حزب (الوطين

أراد أن يركِّز هذا االختصاص يف يد  إْذالقيادة ـ، ال سّيما حقَّه يف تعديل الّدستور، 

ؤول يف احلزب، قبل أن يكون أّول مسؤول يف رئيس اجلمهورية باعتباره أّول مس

 ،، ورفض أي مشروع تعديلالدولة، وأن حيتكر هذا االختصاص من أجل ُمعارضيه

 .ولكن ال خيدم النظام الذي ميّثُله رئيس اجلمهورية ويتبّناه الشعب وممّثليه،

 يفة ـس املسلك، حيث جعل أمسى ُسلطم اجلزائري نف0515 وَسلَك امُلشرِّع يف دستور
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الدولة ـ كقاعدة عاّمة ـ متلك حّق املبادرة بتعديل الّدستور، وقد كّرس هذا الّدستور 

عّدة عناصر من النظام الرئاسي الكالسيكي، من أجل تدعيم وتقوية مركز رئيس 

من ـ باعتباره مفتاح ُقّبة النظام وحموره ـ هو  اجلمهوريةرئيس اجلمهورية، وبذلك ف

 (1).م0515 ستورمن د 021طبقا للماّدة ون أّية مشاركة دميلك هذا االختصاص وحده 

م، وقبلها 0512م، ودستور اليابان الصادر عام 0511وكذا دستور الربتغال الصادر عام 

 ( 2).م0125سلكت فرنسا هذا االّتجاه يف دستورها الصادر عام 

  ده هو الذيإذا تقّرر حّق اقرتاح تعديل الّدستور للربملان، فإّن الربملان وح وأّما. 

يستطيع اقرتاح هذا التعديل، ويتقّرُر ذلك احلّق يف الدول اليت تعمل على تقوية 

م، 0750السُّلطة التشريعية، كما كان احلال يف فرنسا يف ظّل دستورها الصادر عام 

م، واألرجنتني وكولومبيا 0717والواليات املتحّدة األمريكية يف دستورها لعام 

وُتبّيُن التجربة  .(3)راغواي وفنزويال واالّتحاد السوفياتي سابقاواإلكوادور وشيلي وبا

 (4).بأّنه من الصعب جّدا قبول تعديل الّدستور إذا مل توافق عليه احلكومة

تعديل للحكومة والربملان معا يف الدول اليت تأخذ مببدأ اليتقّرُر حق املبادرة ب وقد. 

، وعدم تركيز االختصاص يف ُسلطة التشريعية والتنفيذية ةالتعاون بني السُّلط

 (5).معّينة

ومن أمثلة الّدساتري اليت جعلت حّق اقرتاح تعديل الّدستور حّقا مشرتكا بني 

الّسلطتني التشريعية والتنفيذية ـ حيث حيقُّ لكلٍّ منهما التقّدم باقرتاح تعديل 

مهورية م اجلزائري الذي منح هذا احلّق لكلٍّ من رئيس اجل0521الّدستورـ دستور
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واألغلبية امُلطلقة للمجلس الوطين، وبذلك يكون امُلشرِّع الّدستوري قد كّرس 

 (1).االختصاص املزدوج لتعديل الّدستور

م يف قضّية الّتعديل 0521م نفس الّطريق الذي َسلكُه دستور 0552وقد انتهج دستور 

يكون قد  بذلكمن خالل توسيع اختصاص املبادرة بالتعديل إىل ُممّثلي الشعب، وهو 

سلك الطريق األكثر رواجا يف الّدول األكثر ممارسة للّدميقراطية، حيث مّت توزيع هذا 

 )ومن الّدستورـ  071ـ طبقا للماّدة االختصاص بني كلٍّ من رئيس اجلمهورية 
 

 )

 .منه077هيئة مؤمتر طبقا للماّدة  أعضاء غرفيت الربملان اجملتمعتني معا يف

م ـ اللذان قَضيا حبّق الربملان 0552م و0521لص بأّنه ما عدا دستوري ومن َثّم نستخ

إىل جانب رئيس اجلمهورية يف املبادرة بتعديل الّدستورـ، فقد ُحرم ممّثلو الّشعب من 

، ويرجع ذلك إىل اآلفاق (م0515م و0572)ممارسة هذا االختصاص يف باقي الّدساتري 

 (2).فها كلُّ هذه الّدساترياملستقبلية املتباينة اليت كانت تستهد

قد أقّر اقرتاحا غري مباشر  أّنه، (م0552دستور ) لكن ما يؤخذ على الّدستور األخري

للربملان، ذلك أّن مبادرة هذا األخري بالتعديل الّدستوري ال ينُتُج أثُره بشكل مباشر أو 

لى املشروع فوري، مثلما هو احلال بالنسبة لرئيس اجلمهورية، مبعنى أّن املوافقة ع

من ِقبل أعضاء غرفيت الربملان اجملتمعتني معا على النحو السابق ذكره يف املاّدة 

، ال يعين مترير املشروع مباشرة على الشعب من أجل االستفتاء، ومن َثّم اإلقرار 077

من الّدستور قد منحت اختصاص استشارة الشعب عن  77/1ألّن املاّدة  ،الّنهائي له

لرئيس اجلمهورية وحده، ومنه فإّن ُممّثلي الشعب قد حرمهم  طريق االستفتاء

 .الّدستور من هذا االختصاص بصفة مستقّلة

 بـأّن املبادرة الربملانيــة بتعديل م0552 ستورمن د 077ماّدة ـا السبب ذكرت الوهلذ
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الّدستور يتعيـن أن ُتعرض على رئيس اجلمهورية، ألّن هذا األخري وحده هو الذي 

لكّن األمر ال ينتهي عند هذا احلّد، بل . (1)لطة اللجوء إىل االستفتاء الشعيبميلك ُس

 )ميكن لثالثة أرباع : "إّن ذات املاّدة قد ذكرت
 

أعضاء غرفيت الربملان اجملتمعتني ( 

معا، أن ُيبادروا باقرتاح تعديل الّدستور على رئيس اجلمهورية، الذي ُيمكنه عرُضه 

    فإّما أن يقبل رئيس اجلمهورية اقرتاح تعديل الّدستور. (2)"يبعلى االستفتاء الشع

ـ أو يرفض  072ـ وله اخليار أن َيعر ضه على االستفتاء الشعيب، أو يلجأ إىل املاّدة 

اقرتاح الربملان بتعديله، ألّن صالحيات رئيس اجلمهورية واسعة ومركزه قوي يف ُسّلم 

من الّدستور،  055لشعيب الوطين وفقا للماّدة الدولة، وميكن أن يقّرر حّل اجمللس ا

 ) ثلث وعزل
 

على عمله وينقص  هذا اإلجراء أعضاء جملس األّمة، وبالتالي يؤّثر(  

 .وُيحدث نوعا من الالستقرار املؤسساتي من فّعاليته

ي ُيبادر به الربملان فموافقة رئيس اجلمهورية على اقرتاح تعديل الّدستور الذ

" َأْرُدون فيليب" يتصبح غري ُمجدية حسب الفقيه الّدستوري الفرنس ضرورية وإاّل

(Philippe Ardant) املذكور سابقا. 

 077د يف املاّدة الواقع أّن الربملان مل ُيبادر باقرتاح تعديل الّدستور وفق الّنصاب الوارو

 .مهوريةومل يتّم ذلك إاّل بإيعاز من رئيس اجل م إىل يومنا هذا،0552سنة  من دستور

م القائد بعد ياقباقرتاح التعديل  يتّميف دستور مجهورية إيران اإلسالمية و 

 ة ــه لرئيس اجلمهوريـالتشاور مع ُمجّمع تشخيص مصلحة النظام ـ وفق حكم موّج

 ،(تعديل الدستور)باقرتاح املواد اليت يلزم إعادة النظر فيها أو تكميل الدستور بها 

 (3).دة النظروالدعوة لتشكيل جملس إعا
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م، 0512م و0172لربملان واحلكومة أيضا يف ظّل دستوري فرنسا لوقد يتقّرر هذا احلّق 

وهولندا ومصر  ،(سابقا) وتشيكوسلوفاكيا ،وإسبانيا ،(سابقا)وأملانيا الغربية ،وبلجيكا

 (1).واألردن

يتقّرر حّق اقرتاح تعديل الّدستور للشعب مباشرة، حيث ُيمكن  ميكن أن كما. 

حيث  ،لمواطنني املبادرة بطلب تعديل الّدستور، ولكّن هذا االفرتاض نادٌر جّدال

دائية م، أين طالبت اجملالس االبت0751حدث ذلك يف فرنسا يف ظّل دستور 

 .للمواطنني باقرتاح تعديله

ويف سويسرا وبعض الواليات يف أمريكا الشمالية، تأتي املبادرة من الشعب، حيث 

ريضة تحمل عددا من التوقيعات اليت يشرتطها الّدستور الذي ُيجِبر ُيفتُح اإلجراء بع

 (2).اجملالس التشريعية على فحص مشروع تعديل الّدستور أو إخضاعه لالستفتاء

أن يتقّرر اقرتاح التعديل لنواب الشعب أو الربملان، ففي تركيا ُيقرتح  أيضا وميكن. 

 ) ا ال يقّل عن ثلثالتعديل الدستوري كتابيا مّم
 

إمجالي عدد أعضاء اجلمعية ( 

لكونغرس تعديل الدستور  ـ عندما ويف الواليات املتحّدة، يقرتح ا. (3)الوطنية الكربى

 )ثلثا  يرى
 

على طلب  ، أو يدعو بناءـ األعضاء يف كّل من اجمللسني ضرورة ذلك( 

 )اجملالس التشريعية لثلثي 
 

 (4).مؤمتر القرتاح التعديالت إىل عقد الواليات املتعّددة( 
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 مرحلة إقرار مبدأ التعديل: املطلب الثاني

إقرار مبدأ التعديل يعين املوافقة من حيث املبدأ عن إجراء التعديل دون 

، أو مبعنى أدّق تقرير ما إذا كانت هناك حاجة أو (1)الدخول يف تفصيالته أو صياغته

ّتجاه السائد يف الّدساتري هو إعطاء الربملان واال. ضرورة لتعديل الّدستور أصال أم ال

ؤهَّل الّتخاذ املحّق التقرير يف مدى ضرورة التعديل، ألّن الربملان هو ُممثِّل الشعب، و

 (3).، أو مجعية خاّصة أو الشعب عن طريق االستفتاء(2)القرار املبدئي يف هذا الشأن

 اجلزائري م0521عديل، دستور ومن أمثلة الّدساتري اليت أناطت بالربملان إقرار الت

الذي خّول هذا االختصاص للمجلس الوطين، ميارُسه بطريقة يف منتهى الّدميقراطية، 

، فإّن املؤسِّس (051و 055يف املاّدتني ) اجلزائري م0572أّما بالنسبة لدستور 

 (4).الّدستوري مل يفّرق بني إقرار اقرتاح التعديل واإلقرار النهائي لتعديل الّدستور

اجلزائرية فقد أمجعت على أّن املناقشة واملوافقة  االنفتاح االقتصادينظام أّما دساتري 

 .املبدئية على مشروع التعديل الّدستوري هو من اختصاص ممّثلي الشعب

م فإّن 0515لكّن الفرق البارز بني الّنظامني يتعّلق بتشكيلة الربملان، فطبقا لدستور 

م 0552دستور  عكستصاص اجمللس الشعيب الوطين، املوافقة على املشروع من اخ

    (5).الذي انفرد باستحداث جملس األّمة كغرفة ثانية إىل جانب اجمللس السابق

ويف ظّل هذه احلالة األخرية يتعّيُن حصول املشروع على موافقة كال اجمللسني، 

 رارـور واإلقـل الّدستـرار اقرتاح تعديـن إقـز بيـم ميّيـإّن امُلشرِّع الّدستوري لـوبذلك ف

 .م0552م و 0515النهائي للتعديل يف دستوري 

                                                           
 .202، 202طيب، املرجع السابق، ص صنعامن أ محد اخل  .1

 .115راحب  أ حس ، املرجع السابق، ص. 2

3. Philippe Ardant, Op.cit, P77.  

.115راحب  أ حس ، املرجع السابق، ص . 4 

.122، صنفسهاملرجع  . 5 
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م 0127م، 0111م، 0750نفس الشيء ينطبق على الّدساتري الفرنسية الصادرة أعوام 

 (1).والنروجيي ، وكذا الّدستور البلجيكي والدامنركيم0512و

موافقة كما أّن هناك بعض الّدساتري تتطّلب باإلضافة إىل موافقة الربملان 

الّدساتري اليت متيل إىل األخذ ببعض مظاهر  الشعب على مبدأ التعديل وهي

أو شبه املباِشرة، كما هو الشأن يف دساتري بعض واليات  ة املباِشرةــالدميقراطي

 (2).االّتحاد األمريكي والسويسري

 مرحلة إعداد التعديل: املطلب الثالث

دها من أجل اإلعداد لتعديل ختتلف الّدساتري يف األساليب اليت تعتم 

الّدستور، فقد تُنّص على انتخاب هيئة تنحصر مهّمتها يف اإلعداد وتحضري اقرتاح 

م، 0111م وعام 0751التعديل، كما جرى عليه احلال يف الّدستور الفرنسي لعام 

م، ودساتري بعض واليات االّتحاد األمريكي 0111ودستور األرجنتني لعام 

ألسلوب دون شّك جيعل طرق تعديل الّدساتري أكثر مجودا والسويسري ـ وهذا ا

 :ـ، وقد ُيعهد إىل الربملان مبهّمة اإلعداد مع بعض الشروط وتعقيدا

جملسي الربملان يف هيئة مؤمتر من أجل التحضري للتعديل، مثلما تطّلَبُه  كاجتماع ـ

 .م0551م، ودستور رومانيا الصادر عام 0172الّدستور الفرنسي لعام 

أغلبية خاّصة عند مناقشة التعديل، أو عند التصويت على صّحة  أو حضور ـ

 .(كولومبياواملكسيك، )يف دساتري كما  القرارات الصادرة منه،

 أيضا حّل الربملان القائم وانتخاب برملان جديد يتوّلى مهّمة التعديل، وقد ُيشرتط ـ

 البلجيكي الصادر بعد نهاية م، والّدستور0510الّدستور اإلسباني الصادر عام ما يف ك

                                                           
.55نزيه رعد، املرجع السابق، ص . 1 

 .202عامن أ محد اخلطيب، املرجع السابق، صن. 2
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 (1).احلرب العاملية األوىل، والّدستور اهلولندي

 .(2)دستور إيران تأييد إعداد التعديل واملصادقة عليه من ِقبل القائد ـ ويشرتط

إعداد التعديل يف تركيا موافقة رئيس اجلمهورية، ويف حالة عدم  ـ كما يتطّلب

 (3).إلعادة النظر فيه ىعية الوطنية الكرباملوافقة يعاد مشروع التعديل إىل اجلم

 مرحلة إقرار التعديل نهائيا: املطلب الرابع

ملعظم دساتري العامل، فإّن مهّمة إقرار التعديل بصيغته النهائية تعود  وفقًا 

 .لذات السُّلطة اليت قامت مبهّمة إعدادا التعديل

ا، قد تكون اهليئة املنتخبة وتبعا لذلك فإن السُّلطة املختّصة بإقرار التعديل نهائي

، كما (4)خّصيصا ملهّمة التعديل، وقد تكون السُّلطة التشريعية مع وجود شروط خاّصة

م؛ حبيث إذا 0552م، ودستور 0515، ودستور اجلزائري م0572هو احلال يف دستور

مشروع أّي تعديل ال ميّس البّتة يف الدستورين األخريين رأى اجمللس الّدستوري 

العاّمة اليت تحكم اجملتمع اجلزائري وحقوق اإلنسان وحّريات املواطنني،  املبادئ

وال ميسُّ بالتوازنات األساسية للُسلطات واملؤّسسات الّدستورية وعّلل رأيه، أمكن 

 )لرئيس اجلمهورية أن ُيصدر التعديل الّدستوري متى أحرز 
 

أصوات أعضاء ( 

 )و  م0515ر اجمللس الّشعيب الوطين بالنسبة لدستو
 

أصوات أعضاء غرفيت الربملان ( 

 (5).م0552بالنسبة لدستور 

فإّن هذا األسلوب يف املوافقة على النص ": "بوكرا إدريس"وعلى حّد تعبري الدكتور 

 ريــة وثبات تفّوق الرئيس، وهيمنتـهوإصداره، ال ميكن فهمه سوى يف سياق استمرا

                                                           
 .207، 202نعامن أ محد اخلطيب، املرجع السابق، ص صو 51ع السابق، صنزيه رعد، املرج. 1

يران ال سالمية، املرجع السابق 077املاّدة . 2  .م  دس تور مجهورية ا 

 .055، 051م  دس تور مجهورية تركيا، املرجع السابق، ص ص 072املاّدة . 3

 .51نزيه رعد، املرجع السابق، ص. 4

 .م0552امجلهورية اجلزائرية م  دس تور  072املاّدة وم 0515 رية اجلزائريةامجلهو  م  دس تور 021املاّدة . 5
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 (1)".اد الشعب صاحب السُّلطة التأسيسيةعملية تعديل الّدستور، باستبع على

 ة للشعب عنـه النهائيـة إقرار التعديل بصفتـوقد تعطي بعض الّدساتري ُسلط

م اجلزائري، الذي تبّنى هذه 0521، كما هو احلال يف دستور (2)طريق االستفتاء

تأى وكذلك إذا ار. (3)الطريقة لإلقرار النهائي للتعديل، وهي طريقة االستفتاء الشعيب

اجمللس الّدستوري أّن مشروع التعديل ال ميّس باملبادئ واألحكام الواردة يف املاّدة 

م، وعّلل رأيه، جيعل االستفتاء 0552من دستور  072م واملاّدة 0515من دستور  021

أمرا اختياريا أو جوازيا لرئيس اجلمهورية، ويف احلالة العكسية ملا نّصت عليه كّل 

تني ومبفهوم املخالفة، يصبح األمر إجباريا أمام رئيس اجلمهورية من املاّدتني السابق

 (4).يف عرض مشروع التعديل على االستفتاء الشعيب

وهذا ينطبق أيضا على دساتري معظم الواليات املتحّدة األمريكية والسويسرية، 

 (5).م، حيث ُيعرض مشروع التعديل لالستفتاء الشعيب0570والّدستور املصري لعام 

أّنه خّير رئيس اجلمهورية يف  سن ما فعل املشّرع الّدستوري اجلزائري،وأح

مشروع تعديل الّدستور بني مصادقة الربملان ضمن شروط حمّددة، أو َعرِضه لالستفتاء 

رية يف انتهاج هذا الشعيب بعد استشارة اجمللس الّدستوري، وللرئيس السُّلطة التقدي

قوق واحلّريات أو العكس، حسب ما تقتضيه من أجل إقرار بعض احل املسعى أو ذاك

 .امُلنّوه بها آنفا املصلحة العاّمة للبالد واحملافظة على التوازنات األساسية

كما يوجب الّدستور اإليراني أن حيصل مشروع إعادة النظر يف الدستور على موافقة 

 (1).األكثرية املطلقة للمشاركني يف االستفتاء العام

                                                           
 .125راحب  أ حس ، املرجع السابق، ص. 1

 .51نزيه رعد، املرجع السابق، ص. 2
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 )مشروع تعديل يف تركيا أغلبية ثالثة أمخاس ويتطّلب اعتماد أي 
 

إمجالي عدد ( 

أعضاء اجلمعية الوطنية باقرتاع سّري، ويف احلالة املخالفة يعرض مشروع التعديل 

لالستفتاء الشعيب، وهناك حالة أخرى جيوز فيها لرئيس اجلمهورية أن ُيعيد 

لنظر فيه، وهنا نكون أمام مشروع تعديل الدستور للجمعية الوطنية الكربى إلعادة ا

 (2).جمموعة من اإلجراءات

 57م إىل تعديالت بلغت 0717أّما الدستور األمريكي الذي تعّرض منذ صدوره عام 

 :، فيقرتح فيه الكونغرس ـ لتصبح التعديالت قانونية ـ طريقتني(3)تعديال

 ) :عندما تتم املوافقة عليها بواسطة اجملالس التشريعية بـ :ـ األوىل
 

 .الواليات( 

 )بواسطة املؤمترات بثالثة أرباع  :والثانيةـ 
 

الواليات، مع التحّفظ على بعض ( 

 (4).املواد بالنسبة لتعديل الّدستور

 

                                                                                                                                                                          
يران ال سالمية، املرجع السابق م  077املاّدة . 1  .دس تور مجهورية ا 
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Taking sides: Clashing views on controversial political issues, edited, selected and with introductions by George McKenna, 
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 أنواع الّدساتري :الفصل الثاني

ختتلف الّدساتري وتتعّدُد أنواعها باختالف وتعّدد الزاوية اليت ينظر منها 

من جهة واختيار، أو احملافظة على الدستور  نظام احُلكم يف الدولة اليت ُتبيُِّنإليها و

 .الذي ينسجم مع وضعها السياسي واالجتماعي واالقتصادي من جهة أخرى

املرفوقة بالقوانني ( املدّونة)الدساتري العرفية واملكتوبة  وسنتعّرض يف هذا الفصل إىل

 .امدة اليت ختتلف يف كيفيات التعديلالعضوية اليت تكّملها، ثّم الدساتري املرنة واجل

واملتبّناة يف األنظمة )ثّم نعّرج على الدساتري القانونية اليت تتضّمن قواعد قانونية 

، ودساتري الربنامج اليت جتمع بني الطابع القانوني والسياسي (الليربالية خاّصة

فقية اليت تنشأ ، دون أن ننسى الدساتري التوا(واملعمول بها يف األنظمة االشرتاكية)

 .على أعقاب أزمة دستورية وتكون دساتري إمجاع

باحلديث عن الدستور الربملاني الذي حيّقق التوازن بني السلطة وننهي هذا الفصل 

التنفيذية والتشريعية، مرورا بالدستور الّرئاسي الذي حيصر السلطات التنفيذية يف يد 

 .الطبيعة املزدوجةالرئيس وأخريا الدستور الربملاني الرئاسي ذو 
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 الّدستوريوالعرف  الّدساتري العرفية: املبحث األّول

ّن أهّم التقسيمات اليت تبّناها الفقه الّدستوري يف شرح أنواع الّدساتري، تنطلق إ

 :من زاويتني

مدّونًة يف وثيقة واحدة رمسية  ستوراألوىل بالكتابة، حيُث تكون ُنصوص الّد تتعّلق .

 (1).مكتوبا َعّد الّدستورأو عّدة وثائق، وُي

ر وأّما الثانية، فتتعّلُق بالّثبات أو الّتعديل، إذ ُيمكن أن تكون فيها نصوص الّدست.

 (2).ُعرفيا غري ُمدرجة يف وثيقة رمسية، ويف هذه احلالة ُيَعّد الّدستور

 :وتنقسم الّدساتري إىل عّدة أنواع، سنتطّرق يف سياقنا هذا إىل نوعني أساسني

 (Constitutions coutumières)الّدساتري الُعرفية    : األّول املطلب

، هي اليت تستمدُّ غالبية أحكامها من (الُعرفية)إّن الّدساتري غري املدوَّنة 

الُعرف بشكل رئيسي وبطريقة تلقائية، فال يتدّخل الشارع يف إصدارها، وال تصدر يف 

 (3).الُعرفية ساتري تسمية الّدساتريوثيقة رمسية، وُيطِلق جانب من الفقه على هذه الّد

الُعريف يتضّمن معيارا ماديا حيتوي على مجيع األحكام املتعّلقة بتنظيم  فالّدستور

السُّلطات العمومية وسريها، بدون ضرورة تدّخل السُّلطة املؤسِّسة اخلاّصة، أو تحديد 

 أو( نصوص غري مكتوبة، عادات، تقاليد وأعراف)إجراءات خاّصة للّتعديل 

احلاكمة  هذه األحكام اكتسبت الرُّكن املعنوي عن طريق استمرار اهليئات. (4)املمارسة

 ة ُعرفيةـيف تطبيقها والسري على مقتضاها واالعتقاد بإلزامها، فأصبحت قاعدة أساسي

                                                           
 .212طيب، املرجع السابق، صنعامن أ محد اخل . 1

 .75حازم صباح محيد، املرجع السابق، ص. 2

 .217نعامن أ محد اخلطيب، املرجع السابق، ص. 3

4. Pierre Esplugas, Christophe Euzet, Stéphane Mouton et Jaques Viguier, Droit constitutionnel, 4e édition, Ellipses édition 

Marketing, Paris, 2008, P64. 
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 (1).واجبة اإلّتباع، ما مل ُتلَغى أو تعّدل بقاعدة ُعرفية دستورية مماثلة

الكيان الصني، )الّدساتري املرنة ـ  ية يف بعض الّدول ـالُعرف وتوجد الّدساتري

 .وهي نتاج للتاريخ السياسي إلجنلرتا ،(، نيوزلنداالصهيوني

املتعّلقة  ـ الُعريف يضّم مجيع القواعد ـ مهما كانت طبيعتها وقيمتها فالّدستور

رة بتنظيم وسري عمل السُّلطات العمومية، هذا اجلمع الُعريف يسمح بتنمية متطّو

 (2).ومستدامة للنظام الربملاني يف بريطانيا العظمى

وإىل جانب هذه األخرية وبعض الّدول املذكورة سابقا، توجد اململكة العربية السعودية 

مع وجود عّدة قواعد مكتوبة تنّظم  ،اللتان تحكمانهما قواعد ُعرفية ،وسلطنة ُعمان

 (3).ظام األساسي للّدولةبعض ميادين سري املؤسسات فيها وهو ما يُعرف بالّن

الُعريف غري املدّون يف العصر  ويكاد يكون الّدستور الربيطاني املثال الوحيد للّدستور

إجنلرتا نشأت  الغالبية العظمى من القواعد الّدستورية املطبقة يف احلديث، ألّن

، ونظام اجمللسني ،نظام امللكي؛ فالاألعراف والتقاليد والقضاء وتطورت استنادا إىل

 وتعيني زعيم حزب األغلبية الربملانية ،ونظام الثنائية احلزبية ،وامتيازات التاج

 .من املبادئ الّدستورية جتد أساسها يف األعراف الّدستورية وغريهارئيسا للوزراء، 

وإىل جانب األحكام الّدستورية غري املدونة يف إجنلرتا، توجد هناك بعض الوثائق 

ت تصدر عن أحد امللوك بشكل امتيازات مينحها للشعب اخلطية القليلة اليت كان

 :،أهمها(4)وتعّد من أقدم الوثائق الّدستورية

   Magna Carta  م0502وثيقة العهد األعظم الصادرة عام  ـ
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  Petitions of rights  م0251قانون ملتمس احلقوق الصادر عام  ـ

  Bill of rights              م0215وثيقة احلقوق الصادرة عام  ـ

 Act of Setllement   م0710الصادر عام  ـ قانون ثورات العرش

 Act of Parlement    م0500قانون الربملان الصادر عام  ـ

 Regency Bill       م0517قانون الوصايا على العرش الصادر عام  ـ

  م0515قانون تقييد اختصاصات جملس اللوردات الصادر عام  ـ

 (1).م0521ساء احلق يف عضوية جملس اللوردات الصادر عام قانون إعطاء الن ـ

وختتص هذه الوثائق املكتوبة فق  ببعض النواحي الّدستورية، وال تؤلف نظاما 

دستوريا، كذلك فإن بعض احلقوق مثل احلق يف حرية التجمعات وتكوين األحزاب 

 .وثيقة مدونةة السياسية مضمونة ومصونة يف إجنلرتا بالرغم من عدم ذكرها يف أّي

أن أي نظام للحقوق واحلريات ال ميكن أن يستمر إذا مل تكن بفاإلجنليز يعتقدون 

الدفاع عن احلقوق  غالبية أفراد اجملتمع حريصة على احلفاظ عليه، وهلذا فإّن

 (2).بل على ترسيخ تقاليد وأعراف حيرتمها اجلميع ،ونظامها ينّم عن وجود نصوص

ة يف ها مدوّنفهي أيضا من القواعد الناشئة عن الُعرف، ولكّنا األعراف الّدستورية أّم

دستور أو يف وثيقة توجد إىل جانب دستور الدولة، وكمثال على ذلك ما جاء يف 

 حّل الربملان لرئيس اجلمهورية، دستور اجلمهورية الفرنسية الثالثة من إعطاء حّق

 (3).لعدم االستعمال ولكن هذا احلق الّدستوري قد تعّدل عن طريق الُعرف وسق 
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الُعرفية، ميكن القول  واستنادا هلذا التمييز بني األعراف الّدستورية والّدساتري

عترب الّدستور اإلجنليزي املثل التقليدي أخرى هلا دستور ُعريف، وُي بريطانيا ودواًل بأّن

ري من بها عرفا دستوريا، نظرا لوجود الكث للّدستور غري املكتوب، كما ميكن القول أّن

أّما  .ها موجودةالقواعد امللزمة واملستقّرة، وإن كانت هذه القواعد غري مدوّنة، ولكّن

 (1).الواليات املتحّدة األمريكية، فيوجد بها عرف دستوري وليس هلا دستور ُعريف

، حيث كان تنظيم كّل الدول 01كّل الّدساتري يف السابق كانت ُعرفية حتى القرن     

الُعرفية تدرجييا تحت ضغ  عّدة عوامل  ف، وقد تكونت الّدساترييرتكز على الُعر

فكرية وتارخيية واقتصادية، وكانت مثرًة للتقاليد واملمارسات واألخالق اليت ساهمت 

وكانت السوابق ترتاكم، ومع مرور الوقت أصبح لزاما  .الُعرفية كلها يف نشأة الّدساتري

 (2).دة اليت تحّولت إىل تقليد ثّم إىل عرفإّتباع نفس السلوك، وبدأ احلديث عن العا

 يالُعرف الّدستورو الُعرفتعريف : الثانياملطلب 

والقيمة القانونية  ،الّدستوري وأنواعه تعريف الُعرف هذا املقام نتناول يفس

 :وذلك على الوجه اآلتي ،لكل نوع حسب رأي القائلني به

 الُعرفتعريف : األّولالفرع 

اعتياد  :هووتعريف الُعرف بصفة عاّمة  جيبلّدستوري ا قبل تعريف الُعرف 

 .الناس على سلوك معّين بصورة مّطردة وشعورهم بإلزامه وبضرورة جمازاة من خيالفه

 (La coutume constitutionnelle) يالُعرف الّدستورتعريف : الفرع الثاني

 حاكمةهو اعتياد هيئة فالّدستوري من ناحية أطراف العالقة،  خيتلف الُعرف

 الّشأن على مسلك معّين يف موضوع دستوري، دون معارضة من اهليئات األخرى ذات

                                                           
 .77نزيه رعد، املرجع السابق، ص. 1

دريس، املرجع السابق، ص. 2  .71بوكرا ا 
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ومن هذا التعريف نستطيع أن نستظهر  ؛ونشوء االعتياد بضرورة إّتباع هذا املسلك

 (1).الّدستوري الُعرف أركان

 يأركان الُعرف الّدستور: أّواًل

 .اّدي والّركن املعنويالركن امل :هما أساسيان نالّدستوري ركنا ُعرفلل 

  ويتمّثل يف االعتياد من اهليئات احلاكمة على التصّرف يف مسألة: الّركن املاّدي .0

 :معّينة على حنو معّين، ويشرتط يف الّركن املاّدي ما يلي

يقصد بها درج اهليئات احلاكمة على العمل مبسلك معّين، دون : العمومية. أ

ف، فمجّرد احتجاج أّي هيئة أو أفراد على هذا احتجاج أّي منها على هذا التصّر

 .التصّرف يؤّدي إىل خروجه عن دائرة الُعرف

مبعنى أّن التصّرف حتى يصري عرفا ُيعتّد به، يلزم أن يتكّرر عّدة  :التكرار. ب

وقد اختلف الفقهاء يف تحديد املّرات . مّرات، إذ ال يتكّون الُعرف من تصرُّف واحد

الّدستوري يبدأ  يقول بأّن الُعرف "Ribot"فمثال ؛ (2)صّرف عرفااليت تلزم ليصبح الت

السلوك الواحد سابقة،  "Chantebout"بأّول سلوك للهيئة احلاكمة، بينما يعترب 

الّدستوري، فهذا  وليس هلذه الّسابقة قّوة اإللزام ما مل يتكّرر، وهنا ينشأ الُعرف

 (3).تياد عليهااألخري ال ينشأ إاّل بتكرار هذه السوابق واالع

هذا الشرط يف احلقيقة مالزم لشرط الّتكرار، إذ ينبغي أن : االّطراد والّثبات. ج

يتكّرر السلوك أو اإلجراء من قبل اهليئات احلاكمة أو السُّلطات العاّمة باستمرار 

 .وبانتظام، وال تلجأ إليه بشكل متذبذب، أي جيب أن ُيشكِّل عادة ثابتة ومستقّرة
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جيب أن تكون العادة اليت درجت عليها السُّلطة العاّمة على قدر من  :الوضوح. د

 (1).الوضوح، حبيث ال تكون عرضة لتفسريات خمتلفة، توقعها يف االضطراب

 هذا الّشرط مرتب  بعنصر الّثبات واالّطراد، إذ جيب حتى تصبح عرفا :الِقدم. و

 .رارهاأن يتواتر العمل بها ملّدة طويلة تدّل على ثباتها واستق

ولكن من الّصعوبة تحديد هذه امُلّدة، إذ أّن لكلِّ حالة ظروفها اخلاّصة، فهناك 

أعراف دستورية تكّونت بإتباعها مّدة تقارب القرن أو أزيد، وهناك أعراف تشّكلت 

 (2).يف غضون عشر سنوات أو أقّل

ّن هذه العادة ري اجلماعة بأيْعين بأّنه يتوّجب أن يستقّر يف ضمو: الرُّكن املعنوي. 5

ع عند خمالفتها، أي أّنها أصبحت ها مقرونة جبزاء يوّقوأّن ،وواجبة اإلّتباع ملزمة

من خالل اقتناع بقّية اهليئات احلاكمة واألفراد على حّد سواء  وذلك، (3)قانونا

 .بإلزامية هذه القاعدة

 يالُعرف الّدستور أنواع: ثانيًا

ينشأ إىل جانب وثيقة الّدستور على  الّدستوري الذي الُعرف قد يقتصر دوُر 

 .حكم من أحكامها تعديلأو  نقص فيها، تكميل، أو هاجمّرد تفسري نصوص

 املفسِّر الُعرف.0

، أو إبهاٌم نصوص وثيقة الّدستور غموٌض كتنف أحَدا إذا العرف مفسِّرايكون 

بهام، وُيوِقف فيأتي الُعرف املفسِّر إلزالة هذا الغموض واإل؛ ُعرضة لألخذ والّرد وكان

 .األخَذ والّرَد يف هذا الّنص، حبيث جيري العمل على تفسريه على حنو معّين
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 الّدستوري املفّسر ال خيرج عن دائرة النصوص املكتوبة وإّنما يعمل يف الُعرفو

نطاقها، فهو ال ُينشئ قاعدة دستورية جديدة بل يقتصر دوره على تفسري قاعدة 

(1)دستورية مكتوبة ومبهمة
 ؛توضيحا وبيانا ألحكامها، أو بيانا لكيفية تطبيقها، 

 م، حيث جاء يف املاّدة0172يه الّدستور الفرنسي الّصادر عام لومثال ذلك ما نّص ع

 وقد خسرت هذه املاّدة، "ل تنفيذ القواننيُفّن رئيس اجلمهورية يْكإ" :الثالثة منه

ذية، رغم أّن نّص الّدستور مل بإعطاء رئيس اجلمهورية إصدار اللوائح التنفي(2)(الّنص)

يذكر شيئا من هذا القبيل، وذلك ألّن ضمان تنفيذ القوانني ال يكون إاّل عن طريق 

 .إصدار اللوائح الالزمة لتنفيذها 

معظم الفقهاء نفس  أعطاهأّما ما يتعّلق بالقيمة القانونية للعرف الّدستوري املفسِّر، فقد 

ية، حبيث يصبح جزءا منها، سواء كان الّدستور القيمة القانونية للنصوص الّدستور

(3)مرنا أم جامدا
 (4).ويتمّتع تبعا لذلك بالقيمة القانونية اليت تكون للّدستور املُدوَّن، 

 املكمِّلالُعرف  .5

 الُعرف املكمِّل يف دوره عن الُعرف املفسِّر، فهو ينشأ يف ظلِّ نّص خيتلف

(5)ى حدود تفسري هذا النص وبيانهدستوري قائم، ويف الوقت نفسه ال يتعّد
إذ ، 

 فرتض وجود قصور أو نقص يف األحكام الواردة يف وثيقة الّدستور، فيأتي الُعرفُي

؛ ع الّدستوري تنظيمهاملشّر املكمِّل ليكمل الّنقص ويُسّد العجز عن طريق تنظيم أغفل

 (6).كتوبفالُعرف املكِّل ُينشئ قوانني دستورية جديدة دون االستناد إىل نّص م

 أّما بالنسبة للقيمة القانونية هلذا الُعرف، فقد اختلف الفقهاء يف هذا اجملال،
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فذهب الكثري منهم إىل إحلاق الُعرف املكمِّل بالُعرف املفسِّر من حيث القيمة 

الُعرف و .القانونية، أي أّن له نفس القيمة القانونية للنصوص الّدستورية املكتوبة

ليس إاّل نوعا من الُعرف املفسِّر، إذ يقوم بتفسري سكوت املشروع  ـ ـ يف رأيهم املكمِّل

 (1).الّدستوري ملا أغفله من تنظيم ألحد املوضوعات

ال يرقى إىل مستوى  ـوإن كان مشروعا  ـالُعرف املكمِّل  إىل أّن آخرونذهب بينما 

 (2).النصوص الّدستورية وإّنما هو مبنزلة القانون العادي

ما جاء من نقص يف الّدستور الفرنسي  الّدستوري املكمِّل، ُعرفومن أمثلة ال

فالّدستور حّدد نظام  ؛م من تنظيم انتخاب أعضاء اجلمعية الوطنية0172الّصادر عام 

االقرتاع العام دون أن يبّين ما إذا كان االنتخاب مباشرا أو غري مباشر، ولكن هناك 

لذا جاء الُعرف  ،نتخاب يكون مباشراعرف دستوري قد استقّر يف فرنسا على أّن اال

 (3).املكمِّل ليُسّد القصور يف هذا األمر

فالُعرف برأيهم إذا ما خرج عن نطاق تفسري النصوص املكتوبة فإّنه يكون قد أنشأ 

 وبالتالي قام بتعديل الّدستور، وهذا األمر ال جيوز يف ظّل الّدساتري ،قاعدة جديدة

 .إلجراءات خاّصة إاّل وفقًا اجلامدة اليت ال ميكن تعديلها

 :فقد مّيز بني حالتني "جوليان الفريري"أّما االّتجاه الثالث الذي يقول به الفقيه 

اقتصار الُعرف على تحديد الكيفية أو الوسائل اليت يتّم من يف  وتتمّثل :احلالة األوىل ـ

املفسِّر  ثل الُعرَفخالهلا تطبيق حكم من األحكام املقّررة يف وثيقة الّدستور، عندئذ ميا

 .ويأخذ حكمه
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فيتعّدى فيها دور الُعرف جمّرد إكمال النقص وسّد العجز إىل  :ـ أّما احلالة الثانية

يعترب هذا والّدستور، ديدة ال تستند إىل نّص من نصوص إنشاء قواعد دستورية ج

 (1).ور جامدالنوع عرفا معدِّال للّدستور ال ميكن االعرتاف له بقيمة قانونية يف ظّل دست

 املعدِّل الُعرف. 1

الّدستوري على تفسري أو إكمال القواعد الّدستورية  ال يقتصر دور الُعرف

الّدستوري املعدِّل هو  فالُعرف ؛املكتوبة، وإّنما قد يصل إىل حّد تعديل هذه النصوص

ذلك الُعرف الذي يعدِّل ُحكما من أحكام الوثيقة الّدستورية، سواء بإضافة حكم 

 ،يكون الُعرف املعدِّل معدِّال باإلضافةوقد . د إليها أو حبذف حكم من أحكامهاجدي

 .أو يكون معدِّال باحلذف

ما يتعّلق بتشريع مراسيم القوانني اليت نشأت يف  ،ومن أمثلة الُعرف املعدِّل باإلضافة

لق والّرابعة، حيث يقضي الّدستور باالختصاص امُلطالثالثة ظّل اجلمهورية الفرنسية 

ال ميكن التنازل عنه إاّل إذا  ،للربملان يف جمال التشريع واالختصاص من النظام العام

مسح النص بالتفويض، ورغم عدم وجود نّص يسمح بتفويض ُسلطة التشريع 

للحكومة، فقد جرى الُعرف من جانب الربملان الفرنسي على تفويض السُّلطة 

ومن أمثلة   عن طريق مراسيم القوانني،ُسلطة التشريع الّدستور ـ خرق  ـالتنفيذية 

، اعتبارا من التزام م0175ما جرى العمل به يف دستور عام  عدِّل باحلذفاملرف الُع

 (2).اجلمعية الوطنيةمال حّق حّل ستعم بعدم ا0175عام *"Jules Grévy جول قريفي"

 قّررة يففالُعرف املعدِّل باحلذف يكون بإسقاط حقٍّ أو اختصاٍص من االختصاصات امل
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 .تمّثل يف عدم تطبيق نّص ورد يف وثيقة الّدستوري هدور أّنالوثيقة الّدستورية، أي 

أّما الُعرف املعدِّل باإلضافة فيعترب عرفا إجيابيا، ألّنه يقوم بإضافة حكم جديد 

كما هو حال الُعرف املكمِّل، ولكّنه خيتلف عن الُعرف املكمِّل إذ أّنه يعدِّل يف أحكام 

قة الّدستورية بإضافة حكم جديد هلا يف حني أّن الُعرف املكمِّل ينحصر دوره يف الوثي

 (1).تنظيم األمور اليت أغفلت الوثيقة الّدستورية تنظيمها

 :الفقه إىل عّدة تيارات اأّما بالنسبة للقيمة القانونية للعرف املعدِّل، فقد انقسم فيه

أكان معّدال  رف املعدِّل بنوعيه سواءقيمة قانونية للع ةهناك من ال يعرتف بأّيف .

 .باإلضافة أو باحلذف

وهناك من فّرق بني نوعي الُعرف، فالُعرف املعدِّل باإلضافة من وجهة نظرهم ال  .

وبالتالي فهو ذو قيمة دستورية، على عكس الُعرف  ،خيرج عن كونه عرفا مكمِّال

 .فهو دون قيمة قانونية باحلذفاملعدِّل 

أّن أنصار الُعرف املعدِّل قّلة قليلة، فغالبية الفقهاء جيّردونه من أي  واجلدير بالذكر

ل كما هو احلال يف العرف رف املعدَّّتفق الفقه على الُعلذلك مل َي .(2)قيمة قانونية

ل، فعارضه البعض بشّدة كون الدساتري املكتوبة تتضّمن نصوصا ر أو العرف املكمِّاملفسَّ

ل وبالتالي فال دور للعرف يف هذا اجملال كونه ميثِّد طرق تعديل نصوصه، تحدِّ

أّما الرأي املخالف فقد أقّر بصّحته معتربا إّياه ميّثل تعبريا عن . خمالفة دستورية

 (3).إرادة األّمة صاحبة السيادة

 ة ألنواع الُعرف، فالُعرف موجودـة القانونيـكما يبدو اخلالف واضحا يف القيم
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 بّد من التعامل معه مبنطق قانوني سليم، وهو ال ميكن أن وال ميكن إنكاره، ولكن ال

يرقى إىل مستوى القاعدة الّدستورية يف ظّل الّدساتري اجلامدة، فالقاعدة الّدستورية 

، وذلك أمر منطقي، يرقى إليها إاّل ما يتماثل معها هلا طرق خاّصة بها ال ميكن أن

مع  ة هو يف مرتبة القوانني العادية،وبالتالي فإّن الُعرف الذي ينّظم مسائل دستوري

حتى ال  االحتياط يف نوعية هذا الُعرف ومدى توافر الشروط القانونية املطلوبة فيه،

إضافة بدعوى  حيد السُّلطات القائمة عن نصوص الّدستور أو ُتعدِّل فيه حذفا أوَت

 (1).الّدستوري مشروعية الُعرف

الّدستوري ال يستطيع أن ُيلغي نصًّا  ّن الُعرفأ :هو جاه السائد اليومواالّت

ال يفقد على اإلطالق قيمته القانونية مهما طالت فرتة  دستوريا مكتوبا، فهذا النصُّ

 (2).عدم تطبيقه
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 الُعضويةاملكتوبة والقوانني  الّدساتري: املبحث الثاني

ة والقوانني املكّمل ظهرت احلاجة يف دول خمتلفة إىل األخذ بالّدستور املكتوب 

، مّما أدى إىل انتشار هذا النّوع من الّدساتري يف خمتلف أحناء له يف بعض الدول

 .العامل، إذ ميكن القول أّنه أصبح النظاَم السائَد، وصار من خصائص الّدول املعاصرة

 الّدساتري املكتوبة: املطلب األّول

الّدستور املكتوب هو الذي َتصُدر أحكامه أو غالبيتها يف صورة نصوص 

(1)تشريعية مكتوبة يف وثيقة واحدة أو أكثر
الّدولة احلكم يف والقواعد املنظِّمة لسياسة ، 

 (2).ُيعبَّر عنها كتابًة يف وثيقة رمسية، وهي حالة أغلب الّدساتري املعاصرة

وقد َيعين الّدستور املكتوب نصّا قانونيا خيتلف عن النصوص األخرى املوجودة يف 

؛ ...كاملعاهدات، القوانني العادية، األعمال اإلدارية( القانوني اهلرم)السُّلم القانوني 

وهو النص املؤسَّس من قبل هيئة مؤسِّسة، والذي ال ميكن مراجعته وفقًا ملعيار 

 (3).ُتحّددها النصوص الّدستورية نفُسها شكلي، بل عن طريق إجراءات خاّصة

مه يف وثيقة أو عّدة وثائق لكي ُيعترب الّدستور مكتوبا، جيب أن ُتكتب معظم أحكاو

تّتصُف بالقّوة القانونية اليت تضعها يف مرتبة أمسى من القوانني العادية واألعراف 

 (4).الّدستورية

ال ُيقصد منه جمّرد تدوين القواعد الّدستورية يف وثيقة ( املكتوب)فالّدستور املدوَّن 

ورية، كما ال يقصد منه جمّرد مكتوبة واحدة، وإّنما ُيمكن أن ُتدّون يف عّدة وثائق دست

تدوين هذه القواعد يف وثيقة أو وثائق رمسية، وإّنما جيب أن يكون التدوين قد َجرى 
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من ِقبل ُسلطة ُمختّصة ووفقًا إلجراءات ُمعّينة؛ كذلك ال يشرتط تدوين مجيع القواعد 

، بل يكفي أن الّدستورية يف الوثيقة أو الوثائق الّدستورية لكي يكون الّدستور ُمدّونًا

الّدستوري  تكون غالبية هذه القواعد ُمدّونة، وإن بقيت قواعد ُأخرى ُينّظمها الُعرف

 (1).كما أشرنا إليه سابقًا

استناًدا إىل ما ُذِكر سابقًا، فإّن ُفقهاء القرن الثامن عشر هم أّوُل من رأى 

 :عني التالينيعّدة أسباب سنذكرها يف الفربوجوب كتابة الّدساتري، موِعزين ذلك ل

 متايز الّدستور املكتوب عن الّدستور الُعريف: الفرع األّول

الُعريف، لذلك جيب أن تكون القواعد  ّن الّدستور املكتوب أفضل من الّدستورإ. 

 .الّدستورية مكتوبة نظرا ألهميتها اجلوهرية

، د االجتماعيالّدستور اجلديد الذي ُيوَضع بإرادة األّمة إّنما هو جتديٌد للعق ّنوإ .

 .ولذلك جيب أن ُيوَضع كتابًة ليكون ُملز مًا وسهَل الّرجوع  إليه

وسيلٍة ُتمكِّن املواطن من  ّن وضع الّدستور على هذا الّنسق املكتوب هو أحسُنكما أ .

 .ا باإلضافة إىل احلقوق واحلّرياتمعرفة املؤسسات الّدستورية ووظائفه

عشر َعدُّوا أّن إثبات القواعد اخلاّصة يف احُلكم ومع ذلك فإّن ُفقهاء القرن الثامن 

بقانون مكتوب يتعّلق بالعقيدة اإلنسانية، وأّن ِمثل هذا القانون أمسى من الُعرف، 

مع من ألّنه جتديٌد للعقد االجتماعي الذي ُيثِبت ما َيتنازل عنه الفرد للمجت

نسانية وال ُيمِكن حقوق وحّريات تتعّلق بطبيعته اإلامتيازات، وما ُيحفظ له من 

 (2).التنازل عنها أو َمسُّها

 .كتوبة متتاز ِبعدد من امُلمّيزاتالّدساتري امل وبناًء على ذلك فإّن

                                                           
 .011عصام عّل ادلبس، املرجع السابق، ص. 1

 .72حازم صباح محيد، املرجع السابق، ص. 2
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 الّدستور املكتوب  ممّيزات: الثانيالفرع 

متتاز الّدساتري املكتوبة مبا متتاز به التشريعات األخرى من مزايا، : الوضوح والدقة. 0

ة يف تحديد األحكام وُمخاطبة امُللتزمني وبيان حقوقهم أهّمها الوضوح والدِّق

والتزاماتهم، خاّصة بانتشار املذهب االجتماعي وزيادة تدخُّل الدولة يف شّتى مناحي 

 . احلياة العاّمة واخلاّصة

الّدساتري املكتوبة ضمانٌة هاّمٌة من ضمانات حقوق األفراد : ضمان احلقوق واحلّريات. 5

أهمُّ هذه احلقوق واحلّريات مدّونًة يف الّدساتري املكتوبة، وهذا  تيتأ إذ وُحّرياتهم،

ُيلقي واجبًا واضحًا على مجيع السُّلطات باحرتامها وعدم االعتداء عليها ولو تحت 

 .ِمظّلة تنظيمها، وُيعطي األفراد الُقدرَة على التعّرف على حقوقهم والتمّسك بها

لدَُّول لخاّصة ، دساتري املكتوبة يف غاية األهميةال تعترب: للدَُّول االحتاديةتها ضرور. 1

، حتى َيسُهل توزيع االختصاصات بني (الفدرالي)اليت ُتطبِّق نظام االّتحاد املركزي 

 .احلكومة االتحادية وحكومات الواليات الداخلية يف هذا النوع من االتحادات

اتري املكتوبة من أهّم مزايا هذا إّن سرعة إعداد الّدس :ُسرعة إعداد الّدساتري املكتوبة. 1

يف القليل  ئلة الّدساتري غري املدّوَنة، إاّلالّنوع من الّدساتري، وال تتوّفر هذه امليزة يف عا

 (1).من الّدول وعلى رأسها اململكة املتحّدة

كتوب على تدعيم مبدأ املشروعية، يعمل الّدستور امل: تدعيم مبدأ املشروعية. 2

انوا أو حمكومني يعملون يف نطاق الّدستور، حيث ُيعترب اخلروج فاجلميع ُحّكاما ك

 (2).عليه خروجًا على مبدأ املشروعية

 ومّما جتُدر اإلشارة إليه، أّن انتهاء احلرب العاملية الثانية واحنسار املّد االستعماري

                                                           
 .215 ،211نعامن أ محد اخلطيب، املرجع السابق، ص ص. 1

 .12 ، املرجع السابق، صمحدي العجم. 2
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ّونة، عن أجزاء كثرية من العامل، أّدى إىل قيام ُدَوٍل وطنية َوضعت مجيُعها دساتري ُمد

 . ُمؤكِّدًة يف ذلك َكيانها السياسي والدولي

 وال يفوتنا أن َنذُكر يف هذا الصدد أّن عدد الدول األعضاء يف األمم املتِحدة يزيد عن

أّن عدد الّدساتري املكتوبة يف العامل يكاُد  أيبعد انهيار االّتحاد السوفياتي،  055

 .ُيساوي هذا الرقم

ا من الّدساتري املكتوبة تكون عاجزة عن اإلحاطة وجتدر اإلشارة إىل أّن كثري

بكّل تفاصيل املسائل املتعّلقة بتنظيم السُّلطة، وهلذا الغرض ُوِجدت إىل جانب 

 تهاَيرجع أصُل فكر اليت الّدستور ِفئة من القوانني امُلكمِّلة له وهي القوانني الُعضوية

 (1).بعة ثّم اخلامسةللّدساتري الفرنسية يف عهد اجلمهوريات الثانية والرا

 الُعضويةالقوانني : املطلب الثاني

 :ونعين بها تلك القوانني املكّملة للدستور واليت تحّدده وتكّيفه وهي كالتالي

 املبدأ: األّولالفرع 

الّدستور باملعنى الضّيق ال ُيمكن أن يعاِلج القضايا املتعّلقة بالسُّلطات العمومية،  

وقد ظهرت القوانني . وُتحّدده وُتكّيفه قوانني اليت ُتكمِّلهوجبانب الّدستور، توَجد ال

م واليت توضِّح الكثري من النقاط الواردة فيه 0521الُعضوية مع الّدستور الفرنسي لسنة 

يتوّقع امُلشرِّع الّدستوري أّن القوانني اخلاّصة اليت ُتدعى ( 2)وبالفعل بشكل جّيد،

؛ وير القواعد اليت تنظُِّم عمل السُّلطات العموميةالقوانني الُعضوية تتدّخل لتكملة وتط

 يتعّلق األمر هنا بشيء جديد يف التاريخ الّدستوري الفرنسي، إذ أّنه يف اجلمهورية الو

 .ور الفرنسي قوانني من هذا الّنم الثانية واجلمهورية الّرابعة عرف الّدست

                                                           
دريس، املرجع السابق، ص ص. 1  .25، 21بوكرا ا 

2.Philippe Ardant, Op.cit, P55. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب األّول ــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني تعديل الدستور يف النظام السياسي اجلزائري

154 

 

ال َتِجُد كّلها هلا مكانا يف  بالنسبة للمسائل اليت تتعّلق بالسُّلطات العمومية فإّنها

الّدستور، وحتى يف حالة وجوِدها فسوف ُتثِقل على الّدستور؛ وبالتالي فإّن هذا 

التدّخل من امُلشّرع العادي يف اجملال الّدستوري ال يكون بدون خطر أو خماوف 

تحت غطاء تكملة وتوضيح النصوص الّدستورية، وميكن أن ُيغيِّر يف النصوص دون 

على إجراءاٍت إلزامية للتعديل إذا كانت ضرورية، فتدخُّالت امُلشّرع جيب أن  املرور

 .ختضع إلجراءات تنظيمية

 Le statut  القانون األساسي: الفرع الثاني

يت ميكن أو جيب للمشّرع م اجملاالت ال0521يتوّقع الّدستور الفرنسي لعام 

وهي حمّددة العدد؛ أي أّن  ـ أن يتدّخل فيها، من خالل القانون الُعضوي العادي ـ

الربملان ال ميكن أن ُيصوّ ت على القانون الُعضوي إاّل إذا كان يتعّلق بأحد موضوعاته، 

 :وهي موضوعات مهّمة ونذكر منها

 .رئيس اجلمهورية( انتخاب)طريقة تعيني ـ 

 .تنظيم وسري اجمللس الّدستوريـ 

 .القانون األساسي للُقضاةـ 

 (1).الُعليا تشكيل وسري احملكمةـ 

ومن جهة أخرى وعلى مستوى اإلجراءات، َتخضع القوانني الُعضوية إىل قواعد 

من الّدستور الفرنسي  12املاّدة )خاّصة تكون أكثر تشدُّدا من القواعد العادية 

ومن الربملانيني ( مشروعًا)، فاملبادرة بقانون عضوي يكون من احلكومة (2)(احلالي

يومًا على األقّل  02مشروع أو اقرتاح القانون إىل غرفة الربملان ، حيث ُيوَدع (اقرتاحًا)

                                                           
1. Philippe Ardant, Op.cit, P52. 

2. Article 46, Constitution de la république Française, Ed. 2014, P55. 
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َقبل مناقشته، وذلك من أجل إعطاء فرصة التفكري للمشرِّع وفْتح الباب أمام إمكانية 

البالد من الّنص الذي خيضع للربملانيني، وكذا إعطاء أهمّية للمناقشة  معرفة شعور

وإذا كانت  .نُد إىل تحضري وتفكري ُمسَبقْينوجتّنب املصادقة االعتباطية اليت ال تست

الغرفتان غري مّتفقتني، فإّن اجلمعية الوطنية توافق على النص بطلب من احلكومة 

 (1).ألعضائها أثناء القراءة األخرية وباألغلبية امُلطلقة

وقد حذا امُلشّرع املغربي حْذو املشرِّع الفرنسي، ولكّنه َحّدد ميعاد إجراء 

الفقرة  12أيام من تاريخ إيداع املشروع أو امُلقرَتح، حيث يُنّص الفصل  01د املداولة بع

ال يتّم التداول يف مشاريع وُمقرتحات القوانني : "األوىل من الّدستور املغربي على

أيام على وضعها لدى ( 01)رة بعد ُمضّي عش لتنظيمية من ِقبل جملس النواب إاّلا

منه، وتتمُّ املصادقة عليها نهائيا  11ليها يف الفصل ه، و فَق اإلجراءات املشار إمكتب

باألغلبية امُلطلقة لألعضاء احلاضرين من اجمللس املذكور، غري أّنُه إذا تعّلق األمر 

مبشروع أو مُبقرتح قانون تنظيمي خُيّص جملس املستشارين أو اجلماعات الُترابية، 

 (2)".فإّن التصويت يتمُّ بأغلبية أعضاء جملس النواب

هذا احُلكم يتضّمن ُسمّو اجلمعية الوطنية عن جملس الشيوخ يف فرنسا، وُسمّو جملس 

 .الّنواب عن جملس املستشارين يف املغرب

وإّن معارضة جملس الشيوخ مشروع أو مقرتح القانون الُعضوي ال ُيفِشل هذا األخري، 

 (صوت+%21)طلقة ولكّن القرار خطري، فالقانون جيب أن ُيصوَّت عليه باألغلبية امُل

 :ولكّن هذا السُّمو للجمعية الوطنية له استثناءان .من أعضاء اجلمعية الوطنية

 نفسبكلُّ قانون عضوي خُيّص جملس الشيوخ جيب أن ُيصوَّت عليه  :يف املقام األّول

                                                           
1. Philippe Ardant, Op.cit, P52 

 .1، ص(ت.د)م، دار بلقيس للنرّش، اجلزائر، 5100جويلية  51 يف ىل، دس تور اململكة املغربية املعدلالفقرة ال و 12الفصل . 2
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أن يواِفق جملس الشيوخ إجباريًا على ُكّل قانون  أيالشروط من طرف الغرفتني، 

وقد سلك املشرِّع املغربي يف هذا السياق نفس . (1)نون األساسي لهعضوي يتعّلق بالقا

وميكن هلذا القانون األساسي أن ُيغيَّر بالتعديل فق  ـ يوجد هنا . (2)تقريبا املسلك

ضمان معترب جمللس الشيوخ أكثر من ذلك، كما سنرى ـ، وذلك يتطّلُب موافقة 

 (3).جملس الشيوخ

فاملسألة غري مطروحة على أساس أّن الربملان  أّما بالنسبة للمشرِّع التونسي

يصادق جملس نواب الشعب باألغلبية امُلطلقة ألعضائه : "أحادي اجمللس، حيث

على مشاريع القوانني األساسية، وبأغلبية أعضائه احلاضرين على مشاريع القوانني 

 )العادية، على أاّل تِقّل هذه األغلبية عن ثلث
 

وقد اعتمد مّدة  .(4)"أعضاء اجمللس( 

الفقرة الثانية  21يوما ُأسوًة بالّدستور الفرنسي، حيث نّص الفصل ( 02)مخسة عشر 

ال ُيعَرض مشروع القانون األساسي على مداولة اجللسة العاّمة جمللس نّواب : "على

 (5)".الشعب إاّل بعد ُمضّي مخسة عشر يوما من إحالته على اللجنة املختّصة

ـ ف ـ كما سنرى زائري فَيشرتُط موافقة الغرفتني بِنصاٍب ُمختِلأّما الّدستور اجل

وكذا فإّن اجمللس الّدستوري ُيبِدي رأيه وجوبًا يف دستورية القوانني الُعضوية بعد أن 

 (6).ُيصاِدق عليها الربملان، بناء على إخطار رئيس اجلمهورية، وهي رقابة الحقة

م فالقانون الُعضوي اخلاّص حبّق االنتخاب 51/12/0555منذ تعديل : يف املقام الثاني

ومواطين االّتحاد ( 1)(L’éligibilité des étrangers) وقابلية االنتخاب لألجانب

 .األوروبي املقيمني يف فرنسا، جيب أن يواَفق عليه بنفس الشروط عن طريق الُغرفتني

                                                           
1. Philippe Ardant, Op.cit, P56, 57. 

 .10، صاملرجع السابق ،م5100جويلية  51 يف دس تور اململكة املغربية املعدل الفقرة ال وىل، 12الفصل  .2

3. Philippe Ardant, Op.cit, P57. 

 .10، ص(ت.د)الفقرة ال وىل، دس تور امجلهورية التونس ية،  دار بلقيس للنرّش دار البيضاء، اجلزائر،  21الفصل . 4

 .10املرجع نفسه، ص. 5

 .2، املرجع السابق، ص0552الفقرة الثانية، دس تور امجلهورية اجلزائرية،  022و  051املاّداتن . 6
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، وهذا اجمللس الّدستوري أن َيفحص القانون الُعضوي قبل صدورهى جيب علكما 

يعين أّنه بعد املصادقة عليه من طرف الربملان، ال ُيمكن للقانون الُعضوي أن ُيطبَّق 

فوريًا، بل ُيراَقُب من طرف اجمللس الّدستوري الذي يدرُسه الحقًا، وُيبدي رأيه بعد 

التحّقق من مطابقته أو عدم مطابقته للّدستور، أي أّن اإلجراءات امُلّتَبعة إلعداده 

 .سليمة، ويف احلالة املخاِلفة ُيمكن ُمعارضة َسريانهوموضوعه 

القانون الُعضوي ال جيب أن يتضّمن تعديال ُممّوها، وال جيب أن ُيستعمل هذا و

 (2).اإلجراء بغرض تغيري الّدستور

 ودساتري دول املغاربة الُعضويةالقوانني : الفرع الثالث

إمكانية وضع قوانني خاّصة  تطّرقنا إىل الّدستور الفرنسي، الذي تضّمن بعد أن

سنتطّرق فيما يلي  ،(3)العمومية لتكملة نصوص الّدستور، تتعّلق بعمل وسري السُّلطات

 .دول املغاربة ودساتري إىل القوانني العضوية

 الّدستور التونسي: أّواًل

سار عليه دستور تونس لعام  الفرنسي نفُس املبدأ الذي سار عليه الّدستور

م 5101، ودستور عام ...27، 22، 51، 01، 5، 1، 1فصول م، مبوجب ال0525

؛ وتسّمى القوانني الُعضوية بالقوانني األساسية، ...، 22، 12مبوجب الفصول 

 )وُيشرَتط للمصادقة عليها ثالثة أمخاس
 

أعضاء جملس ُنّواب الشعب، حسب ( 

 (4)(.م5101عام )الفقرة العاشرة من الّدستور احلالي  10الفصل 
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 الّدستور املغربي: انياث

، 15، 17املبدأ يف الفصول م على نفس 0552وسار دستور املغرب امُلعدَّل عام 

وتسّمى ، 27، 15، 55، 02م يف الفصول 5100، وكذا الدستور املعدَّل يف جويلية 21

.القوانني الُعضوية بالقوانني التنظيمية
(1) 

 الّدستور اجلزائري: ثالثا

م هذه الفكرة ألّول مّرة 0552أكتوبر  51، فقد اعَتمد دستور أّما بالنسبة للجزائر

(2)من خالل نصوص مواّد الّدستور
مكّرر اليت استحدثها تعديل  10ال سّيما املاّدة ، 

واملتعّلقة برتقية احلقوق السياسية للمرأة  05/11م مبوجب قانون 0552دستور 

إىل اجملاالت  إضافًة: "ّص علىاليت تُن 051ومتثيلها يف اجملالس املنتخبة، واملاّدة 

املخّصصة للقوانني الُعضوية مبوجب الّدستور، ُيشرُِّع الربملان لقوانني عضوية يف 

 :اجملاالت التالية

 ـ نظام االنتخابات   تنظيم السُّلطات العمومية وعملهاـ 

 املتعّلق باإلعالم ـ القانون  القانون املتعّلق باألحزاب السياسيةـ 

 املتعّلق بقوانني املالية ـ القانون األساسي للقضاء والتنظيم القضائيالقانون ـ 

 .القانون املتعّلق باألمن الوطينـ 

تتمُّ املصادقة على القانون العضوي باألغلبية املطلقة ألعضاء اجمللس الشعيب الوطين 

 )وبأغلبية ثالثة أرباع
 

بة مطابقة وخيضع القانون العضوي ملراق .أعضاء جملس األّمة( 

 (3)".الّدستوري قبل صدوره النص مع الّدستور من طرف اجمللس
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نالحظ أّن التشريع اجلزائري شّدد يف إجراءات إعداد القانون العضوي مقارنة ببعض 

 .والتشريع الفرنسي ـ املذكور سابقا ـ التشريعات املغاربية

ي وثائق خمتلفة عنه، إّن القوانني العضوية تنتمي إىل الّدستور باملعنى الدقيق، وه

لكّنها تساهم يف بناء الّصرح الدستوري، وتشّكل حلقة وصل يف اهلرم القانوني بني 

الدستور والقانون العادي، مبعنى أّنه إذا كانت القوانني العضوية أقّل درجة من 

الدستور، فيجب أن ختضع له، وال جيب على القوانني العادية أن ُتغيِّرها، أو 

 (1).ُتخالُفها طبقا لتدّرج القوانني تتضّمن أحكاما

 أهمية التقسيم: الثالثاملطلب 

املالحُظ أّن تقسيم الّدساتري إىل ُعرفية ومكتوبة ُيعّد أمرا نسبيًا وليس ُمطلقًا، إذ  

الّدستور اإلجنليزي ، فأّن ُكّل دستور مكتوب ُتوَجد إىل جانبه بعُض األعراف السائدة

الُعريف ُتوَجد إىل ِجواره بعض الوثائق املكتوبة، وبهذا فإّن  للّدستور الذي ُيضرُب مثاًل

 .ُعريف، وخيتلف ذلك من دولة إىل أخرى ُكّل دستور حيتوي على ُجزء مكتوب وآخَر

الُعريف واملكتوب يف الُعنصر الغالب فيه واألهّم، فإذا  وَيكُمُن الفرق بني الّدستور 

ُعرفيًا، أّما إذا  القواعد الُعرفية كان الّدستور كان الُعنصر الغالب فيه واألهّم يتمّثُل يف

كانت األحكام املكتوبة هي العنصُر الغالب واألهّم يف الوثيقة اعُترب الّدستور مكتوبًا، 

م ال يُنصُّ على توزيع املناصب الُعليا يف 0552عام  ـ َمثاًلـفالّدستور الُلبناني الصادر 

 .قاليد واألعراف قضت بغري ذلكالدولة على املذاهب الدينية، ولكّن الت

هي الّدساتري اليت َيتمُّ فيا تدوين القواعد  ،وُيمكن القول بأّن الّدساتري املكتوبة

القانونية يف وثيقة خاّصة أو عّدة وثائق، سواء تعّلقت تلك القواعد بنظام احُلكم أو 

 ة ــخاّص ااًلـأشكة، وهذه القواعد َتّتخُذ إجراءاٍت وـي الدولـات فـة عمل السُّلطـطبيع
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 (1).ختتلف عن اإلجراءات واألشكال اليت ُتصَدر بها القوانني العادية

الُعريف ميتاز بسهولة التطّور ومسايرة احلياة  كما ُيشري البعض إىل أّن الّدستور

ومن مّثة ال حيتاج إىل  املتغرية، وبالتالي يتماشى مع الظروف املستَجّدة يف كل دولة،

املكتوبة حني الرغبة يف تعديلها، إاّل  ملشّددة اليت تتطلبها الّدساتريتلك اإلجراءات ا

 (2).الُعرفية اليت تفتقر إىل الوضوح والتحديد أّن ذلك ال يربِّر وجود الّدساتري

جيب أن َيكون الّدستور قصرًيا : "على لسان أرسطو إىل أّنه" نابليون" ذهبو

، فاالنشغال خيتلف عند املواطنني والوضوح مّما ُيسهِّل على احلّكام تغيريه" وُمبهمًا

 (3).والّدقة ُيعِطيان ضمانات أكثر
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 اجلامدة الّدساترياملرنة و الّدساتري: املبحث الثالث
ختتلف الدساتري املرنة عن اجلامدة من حيث الثبات واالستقرار، حيث تكون 

اءات مشّددة وذلك الدساتري اجلامدة أكثر ثباتا واستقرارا، ألّن تعديلها يتطّلب إجر

 .معيار التفرقة بني الّدساتري املرنة والّدساتري اجلامدةهو 

 املرنة الّدساتري :األّولاملطلب 
الّدستور املرن هو الّدستور الذي ُيمكن تعديلُه بنفس اإلجراءات والطريقة اليت 

ة، ُتعدَّل بها القوانني العادية، أي أّن تعديل الّدستور ال يتطّلب إجراءات خاّص

وبالتالي فإّنه بإمكان املشرِّع العادي تعديل الّدستور بسهولة، وخيتفي بذلك التمييز 

(1)بني القواعد الّدستورية والقوانني العادية
الّدستور املرن مل  ويرتّتُب على ذلك أّن، 

 .َيُعد يعلو على القانون العادي

توب بطريقة خاّصة الّدستور املكتطّرفة هي حالة أْيَن ال يتنّبُأ واحلالة امُل

م مل َيضع شروطا خاّصًة على 0571مارس  12للتعديل، فدستور الصني الصادر يف 

 .اجمللس الشعيب الوطين خالل استعمال ُسلطته لتعديل الّدستور

إّن مرجعّية املرونة قضّية نسبية، وليست ُمخّصصة للّدساتري القابلة للتعديل 

 )ُمصادقة أغلبية بأبس  قانون عادي؛ إْذ ميكن القول أّن 
 

اليت يتطّلبها تعديل ( 

 )دستور ما أكثُر مرونة من مصادقة أغلبية 
 

اليت يتطّلبها تعديل دستور آخر،  (

ونفُس الشيء إذا كانت املراجعة أو التعديل غري ُممكٍن خالل اخلمس سنوات األوىل 

 (2).بدون شرط األجل املوالية إلصدار الّدستور، هذه أقلُّ مرونًة من اليت تتمُّ

ـ، حيث وهو دستور ُعريف  اإلجنليزي ـ الّدستور :املرنة ومن أمثلة الّدساتري

 ، أو قواعده املكتوبة عن طريق(الغالبة)يستطيع الربملان تعديل قواعِده الُعرفية 

 .القوانني العادية دون احلاجة إلّتباع إجراءات خاّصة
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م، 0111الّدستور اإليطالي لعام  :ملكتوبة املرنةُيقدِّم الفقه أمثلة على الّدساتري او

م، دستور مجهورية 0501دستور االّتحاد السوفييت  م،0111م و0101دستوَرْي فرنسا 

 .م0572م، ودستور الصني منذ 0517م، دستور نيوزلندا 0555أيرلندا احلّرة 

اليت قد فالّدستور املرن إذن يتَّسم بسهولة التعديل، وَيسمح مبسايرة التغّيرات 

تطرُأ يف الدولة، مع احملافظة على استقرار وثبات قواعده؛ فسهولُة تعديلها ال تعين 

إطالقا عدم استقرارها، ولكن ُيخشى أن تؤّدَي سهولة التعديل إىل إضعاف احرتام 

القواعد الّدستورية من قبل اهليئات احلاكمة واحملكومني على حدٍّ سواء، أو تؤّدَي 

و أغراض شخصية أو رّبرات موضوعية هلا، وإّنما جملّرد أهواء أإىل إحداثاٍت ال م

كما حدث يف إيطاليا، حيث استغّل موسوليين مرونة الّدستور حزبية للُحّكام 

وقد وتؤدي املرونة . فأقام نظامًا سياسيًا انتهك فيه احلّريات م،0111اإليطالي لعام 

شكِّل ضمانة أساسية حلماية إىل هدر قيمة الرقابة على دستورية القوانني اليت ُت

 (1).احلقوق واحلّريات العاّمة املنصوص عليها يف الّدستور

اليت  ـ      نيوزلندا ،بريطانيا العظمى: ة بدساتري مرنةهّماليوم أربع دول ُم ُعتتمّتو

م 0572، الصني منذ ـ دستورها إىل صنف القوانني العادية ّمأن تُض م0517رت عام قّر

الكيان ، و(2)ـ تعديل دستورها بدون شروط األغلبية للمجلس حبّق اعرتفت ـ واليت

على األراضي  الصهيونيم الذي أوجد الكيان 0511منذ وعد بلفور ـ  الصهيوني

 .ـ الفلسطينية

ها القوانني العادية يف هرم القواعد نفس املرتبة اليت تحتّل فالّدستور املرن حيتلُّ

 :أمران باملرونة إذا توافر فيه صُفه يّتّنأقال عن دستور ُيو .(3)القانونية

 .ريغيلتعديل أو التل ةليات خاّصآ وأيف وثيقة الّدستور على إجراءات  نّصُي ال أن.
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  يمرُّف ؛بها يف القوانني العادية التعديل أو التغيري بالطريقة نفسها اليت يتمُّ تّمأن َي .

لك أو رفع إىل رئيس الدولة أو امَلُي ثّم ،لتعديل املطلوب عرب الربملان وبأغلبية مطلقة

 (1).املفعول نشر يف اجلريدة الرمسية ليصبح بعدها سارَيُي ثّم ،ق عليه ليصاِدرياألم

رف ا عن طريق الُعإّم ُأها تنشنة دساتري مرنة، ألّنسائر الّدساتري غري املدّو عدُّوُت

 ؛هابنفسها اليت نشأت  بالطريقة أمر تعديلها يتمُّ ّنإأو السوابق القضائية، وبالتالي ف

 .ف أحكامهاخاِلع العادي تعديلها بإصدار تشريع ُيكما يستطيع املشرِّ

ها تنسحب يف بعض أّن إاّل نة،وإن اقرتنت بالّدساتري غري املدّو ،صفة املرونة إّن

ع الّدستوري شرتط املشرِّنة، و ذلك يف حالة إذا مل َياألحيان على الّدساتري املدّو

 .تعديلها ختتلف عن إجراءات تعديل القوانني العادية  يف ةإجراءات خاّص

 :مرونة الّدستور تقوم على اجتاهني وذهب فقهاء القانون إىل أّن

 احلياة ل الّدستور قابال للتطور باستمرار مع تطوراتجْع وهو ،اجيابي حدهماأ.

 بتًاابقى ثالّدستور َي ّنأعين األفكار اجلديدة، فاملرونة َتالسياسية و االجتماعية و

وال تعين زعزعة  ،ه يتالءم مع تطور البيئةّنأطاملا  ،برغم سهولة تعديله ًاتقّرسمو

 .الثقة بالّدستور وعدم استقراره

ي إىل التقليل من قيمة الّدستور وقداسته لدى املرونة قد تؤّد أّن وهو ،ليبِس واآلخر .

إجراؤها على الّدستور قد  التعديالت اليت يتمُّ األفراد و اهليئات احلاكمة، إذ أّن

ا مّم ،تحقيق مصاحل شخصيةلل جهات خارجية وخَُّدختضع لضغوط سياسية وَت

ن أكهذه ال ميكن  ةه يف منظومّنأونفهم من ذلك . ع الثقة بطبيعة الّدستور القائمزعز ُي

                                                           
 .75حازم صباح محيد، املرجع السابق، ص. 1
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   ال يتوقف عليه، إذ أّنويكون هناك تناقض بني القانون العادي و الّدستور املرن 

 تصويتال إجراء تلف عنـ خيرض إجراء خاص إذا ُف ت إاّلثُبمكن أن َيال ُي فّوقت أّي

 (1).ى الّدستور باجلامدسّميف هذه احلالة ُي ـ؛ الّدستورعديل تلالقوانني العادية  على

 اجلامدة الّدساتري: املطلب الثاني
يه على خالف الّدستور املرن، ُيقصد بالّدستور اجلامد ـ أو الصلب كما ُيسّم

الذي ال ُيمكن تعديله إاّل و فقًا إلجراءات خاّصة، ختتلف عن تلك  البعض ـ الّدستور

أو و فقًا إلجراءات أشّد، وهذه اإلجراءات َير ُد  اليت ُتّتبع يف تعديل القوانني العادية،

 (2).النّص عليها يف ُصلب الّدستور

اليت " أ.م.و"ور دساتري فالّدساتري اجلامدة ظهرت يف نهاية القرن الثامن عشر مع ظه

 (3).الفدرالي هلا السبق الّدستوري يف إنشاء و كتابة الّدستور

وصفـة اجلمود ألّي دستور مصدُرها الّدستور ذاُته، فهو الذي ينصُّ على تلك 

ُحكم فيه؛ هذه الصفة ال َتسري فق   اخلاّصة املشّددة لتعديل أّي نّص أو اإلجراءات

أيضًا إىل قاعدة واردة يف الوثيقة  بيعتها، بل متتدُّعلى القواعد الّدستورية بط

 .الّدستورية، كِتلك املتعّلقة ببعض املسائل املالية و اإلدارية

ديل الّدستور الّدستوري إىل تشديد إجراءات تع والسبب الذي يدعو  املشرِّع

الّدستور وما حيتويه من أحكام ِصفة  ، هو رغبتُه يف إكسابلُيوَصف بأّنه جامد

لثبات واالستقرار، وعدم  تركها ألهواء األغلبية احلزبية يف الربملان، هذه اخلصوصية ا

والشّدة والتعقيد يف إجراءات تعديل الّدستور تتالءم وطبيعة القواعد الّدستورية 

 (4).باعتبارها أعلى َمرتبًة من القواعد العادية
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 ّدساتري اجلامدة استحالُة ويرتّتب على هذا العلّو وُسمّو القواعد الّدستورية يف ال

 قرار التشريعات العادية، مع جوازتعديلها بواسطة السُّلطة التشريعية املختّصة ب

 (1).تعديل الّدساتري اجلامدة بواسطة السُّلطة املنشأة لتعديل الّدستور

إّن تفضيل أغلب الدول للّدستور اجلامد سببه هو ضمان الثبات واالستقرار 

يقوم عليه الّدستور من قواعد ونصوص ـ ُتقّرر نظام احلكم يف  لقواعده، أي أّن ما

الدولة وُتبّين السُّلطات العاّمة فيها واختصاصاتها وعالقتها باألفراد وُبنية اجملتمع 

وإيديولوجيته ـ ال تتساوى يف كيفّية تعديلها مع إجراءات تعديل القوانني العادية؛ 

لي والتمّتع بنوع من احلصانة إزاء السُّلطة وبالتالي يتحّقق هلا طابع السُمّو الشك

جيوز هلا بعد ذلك االعتداء عليها أو إلغاُؤها، ألّن ذلك يؤّدي إىل  التشريعية اليت ال

ا ُيعرِّض نظام احُلكم للهّزات فقدان القواعد الّدستورية الثبات واالستقرار، مّم

 .ان الدولة أيضاالتقّلبات والتعديالت املختلفة غري املدروسة وُيهدِّد كيو

لقد دّلت التجارب التارخيية أّن ثبات واستقرار الّدستور ال يكون نتيجة 

جلموده أو مرونته، إذ أّن ُمالئمة الّدستور لظروف اجملتمع وِحرص أفراد الشعب 

على التمسك مبا جاء به من قواعد ونصوص دستورية هي من أهّم أسباب استقرار 

 (2).وثبات الّدستور

متتاز به الّدساتري اجلامدة من مزايا وما ُترّتبه من نتائج، فإّن أغلب الدول  ونظرا ملا

 .لًة إّياها على الّدساتري املرنةيف الوقت احلاضر تتبّنى هذا النوع من الّدساتري، ُمفضِّ

إذا كانت أغلب الّدساتري العاملية يف الوقت احلالي قد تتطّلب يف تعديلها إجراءات 

اليت ُتعدَّل بها القوانني العادية، فإّنها ختتلف يف شّدة ونوعية  أشّد من اإلجراءات

                                                           
 .التطّرق ا ىل هذه السلطة يف اجلزء اخلاص بتعديل ادّلس تور تّ . 1
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ولكن  .هذه اإلجراءات، هذا االختالف يدعو إىل احلديث عن صورة الّدساتري اجلامدة

 :قبل ذلك، الُبّد أن نشري إىل ثالثة أمور

 .ق وتاّمال ُيقصد بالّدستور اجلامد أّنه أَبديٌّ ال جيوز تعديله بشكل ُمطل :األمر األول

 الّدساتري نصوصًا َتحُظر إجراء أّي تعديل يف الّدستور، قد تحتوي بعُض:األمر الثاني

ولكّن هذا احلظر ُمقيَّد بقيد زمين حينًا وموضوعي حينًا آخر، وهذا يتفاوت من 

 .دستور إىل آخر

يد الّدستور اجلامد جيوز تعديُله بإجراءات مشّددة تّتسم بشيء من التعق :األمر الثالث

والصعوبة، فبالنسبة للقيد الذي وَضعه املشرِّع والشروط اخلاّصة لتعديل 

 (1).القيد الزمين والقيد املوضوعي: الّدستور،يتجلى يف

 القيد الزمين أو اجلمود املطلق الكّلي املؤقت :الفرع األّول

املقصود بذلك حظُر تعديل الّدستور لفرتة زمنّية ُمعيَّنة بهدف احملافظة على 

(2)ّدستور ومنحه الثبات واالستقرارال
ومتكني املؤسسات اليت أنشأها الّدستور أن ُتثِبت  

 (3).فّعاليتها وتفاعلها مع الواقع، لتحقيق االستقرار املؤّسساتي والسياسي يف الدولة

وُيحَظر تعديل الّدستور يف بعض الظروف اخلاّصة اليت متسُّ جوهر الوجود 

امة أنظمة جديدة مغايرة لألنظمة السابقة عليها، أو يف القانوني للدولة، كما يف إق

حاالت الُعدوان اخلارجي على اإلقليم، أو أثناء فرتات الو صاية على العرش يف 

 (4).األنظمة املَلكّية، أو يف الظروف االستثنائية، أو خالل أزمات متر بها البالد
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 م الذي منع0717مريكي لعام الّدساتري اليت أخذت بهذا القيد، الّدستور األ وِمن بني

م، والسُّلطة املؤسِّسة األصلية للدستور 0111إجراء أّي تعديل على أحكامه قبل عام 

الفرنسي اليت توّقعت أجاًل ُيحظر فيه التعديل بطريقة ُيجنَّب فيها تغيري الّدستور 

ب  م ذهب إىل أبعَد من ذلك حيث ر0750ولكّن دستور  ؛أو حتى التفكري يف ذلك آنيًا

تعديَله مبرور ثالثة ُعهدات ُمتتالية، ولكّن هذا الشرط مل ُيحرتم ألّنه يف أقّل من سنة 

من املصادقة عليه، وتحت الضغوطات والضرورة امُلِلّحة، قّرر اجمللُس التشريعي 

 .الّدستور الدعوة إىل تواُفق وطين من أجل تعديل الّدستور ُكليًّا الذي أنشأُه

        م، الذي ُمِنع تعديله ملّدة 0171ستور األوروغواي لعام نفس الشيء بالنسبة لد

(1)سنوات من تاريخ صدوره 2
م الذي َيمنُع 0521وكذلك الّدستور الفرنسي احلالي ، 

 .تعديل الّدستور يف حالة وجود االعتداء على سالمة أو وحدة األراضي الفرنسية

االستثنائية يكون منطقيا،  ويرى البعُض أّن حظر تعديل الّدستور يف هذه الظروف

أن يكون مشروع ا ألّنه ُيخشى يف حالة االعتداء على الدولة أو على جزء من إقليمه

، وبصورة َتُحول بينها ُمماَرٍس على السلطات امُلختّصة التعديل قد جاء كأَثٍر لضغ 

 (2).ثِّلهاوبني التعبري عن إرادتها السليمة باعتبارها امتدادًا لإلرادة الشعبية اليت ُتم

م على أّنه ال ميكن تعديل الّدستور خالل 0551الّدستور البلجيكي لسنة  لذلك نصَّ

أّما الّدستور  .فرتة الوصاية على العرش فيما يتعلق بالسُّلطات الّدستورية للملك

م، فقد نصَّ على عدم جواز الشروع يف تعديل الّدستور يف أوقات 0571اإلسباني لسنة 

ة احلصار اليت تعلنها احلكومة بعد موافقة جملسي الربملان، أو احلرب أو يف حال

حالة احلصار اليت يعُلنها جملسا الربملان بعد اقرتاح احلكومة، أو حالة االستنفار 

 .أقصى  يوما كحدٍّ 02ة العاّم اليت ُتعلنها احلكومة ملّد

                                                           
1. Bernard Chantebout, Op.cit, p45. 
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ساسية املتعّلقة م على عدم جواز تعديل املبادئ األ5112الّدستور العراقي لسنة  نصَّو

سنوات على تنفيذ هذا  1بشكل النظام السياسي واحلقوق واحلّريات إاّل بعد مرور 

 (1).الّدستور

م على أّنه ال جيوز اللجوء لتعديل الّدستور يف حالة 0572نصَّ دستور  ،ويف اجلزائر

ة م تعديل الّدستور خالل فرت0515املساس بسالمة الرتاب الوطين، كما َيحُظر دستور 

م فقد نصَّ 0552يوما اليت َتلي إعالن ُشغور منصب رئيس اجلمهورية، أّما دستور  12

 (2).على عدم جواز اللجوء للتعديل يف حالة املانع

 القيد املوضوعي أو اجلمود املطلق اجلزئي الدائم :الثانيالفرع 

يشمل أمورا حمّددة يستعصي على ُسلطة التعديل املساُس بها، وغالبا ما و

لف هذه املوضوعات من دولة ألخرى حسب توجُّهاتها وفلسفِتها يف تبنِّي نظام ختت

ألفراد، أو احلفاظ على املنجزات اسياسي ُمعّين، أو َتعّلقها حبقوق وحّريات 

 .احلضارية واملكتسبات االجتماعية احملقَّقة

منها  وهذه املوضوعات قد يأتي النصُّ عليها صراحة يف نصوص الّدستور، وقد ُيستفاد

 (3).بطريقة ضمنّية من خالل النصوص الّدستورية

وتعود الرغبة يف النّص على حظر التعديل ببعض أحكام الّدساتري إىل محاية 

، حفاظا على األصالة هوّيتهاألُسس اليت يقوم عليها النظام السياسي ومكّونات 

 (4).والرغبة يف ضمان بقاء ُمقّومات اجملتمع و نظام احُلكم
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 ال ُيمكن: "م0552من الّدستور اجلزائري لسنة  071ك ما نّصت عليه املادة ومثال ذل

القائم  النظام الدميقراطي ،الطابع اجلمهوري للدولة :ألّي تعديل دستوري أن ميسَّ

العربية باعتبارها اللغة الوطنية  ،اإلسالم باعتباره دين الدولة، على التعددية احلزبية

سالمة الرتاب الوطين  ،حلقوق اإلنسان واملواطن احلّريات األساسية، والرمسية

 ،"ةـواجلمهوري ا من رموز الثورةـي باعتبارهمـالنشيد الوطنالوطنـي والعلم  ،هـووحدت

 (1).م5111وذلك حسب آخر تعديل له يف نوفمرب 

م الذي َيحُظر تعديل الفصل5101كذلك الّدستور التونسي احلالي الصادر عام 
*

 

حرة، مستقلة، ذات سيادة، اإلسالم دينها والعربية لغتها،  تونس دولة: "األّول

تونس دولة مدنية، تقوم " :، كما َيحُظر تعديل الفصل الثاني"واجلمهورية نظامها

 5باإلضافة إىل الفصول األخرى كالفقرة ". على املواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون

ل أن َينال من ُمكتسبات حقوق ال جيوز ألّي تعدي" :من نفس الّدستور 15من الفصل 

 (2)".اإلنسان وحّرياته املضمونة يف هذا الّدستور

: م5100من دستور اململكة املغربية امُلعدَّل يف يوليو  072و كذلك ما نّص عليه الفصل 

ال ميكن أن تتناول املراجعة األحكام املتعّلقة بالدين اإلسالمي وبالنظام امَللكي "

  دميقراطي لألّمة، وباملكتسبات يف جمال احلّريات واحلقوقللدولة، وباالختيار ال

 (3)".األساسية املنصوص عليها يف هذا الّدستور
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م الذي َيحُظر تعديل النّص اخلاّص بالشكل 0512والّدستور الفرنسي الصادر عام 

م، حيث َتمنُع 5101م طبعة 0521لُحكم، وكذلك الّدستور احلالي لعام لاجلمهوري 

 (1).منه التعديل الذي ميسُّ وحدة الرتاب والنظام اجلمهوري للحكومة 15املاّدة 

م كّل تعديل ميسُّ تنظيم االّتحاد يف 0515كما َيحُظر القانون األساسي األملاني لسنة 

ومبادئ أخرى تتعّلق باحلقوق  مقاطعات، ومبدأ مشاركة املقاطعات يف التشريع،

 (2).واحلّريات األساسية ودولة القانون

م هو اآلخر َيمنُع تعديل مبدأ التمثيل 0717تور الواليات املتحدة األمريكية لعام ودس

 .املتماثل للواليات يف جملس الشيوخ

وهناك نوع ثالث جلمود الّدستور، وهو اجلمود املطلق الُكّلي الدائم، وقد أمجع 

 (3).الفقهاء على ُبطالنه والنّص على ذلك

 مع بني صفيت اجلمود واملرونةاليت جت الّدساتري: ملطلب الثالثا

الّدساتري جتتمع فيها صفتا اجلمود واملرونة، وذلك حسب موضوع  بعُضهناك 

وطبيعة التعديالت، حيث أّن هناك مواّد يتطّلُب تعديُلها إجراءات خاّصة، وباملقابل 

 .هناك مواّد أخرى ال ختتلف يف تعديلها عن النصوص التشريعية العادية

 م مع0521م ـ الذي دخل حّيز التنفيذ يف 0515 لعام ى دستور اهلندفعند االّطالع عل

بيََّنت أّن مشروع  017ـ، جند أّن الفقرة الثانية من املاّدة  م5105التعديالت إىل غاية 

إىل أّنه إذا  011القانون ُيعترب ُمجازًا بعد موافقة جملسي الربملان عليه، وأشارت املاّدة 

القانون يف أحد اجمللسني وُأِحيل إىل اجمللس اآلخر  حدث ذلك َبعد إقرار مشروع

فرفضه هذا األخري أو اختلف اجمللسان بشأنه، حيقُّ لرئيس اجلمهورية أن ُيبلِّغ 
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ـ إذا  اجمللسني باالنعقاد، ويف هذه احلالة فإّن مشروع القانون بتعديالته املّتفق عليها

طلقة لألعضاء احلاضرين، لكي ـ حيتاج إىل موافقة األغلبية امُل كانت له تعديالت

َبّينت  121يكون مقّررا يف كال اجمللسني؛ أّما بالنسبة لتعديل الّدستور فإن املاّدة 

الّدستور، ونّصت الفقرة الثانية من  للربملان اإلجراءات الواجب إّتباعها لتعديل مواّد

م مشروع هلذا الغرض ال يبادر بتعديل هذا القانون إال بتقدي": املاّدة املذكورة على أّنه

يف أحد جملسي الربملان، وإذا ما مّت مترير املشروع يف كّل جملس بأغلبية أعضاء ذلك 

 )اجمللس، وبأغلبية ما ال يقل عن 
 

األعضاء احلاضرين واملصّوتني لذلك اجمللس، ( 

 لى املشروع، وبذلك ُيصبح املشروعُيقدَُّم إىل رئيس اجلمهورية الذي يصادق بدوره ع

(1)، شريطة أن ال ميسَّ املشروع أّي تغيري يفالدستورمعدَّاًل و فقًا ألحكام 
: 

 .510أو املاّدة  025أو املاّدة  71أو املاّدة  22أو املاّدة  21املاّدة  .أ

أو  ،أو الفصل اخلامس من الباب السادس ،الفصل الرابع من الباب اخلامس .ب

 .اخل...الفصل األّول من الباب احلادي عشر

 ...، أو(2)أي بني القوائم الواردة يف امللحق السابع .ج

 ......متثيل الواليات يف الربملان أو. د

 "(121)أحكام هذه املاّدة . ه

 الواليات صفت التشريعية مبا ال َيقّل عن ناهليئا مصادقةوحيتاج التعديل أيضا إىل 

على هذا التعديل إىل  بقرارات من هذه اهليئات َقبل أن ُتقدَّم الالئحة اليت تنصُّ

 .رئيس اجلمهورية للموافقة عليها

الّدستور من حيث  ويتبّيُن لنا من خالل هذه الفقرة أّن املشرِّع اهلندي مّيز بني مواّد

الّدستور ال تتمّتُع باحلماية نفِسها من ناحية  التعديل، حبيث أّن مجيع مواّد
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افقة أغلبية أعضاء جملسي الربملان التعديل، لذا كان من امُلمكن تعديل الّدستور مبو

 (1).وبأغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين واملصوتني

الّدستور ميكن تعديلها بالطريقة واإلجراءات  أّن هذا ال يعين أّن مجيع مواّد إاّل

نفسها، حيث اسُتثنَيت بعُض املواّد والفصول وغري ها ـ املشار إليها الفقرة الثانية من 

ن هذه املواّد حيتاج تعديُلها باإلضافة ـ إىل اإلجراءات السابقة ـ إىل ـ لكو 121املاّدة 

 . مصادقة اهليئات التشريعية ِبما ال يقلُّ عن نصف الواليات

ومن هنا نستخلص أّن معظم مواد الّدستور ُيمكن تعديلها بإجراءات قريبة من 

و  017عليه املادتني تلك اإلجراءات اليت ُتّتبع لتعديل القوانني العادية ـ كما نّصت 

ذكره ـ، يف حني أّن بعض املواّد األخرى من  السابق من الّدستور اهلندي 011

يف تعديل  تحتاج إىل إجراءات أكثَر تعقيدًا من تلك اإلجراءات اليت ُتّتبُع الّدستور

(2)(.الفقرة الثانية 121املاّدة )املواّد األخرى 
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 ةالتوافقي الّدساتري الربنام  وريتاّدسالقانون والالّدساتري : املبحث الرابع
نتناول يف هذا املبحث الّدستور القانون الذي يتضّمن قواعد قانونية حبتة  

واملعمول به يف األنظمة الليربالية، والدستور الربنامج الذي جيمع بني الطابع 

، السياسي والقانوني، وهو دستور معروف أساسا يف األنظمة ذات االّتجاه االشرتاكي

ثّم نتطّرق إىل الدستور التوافقي والذي يسود يف الدول اليت تعيش أزمة دستورية 

 .وتتعّدد فيها التوجهات السياسية، حبيث يكون دستور إمجاع

 الّدستور القانون: املطلب األّول

(1)حيث نصوصه حمرتمة ،ماملتقّد ّرر العامل احُلودست ووه 
عترب الّدساتري ُتو، 

تضب  وم نظِّاملبادئ والقواعد اليت ُت ُنتتضّم أّنهاذلك  ،دساتري قواننيربالية عموما يالل

وكيفية ممارسة  ،السُّلطة إىلجل الوصول أواألفراد من  األحزابعملية التنافس بني 

الربنامج  أّما أساسية؛ ةصفب ختلف السُّلطاتبني ُم لةالسُّلطة وتحديد العالقات املتباَد

ذلك  ،فهو برنامج ال وجود له يف الّدستور ،يف االنتخابات قه احلزب الفائزطبِّالذي ُي

حزب يفوز  كّل أّن إذ املتداولة على السُّلطة، األحزابر بتغيُّ رتغّيتهذه الربامج  أّن

 .مه يف احلمالت االنتخابيةوقّد َأعّدهق الربنامج الذي طبِّباالنتخابات ُي

 اجتماعيًا أو واقتصاديًا سياسيًا اجمًان مبدئيا برنقانون ال يتضّمالالّدستور  ّنإف ،لذا

 (2).عرف بكونها دساتري برامجبعكس الّدساتري االشرتاكية اليت ُت ،نًاعّيُم

 الربنام  الّدستور: الثانياملطلب 
 ليه الطابع السياسي باملقارنة معع َيطغى ذياالشرتاكية ال األنظمةر ودست وه

من التزامات قانونية،  أكثرمثالية  هدافًاوأن برامج تضّميالطابع القانوني نظرا لكونه 

 بل ،يةّلللقواعد اليت يتضمنها الّدستور ُك اإللزاميةة فاء الصفهذا ال يعين انت إاّل أّن

سات ة تشكيل وتنظيم املؤّسلة يف كيفّيمة واملتمثِّمن القواعد امللز  الكثري هناك
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لة يف تمّثخاّصة امُل، ألخرىااملناداة باحرتام القواعد  إىل يدفعنا وهو ما ،السياسية

ة فاعتداءات السُّلطة حتى تكتسب تلك الّدساتري الص من األفراديات حقوق وحّر

التنظيم  بنيجتمع و ـ ةرق تعديلها مبا يتماشى والتطور مقررُط أّنطاملا  ـ اإللزامية

وقيام نظام دميقراطي، وبني التخطي  املستقبلي  األفرادريات حقوق وّحوحكم امُل

تحقيقها، فيقضي بذلك على فكرة  إىلاليت يسعى الشعب واحلكومة  هدافواأل

 إيديولوجية إاّل عنر عّببرامج مثالية ال ُت إاّلالفقهاء الليرباليني اللذين ال يرون فيها 

 وإخفاء عيوب هذه الّدساتري إجالءرضهم يف ذلك ، غنة تعتنقها السُّلطة احلاكمةعّيُم

 حيث ،ةدى تناوهلم بالدراسة لدساتري الدول احلّريفعلونه ل ما عكَس ،مزاياها

ويرجع السبب يف ذلك إىل التمييز  ؛عيوبها ـ القليل إاّلـ خفون مزاياها وُي ُيظه رون

بني اجلزء النظامي احملض يف هذه الدساتري، واملتعّلق باألصول وبتنظيم املؤسسات 

يف عالقاتها مع السياسية، والواجبات واحلدود املفروضة على هذه املؤسسات 

  حرتم اجلزء األول بصورة عامة، أقّل شكليا يف حني ينتهك اجلزء الثانيُي. املواطنني

فإعالنات احلقوق والضمانات ضد القرارات التعسفية والطعون بتجاوز السلطة 

 (1).احلكومية تبقى دون أّي تطبيق

 الّدستور يف الدولة ذات االجتاه االشرتاكي أهمية: الفرع األّول

 ،كبريا دورًا ال تزال تلعُب فإّنها ،برجوازي أصل الّدساتري ذاُت أّنرغم  

تلعب يف  أنه جيب ّنأ إاّلالصيغة القانونية الديكتاتورية الربجوازية،  أّنها بالرغم من

 ةّميف الدول الربجوازية، ومن َث الدوره ًاا خمالفجاه االشرتاكي دوًرالدول ذات االّت

البناء االقتصادي واالجتماعي والتنظيم  أُسسـ  تشريعياـ عم دن َتأب ٌةفهي مطالَب

ز بكونها تتمّي؛ كما والسائدة اق مصاحل الطبقة العليا حيقِّمّم ،السياسي للمجتمع

، زةرة بصورة مركَّالطبقات املسيِط إيديولوجيةر عن عبِّة قانونية سامية وُتبقّو ُعتتمّت
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للنظامني  أهمّيةعطي كما ُت ،لدولةث عن ظروف ظهور اتتحّد مًةن مقدِّتتضّمو

وعلى اخلصوص وسائل  ،جانب التنظيم السياسي إىلاالقتصادي واالجتماعي 

سة كمؤّس هُبنصِّد دور احلزب احلاكم وُيجدِّالّدستور ُي ّنإف ،عن ذلك وفضاًل اإلنتاج؛

 .تورية من مؤسسات الدولة الساميةدس

ومن  األساسية،سات الدولة ردية ومؤسَّاحلقوق الف إىلضاف كل هذه امليزات وغريها ُت

ي اجملتمع والقاعدة الّت إليهاكونه مرتب  بالظروف اليت يصل ـ  الّدستور ّنإهنا ف

 (1).جاه االشرتاكيالدولة ذات االّت يف هو وثيقة ضرورية  ـر التشريع طوَّبها ُيمبوَج

ماعي يف الّدساتري القواعد املتعّلقة بالتنظيم االقتصادي واالجت إدارةعترب فكرة ُتو

 ُمدرجًة (احلقوق إعالن أو الّدستور جةاسواء ديب)املتعّلقة بها  األحكام جُدحديثة، فَن

 (2).االجتماعي بالّدستور ىسّمُي ل ماشكُِّتيف فصل خاص ِل

وذلك عن طريق  ،الشعبية اإلرادةاحرتام  جيُب ،وعند وضع هذه الوثيقة السامية

ا ختتلف، هطريقة تعديل أّنغري  ،وإقراراها إعدادهايف  نيليها احلقيقيمّثُم أو إشراكها

 إىلالنتقال لظروف ماّدية ومعنوية  ر وفُّرغبة شعبية وَت ىفقد يكون التعديل بناء عل

وقد يكون نتيجة لظهور  ،االشرتاكيةكمسالي أرالمرحلة موالية من مراحل التطور ال

 ،مارسي السُّلطةبل ُمِق من و احنراٍفأوى السياسية خالفات سياسية بني الِق

 الوضُع بََّتِتْسَي أن إىل ؛م سري النظامحُكتة َتالّدستور بوثائق قانونية مؤّق ُلَدبستفُي

 .دستور جديد تسري عليه البالد سنُُّيو

انه  إاّل ،جاه االشرتاكيتها يف الدولة ذات االّتالوثيقة الّدستورية رغم أهمّي إّن

م التطور حنو وخيُد ،السائدة األوضاعمع ها يتناسب يكون جوهُر أنينبغي 

للقطاع العام على  تتعّلق بالتدعيم املستمّر أحكامًااالشرتاكية عن طريق تضمينها 

 ملساواة بني املواطنني دون متييزد اؤكُِّت أحكامًا ُنكما تتضّم ،حساب القطاع اخلاص
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 (1).يات األفرادوضمان حقوق وحّر

  الدولة احلديثة مكانة الّدستور يف: الفرع الثاني

 لتنظيم شؤون الدولة الدميقراطية اليت كافيًا ليد الّدستور يف عصرنا احلامل يُع

 إذ، ـعدا بعض الدول العظمى ما ـإليها  الوصول  يف ُحطمتتغنى بها الشعوب، وت

ى عت مهام الدول احلديثة ونشاطاتها، عكس الدولة التقليدية اليت تتوّلدت وتنّوتعّد

ى ا أّدمّم ،الفرد يعنيها ما يهمُّ لقطاعات واإلشراف عليها، وأصبح كلُّتنظيم بعض ا

 (2).إىل جتاوز مضمون الّدستور خاّصة بعد احلرب العاملية الثانية

لة يف حكمة احلديثة املتمّثته على إثر ظهور التنظيمات امُلد أهمّيبدأ الّدستور يفِقوقد 

ت بذلك املعامل السياسية على فطَغ ،املنضبطةاألحزاب القوية املنظمة املتماسكة و

ب إليها نَسسات السياسية الّدستورية ُتاملعامل القانونية، حيث أصبحت املؤّس

دون  ،ة من قبل اهليئات األخرى الفاعلة إلضفاء صفة الشرعية عليهاخَذّتالقرارات امُل

ن ّمضالّدساتري ال تت أّنذلك  ،من حيث الشكل إاّل اّتخاذهاأن تشارك يف 

 تاركة مسألة التفاصيل إىل الربملان أو احلكومة، كما أّن ،ةالعاّم ختصاصاتاال

ما أصبحت الواسعة على حساب احلكومة وإّن باالختصاصات ُعد تتمّتالربملانات مل تُع

(3)دة على سبيل احلصرّيقُم اختصاصاتها
ة العاّم األسسى املبادئ والقواعد ووال تتعّد، 

السُّلطة التنفيذية اليت تشمل  اختصاصيكون من  وما بقي ،للمواضيع احملّددة

ا ضاعف من مكانتها مّم؛  به الربملان د يف الّدستور و خيتصُّحدَّما مل ُي اختصاصاُتها

القيود  باستثناء ،خمتلف اجملاالت األوىل يف الدولة يف يف النظام وأصبحت السُّلطَة

مشاركة الربملان يف ممارسة بعض الّدساتري مسحت هلا  إّنبل  ؛الّدستورية القليلة

ها نتيجة عن املكانة اليت أصبحت تحتّل فضاًل ،ل يف التشريعد املتمّثاملقّي اختصاصه
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ا مّم ،ستها لُهئاور( زب الواحد أو التعدديةاحلنظام )إشرافها على احلزب الفائز 

هلا  شرف عليه احلكومة تابعًابل حزب ُتمن ِق حًارّشُم باعتبارهجيعل الربملاني 

إعادة ترشيحه ملنصب  ل على مكانته داخل احلزب و أَم حفاظًا ،توجيهاتهاب مقّيداو

 ،الفعلي هلا ا جيعل احلكومة هي صاحبة السُّلطة و املمارُسمّم ؛النيابة أو غريه

 .ر عنهاعبِّل إرادة الشعب وُيمثِّالربملان ُي قضي بأّنالّدساتري اليت َت لنصِّ خالفًا

التنظيم احلزبي إىل جانب وسائل اإلعالم املوجهة  أّن ُظيالَح :لليرباليةا األنظمةففي  :أّواًل

 ،ة على حساب الربملانكومات قوّييف ظهور ُح َبطغى على فكرة الدميقراطية، وتسبَّ

احلكومة الربيطانية  ُدجِن ،احلزب يف التصويت أعضاءباط ضنالذلك التنظيم و نتيجًةو

 نظرا ألّن ،(جملس العموم)على الربملان  سيطرٌةُمـ  حمافظة كانت أو عمالية ـمثاًل

نواب احلزب يف جملس  رئيس احلزب، وبالتالي فإّن نفُسُهاحلكومة هو هذه رئيس 

 (1).مون بالتصويت لصاحل سياسة احلكومةلَزُم ـ األغلبية لونميّث امادامو ـ العموم

س ماَرالسُّلطة ُت  برامج، فإّننظرا لكون دساتريها دساتريف: االشرتاكيةا يف األنظمة أّم: ثانيًا

 األحزابد أو يف حالة تعدُّ ،سواء يف حالة احلزب الواحد)بل احلزب من ِق ًافعلّي

ا مّم ـ، عليه دساتريها ثلما تنصُِّم ـ وليس من قبل الربملان( املوالية للحزب احلاكم

ب هو صاحواحلزب ( النواب أعضاء يف احلزب احلاكم)قضي على فكرة الربملان َي

التفسري اإلجيابي لشرعية احُلكم  خاّصة وأنَّ ،ةر عن اإلرادة الشعبّيعبِّادة وامُلالسّي

من أجل  ـ عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة ـ ه خمتلف الوسائل إلقناع الشعبومنِح

مبا  ن التعبري عن رأيه إاّلممعناه عدم متكينه  ؛سبقاسياستها املوضوعة ُم اعتناق

العمل إلقناع الشعب يقتضي السماح له بالتعبري  سة، وكذلك فإّنيتماشى وتلك السيا

ل جهة أخرى تدفعه إىل إقناع الشعب بسياسة مثِّأصبح الربملان ُي وإاّل ،عن رأيه

 .بلهاسبقا من ِقحّددة ُمُم
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السُّلطة  وإخفاءتستعمل تلك الوثيقة لتمويه  هاتأنظم فإّن ،الدول النامية أّما

كاجليش أو حزب  مٍةمنظَّ ٍةىل قّوإدة يف ذلك ستِنُم ،فئة أوبقة بل طة من ِقّدستِبامُل

(1)واحد مفروض على الشعب أو حزب مسيطر
هذا األسلوب من احُلكم  تناسية أّنُم، 

والوعي  التكنولوجيالدميقراطية والتطور العلمي و األفكارنتيجة  َعى وتراَجقد وّل

املرئية  االّتصالر وسائل اإلعالم وفضال عن دو الذي انتشر حديثا، السياسي والثقايف

ال للقضاء على مثل اليت أصبحت السالح الفّع االجتماعيواملكتوبة ووسائل التواصل 

وهو ما حدث فعال يف سقوط بعض األنظمة يف العامل العربي يف األلفية  ـهذه األنظمة 

ريق األقمار ذيعه عن طره و ُتنُشوما َتـ،  ...تونس، مصر، اليمن، ليبيا :مثلالثالثة 

يات فة للحقوق واحلّرواملمارسات املخاِل ،الصناعية من أخبار حول خمتلف األنظمة

 (2).رة يف الّدساتري وإعالنات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليميةاألساسية املقّر

 الّدساتري الليربالية والّدساتري االشرتاكية بنيأسباب االختالف : الثالثالفرع 

 إىل االشرتاكية بالنظر تالف بني الّدساتري الليربالية والّدساترياالخ أسبابز رُبَت

 .واملساواة ،ية املواطننيوحّر ،الدولة، والسُّلطة

 الدولة ية املواطنني وحقوقهم من اعتداءاتمحاية حّر إىليهدف  فالّدستور الليربالي .0

من اعتداءاتها  داألفراخطر دائم جيب محاية  بأّنهارب لدى الفقه الليربالي تعاليت ُت

الّدستور والفصل بني  مسّو مبدأجيب اعتماد  ولكفالة ذلكبه من ُسلطة،  ُعتمتَّتملا 

القوانني يف  أمسىفباعتبار الّدستور  عًا؛ا ومشروون احُلكم شرعيًّكن يأو (3)،السُّلطات

فهو  (أحكاَمهى تتخّط أنتها ُسلطة مهما كانت قّو ه ال جيوز ألّيّنأيعين )الدولة 

راد به ل بني السُّلطات الذي ُيصالف مبدأواعتماد ؛ لطة السياسيةللسُّ األعلى ُدملقيِّا

ها واستغّل إاّلزت السُّلطة يف يد شخص رّكته كلما ّنأالواقع من  أثبتهب ما جتنُّ
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 ،لذلك بًاوجتنُّ .يات الغريحّر وإلغاءتغيري  إىلي ا يؤّدمّم، نةمعّي أغراضلتحقيق 

ة واعتدال طاَفق َلا حيّقمّم ،لطة بني هيئات دستورية خمتلفةع السُّتوزَّ أنجيب 

 . ق رائحتها اجلميعيستنِشلويسمح لزهرة احلّرية بالتفتح  ،السُّلطة

للقوانني  لت وفقًاحكومة قانونية تشّك أي ،تكون حكومة الدولة مشروعة أنجيب و

الدولة شرعية  تكون حكومة أنجيب كما  ،الّدستور املوجود ألحكام وطبقًاالسائدة 

تكون سياسة  ،أدّق مبعنىو ،املواطنني أغلبيةها د سياسَتد وتؤيِّحكومة تساِن أي

ل حكومة تتحّو أنميكن  إذ أغلبيتهم؛ أواحملكومني  إرادةاحلكومة تتوافق مع 

 أواحملكومني  إرادةمع  اسياسته ض تعاُر بسبب حكومة غري شرعية إىل ةقانوني

د السُّلطة السياسية من القاعدة قيِّشروعية احلكومة ُتمرية نظ ّنإومن هنا ف أغلبيتهم؛

 .بواسطة الّدستور األعلىدة من وتكون مقّي

 إذ ،امّكستعمل كوسيلة حلماية احملكومني من احُلُي ه الّنإف االشرتاكيالّدستور  أّما .5

 .فراداألهو املساواة االقتصادية بني  ّرية بقدر ماليس احُل االشرتاكيهدف النظام  أّن

 ،لطتها عليهع لتدعيم ُسِضقدر ما ُوالدولة ِب للدفاع عن املواطن ضّد عفالّدستور مل يوَض

ما هي ّنإو ،ةّدستِبعتدية املالدولة االشرتاكية ليست تلك الدولة الليربالية امُل أّنذلك 

 ـشيوعية أواشرتاكية  ـ دولة الشعب إّنها ،مساواة االجتماعيةوسيلة للقضاء على الاّل

 :والقول بذلك يعين؛ حيث اخليارات والعامل السعيد والعصر الذهيب للبشرية

فق ل و عدَُّي األخرىجيب اعتبار الّدستور كباقي القوانني : و الّدستورّمرفض فكرة ُس ـ

منها ومن  أمسىفهو  ،(رادة الشعبية الذي يسن القواننيل اإلممثِّ) رادة الربملانإ

ادة السّي يات وحقوق املواطن ضّدّرستور ليس ضمان ُحفاهلدف من وضع الّد ،الّدستور

هيئة  أّيةمن  ُهل مسريَتعرِقحماولة ُت ّيأ ادة الربملانية ضّدالسّي ولكّن ،الربملانية

 .أخرىدستورية 
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 ـ نظريا فق ـ ة َزرّكاالشرتاكية ُم األنظمةالسُّلطة يف ّ نأل:نكار الفصل بني السُّلطاتإ ـ

 أوب تراِق أنهيئة  ألّية قُّوعليه فال حِي ؛الشعب إرادة ُدسِّجيف يد الربملان الذي ُي

 .ريدهاري اهليكلية اليت يقوم بها الربملان وُيغييد سياسة التقُِّت

ة املشروعية على احلكومة بواسطة التعديل الّدستوري، وهذا يعين فص إضفاءجيب  ـ

 ( 1).اشى والثورةتعديل عليه مبا يتم إدخالمع  الكالسيكي على الّدستور اإلبقاء

 (La constitution compromise) التوافقي الّدستور: الثالثاملطلب 

ُيعترب الّدستور التوافقي ُمحّصلة عّدة إرادات توافقية، أو ناتج تالقي هذه  

اإلرادات التوافقية جملموعة من األحزاب والتنظيمات واألجهزة يف الدولة وفّعاليات 

رادات الشعب السياسي، أو األّمة السياسية، أو حصيلة أخرى، وليس أبًدا ُمحّصلة إ

إمجاع شعب أو ُأّمة؛ ومع ذلك فإّنه يعكس التوازن الذي يضمن هلذا الشعب أو 

 .األّمة وجودها

وهناك صور معاصرة هلذا النم  من الّدساتري ومنها الّدستور السوداني، وقد يكون 

الدميقراطي  واالنتقالنسيقية احلّريات كذلك الّدستور العراقي ُمستقَبال؛ كما تقّدمت ت

باجلزائر بطلب دستور توافقي إثر التعديل اجلاري على الّدستور، إاّل أّن املشروع 

 .مازال قيَد الّدراسة ومل ُيفصل فيه من ِقبل السُّلطة احلاكمة

 كان غرَي ذلك  ، ولو"ُحكم عادل"منه إىل " ُصلح منقوص"ويرى البعض بأّنه أقرب إىل 

أّدى مهّمته، وبالرغم من اقتصار مصدر إنشائه على عناوين غري متثيلية وعلى عدم ملا 

وليس " التوافق السياسي:"إخضاعه لالستفتاء الشعيب، إاّل أّنه وبفضل اكتسابه لـ

 (2).الدميقراطي ـ لغياب عنصر االختيار الشعيب فيه ويف ُمؤسِّسيه ـ حيظى باالحرتام
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 ة الرئاسيريتاوالّدس ةربملاني الالّدساتري: املبحث اخلامس

ختتلف هذه الّدساتري باختالف األنظمة السياسية السائدة يف دول العامل؛ ففي 

النظام الربملاني حيث يُسود الّدستور الذي ُيحقِّق التوازن بني السُّلطة التنفيذية 

لطة أساسيًا يف السُّ والتشريعية، وَينتِخب الربملان رئيس الوزراء الذي ُيعترب عنصرا

بينما َيختلف األمر  ؛التنفيذية وحُيوز صالحيات واسعة مقارنة برئيس الدولة أو امللك

السُّلطة التنفيذية يف يد رئيس  يف النظام الرئاسي، حيث يُسود الّدستور الذي َيحِصُر

 .والفصل بني السُّلطات، ما عدا بعض االستثناءات الدولة

 الّدستور الربملاني   : املطلب األّول

أو  ـ َمِلكًا كان أو رئيسًا للجمهورية، خيتلف رئيس الدولة يف الّدستور الربملاني

ـ عن شخص رئيس الوزراء؛ فكالهما ُمتمّيز عن اآلخر بشخصيته  شابه ذلك ما

وقد اختلف الفقه حول ِنطاق دور كلٍّ منهما اّتساعًا وضيقًا،  وُسلطاته ومسؤولياته،

ُسلطة ِفعلية، أّما الو زارة يف النظام  د من أّيةفدور رئيس الدولة أدبي حمض جمّر

الربملاني فهي احملور الرئيسي الفّعال يف ميدان السُّلطة التنفيذية، حيث تتوّلى 

األساسي يف هذا امليدان وتتحّمُل املسؤولية، دون َسلب رئيس الدولة حق  العبء

 .ملانيةممارسته بعض االختصاصات اليت ُتقّررها بعض هذه الّدساتري الرب

 رئيس الدولة أو امللك يف النظام الربملاني يرأس وميلك ولكن ال يرى بعض الفقه أّن

وهي مهد النظام الربملاني باعتبار  حيكم، هذه القاعدة كان موطنها اململكة املتحدة،

امللك أو امللكة شعار ورمز لوحدة الدولة ووصلة احلفاظ على التعاون والتوازن بني  أّن

 (1).التنفيذية والتشريعية، وخيتلف األمر أحيانا يف دول أخرىالسلطتني 

 ه مع ذلكفرئيس الدولة هو الذي يعني رئيس الوزراء، والوزراء، ويقيلهم، ولكن حّق
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ليس ُمطلقا، بل يف الغالب مقيد بضرورة اختيارهم من زعماء حزب األغلبية يف 

ل ثقة الربملان وتستمر يف ، وتشكيل احلكومة حتى تكون حم(رئيس الوزراء)الربملان 

 (1).ت فيها على ذلكل جلسة يصوَُّطرحت الثقة بها يف أّو احُلكم، وإاّل

السائد يف النظام وختتلف احلكومة من حيث قوتها وضعفها تبعا للنظام احلزبي 

ل سُهَي إذ وحيث توجد الثنائية احلزبية، كما يف اململكة املتحدة،السياسي للدولة 

 (2).تشكيل أغلبية يف الربملان وبالتالي تكوين حكومة متجانسةحد احلزبني أعلى 

يصعب تكوين أغلبية برملانية تدعم مجاعة واحدة تنتمي  ،د األحزابفحيث تتعّد

ة نة من عّدوبالتالي تكون أمام ضرورة تشكيل حكومة ائتالفية مكّو ،حلزب واحد

 (3).أشخاص ينتمون إىل عدة أحزاب لتجد األغلبية يف الربملان

فالوزراء مبا فيهم رئيس الوزراء أعضاء يف الربملان، واألكثر من ذلك فهم مسؤولون 

التصويت ضدهم بسحب الثقة  مامّت وإذا مسؤولية فردية أو مجاعية أمام الربملان،

 .حيصل يف جملس العموم جيب عليهم التخلي عن السُّلطة، على سبيل املثال ما

بل الشعب نتخب مبعزل عن الربملان ومن ِقالرئيس ُي ّنإف ،الّدساتري الرئاسية يف أّما

األغلبية  ميكن عزله عن السُّلطة جملرد أّن مباشرة، فهو ليس عضوا يف الربملان، وال

ولكن يف الواقع قد يكون عضوا يف  ،(4)تت لسحب الثقة من سياستهيف الربملان صّو

حدة ة املّتلكاملمحزب سياسي بينما يكون حزب آخر يسيطر على الربملان، فدستور 

غلب دول الكومنولث مثل كندا واسرتاليا ونيوزيلندا أوأملانيا ومعظم الدول األوروبية و

 .كلها دساتري برملانية ،واهلند
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األساسي على انتخاب املستشار ـ رئيس السُّلطة التنفيذية ـ  القانون األملاني نّص فقد

االت إذا ما صوت بسحب الثقة الربملان يف بعض احله عن طريق الربملان، وقد يعزل

 شرتط يف الوزير أن يكونساتري بعض دول الكومنولث حيث ال ُيدعلى عكس  ،منه

 (1).على األقل فيها عمليا ه عضو دائمّنأالتشريعية على الرغم من  عضوا يف السُّلطة

 الّدستور الرئاسي: املطلب الثاني

الدستور  ىل األبرز عليأتي دستور الواليات املتحدة األمريكية ليشكل املث

ويشهد تطبيقا  ،(الربملاني)شعبية من سالفه  قّلأالرئاسي، وهذا النوع من الّدساتري 

ز بكل وضوح بني مّيالّدستور األمريكي ُت فنصوص له يف دول أمريكا اجلنوبية؛

الصالحيات التشريعية للرئيس والصالحيات التشريعية للربملان، أمّا السُّلطة القضائية 

 .لة بقانونة احملاكم املشّكليا وبقّيّكز بيد احملكمة االتحادية الُعفترت

 جملس النواب وجملس: فالسلطة التشريعية املتمثلة يف الكونغرس تتألف من جملسني

تنظيم من كل والية وميلك صالحيات معينة كالشيوخ الذي يتألف بدوره من عضوين 

 ،أّما رئيس الدولة( 2)...الرسوم التجارة الداخلية واخلارجية وإعالن احلرب وفرض

فهو القائد العام للقوات املسلحة وله صالحيات عقد املعاهدات الدولية، وتعيني 

السفراء والضباط والقضاة وضمان حسن تنفيذ القوانني، ولكن صالحية عقد املعاهدات 

وتعيني كبار موظفي الدولة جيب أن متارس مبشورة جملس الشيوخ، والرئيس قد 

اعرتاضه ميكن جتاوزه  رها الكونغرس، ولكّنأيضا عن املصادقة على الئحة مّر ميتنع

 )عن طريق أغلبية الثلثني 
 

 (.النواب والشيوخ)يف كال اجمللسني ( 

وقد نص الّدستور على عزل الرئيس عن طريق جملس النواب وحماكمة جملس 

تها املاّدة اليت تبّن ّنأ ، حيث...الشيوخ له عن جرمية اخليانة والرشوة واجلنح
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يف ( 1) م0571سنة  "نيكسون"بعزل الرئيس  اللجنة القضائية يف جملس النواب املتعّلقة

قانوني على مكاملات احلزب الدميقراطي الـ املتعّلقة بالتصنت غري  "رغيتتو"قضية 

اهلاتفية وحماولة تزوير االنتخابات الرئاسية ـ أّدت إىل النيل من الرئيس األمريكي 

 .(2)"بإجراءات العزل" دا بعدما كان مهّد م0571أوت  5 النهاية، حيث استقال يف يف

يف قضية التحرش اجلنسي  الشيوخ أمام جملس" بيل كلينتون"كما امتثل الرئيس 

 (3).لتوظيف يف البيت األبيضلب كانت تتدّر "مونيكا لوينسكي"على فتاة تدعى 

 ق إاّلطبَُّت ها الحجم ُسلطة العزل هذه، فإّنه مهما يكن مقدار وّنأ وجيدر التنويه إىل

ع بها الربملان يف ها ختتلف متاما عن ُسلطة العزل اليت يتمّتّنأو ،يف ظروف استثنائية

 (4).الربملانية الّدساتري

طبيعة  ودستورا ذ م0521كما اعتمدت اجلمهورية الفرنسية اخلامسة سنة 

 فكلٌّ؛ الربملاني جانب مالمح الّدستور مزدوجة تربز فيه مالمح الّدستور الرئاسي إىل

وميكن للجمعية ، من رئيس الوزراء واحلكومة مسؤولون أمام الربملان عن أعماهلم

أو عدم املوافقة على  صدر الئحة اللوم للحكومة بأغلبية أعضائهاالوطنية أن ُت

 ،ريةم على إثرها رئيس الوزراء استقالة حكومته إىل رئيس اجلمهوقدِّبرناجمها، وُي

ن الّدستور وهذه إحدى خصائص الّدستور الربملاني، ولكن من جهة أخرى تضّم

 م0525األمر سنة  لق يف أّوُطبِّ، أساسيا من مبادئ الّدساتري الرئاسيةالفرنسي مبدًءا 

نتخب الرئيس لعهدة سباعية من ُي إْذ، "ديغول"مها اجلنرال بعد عملية استفتاء نّظ

احملافظة على استقالل  حت له صالحيات متثلت يفُمن ، كماطرف الشعب مباشرة

 (5).أّنه القائد العام للقوات املسلحةو ،وضمان الوفاء بااللتزامات الدولية ،فرنسا
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 الّدستور الرئاسي الربملاني: املطلب الثالث

الربملاني إىل جانب  طبيعة مزدوجة تظهر فيه مالمح الّدستور وهو دستور ذ

 رأسنيتتكون من  اليت تنفيذيةبثنائية السُّلطة ال يأخذ الذي الرئاسي مالمح الّدستور

 (2).أمام الربملان ةحلكومة مسؤولوا، (1)ةهما رئيس اجلمهورية واحلكوم

رت اجلمعية الوطنية اقرتاح توجيه اللوم للحكومة بأغلبية ذا ما مّرإ، ففي فرنسا

م قّدة أن ُتكان على هذه األخريها، أو مل تصادق على برناجم ،مجيع أعضائها

 (3).استقالتها إىل رئيس اجلمهورية

  عمل حكومته على اجمللس الشعيب ض الوزير األّول خمّطعر َيفا يف اجلزائر أّم

م الوزير األّول استقالة قدُِّي ،هذا األخري على املخط  ةالوطين، ويف حالة عدم موافق

(4)حكومته لرئيس اجلمهورية
من اجمللس الشعيب  كما ميكن أن يطلب الوزير األّول، 

م الوزير األّول قدِّو يف حالة عدم املصادقة على الئحة الثقة، ُي ،الوطين تصويتا بالثقة

 (5).استقالة حكومته

 مل يأخذ بالنظام الربملاني بشكل كامل، إذ خرج عليه اتريالّدس من فهذا النوع

نظام لار يف شأنها األخذ بيف مسألة دور واختصاصات رئيس اجلمهورية، فقّر

كما يقضي بذلك  مسيةاشرفية أو ُسلطة رئيس اجلمهورية ليست  ذلك أّن ؛الرئاسي

جوهر النظام الربملاني، بل على العكس رئيس اجلمهورية هنا ميارس اختصاصات 

 (6).يف نطاق السُّلطة التنفيذية، وذلك طبقا للّدستور ةفعلي

 قبُِّط ،ساتري الرئاسيةمن مبادئ الّد اأساسي ءامبد يف فرنسا الّدستور نتضّميو
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حيث ينتخب  ،بعد عملية استفتاء دعا هلا اجلنرال ديغول م0525األمر سنة  أول

. (1)عن طريق االقرتاع العام املباشر والسري( سبع سنوات)الرئيس لعهده سباعية 

أحكام أخرى  ـ صراحةـ  إّياهالرئيس باإلضافة إىل السُّلطات اليت ختّوهلا  عيضطلو

 : والصالحيات التالية ر بالسُّلطاتيف الّدستو

 .يسهر على احرتام الّدستور. 

 .استمرار الدولةيضمن و ،يضمن عمل السُّلطات العمومية بانتظام .

 .وحدة الرتاب الفرنسي واحرتام املعاهداتوحيافظ على االستقالل الوطين . 

أعضاء احلكومة ن ه بتقديم استقالة حكومته، ويعّيوينهي مهاّم يعني الوزير األّول .

 .وينهي مهامهم بناء على اقرتاح الوزير األّول

 .ةاجلمعية الوطني ّلوحُييرأس جملس الوزراء ويصدر القوانني بعد املصادقة عليها، . 

 .ع األوامر واملراسيميوّق. 

 .له حق إصدار العفو. 

 (2).يتسّلم أوراق اعتماد السفراء. 

 .الدولية بااللتزاماتيضمن الوفاء . 

 القائد العام للقوات املسّلحة هوو.

 هـة، بالرغم من أّنـة اخلارجيـأن يكون هو املسؤول عن السياس وبناء عليه، ُيفرتض

 منهما غري واضحة غري أّن صالحيات كّل ،مع الوزير األّول االختصاصهذا  يتقاسم

                                                           
يريك ابرندت،املرجع السابق، ص. 1  .12ا 

 .وما بعدها 51م، املرجع السابق، ص5101م  دس تور فرنسا، طبعة  07، 01، 01، 05، 01، 5، 1، 2: املواد. 2
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 .منهما تحديد مسؤولية كّلب بشكل يسمح

 غري أّنه دولة،الرئيس رئيس الفرنسي ال ُيعّد أ،.م.ووكما هو عليه احلال يف 

يتقاسم رئاسة السُّلطة التنفيذية مع الوزير األّول، وهذا التقاسم قد يواجه صعوبات 

حدث  كما، نيخمتلف حلزبنيمن الرئيس والوزير األّول ينتميان مّجة إذا ما كان كّل

 (1)."جاك شرياك"والرئيس  "ريانيتفرانسوا م"يف عهد كل من الرئيس 

اليت ) دستور من الّدساتري ن املشّرع الّدستوري اجلزائري كّلضّم يف اجلزائر، فقد أّما

السُّلطة ( عرف بالّنظام الشبه رئاسياعتمدت النظام الرئاسي الربملاني أو ما ُي

حيث ، (2)(أو الوزير األّول)رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة : رأسنيب التنفيذية

 ،(سنوات2)الشعب ولعهدة رئاسية مخاسية نتخب رئيس اجلمهورية من طرف ُي

 م0521ماعدا دستور  ،دساتري اجلزائر يف كّل أوالًّ ارئيس حكومة أو وزيرويعيِّن 

 (3)(.اجمللس التأسيسيحيث مّت تعيني رئيس احلكومة من قبل )

اجمللس  لَِّحَك ـلطات ُسمن خّوله الّدستور ما  ميارس رئيس اجلمهورية إضافة إىلو

 :السُّلطات والصالحيات التالية ـ انتخابات مبّكرة إجراءطين والدعوة إىل الشعيب الو

 .حيمي الّدستورو ميّثل الّدولة داخل البالد وخارجها. 

 .ى مسؤولية الدفاع الوطينيتوّلويتوّلى القيادة العليا للقوات املسلحة للجمهورية، . 

 .ههايقّرر السياسة اخلارجية لألّمة و يوّج. 

 .س الوزراءيرأس جمل. 

 .و ينهي مهامهموأعضاء احلكومة ( ونائبا أو عّدة نواب له) يعّين الوزير األّول. 

                                                           
يريك ابرندت،. 1  ..12املرجع السابق، ص ا 

 .هذه التسمية ختتلف م  دس تور لآخر. 2

 .م يف املباحث الالحقة0521انظر دس تور . 3
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 .ع املراسيم الرئاسيةيوّق. 

 .العفو إصدارله حق . 

 .ربم املعاهدات الدوليةُي. 

يتسلم وعّين سفراء اجلمهورية واملبعوثني فوق العادة إىل اخلارج وينهي مهامهم، ُي. 

 .مهامهم إنهاءملمثلني الدبلوماسيني األجانب وأوراق أوراق اعتماد ا

 .سّلم أومسة الدولةُي. 

 (1).ن يف الوظائف املدنية والعسكرية للدولةعيُِّي. 

يف  (سابقا رئيس احلكومة)لوزير األّول ل ميكن له أن يفّوض جزءا من صالحياتهكما .

م املعّدل يف 0552دستور ها حمّددة حصريا يف لكّن م،0552دستور و م0572دستور 

 :كاآلتي م0515ويف دستور م 5111

 .احلكومة أعضاءيوّزع الصالحيات بني . 

 .يرأس جملس احلكومة. 

 .يسهر على تنفيذ القوانني والتنظيمات. 

 .ع املراسيم التنفيذيةيوّق. 

ن يف وظائف الدولة، ويسهر على حسن سري اإلدارة العمومية اليت أضافها عّيُي. 

 (2).م0552دستور 

                                                           
ل بقانون 0552م  دس تور  77املاّدة . 1  .1م، ص5111نومفرب  02بتارخي  21يدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد املتضّم  تعديل ادّلس تور، اجلر  05ــ11م املعدَّ

ىل أ نّ . 2 ّوضت مبوجب التعديل ادّلس توري دلس تور  002املاّدة  جتب ال شارة ا  ّوضت كام يأ يت0511نومفرب  1م، املوافق عليه مبوجب اس تفتاء 0572قد ع ّدلت وع   :م، وع 

اّيه رصاحة أ حّكٌم أ خرى يف ادّلس تور، الصالحيات املذكورة أ عالهميار س رئيس احلكومة، زايدة عىل ال " ّولها ا  لطات اليت خت  م املعّدل 0552م  دس تور  12املاّدة ". سُّ

 .11، املرجع السابق، ص15ــ11: مبوجب قانون رمق
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رئاسة السُّلطة التنفيذية مع الوزير األّول  (حبّصة األسد)رئيس اجلمهورية  ويتقاسم

ألّن النظام ليس مستعّدا لتقّبل التعّددية الفعلية يف القرار والرقابة،  ،(رئيس احلكومة)

عنه  نجرُّبدال من احلكومة الربملانية، مّما َي لذلك فّضل أن تكون احلكومة رئاسية

تدرجيي إىل النظام الرئاسي الذي يفرتض إنشاء آليات رقابة وتوازن بني االنتقال ال

(1)رئيس اجلمهورية والربملان واستبعاد احلكومة
عبد "كما حدث يف عهد الرئيس ؛ 

أمحد "حيث استوىل على صالحيات رئيس احلكومة التكنوقراطي  ،"العزيز بوتفليقة

(2)إىل االستقالة ا دفع بهذا األخريمّم ،"توريبن ب
علي بن "رئيس احلكومة وكذلك ؛ 

 (3).واستقال هو اآلخر ،شغل هذا املنصب بدون صالحياتالذي " فليس

يف غياب  ،احلزب احلاكم أو أحزاب التحالف على األغلبية يف الربملانإّن حيازة 

 يف الرئيس دون اختالل سّهل مهاّمُي ،برملانية أغلبيٍة ذوعارض ُم حزب سياسي قوّي

 (4).حدوث أزمة دستورية مينعومن مّثة  ،لطات العامةتوازنات السُّ

ح حنو الّدستور الرئاسي من يرتّن م5111فالّدستور اجلزائري وخصوصا بعد تعديل 

اب ّتحسب بعض الُك النم  اجلزائري وليس من النم  األمريكي، وميكن منذجته

 (5).ضمن الّدساتري الرئاسية املغلقة

 

                                                           
، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة احلاج (القانون العامأ طروحة لنيل شهادة ودكتوراه العلوم يف )، "الصالحيات الترشيعية لرئيس امجلهورية"دلل لوش ، . 1

 .117م، ص5100/5105خلرض ابتنة، الس نة اجلامعية 

 .م5111أ وت  52م، ا ىل غاية 0555ديسمرب  51أ محد ب  بيتور، رئيس احلكومة م  . 2

 .م5111ماي  12أ وت، ا ىل غاية  52عّل ب  فليس، رئيس احلكومة م  . 3

 .م، ا ىل هناية العهدة الثالثة5111يس، م  التحالف الرئا. 4

 .121مولود ديدان، املرجع السابق، ص.5
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 الّدساتري يف األنظمة السياسية اجلزائرية وتعديلها :لثانيالباب ا

اجلمهورية اجلزائرية وتعديلها، حيث عرفت  دساتري هذا الباب نعاجل يفس 

نظام النظام االشرتاكي و: اجلزائر يف تارخيها املعاصر مرحلتني من األنظمة السياسية

 .االنفتاح االقتصادي

ول منهما للدساتري يف ظل النظام االشرتاكي وقد ضّمنا هذا الباب فصلني، خّصص األ

 االنفتاح االقتصادينظام واحلزب الواحد، بينما خّصص ثانيهما للدساتري يف ظل 

 .الذي يتبنى التعددية احلزبية واقتصاد السوق وتكريس دولة القانون
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 يف ظل النظام االشرتاكيوتعديلها الدساتري : الفصل األول

نعّرج على نوع  ثّم إىل فكرة الّدستور وظهوره يف اجلزائر ق يف هذا الفصلنتطّر 

خاص من الدساتري، وهو الدستور الربنامج الذي يطغى عليه الطابع اإليديولوجي يف 

إلعالن اووقوفا عند  ،م0521النظام االشرتاكي واحلزب الواحد، مرورا بدستور 

م، وما جرى 0572 وصوال إىل دستور،وامليثاق الوطين ثّمم،0522الدستوري لسنة 

 .من تعديالت اعليه
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 وظهوره يف اجلزائر  الّدستورفكرة  :األّولاملبحث 

فعل  دستور مكتوب يف املستعمرات الربيطانية بأمريكا الشمالية كرّد أّول ظهر

 .جنليز يف النصف الثاني للقرن الثامن عشرالنفصال عن اإلعلى ا

عند  ًاأساس جدتوظهورها ُوتور املكتوب فكرة وضع الّدس ّنإف ،ا بالنسبة للجزائرأّم

ابتداء من عشرينيات القرن العشرين  "جنم مشال إفريقيا"وخاّصة  ،احلركة الوطنية

لنجم مشال  وامتدادًا اًلتحّو لكََّش الذي "ب الشعب اجلزائريزح"عند  ثّم، (م0551)

حزاب إىل جانب األ ،"حزب حركة االنتصار للحريات الدميقراطية" ثّم، إفريقيا

 (2).خاّصة بعد احلرب العاملية الثانية (1)"فرحات عباس"عمها واحلركات اليت تّز

 تطور النظام السياسي والّدستوري اجلزائري خالل الثورة : املطلب األّول

دستورا مكتوبا يتضمن جمموعة من املبادئ  م0521ل نوفمرب عترب بيان أّوُي

والدولة  م ـ0521ليت اندلعت ليلة أول نوفمرب ا ـواألحكام املتعّلقة بالثورة التحريرية 

إقامة الدولة اجلزائرية الدميقراطية " :على حيث نصَّ ،اجلزائرية بعد االستقالل

إقرار وضمان احلقوق ، و(3)"ضمن إطار املبادئ اإلسالمية ،سيادةالاالجتماعية ذات 

 : اجلزائر هيوضعت يف" وثيقة دستورية"ل أّو وميكن القول أّن .واحلريات األساسية

سنة  ضعت ُووهي عبارة عن دستور مؤّق ،"املؤسسات املؤقتة للدولة اجلزائرية"

اإلعالن عن إعادة  من طرف اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية بعد أن مّت م0525

العمل به  واستمّر ،اجلزائر فرنسية أّن تزعم وكانت فرنسا ،إقامة الدولة اجلزائرية

 (4).بعد االستقالل م0521إىل غاية إعداد دستور 

                                                           
الل، تويف قبعد ال س تزعمي س يايس جزائري، مؤسس الاحتاد ادلميقراط  للبيان اجلزائري، أ ّول رئيس للحكومة اجلزائرية للمؤقتة، انتخب رئيسا للمجلس التأ سييس . 1

 .م0512س نة 

 .001، 015صع السابق،ص رشيط، املرجال مني . 2

 .م0521نومفرب أ ّوليف  الشعب اجلزائريته الكتابة العامة جلةهة التحرير الوطين ا ىل ل نداء ولّه أ وّ  نّص . 3

 .001، صاملرجع السابق ،ال مني رشيط. 4
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 سات الثورة املسلحة مؤّس :لاألّوالفرع 

دت ّسحيث َج، عترب مؤمتر الصومام مبثابة املنعرج الرئيسي للثورة التحريريةُي

ذاته  عقد املؤمتر يف حّد كما أّن ،ريسات للعمل التحّرر التنظيمية واملؤّسقراراته األُط

      الذي انعقد بتاريخ  معن مؤمتر الصوما ضمتّخ؛ وكبريا للمستعمر يًايعترب تحّد

ل مرة ّوألشرت وُن م،رفت بأرضية مؤمتر الصومالة من القرارات ُعم مج0522أوت  51

مفاجأة  م، وكان0522يف الفاتح نوفمرب ( جريدة اجملاهد) يف صحافة الثورة آنذاك

 :وقد اشتملت هذه املقررات على ما يلي .(1)للُسلطات االستعمارية

 املبادئ التنظيمية  :الثانيع الفر

وضع مبادئ سياسية يتحّدد من خالهلا العمل الثوري  محاول مؤمتر الصوما

 :املبادئبصورة واضحة املعامل وكانت أشهر هذه 

 .مبدأ أولوية السياسي على العسكريـ 

 .ـ مبدأ أولوية الداخل على اخلارج

 .مبدأ القيادة اجلماعيةوـ 

 الفصل بني إىلانتقل واضعو مقررات املؤمتر  ،ة للعمل الثوريبعد وضع املبادئ العاّمو

 ، أالدة الصالحيات ومتكاملة يف الغاياتسات حمدَّوذلك بإحداث مؤّس ،السُّلطات

 (2).ح مبختلف أوجههوهي دعم الكفاح املسّل

 (C.N.R.A)اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية :الفرع الثالث

 الذي ميكن وصفه، (1)"طين للثورة اجلزائريةاجمللس الو" س مؤمتر الصومامّسَأ

                                                           
 .00، 01ص ص م،5101أ وت  5 ،111العدد، اجلزائر رات العسكريةسة املنشو مؤسّ  ،جمةل اجلندي ،املنعطف احلامس للثورة التحريرية :قرارات مؤمتر الصومام ،خادل حيواين. 1

 .00ص املرجع نفسه،. 2
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، والتشريعية كان أشبه ما يكون بالسُّلطة التأسيسية إْذ، بربملان الثورة التحريرية

 (.مؤقتون 07دائمون و 07)ا عضو 11 :ـد عدد أعضائه بّدُحو

 (C.C.E)  جلنة التنسيق والتنفيذ :الفرع الرابع

ن وتتكّو م،0522أوت  51ّول املنعقد يف بل املؤمتر األمن ِق هذه اللجنة نشئتُأ

وهي النواة أو اجلهاز التنفيذي للثورة التحريرية  ،البداية يفأعضاء  (2)مخسة من 

ت عضويتها إىل العناصر البارزة من قدماء كّلُوو ،ومركز اختاذ القرارات احلامسة

 (2).مفجري الثورة املشهود هلم بالكفاءة السياسية والعسكرية

أوت  57بل اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية بعد اجتماع ه اللجنة من ِقخبت هذانُت

عالن عن احلكومة املؤقتة للجمهورية اإلإىل غاية تشكيل و م، وبقيت تعمل0527

 (3).م0521سبتمرب  05اجلزائرية بتاريخ 

 القرارات التنظيمية  :اخلامسالفرع 

 حيث ،قرارات تارخييةعن  ـ من الناحية التنظيميةـ أسفرت أعمال املؤمتر 

الوالية  :وهيمناطق  (2)واليات بدال من ( 2)عيد تقسيم الرتاب الوطين إىل ستة ُأ

 ،"منطقة القبائل"الثالثة  ،"الشمال القسنطيين"الثانية  ،"أوراس النمامشة"األوىل 

، "الصحراء"السادسة ، و"لوهرانياالقطاع "اخلامسة  ،"العاصمة وضواحيها"الرابعة 

ت، كّل ناحية إىل قسماو ،منطقة إىل نواحي كّلو ،والية إىل مناطق كّل متّسُقو

 (4).واليةّ كلالنطاق اجلغرايف وضبطت احلدود اإلدارية ل َدحدَّذا َتكوه

 احلكومة املؤقتة ودورها يف التفاوض  :املطلب الثاني

 ةـة املؤقتـاء تشكيل احلكومـوج، ة التنسيق والتنفيذـالتخلي عن جلن لقد مّت
                                                                                                                                                                          

 .151ص ،املرجع السابق ،مولود ديدان. 1

 .01،00، ص صاملرجع السابق ،خادل حيواين. 2

 .151ص ،املرجع السابق ،مولود ديدان. 3

 .00، 01ص، ص املرجع السابق ،خادل حيواين. 4
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سبتمرب  05تأسيس احلكومة املؤقتة يف  وميكن القول أّن ،للجمهورية اجلزائرية

 (1)ـ مؤسسات جبهة التحرير الوطينوسات الثورة مع باقي مؤّس ًاعطبـ  كّلش م0521

حتى تحرير الرتاب  ،ل ُسلطة مركزية متثل السُّلطة التنفيذية للدولة اجلزائريةأّو

بل اجمللس نت احلكومة املؤقتة من ِقّيوقد ُع ،يةسات الّدستورالوطين وإرساء املؤّس

 (2).يف مفاوضات إيفيان مع السُّلطات الفرنسية ًاولعبت دورا مهّم ،الوطين للثورة

 (GPRA) احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية :األّولالفرع 

ذلك مبثابة  دَّوُع ،عثت الدولة اجلزائرية من جديدتة ُببإنشاء احلكومة املؤّق

خذتها فرنسا اليت اّت القرارات ، وماعن استقالل اجلزائر ـ وبإرادة منفردةـ الن إع

 .ة اجلزائريةلثر منشئ للدوأقرارات كاشفة لواقع موجود وليس هلا أي  بعد ذلك إاّل

 حًاقرت ل من ضغ  الثورة ُمّلقحاول أن ُي ،السُّلطة يف فرنسا "ديغولشارل "ي توّل وبعد

جل أمن  ًاوتفاوض، " Plan de Constantineمشروع قسنطينة " مّيمشروعا تنمويا ُس

كوا قادة الثورة الذين متّس طرففض االقرتاح من فُر ،لم الشجعانوقف القتال وِس

لي اجلبهة وليس مع واملفاوضات املباشرة مع ممّث ،باستقالل اجلزائر اًلباالعرتاف أّو

(3)املنتخبني يف اهليئات الفرنسية
أن يعيد النظر يف  "ديغول"ى ة كان علمّثومن ، 

التحول يف خطابه املذاع ُة فكانت نقط ،سياسته اجتاه الوضع السائد يف اجلزائر

ه لكّن ،تقرير مصريه الشعب اجلزائري يف أين اعرتف حبّق م،0525.15.02بتاريخ 

ومع ذلك اختذت  ،غامضة تتعّلق بوقف إطالق النار وإجراء االستفتاء ًاه شروطضمّن

ومن حيث  م؛0525.15.51بتاريخ  "فرحات عباس"يف تصريح  اجيابيًا قفًااجلبهة مو

بتوضيحات كافية حول شروط وقف  طالبتحتى ال يضعف موقفها دوليا واملبدأ 

                                                           
ىل بوتفليقة م  برب ،مصطف  مهييس. 1  .51ص م،5100 ،اجلزائر ،للطباعة والنرش والتوزيع ادار هوم ؟،كيف حتمك اجلزائر :روس ا 

2. Med Tahar ben Saada, le régime politique algérien de la légitimité historique à la légitimité constitutionnelle, ENAL Alger, 

Algérie, 1992, p30. 

 .12ص م،5101 ،اجلزائر( ج.م.د) ،اجلزء ال ّول :النظام الس يايس اجلزائري ،سعيد بوالشعري. 3
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(1)طرح للتفاوضالقتال واملواضيع اليت سُت
سياسيا ـ والقضية  احلني ومنذ ذلك، 

 .ها عسكرياّدبقيت مستمرة على أُش وجزر، لكّنها بني مّدـ ودبلوماسيا 

 دور احلكومة املؤقتة يف التفاوض  :الثانيالفرع 

جعل احلكومة  م0521د العسكري على السُّلطة املركزية يف جانفي التمّر إّن

(2)الفرنسية يف موقف ضعيف أمام مطالب جبهة التحرير الوطين
 "ديغول"ا دفع مّم، 

 مع عدادا للتفاوضاست وبدت فرنسا أكثَر ،عالن عن رغبته يف التفاوضاإلىل إ

 املفاوضات لكّنم، 0520يف جوان  "إيفيان"وهو ما مت فعال يف مدينة  ،تةاحلكومة املؤّق

أن ة أخرى إىل فت مّرتوّق ثّم، جويلية من نفس السنة 51أنفت يف اسُت ثّم، توقفت

 05إىل  00من  *"Les Roussesروسلي "مدينة  ية يفشرع الطرفان يف مفاوضات سّر

 .م0525 فيفري

مسألة  ها أنّّعلى الرغم من التصرحيات الفرنسية يف هيئة األمم املتحدة اليت مفاُدو

املفاوضات اليت أجرتها مع أعضاء احلكومة املؤقتة  فإّن ،اجلزائر هي مسألة داخلية

فة من اجمللس الوطين للثورة املؤسسة العليا للجبهة واملعربة عن إرادة الشعب كّلاملـ 

ـ أتت مثارها، ومتّثل ذلك  له واملعرتف بها من قبل عدد من الدولوسيادته واملمثلة 

اليت قررت إنشاء حكومة مؤقتة للجمهورية ـ جلنة التنسيق والتنفيذ يف قيام 

 اإلعالن االنفراديبوبتفويض من اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية  ـ اجلزائرية

 (3).ئريةإجراء فرنسي منشئ للدولة اجلزا كّللالستقالل والرافض ل

 املرحلة االنتقالية  :الثالثاملطلب 

 قحّق، ةـة عظيمـة وسياسيـارات عسكريـبانتص م0521ورة نوفمرب ـت ثـجّوُت

                                                           
 .17ص السابق،املرجع  ،اجلزء ال ّول: النظام الس يايس اجلزائري ،سعيد بوالشعري. 1

 .رسايف احلدود اجلنوبية الرشقية مع سوي  (Bourgogne-Franche-Comté)يف منطقة  (Jura)بّلية فرنس ية تقع يف عامةل جورا  *

 .17ص السابق،املرجع  ،اجلزء ال ّول :النظام الس يايس اجلزائري ،سعيد بوالشعري. 2

 .11ص ،املرجع نفسه. 3
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نها بيان أول نوفمرب التارخيي شعب من خالهلا معظم أهدافه األساسية اليت تضّمال

ب حيث اعرتفت فرنسا االستعمارية للشع ،الشهرية "إيفيان"دتها اتفاقيات وجّس

 (1).حدته الرتابية واإلقليميةواجلزائري بسيادته الكاملة واستقالله السياسي يف إطار 

نقل  غايةإىل  م0525مارس  05: يفاملرحلة االنتقالية من تاريخ وقف القتال  ومتتدُّ

ل باستالم انتخاب اجمللس التأسيسي املخّو حنيي ، أالسُّلطة إىل اجلزائر املستقلة

واإلشراف  ،تة إدارة شؤون البالدى ُسلطة مؤّقل هذه الفرتة تتوّلوخال. هذه السُّلطة

 ،وانتخاب اجمللس التأسيسي ،وتنظيم استفتاء تقرير املصري ،على توقيف القتال

أشهر  2 ، ملّدةوذلك تحت القيادة الفرنسية وهيئة تنفيذية مؤقتة وحمكمة لألمن العام

 (2).(بعده 1االستقالل و قبلأشهر  1)

 هيئات املرحلة االنتقالية  :ّولاألالفرع 

ف برعاية كّلزيادة على املندوب السامي الفرنسي املـ ن هيئات هذه الفرتة تتكّو

اليت ـ  تةمن اهليئة التنفيذية املؤّق ـ اجلمهورية الفرنسية خاّصة األمن والدفاع مصاحل

وتضع  ،فظ األمن العامتحو ،تسهر على الشؤون العامة يف اجلزائر وتسيري إدارتها

 .وحمكمة النظام العام ـ م االستفتاء وتنفذهوتنّظ ،األمن والشرطة اتفها قوتحت تصّر

 تشكيل اهليئة التنفيذية املؤقتة: الفرع الثاني

تتوىل احلكومة املؤقتة : "يف إحدى بنودها على "يفيانإ"اتفاقية  تنّص 

ضاء اهليئة للجمهورية اجلزائرية واحلكومة الفرنسية باتفاق بينهما تعيني أع

(3)."..تةاملؤّقالتنفيذية 
 

 ةــل اجلمهورية مع احملافظ السياسي ممّثـسم السُّلطااليت تتق، ةـوتتكون هذه اهليئ

                                                           
 .001ص م،0552 ،اجلزائر ،منشورات املتحف الوطين للمجاهد ،املرحةل الانتقالية للثورة اجلزائرية ،رمضاين عبد الكرمي. 1

 .000ص نفسه،املرجع . 2

 .005ص نفسه،املرجع . 3
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 "عبد الرمحان فارس"ن ّيحيث ُع ،(1)من الرئيس ونائب له وعشرة أعضاء الفرنسية،

 .نائبا له ممثال عن األقلية األوروبية "روجي بوت"رئيسا و

 م0525برنام  طرابلس : بعاملطلب الرا

إىل العاصمة  م0525ماي  52أعضاء اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية يف  هجّتا

وتزامن  ،تحت رعاية جملس الثورة بطرابلس ومّت ذلك( 2)،الليبية طرابلس لعقد املؤمتر

مبا فيهم أعضاء اجمللس ـ ة قادة الثورة مع كاّفحيث ُج ،مع املرحلة االنتقاليةذلك 

وكبار  ،وأعضاء قيادة أركان جيش التحرير ،وأعضاء احلكومة املؤقتةـ،  ذاته

 ةصت لدراسوالي أسبوعني خّصحأشغال املؤمتر  تاستغرق، ولني املعتقلنيؤواملس

 . البالد لتحقيق االستقالل التامأوضاع الثورة وكيفية اإلقبال على االستقالل وتسيري

 ميثاق طرابلس: األّولالفرع 

جريت حيث ُأ ،"الدميقراطية الشعبية الثورة"هذا امليثاق تحقيق  ن اهلدف منكا

 ،لمؤمترلخر جلسة آوذلك يف  ،التصويت واملصادقة على برنامج طرابلس عملية

الذي تناول موضوع ( 3)عترب ذلك مبثابة ميثاق الثورةاو األخرى،باإلضافة إىل األهداف 

، ع أبعادها السياسيةيماملقبلة على االستقالل جب تنظيم الدولة اجلزائرية

فضال عن تقييم أوضاع البالد وبناء حزب جبهة  ،الثقافية واالقتصادية، االجتماعية

 (4).التحرير الوطين لقيادة املسرية وتأطري اجلماهري لتحقيق أهداف الثورة

الربنامج االستعماري الذي ساهمت يف  لىفعل ع كان برنامج طرابلس مبثابة رّد وقد

اتفاقيات "ذلك بونعين  ،الفرنسية خدمة ملصاحلها االستعماريةوضعه احلكومة 

ها ولو أّن ،جوالت من املفاوضات ةبعد عّد م0525.15.01ع عليها يوم ّقاليت ُو "أيفيان

                                                           
 .17، 12ص ص ،املرجع السابق ،اجلزء ال ّول :النظام الس يايس اجلزائري ،سعيد بوالشعري. 1

 .571ص م،5111 ،اجلزائر ،ANEPمنشورات  ،وراس التارخينيمذكرات أ خر قادة ال   ،الطاهر الزبريي. 2

 .25، 20ص ص م،5111 ،توزيع اجلزائرادلار العمثّانية للطباعة والنرش وال  ،النظام ادّلس توري اجلزائري ،العيفا أ وحيىي. 3

4. Med Tahar Ben Saada, Op.cit, P44 et P50. 
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حيث اعرتفت مبوجبها احلكومة الفرنسية  ،للشعب اجلزائري سياسياتعترب انتصارا 

جبهة التحرير )الشرعي ود الوحي هلمّثوتفاوضت مع ُم ،بكيان الشعب اجلزائري

 .ُممثَّاًل يف احلكومة املؤّقتة (الوطين

جاءت ، وفيه وانتصارا للثورة اجلزائرية ،لوجيايوبرنامج طرابلس مكسبا أيد عدُّوُي

 َثتحّد ، حيث"جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةا: "ـل صياغة صرحية لأّو

برنامج لتحقيق الثورة الدميقراطية " :عن الثورة الدميقراطية الشعبية ومحل عنوان

كما وقع اخليار االشرتاكي على االمتداد القائم ، (1)خذت التسميةومنها ُأ ،"الشعبية

ويف ميثاق الصومام الذي طالب بتأسيس دولة  م،0521ل نوفمرب بيان أّويف 

 مل الدولةويف برنامج طرابلس الذي يتبنى النظام االشرتاكي لبناء معا ،دميقراطية

 (2).التحرير الوطين إىل اجليش الوطين الشعيبجيش اجلزائرية وتحويل 

 اخلالف بني قادة الثورة  :الفرع الثاني

ودعا إىل  ،يف املؤمتر "ةن بّلمحد بأ"بعد إطالق سراحه مع رفاقه شارك 

وقد بدا استياء  ،ى قيادة اجلزائر بعد االستقاللجتديد املكتب السياسي الذي يتوّل

 "ةيوسف بن خّد"خاّصة رئيس احلكومة املؤقتة ـ اجمللس الوطين للثورة من  أعضاٍء

خلضر بن "و ،"بوصوف عبد احلفيظ"، "بلقاسم كريم": مدعوما بالباءات الثالث

جبهة التحرير بفرنسا ـ  وفيدرالية ،الرابعةوالثالثة ووقادة الواليات الثانية  ،"وبالط

قائد ـ " هواري بومدين"حمّمد بوخّروبة  العقيدو" أمحد بن بّلة"نتيجة خلالفهم مع 

فيما يتعّلق باستعمال  اخلامسة والسادسةووقادة الواليات األوىل  ـ أركان اجليش

 ضَّغادروا االجتماع وُف، وة بعض األمساء اليت طرحوهاـة يف التصويت ومعارضـالوكال

                                                           
 .27ص ،املرجع السابق ،وحيىيأ   العيفا. 1

 .51ص م،5101 ،اجلزائر ،دار اجملهتد للنرش والتوزيع ف،هواري بومدي  رجل كفاح ومواق ،راحب عداةل. 2
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 (1).التحرير الوطين ةاجمللس دون املصادقة على تشكيلة املكتب السياسي جلبه

دا جدَّيف طرابلس يف انتظار التئام اجلو ُم أياموبقي أعضاء اجمللس الوطين بضعة 

سويسرا بعد  جاهباّتغادر طرابلس " يت أمحدآحسني "أّن إاّل ،قاعّلحلسم ما كان ُم

فعادا إىل احلدود  "كريم بلقاسم"و "بوضيافحمّمد "ا أّم ،من تعليق اجللسات أسبوع

 ،إىل القاهرة "ضريد خحمّم"و" ةأمحد بن بّل"ني ذهب التونسية اجلزائرية يف ح

ق ورغم ذلك فقد حّق .(2)تة يف تونسّقإىل مقر احلكومة املؤ "ةّدخيوسف بن "ورجع 

وباملقابل كانت التحضريات جارية  ؛رة يف جدول أعمالهألهداف املسّطاعظم املؤمتر ُم

 .جل تقرير املصري عن طريق االستفتاءأمن 

 االستفتاءعملية  : املطلب اخلامس

اهليئة اليت تسهر على إدارة الشؤون  اوخصوصـ املرحلة االنتقالية  تهيئا إّن 

وتوفري املناخ املناسب  ،تهيئة الظروف املاّدية واملعنويةبلة خّوُمـ كانت  ةالعاّم

ت جّووقد ُت ،ذلكل وتحديد تاريٍخ ،إلجناح عملية االستفتاء على االستقالل

بهة التحرير الوطين ي حزب جوتوّل ،باستقالل اجلزائر افرنساعرتاف جمهوداتها ب

 .قيادة البالد

 عملية االستفتاء  إجراء:األّولالفرع 

 عناصر وعضوية "عبد الرمحان فارس"برئاسة  ةتاملؤّق ةالتنفيذي ت اهليئةدحّد

 اإلدارةوقامت  م،0525جبهة التحرير الوطين تاريخ االستفتاء يوم فاتح جويلية 

وكانت جبهة التحرير  ،يةبصورة جّد إلجرائهالوسائل املاّدية  كّلية بتحضري اجلزائر

 ،ةـتاّم ةظيقا جيري يف البالد ويف مبالع كامل ها العتيد على اّطالوطين وجيُش

 دتجّن، والدـاة البـما جيب هلذا اليوم الفاصل يف حي كّلت عّدأت وفاستعّد

                                                           
 .51ص ،املرجع السابق ،عداةل راحب راجع و، 571ص ،املرجع السابق ،الطاهر الزبريي. 1

 .511ص ،تفسهاملرجع . 2
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 (1).جناح عملية االستفتاء لضمان قرتاعمراكز اال كّلعت عناصرها على ووّز ،اجلماهري

 االعرتاف الفرنسي باستقالل اجلزائر  :الفرع الثاني

حيث صرح  ،صباحا م0525جويلية  1هذا االعرتاف العلين والرمسي يوم  مّت

فرنسا  علن أّنإن رئيس اجلمهورية الفرنسية ُي: "يس اجلمهورية الفرنسيةئر "ديغول"

م، 0520جانفي  1استفتاء  إىل اادنوذلك است ،"ئراجلزا باستقاللتعرتف رمسيا 

 51وإىل استفتاء  ،الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه شعب فرنسا حبّق باعرتافو

فاتح جويلية الوإىل استفتاء ، (2)"إيفيان" اتفاقياتاخلاص باملوافقة على  م0525 أفريل

مّت يف  حيث ،اجلزائري عن إرادته يف االستقاللر فيه الشعب الذي عّب م0525

 (3).رتاف فرنسا الرمسي والعلين باستقالل اجلزائرم اع0525جويلية  11صبيحة 

 الفرتة االنتقالية  انتهاء: الفرع الثالث

انتخاب اجمللس  م، ومّت0525الفرتة االنتقالية يف شهر سبتمرب  انتهت

ب ّصُن، ثّم نائبا 052 أعضائه وكان عدد نفس الشهر من 51:يف الـ الوطين التأسيسي

 واإلعالن، رئيسا له "فرحات عباس"يف انتخاب بدوره شرع م، و0525سبتمرب  52يف 

" ةسف بن خّديو"تسليم كّل من مّت و. عن اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

إىل  اهليئة التنفيذية املؤقتة ةسارئ "عبد الرمحان فارس"احلكومة املؤقتة و ةسارئ

 .اهليئات اجلديدة

بتشكيل احلكومة  "ةأمحد بن بّل" التأسيسيف اجمللس ّلَكم، 0525سبتمرب  52ويف 

باشرت احلكومة و .(4)عنها اإلعالن ثّم، وزيرا 07له و رئيسا ونائٍبه ة منتكوّنامل

م 0521سبتمرب  01غاية إعالن الّدستور وإصداره يف  إىلها بتصريف شؤون البالد مهاّم

                                                           
 .025ص ،املرجع السابق ،اين عبد الكرميضرم. 1

 .025ص ،املرجع نفسه. 2

 .021ص ،املرجع نفسه. 3

 .022ص ،املرجع نفسه. 4
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 انتقلتوبذلك  م،0521سبتمرب  02رية يف رئيسا للجمهو "ةأمحد بن بّل"وانتخاب

 (1).من مرحلة النظام الثوري إىل مرحلة النظام الّدستوري ًااجلزائر رمسّي

 احلزبية  األحاديةمرحلة  :الفرع الرابع

أعمال  كّلب جبهة التحرير الوطين ززت هذه املرحلة بتغطية شاملة حلمتّي

التيارات احلزبية  كّلليت ذابت فيها ة اه املنظّمكوُن ،وأنشطة السُّلطات اجلزائرية

عملية تسليم احُلكم  ، كما أّنحةاملوجودة على الساحة السياسية أثناء الثورة املسّل

بضمان حزب جبهة  مّتت والسُّلطات من احلكومة الفرنسية إىل السُّلطات اجلزائرية

نت تة اليت كاذلك من طرف احلكومة املؤّق لىع اإلشرافرغم ، التحرير الوطين

 .ينتمون إىل هذا احلزب أيضاهذه اهليئة هم  أعضاءمبثابة السُّلطة املؤقتة كون 

إلنشاء مجعية تأسيسية تقوم بوضع  انتخاباتمهام السُّلطة املؤقتة يف تنظيم ت لمتّثو

وهذا ما سنتطرق له يف ، الشعب وتعيني احلكومة باسملبالد والتشريع ادستور 

 (2).املبحث املوالي

                                                           
 .25ص ،املرجع السابق ا أ وحيىي،العيف. 1

 .515، 510ص ص م،5101 ،للنرش اجلزائر (ENAG)، مومف حبوث يف القانون ادّلس توري ،مولود منصور. 2
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 م0521دستور: ثانياملبحث ال

رت بها ة دساتري قصرية سّيعّدكانت ُمستعَمرة فرنسية اليت عرفت اجلزائر 

 األزماتالثورة التحريرية وحتى قبل الثورة واملراحل االنتقالية اليت عاشتها بسبب 

دولة  اجلزائر أصبحت ،م0525 جويلية 2يف  استقالهلاوبعد أن نالت . السياسية

من خصائص الدول احلديثة وانتقلت هذه  أصبحت املكتوبةالّدساتري  وكون ،حديثة

هلا    ل دستور مكتوباجلزائر أّوت صدرقد أف األخرى، العديد من الدول إىلفكرة لا

والذي صادق عليه الشعب يف  م0521سبتمرب  01يف ـ  مةكّلمعنى ال بأمّت دستورـ 

 .م0521سبتمرب  1استفتاء بتاريخ 

 تورالّدسإعداد  :األّولاملطلب 

     املنتخب يف  التأسيسيمن اختصاص اجمللس  م0521 دستور ضُعكان َو

ويف هذا ؛ "فيانإياتفاقية "وذلك حبكم  "فرحات عباس"برئاسة  م0525سبتمرب  51

 يف ما: "برناجمه للنواب مبناسبة تقديم" ةأمحد بن بّل"الصدد أعلن رئيس احلكومة 

فهو سيمنح البالد ذلك الّدستور الذي  ،جمللسكم كامل السيادة ،يتعّلق بالّدستور

ولسوف تلتزم احلكومة باحلياد التام سواء فيما  ،فق وطموحات الشعبه يّتّنأيرى 

 (1)".طرق تطبيقه أو مضمونه خيّص

 الّدستوريف إعداد  التأسيسيدور اجمللس : األّولالفرع 

 وحده صاحب االختصاص يف وضع مشروع الّدستور التأسيسيكان اجمللس 

يت ّمجلنة برملانية ُس اجمللس نشئت داخلوقد ُأ ،اقشته وتعديله والتصويت عليهومن

رت مناقشات وَج اجتماعاتقدت ُعو ،ة تلك املهّميفرض الشروع غب" جلنة الّدستور"

وبعد شهور عديدة  .ما ملحوظاق تقدُّحّقها مل ُتلكّن ،لة حول املوضوعية مطّوميأكاد

                                                           
 .11ص م،5101 ،ج.م.د، اليوم ا ىلاملؤسسات الس ياس ية والقانون ادّلس توري يف اجلزائر م  الاس تقالل  ،صاحل بلحاج. 1
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املكتب السياسي جلبهة التحرير  ؛ بينما كانهاراوح مكانكانت اللجنة ال تزال ُت

 أعطى، ف(1)طلع به جلنة برملانيةضمن أن ت مر أهّماأل البداية أّن منذ يرىالوطين 

 .للتّكفل بهذه املهّمة خضر للمكتب السياسياأل الضوء" ةأمحد بن بّل"احلكومة  رئيُس

 الّدستوردور املكتب السياسي يف إعداد  :الفرع الثاني

 أّنة ّجحُب ،على هذه املهمة م0521صائفة املكتب السياسي يف  استحوذ

املوضوع احلقيقي للثورة واالستجابة  استيعابغري قادر على  التأسيسياجمللس 

شهر أوت سيكون شهر  علن أّنوَأ ،لطموحات الشعب يف العدالة االجتماعية

ض على ر ُع يديامتهمشروعا  تفأعّد ،مشروع الّدستور إعدادبف جلنة كّلف ،الّدستور

 ، ثّموتقييمه تهجل مناقشأمن وهران واجلزائر وقسنطينة من  كّليف  اإلطاراتندوات 

شارك فيها عدد من  ،جويلية 10يوم احلزب  إلطارات وطنية ندوة علىالنص  حيلُأ

احلزب  فدرالياتواجليش ومسؤولون عن  اإلدارة فون سامون يفظومو النواب

 كيينما املاجيستتلك الندوة املنعقدة يف س أقّرتوم نفسه يف اليو ،واملنظمات الوطنية

 (2).ة مشروع الّدستورباب الوادي مسوّدب( حاليا األطلس)

 تزكية الدستور: الفرع الثالث

حه رط ، مّتللتصويت عليه التأسيسيعرض مشروع الّدستور على اجمللس بعد 

سبتمرب من نفس  01يف  إصداره، ثّم م0521سبتمرب  1على الشعب لالستفتاء عليه يف 

 اجلمعية التأسيسية)خذ بالطريقة الدميقراطية أع اجلزائري املشّر أّنرغم و. السنة

بها العديد من اوش ،دة من جهةمعّق كانت هذه الطريقة أّن إاّل ،(واالستفتاء

ومناقشة مشروع الّدستور على املستوى احلزبي  إلعداد أخرىاملخالفات من جهة 

 اجنّر عنها مّم عليه، طابع الشرعيةإضفاء جل أمن  التأسيسيوعرضه على اجمللس 

                                                           
ىلادّلس توري يف اجلزائر م  الاس تقالل  املؤسسات الس ياس ية والقانون، صاحل بلحاج. 1  .11ص ،املرجع السابق ،اليوم ا 

، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة (أ طروحة لنيل ادلكتوراه يف القانون العام)مصود، طبيعة السلطة الس ياس ية وتنظميها يف النظام الس يايس اجلزائري،  خملوف. 2
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، "فرحات عباس"من  كّلستقال اف ،سلسلة من االستقاالت على مستوى اجمللس

 (1).وآخرون" محدأ يتآحسني "

زت قد متّي التأسيس التجربة اجلزائرية يف جمال ُسلطة أّنضح ا سبق يّتمّمو

بني )لي والفع يبني الرمس ديد وانفصام تاّمالسنة األوىل من عمرها بتفاوت ش أثناء

حسب النصوص ـ  التأسيسياجمللس على فقد كان  ،(مضمون النصوص واملمارسة

يقوم مبمارسة السلطتني  أنـ  علنياوتصرحيات الف ،دت صالحيتهاليت حّد

 .راقب احلكومةيو ،(جملس وطين)غاية انتخاب برملان  إىلوالتشريعية  التأسيسية

 أحدا، إذس دستورا ومل يراقب ع شيئا ومل يؤّسشرِّمل ُي التأسيسياجمللس  ّنأ الواقعو

 .من اجل ذلك إليهالرجوع  كان املطلوب منه التأييد واملصادقة إذا ما مّت

 م0521 خصائص دستور: املطلب الثاني

عرفت اجلزائر نوعني من الّدساتري، دساتري برامج ودساتري قانون، ويعود 

ياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت عاشتها منذ االستقالل إىل ذلك إىل الظروف الس

الت العاملية يف امليدان االقتصادي زيادة على التحّو ،انياتثّمغاية نهاية ال

رطة العامل بسبب انهيار اذلك على مستوى خ تفقاراليت  تغريات، والوالسياسي

 ذلك وقد سايرت ،ة لهملكوّندول االك معظم وتفّك( االتحاد السوفييت)املعسكر الشرقي 

ا اجلزائر منذ ماللذان انتهجته وحدانية احلزبودساتري برامج النظام االشرتاكي 

اليت تعترب نقطة تحول يف النظام السياسي  م0511أكتوبر  االستقالل إىل غاية أحداث

نظام إىل  واالقتصادي اجلزائري، واالنتقال من النظام االشرتاكي واحلزب الواحد

 .د السوق والتعدديةاقتصا
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 دستور برنام  م0521دستور  :الفرع األّول

الطابع  فيهذلك الّدستور الذي يغلب وهو  دستور برنامج، م0521عترب دستور ُي

 .عروف يف األنظمة االشرتاكيةواملاإليديولوجي على اجلانب القانوني، 

(1)عقيدة تبناء الدولة وليس هي إسرتاتيجيةاالشرتاكية  أّن عترب البعضوَي
 علهاوجي ،

ت نّصحيث هدفا ينبغي العمل على بلوغه مع تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك، 

 األساسية للجمهورية اجلزائرية ومن األهداف" :أّناجلزائر على  ستوردمن  01املاّدة 

 "....ميع أشكالهجب، ومقاومة استغالل اإلنسان بينها تشييد دميقراطية اشرتاكية

 ،جبهة التحرير كحزب طالئعي يهيمن على مقاليد احُلكم م0521تور دس ىكما تبّن

من  52يف تشييد االشرتاكية وتحقيق أهداف الثورة طبقا للمادة  ثقيال ئاعب لتحّميو

يات من نفس الّدستور عدم جواز استغالل احلقوق واحلّر 55د املاّدة كما تؤّك ؛الّدستور

وباخلصوص مطامح الشعب االشرتاكية  ،ضرب مكاسب الثورةلها الّدستور قّرأاليت 

ه يتناول اجلوانب القانونية ّنإه فكّلومع هذا  .(2)جبهة التحرير الوطين احديةومبدأ و

 .يات األفرادن حقوق وحّربّيكما ُي ،املتعّلقة بتنظيم السُّلطة

 .دستور جامد م0521 دستور :الفرع الثاني

إجراءات وشروط لتعديله  باعاّت بالذي يتطّل ذلك الّدستور الّدستور اجلامد هو

د إجراءات وهو الذي حيدِّ، صعوبة من إجراءات تعديل القانون العاديوة شّد أكثُر

ز وتتمّي ،ـ رغم اختالفها يف الّدساتريـ داخله بوشروط تعديله بنصوص صرحية 

 .يب مقارنة بتعديل القانون العاديبطوهلا النس

 تعديله ختتلف عن السُّلطة التشريعية العادية يةملن السُّلطة اليت تتوىل عأز بتمّييكما 
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 ر التعديل يف النهاية تسمى السُّلطةفهذه السُّلطة اليت تقّر ،يف تشكيلها العادي 

ية أعلى مرتبة من السُّلطة التشريعية كّلوهي من الناحية الش ،ةأالتأسيسية املنش

ضعه الربملان باألغلبية العادية يـ  مثالـ العادي  القانون؛ فالقوانني العادية اليت تسّن

 دةشدَّب أغلبية ُمتطّلّنه يفإبواسطة الربملان  ا تعديل الّدستور حتى لو مّتّمأ ،أو املطلقة

 )كثلثي  (املنصوص عليها يف عموم الدساتري) إلقراره
 

(1)أعضاء الربملان جمموع( 
أو ، 

 ثّم ،فصل بينهما مدة زمنيةت لألغلبية امُلطلقة وتصويتني أي مثال تالوتني ،املرحلية

فق مع طبيعة ه يّتبأّن ز هذا النوع من الّدساتريمّيُي وهذا ما .(2)عرضه لالستفتاء الشعيب

 (3).مكانتها من الناحية املوضوعية عن مكانة القوانني العادية وعلّو الدستوريةالقواعد 

فرض تمل ( التأسيسياجمللس  أو اجلمعية التأسيسية) التأسيسية األصلية السُّلطةإّن 

ر ظحبيث مل تح، (4)(اجلمعية الوطنية) املشتقة السلطة التأسيسيةمادية على  احدود

ببعض أحكام املواد اليت ميكن اعتبارها من الثوابت  ّسمي م0521تعديل لدستور  أّي

 (5).منه 052املاّدة  يفم 0572ذهب إليه دستور  املبادئ العامة، عكس ما ية أوطنالو

 الّدستوروتعطيل العمل ب م0521أزمة  :لثالثاملطلب ا

للثورة  إمداداتهحيث مل تنقطع  ،طبيعيا للجزائر احليف املغرب يعترب

 أّنكما  ،االستقالل ثّمتتوجيها باالنتصار  حتى م0521اجلزائرية منذ اندالعها سنة 

 ،اوحدة ال انفصام هل كّلص من االستعمار شجل التخّلأمن  إفريقيامشال  أقطاركفاح 

 ندقخدول اجلزائر واملغرب وتونس توجد على خ  معركة التحرير يف من  كاّل ّنأو

 ملاالستقالل  وإعالناه ـمن منف  "حممد اخلامس"  انتصار املغرب بعودة ّنأو، واحد
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 .املغرب الكبري تحت نري االستعمار أقطارملغرب من مساعدة ما بقي من ا يعف

 م0521 أزمة: األّولالفرع 

بن أمحد "فيها صدر فيها الّدستور وانتخب ُأاليت  م0521السنة سنة يف نفس 

اندلعت حرب بني اجلزائر واملغرب بعد استنفاذ ، رئيسا للجمهورية اجلزائرية" ةبّل

وقد جنم عن هذا اخلالف احلدودي مواجهات عسكرية بني  ،وسائل احلوار اهلادئ

 األحداثلك بعد تصاعد وذ ،م0521 أكتوبرالبلدين عرفت حبرب الرمال يف شهر 

احتواء النزاع بعد  وقد مّت ،وسبتمرب من نفس السنة أوتاحلدودية طيلة شهري 

 .فريقيةوإتدخالت عربية 

 أكتوبر أواخرحضر املغرب واجلزائر االجتماع التارخيي يف باماكو عاصمة مالي 

 .نهائيا ياملغربي اجلزائر وي امللّفوُط النزاع، ل الطرفان إىل حّلم، حيث توّص0521

ن أو، اجلسور بينه وبني اجلزائر عاد مدُّن ُيأر عن رغبته يف وكان موقف املغرب يعّب

 .الكبري اإلسالمياملغرب  إقامةال يقطع الطريق على 

 الّدستورتعطيل العمل ب :الفرع الثاني

الستعمال الرئيس  افق  نظريوما  (51) ثالثة وعشرين م0521ر دستور عّم

(1)املتعّلقة بالظروف االستثنائيةه ومن 25اّدة امل "ةبن بّلأمحد "
د استغل مترُّ إذ، 

واخلالف احلدودي  ـ، رغم مشاركته يف حرب الرمال ضد املغربـ " العقيد شعباني"

د نحُم"يف منطقة القبائل بقيادة  آنذاكالقائمة ـ وحركة املعارضة املسلحة  ،مع املغرب

رسته السُّلطات اخلاّصة الواردة يف املاّدة ة ملماحّجكـ " محدأ يتآحسني "و" واحلاجأ

يف حالة خطر وشيك الوقوع ميكن لرئيس اجلمهورية " :هامن الّدستور واليت نصُّ 25

 ،خذ تدابري استثنائية بهدف احلفاظ على استقالل األّمة ومؤسسات اجلمهوريةن يّتأ
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 (1).تمع اجمللس الوطين وجوباوجي

االستيالء على مجيع با يسمح لرئيس اجلمهورية تطبيقه ّنأ املاّدة نّص من ويّتضح

 .ومنها اجمللس الوطين ،الّدستورية العادية األجهزةالسُّلطات اليت متارسها خمتلف 

 م0522وقيادة البالد إىل غاية  م0521ميثاق اجلزائر : املطلب الرابع

م، 0521ميثاق اجلزائر  عنه انبثقالذي حلزب اعرفت هذه املرحلة عقد مؤمتر 

 .وانتخاب جملس وطين ،هواليُت ةاملنتهي التأسيسياجمللس  ةديد عهدمتو

 م0521ميثاق اجلزائر  :األّولالفرع 

 ،ب الواحدزى نظام احلالذي تبّن م0521دستور  "فرحات عباس"عارض 

فتنة لضرب استقرار احلزب  لقخبه ماهاّتبعد  التأسيسي،واستقال من اجمللس 

 أعضاءالنظام االشرتاكي الذي وافق عليه  ضّد هّنأل، ب بني املناضلنيغحداث الشإو

د املؤمتر األّول اانعق وذلك خالل ،(2)م0525جملس الثورة يف مؤمتر طرابلس عام 

باجلزائر  م0521فريل أ 50و 02ة ما بني حلزب جبهة التحرير الوطين يف الفرتة املمتّد

 مّتو؛ ياة األّمةالثورة وقضايا ح كّلخالل جلساته مجيع مشات رسُدحيث العاصمة 

م 0521ميثاق اجلزائر  وانبثق عن املؤمتر ،املطروحة كلفاق على احللول للمشااالّت

وسياسية لتسيري وقيادة البالد يف املرحلة  واسرتاتيجيهولوجية ييدإوثيقة  والذي يعترب

أمحد "ن ّيوُع ،كما انبثق عنه كذلك انتخاب جلنة مركزية ومكتب سياسي ،القادمة

سات الدولة معطلة كانت مؤّس فقد ىل جانب ذلك؛ إا للحزبعاّم أمينا" ّلةبن ب

 الدولة للمساس بأمنبدعوى اخلطر الوشيك  ،بسبب جتميد الدستور (دةجمّم)

 (3).للرئيسدة ومؤّي من دون مؤسسات احلزب اليت كانت مناصرة ساتهاومؤّس
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 التأسيسيمتديد عهدة اجمللس  :الفرع الثاني

جتديد اجمللس  م0522جوان  إىلم 0521 أكتوبرة من شهدت الفرتة املمتد 

  ة اجمللس املنتخب يومكانت مّد ، حيثـ حسب ما ورد يف الّدستورـ  التأسيسي

 .الذي صوت عليه الشعب االستفتائيهي سنة مبوجب القانون  م0525سبتمرب  51

اريخ د يف حدود ذلك التوجيّد م،0521سبتمرب  51تنتهي مدته يوم  أنكان املنتظر و

 :االنتقالية أحكامهر يف قّر م0521دستور  أّن إاّل ،العمل بالّدستور اجلديد إطاريف 

 املنتخب وهو التاريخ الذي يتّم التأسيسياجمللس  ألعضاءمتديد الوكالة التشريعية "

 (1)".سنوات أربعة ا للّدستور وملّدقاالنتخابات للمجلس الوطين طب إجراءقبل حلوله 

 أّناعتقاد السُّلطة  من دون شّك التأسيسيمتديد والية اجمللس  إىل كان الداعيلقد  

 ا تقليص العهدةّمأ، م0521االنتخابات يف سبتمرب  إلجراءالظروف مل تكن مواتية 

ة العادية املنصوص عليها سنوات بدال من املّد أربع إىلاألوىل للمجلس الوطين املقبل 

املطابقة الزمنية  الرمسي له تحقيُق ُررّبفقد كان امل ،يف الّدستور وهي مخس سنوات

 .جتديد املؤسستني يف وقت واحد ة الرئاسية ليتّمبني الفرتة التشريعية واملّد

يكون  أناملنتظر من كان ، ة الرئاسيةاملّدعلى  سنة، بعد مرور م0521يف سبتمرب و

ذا مت جتديد كوه م،0521يف حدود سبتمرب  للمؤسستني يف وقت واحدالتجديد 

 (2).م0521سبتمرب  51وترك مكانه للمجلس الوطين يف  التأسيسيجمللس ا

 انتخاب اجمللس الوطين  :ثالفرع الثال

ويف  باألغلبيةخب اجمللس الوطين وفق من  االقرتاع على القائمة الوالئية انُت

(3)دور واحد
، اللجنة املركزية جلبهة التحرير الوطين طرفمن  ومت إعدادها رمسيا، 
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ل ّجُس ، وقدعضوا 011 إىل 052يف اجمللس اجلديد من  األعضاءع عدد تراج حيث

نائبا  011ضمن  منف ،ه مل يكن تداخال شامالولكّن ،وبني احلزب ينهتداخل واضح ب

 أفريلاللجنة املركزية املنتخبني يف مؤمتر اجلزائر خالل شهر  أعضاءمن  11وجد ي

 .إضافياا عضو 01و( رمسيا) اعضو 11 منهمم، 0521

مل خيتلف اجمللس اجلديد عن سلفه يف الفرتة املمتدة  ،العمل الربملاني فيما خيّص

ضيض احل إىلتضاءل عمله القليل ليصل ، حيث م0522جوان  إىلم 0521 أكتوبرمن 

 .م0522يف النصف األّول من عام 

ها يف الثاني من كّلشاحلكومة اجلديدة اليت  م55/05/0521 يفم رئيس اجلمهورية قّد

 (2).ت استشارة اجمللس قبل املصادقة على جمموعة من املعاهداتومّت ،(1)ر نفسهالشه

ت اجمللس يف تلك الفرتة على عدد من النصوص صّو ،العمل التشريعي إىلبالنسبة 

القانون ، قانون القضاء العسكري ،وهي قانون املالية ،اليدين أصابععلى  عدُُّت

السياسية الرمزية اليت اختذتها  وبعض التدابري ،للمالحة اجلوية األساسي

مبوازاة  ذلك  ،اجلنوبية والربتغال إفريقيامثل منع العالقات التجارية مع ( 3)احلكومة

 ،"ةبن بّل أمحد" اليت سبقت سقوط الرئيس األشهريف و .متواصال بأوامركان التشريع 

 (4).وشك على االختفاء من الساحة السياسيةأكان اجمللس قد 

 يف يد الرئيس  السُّلطةة النظام وتركيز نشخص :ساخلاماملطلب 

( ةنخصالّش) تركيز السُّلطة يف يد شخص واحدو ديةفرالب احلكومة تتميز

نتيجة  أوُسلطاته وقدرته يف السيطرة على الغري من مقومات شخصيته املتميزة  يستمد

شعبه من  قاذإن ُمّدعيابيده  مظاهرهاة فيقوم على تركيز السُّلطة بكاّف أخرى،لدواعي 
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(1)والنهوض به واستقرار دولته ،ماناأل بّر إىلوالوصول به  ،املخاطر اليت تحدق به
 ،

 :وسوف نعاجل ذلك فيما يلي ."ةبن بّلأمحد "وهذا ما قام به الرئيس 

 ة النظام نشخص :األّولالفرع 

موقع  إىلال يعود فق   هواجمللس الوطين بعد التأسيسيضعف اجمللس إّن 

املمارسة السياسية  إىل أيضا رّدبل ُي ،ب الواحدزلتشريعية اهلزيل يف احلاملؤسسة ا

وهو رئيس احلكومة  ـ ها الفاعل السياسي يف الظاهر خالل تلك الفرتةفي خذأاليت 

تلف املؤسسات مع خميف تعامله  م0521سبتمرب  02ابتداء من  ـ رئيس اجلمهوريةو

 .إلرادته إخضاعهميف فشل  نالذي شوالسُّلطات باستثناء قادة اجلي

شخاصا أ( 2)الفاعلني السياسيني كّلالسياق من تركيز السُّلطة والذي استهدف  هذايف 

فيها  َمحّكاليت َت سَةاملؤّس كان اجمللس الوطين ،سات من غري املوالني للرئيسومؤّس

 .أكثرالرئيس بسهولة 

مباشرة  بدأتد عملية استجماع السُّلطات يف يد شخص الرئيس تدرجييا كانت قإّن 

تسارعت يف الفرتة املمتدة  ثّم ،وتعيني احلكومة األوىل التأسيسيبعد انتخاب اجمللس 

الّدستور الذي طاملا انتظرته اجلزائر مل  أّنذلك  ؛م0522جوان  إىلم 0521 أكتوبرمن 

خذ رئيس اّت فقد ،ـ" حممد جباوي"حسب ا ـ يوم 01أويوما  51من  أكثرر عمُِّي

ي السُّلطات ذريعة لتجميد الّدستور وتوّل نفاآاملذكورة  األحداثاجلمهورية من 

 .منه واملذكورة سلفا 25اخلاّصة الواردة يف املاّدة 

بعد جتميد الّدستور تواصلت عملية تركيز السُّلطات يف يد الرئيس وتزايدت وتريتها 

اية النظام بنه إاّلمل تنته وجلبهة التحرير الوطين  م0521ابتداء من مؤمتر اجلزائر 
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جمال " إىلاختصاصاتهم  مسؤولني عن احلكومة وضّم إبعادلت العملية يف ومتّث ،نفسه

 .ف خصومهضِعه وُيعز موقعزِّاملستخدم سوف ُي األسلوب أّنًا منه ظّن "الرئيس

 يف يد الرئيس  السُّلطةتركيز  :الثانيالفرع 

ي د مؤمتر اجلزائر توّلخذت يف ذلك املنظور بعكان من التدابري الكثرية اليت اتُّ

اختصاص ممارسة ( 1)ـ" العقيد شعباني"د عقب متّرـ م 0521جويلية  1 يفيس ئالر

محد أ"فدفع ذلك بوزير الداخلية  ،(ةاّلالُو)Préfets(2) ال العمالتالرقابة على عّم

 .تا للداخليةن نفسه وزيرا مؤّقّيقبلها الرئيس وَعف، ةلستقااال إىل" مدغري

ديسمرب  5وم ي على السُّلطات ذروته مبناسبة التعديل الوزاري الذي مّت االستيالءبلغ 

اهلدف منه متكني الرئيس من  إّن" :وقال عنه رئيس اجلمهورية نفسه م،0521

 (3)."فائقة ةبأهمّيسم الية على اجملاالت اليت تّتفّع أكثرممارسة رقابة 

 وألغيت، س بصورة نهائيةالرئي إىلسند منصب وزير الداخلية ُأمبوجب ذلك التعديل 

 حلقتُأكما  ،ابعتني للرئاسةتتعويضها مبديرتني  ليتّم اإلعالموزارة املالية ووزارة 

الدواوين الوزارية اليت كانت من قبل  لغيتوُأ، ة للتخطي بالرئاسة املديرية العاّم

م يصدره م مبرسوهتعيين ون للوزارات يتمُّعامُّ أمناءها حمّل تابعة لُسلطة الوزراء وحّل

 .الرئيس بناء على اقرتاح من الوزراء املعنيني

 وكان حيظى مبدئيا ويف ،الرئيس كان الرقم واحد على مستوى احلزب إّن

واعتقد البعض وقتئذ  ؛وله شعبية واسعة يف البالد ،بدعم اجليش األقّلالظاهر على 

يقة كان ولكن يف احلق ،صلبة أرضيةكان يتحرك فوق  "ةبن بّلأمحد "الرئيس  أّن

 وهو عاجز ،األخرىلو حدة ِتاخذ جيمع السُّلطات وأفالرئيس  ،ذلك جمرد اعتقاد
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كان مصدره  ذيالقوي الالزم لذلك وال التأييد إىلالفتقاره  ،عن ممارستها فعليا

سة ه من قادة تلك املؤّسيشهد بذلك السهولة اليت وجدها خصوُم ،املؤسسة العسكرية

 (1).م0522جوان  05به يف  لإلطاحة

 م0521 دستور(إلغاء)نهاية  :السادساملطلب 

ة ّنوتلك ُس ،دستورية جديدة أنظمةها حمّل قبل االنتهاء لتحّلَتعظم الّدساتري ُم

دولة  كّل يفف ؛األشخاصجمموعة من  أوشخص  أورادة األّمة والشعب إو ،التطور

 اجلديدة يف عواألوضارات الظروف تطّولالءمة نظام احُلكم القائم حينما نرى عدم ُم

 ثّم، أحكامه كّلالّدستور ل كّل إسقاطيعين  إلغاؤه أوالّدستور  إنهاءّ نإف، الدولة

: هئلغاإ أور وتالّدس إلنهاءان أسلوبوهناك  .(2)هجديد حمّل آخردستور  إحالل

 .األسلوب العادي، وغري العادي

 الّدستور إلنهاءالعادي  األسلوب: األّولالفرع 

 بأحكامهالّدستور وفق العمل  إلغاءالّدستور يفرتض  إلنهاء العادي األسلوب إّن

ووضع دستور  ،القوة أوومن دون جلوء للعنف  ءهدو كّلذلك ب يتّم أنعلى  ،نهائيا

ة الظروف كاّفلبعني االعتبار  واألخذ، مع الواقع اجلديد هلا تالءميللبالد جديد 

القانوني عن طريق  أوعي الشر اإللغاءوعادة ما يتم  .(3)السياسية احمليطة بها

ليس هو  اإللغاء ولكّن ،عن طريقهما معا أو التأسيسيةاالستفتاء وعن طريق اجلمعية 

 إلغاؤهاة يكون فبالنسبة للدساتري املدوّن ،الُعرفية ة والّدساتريالّدساتري املدوّن يفنفسه 

 بنشأةنية وهذا الُعرفية بطرق قانو كما تلغى الّدساتري، (4)عن طريق اجملالس الربملانية

 بإصدار أو، دستور جديد مكتوب عوضب أو، الُعرف القديم حمّل دة حيّلـرف جديُع
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 .الّدستوري قوانني تلغي الُعرف

 باعهاّتاعلى الطريقة الواجب  نّصفنادرا ما ُي ،ة اجلامدةبالنسبة للدساتري املدوّن اأّم

 اإلجراءاتصة بذلك تخّصالسُّلطة امل فتحّدد (هائإلغا أي)يا كّلتعديلها تعديال ل

 (1).باعها يف هذا اخلصوصالقانونية الواجب اّت

 حيث يتمُّ ،وسيطة بني إعداد الدستور وإلغائهيعترب تعديل الدستور حلقة 

التعديل أو ونكون بصدد  ،ياإلغاء بعض املواد أو األحكام الدستورية جزئيا أو كّل

استبدال املواد  تعديل أو أي ،املواد اإللغاء أو إضافة بعض املواد أو األحكام أو كّل

 .نكون أمام دستور جديد، فالقدمية باملواد اجلديدة

 الّدستور إلنهاءغري العادي  األسلوب: الفرع الثاني

الذي  باألسلوب اإللغاءهذا  غري العادي عندما ال يتمُّ باألسلوب الّدستور ىلغُي

كون نوهنا ، (2)القوة والعنفعن طريق  اإللغاءوعادة ما يكون  ،ضنا له سابقاتعّر

ق الفقه الّدستوري بينهما يف يفّر، وانقالبا أوبصدد احلركة الثورية وقد تكون ثورة 

اختالف اهليئة اليت تقوم  أساسز بني الثورة واالنقالب على املعنى فبعض الفقه ميّي

 صأشخافالثورة يقوم بها الشعب يف حني االنقالب يقوم به بعض  :باحلركة الثورية

ز بني الثورة واالنقالب ليس على مّيُيالفقه  أغلبية ولكّن؛ (3)ينتمون للُسلطة احلاكمة

كان  فإذا، (الثورية)اه احلركة اهلدف الذي تتوّخ أساسبل على  ،مصدرها أساس

يف النظام االجتماعي واالقتصادي  أوتغيري يف النظام السياسي  إحداثاهلدف هو 

كان اهلدف ليس النظام  إذا اأّم؛ ملعنى الصحيحكانت احلركة ثورية با ،للبالد

 على احُلكم واالستئثار بالسُّلطة دون االستيالءفق   اوإمّني القائم ـالسياسي واالجتماع
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 (1).كانت احلركة انقالبا وليس ثورة ،آخرهدف  أّي

  الثورة الشعبية: أواًل

سواء  ،عن النظام القائم راٍض وقسم هام منه غرَيأعندما يصبح الشعب 

فقد تقوم  ،التغيري يف وإرادتهماجملتمع  أفرادلعدم استجابته ملصاحل  أوه دالستبدا

 ،هلا ًاطة وخمّطوعادة ما تكون الثورة منظّم ،بالنظام وتغيريه لإلطاحة ثورة شاملة

 .قيادة هيئة الستالم احُلكم إشرافتحت  وتتمُّ

، ون يف هذه احلالة هو الضحيةويك ،الّدستور القائم إلغاء إىلي عموما والثورة تؤّد

سنة  اإليرانيةالثورة  م،0507الثورة الروسية سنة  :على ذلك كثرية منها واألمثلة

م، وثورة اليامسني يف تونس سنة 5100م و0525وثورتا مصر يف سنيت  م،0575

د التمّر وأعرف باالنتفاضة منها ُت جانب الثورة هناك حالة قريبة إىلم؛ 5100ـ5101

 أوة حثورة ناج إىلقد يتحول  هلكّن ،ز بكونه غري منظم وفوضويلذي يتمّيا الشعيب

 (2).ي للّدستوركّلأوجزئي  إلغاءسفر عن بل ُي ،عصيان ال ينتهي بسقوط النظام إىل

 نقالباال: ثانيًا

بل يكون هناك صراع حول السُّلطة بني  ،هنا ال تتدخل اجلماهري الشعبية

 أوتغيري شخص  إىلوبالتالي يهدف هذا الصراع  ،أنفسهمالطبقة السياسية  أعضاء

تغيري اجلهاز السياسي احلاكم  أو، عن السُّلطة وإبعادهم األشخاصجمموعة من 

مبا يف ذلك الّدستور واملؤسسات  ،اليت يقوم عليها األسسجانب  إىل ،تهّمبُر

 :هذه الطرق أهّمومن  .أوجدهاالّدستورية اليت 

 ةـة احلاكمـالسُّلط أفراد ة منـعوقوم بها جممتة ـحركاالنقالب الذي هو عبارة عن ـ 
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خمتلفة  بأشكال واإلكراهف نعن احُلكم عن طريق الع إلبعادها أخرىجمموعة  ضّد 

ر االنقالب والذي يسمى دّبوعادة ما يكون اجليش هو ُم ،ظاهري كليتم ذلك بش وال

 .فوهذه ظاهرة منتشرة يف العامل املتخّل ،باالنقالب العسكري

مثل بعض  ،بتدبري من املدنيني والعسكريني معا أوكما قد يكون االنقالب مدنيا  ـ

 .الوزراء وبعض قادة اجليش

تقوم به  ، أو"نابليون"الذي قام به ـ ك نادرا وهذفرٌد ـ  واالنقالب قد يقوم بهـ 

    يف" هواري بومدين"كالذي قام به اجليش تحت قيادة العقيد  أشخاصجمموعة 

 نّص إْذ؛ (1)الّدستور إلغاء إىلأّدى ي ذوال "ةبن بّل"الرئيس  ضّد م0522جوان    05

ن والصادر عن جملس الثورة املتضّم م0522جويلية  01خ يف ؤّرامل 015ـ22رقم  األمر

خذ دستور ّتا ُيثمالسُّلطة امُلطلقة ري جملس الثورة هو مصدر أّنعلى  ،احلكومة تأسيس

 (2).م0521ور دست (إلغاء) إسقاطمبعنى  ،للبالد

ي بالتصحيح الثوري ّمُس م0522جوان  05انقالب  ّن، أإليه اإلشارةا جتدر ومّم

واحُلكم الشخصي  م،0521نوفمرب  لأّوبيان  عنهناك احنراف  ّنأ أساسعلى 

ية خيكانت التسمية مقبولة من الناحية السياسية والتار وإذا؛ "ةمحد بن بّلأ"للرئيس 

  .م0572دستور للبالد حتى سنة  عمل يوض، إْذ الدستوريةمرفوضة من الناحية  فإّنها

                                                           
 .012ال مني رشيط، املرجع السابق، ص. 1

دريس،بوكر . 2  .52ص ،املرجع السابق ا ا 
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 م0522 اإلعالن الدستوري :الثالثاملبحث 

عن  "ةبن بّل"الذي أدى إىل عزل الرئيس  م0522جوان  05على أثر انقالب 

 .(م0521دستور )إلغاء العمل بالدستور ، مّت احلكم واجمليء بهيئات جديدة

السامية اليت كانت  للدساتري املكانُة ىيبق مل": هّنأ" دوبري"د وقد ذكر العمي

 ،د مفهومها لتصبح جمرد رمزجتّرفقدَ  ،عمل بهتدوينها ما زال ُي رغم أّن ،هاتحتّل

ي ؤّديقلب النظام  إّن، عاًلِف .(1)"اللأطد جمّر ل إاّلمثِّالدساتري اليوم ال ُت فإّن هكذاو

د عل منه جمّرمّما جي ،كافئة لهه وتعويضه مبعايري غري مشإىل استبعاد الدستور وتهمي

 .ة إلزاميةكّل قّو إىلكّل قيمة قانونية و إىلة قرطالل مفتأمعامل و

ولكن يف  ،توقيف العمل بالدستور مرتني مّت فقد، بالنسبة للنظام اجلزائري

االستعانة بها  تطبيعة املعايري القانونية اليت مّتهو نا وما يهمُّ ،ظروف خمتلفة

(2)عيار األساسلتهميش وتعويض امل
جويلية  01قبل تناول االستعانة بأمر لكن و. 

 .م0522جوان  05ج على بيان عّرُن م0521لتعويض دستور  م0522

 م0522  جوان 05حركة : املطلب األول

 كلن من القضاء على مجيع املشابناء وتأسيس دولة عصرية مل يتمّك إّن

ورغم انعقاد مؤمتر  ،ستقالل مباشرةزمات  السياسية اليت عاشتها البالد بعد االواأل

ر عكِّع األساسية وصلب اخلالفات بقيت ُتياملواض أّن إاّل ،م0521 أفريلاجلزائر يف 

عجز أا ة إىل انقسام قادة احلزب إىل تيارات خمتلفة مّمويعود ذلك خاّص ،سري النظام

الهلا شخصية رئيس اجلمهورية آنذاك ألقت بظ أّنكما ، هاحلزب عن القيام مبهاّم

حيث مجع إىل جانب  ،إىل ديكتاتور هليف احلكم وتحوُّ هطعلى غريه من القادة بتسلُّ

                                                           
 .102، 101ص ص ،املرجع السابق ،راحب  أ حس . 1

 .102ص ،املرجع نفسه. 2
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 هكما أّن ،ختصاصات الوزارية األخرىاال واحلكومة بعض للجمهوريةكرئيس  سلطاته

ها منذ أزمة أكتوبر بحكام االستثنائية والسلطات اخلاصة ى اختصاصات األتوّل

زمات اليت كانت قائمة بني خمتلف هيئات النظام األ ونظرا الستحالة حّلم، 0521

بل الرئيس هو األمني العام للحزب ومنتخب مباشرة من ِق على أساس أّن( 1)دستوريا

رادة بإ كذلك فليس هناك خمرج إاّل ؛ةياحلزب هو قائد املسرية الثور وأّن ،الشعب

 م0522جوان  05وهذا ما حصل ليلة  ،حلكم يف البالدعلى ا الرئيس أو وقوع انقالب 

 برئاسةتشكيل جملس الثورة  ومّت ،ة احلكمّدعن ُس "ّلةبن ب"زيح الرئيس حيث ُأ

م زمام تسّل الذي( د بوخروبةاالسم احلقيقي حمّم)وزير الدفاع الوطين هواري بومدين 

 .يف البالد وأصدر بيان احلركة( 2)احلكم

 م0522 جوان05بيان حركة  :الفرع األول

 ،ة حول األوضاع السائدةألّمله نداء موّج كليف ش م0522جوان  05جاء بيان 

سات احلاكمة باسم الشرعية الثورية وتصحيح ليات واملؤّساآلعلن فيه عن تغيري وُأ

 .مسار الثورة

املؤسسات املوجودة ان سري لس الثورة الذي اختذ كّل التدابري لضمجمللتأسيس امت و

د البيان أهداف ثّم حّد، هامن واالستقرار فيمع توفري األ ،وإدارة الشؤون العامة للبالد

وأعلن على احرتام  ،ورسم اخلطوط العريضة للسياسة اخلارجية ،السياسة الداخلية

 ّنأو ،اجلزائر لكّل تعهداتها واتفاقياتها واستعدادها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية

حنو بناء  هةالسياسة اخلارجية سوف تكون مرآة عاكسة للسياسة الداخلية املوّج

  اإلنقاذ الوطين والتصحيح الثوري لن ّنأو ،ا ومزدهرةـة ومستقرة اقتصاديـة مستقلـدول

                                                           
 .010ص ، املرجع السابق،وحي أ   العيفا. 1

 .015ص نفسه،املرجع . 2
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 (1).النتصار الثورة اووضوح الرؤي ،بالعمل اجلاد والوحدة ا إاّليتّم

 م0522جوان  05تكييف حركة  :الفرع الثاني

ساته ومؤّس "ةبن بّل"جوان اليت أطاحت بالرئيس  05ف القائمون حبركة كّي

ووضعت  الطبيعيها سارها حركة تصحيحية أعادت الثورة إىل مالقائمة آنذاك على أّن

 غلب الكتاب علىأفها يف حني كّي ،ا للحكم الشخصي الذي صادر سيادة الشعبحّد

لغي الدستور ومجيع املؤسسات ُأفقد ، انقالب أطاح بنظام دستوري شرعي هاأّن

د جملس الثورة معت كّل السلطات يف َيُجو ،دت هيئات احلزبمِّوُج ،الدستورية

يف مقال له حول "  Soulierيهسولي"حاول قد و ."مصدر السلطة املطلقة"باعتباره 

ها حركة تصحيحية على تدعيم هذا الرأي القائل بأّن، القانون الدستوري اجلزائري

 (2).الرغم من كونه رجل قانون

د يضاف إىل ما جاء به القائمون جبدي ه مل يأِتيالحظ على هذا الرأي هو أّنما و

دة يف برنامج الثورة التارخيية ه فصل بني االختيارات احملّدّنإبل  ،باحلركة

ك االختيارات ناجتة عن مشروعية أخرى غري املشروعية لت وكأّن ،واملشروعية الثورية

 (3).ولوجي للثورة اجلزائريةييدالثورية وال تشكّل الرصيد السياسي والثقايف واإل

احلركة مل يقم بها  ّنأه يرى بّنإف ،سار يف نفس االجتاهالذي " Borella بورياّل"ا ّمأ

هدفهم  ّنوأ ،ولون سياسيون ذوو سلطةؤى ذلك مسما توّلوإّن ،نوأعوان تابع وأخواص 

ما كان وإّن ،عموما مل يكن اإلطاحة بنظام سياسي وتغيري نظام اجتماعي واقتصادي

                                                           
 .015ص ، املرجع السابق،وحي أ   العيفا. 1

ل يف النصوص  أ بدا  ن املصدر ال سايس للقانون ادلس توري اجلزائري ل يمكا  " 015ص ، املرجع السابق،اجلزء ال ول :سعيد بوالشعري النظام الس يايس اجلزائري. 2

حدىاملرشوعية الثورية ابملقارنة مع املرشوعية العقالنية تشلّك  مسوّ رخيية، و التااحملددة م  الربامج الثورية  الاختياراتالقانونية الشلكّية ول يف  السامت املمزية للقانون  ا 

ذا كنا  ،ادلس توري اجلزائري حية ا م  النامّ ، أ  رب انقالابتالنظر الفنية للمترد تع  ةاحلركة م  وله ويرى بأ نّ  ؛رضرا ابلثورة نلحقوأ نه ل أ مهية تذكر لالعامتد عىل القانون ا 

 " القانونية فتعرب ثورة جزئية 

 .015ص املرجع نفسه،. 3
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وهو رأي يطغى عليه الطابع الوصفي  ،ك من السلطةااهلدف إبعاد هذا الشخص أو ذ

 .ن يكون مقارنا بغريه من االنقالباتأاخلاص دون 

سولي "تحليل التربيرات املقدمة من قبل القائمني على احلركة والكاتبني ب

لنا احلركة من ه إذا حّلّنأذلك  ،يطغى عليها الطابع السياسي هاجند ،"وبورياّل

فإذا حبثنا  ،ل إىل نتيجة متعارضة مع التربيرات السابقةصنالناحية القانونية قد 

وا إىل الطريقة ؤالقائمني عليها مل يلج مدى شرعية احلركة جندها غري قانونية ألّن

ما استعملوا العنف بواسطة اجليش وإّن ،الدستورية الشرعية إلبعاد رئيس اجلمهورية

خر آه بنظام قانوني ئمة يف ظّلللوصول إىل السلطة واستبدال الدستور واملؤسسات القا

مع االحتفاظ  ،(جملس الثورة واحلكومة)ؤسسات أخرى مبو( م0522جويلية  01أمر )

 (1).باالختيار االشرتاكي

 م0522 جويلية01بأمر  م0521تعويض دستور  :الثانياملطلب 

  وكذا ،الدستور القائم إلغاء ـ التصحيح الثوريـ ترتب عن االنقالب العسكري 

التفكري يف إعداد دستور  أّنمبا و ،ات الدستورية املوجودة يف ظل هذا األخرياملؤسس

        أصدر أمرالذي م 0522جوان  05بيان  جاء، ب املزيد من الوقتجديد يتطّل

تسيري املرحلة لوالعمل به  م0521به لتعويض دستور  عنياسُتو م،0522جويلية  01

احة احلكم السابق وتنصيب حكم العسكر يف وذلك بإز ،الدولة يةاالنتقالية واستمرار

 .ةياملدن تهصور

 حمتوى األمر  :األولالفرع 

ستور عن طريق معايري قانونية تعويض الد ّنأح بيف البداية جيب أن نوّض

ه يف اغلب ّنإبل  ،درجة مل يكن مقصورا على النظام اجلزائري فحسب منه ىدنأ

                                                           
 .011ص ، املرجع السابق،اجلزء ال ول :سعيد بوالشعري النظام الس يايس اجلزائري. 1
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ومثال ذلك القانون  ،املرحلة االنتقالية فق االستعانة بهذا األسلوب لتنظيم  تّمتالدول 

 .دستور اجلمهورية الثالثةعّوض والذي  م0511جويلية  01الفرنسي الصادر يف 

متداخلة تداخال كبريا فيما  ةنشأ النظام الذي استوىل على احلكم مؤسسات خفيفلقد َأ

    ن تضّم الذيم 0522جويلية  01ة بإصدار أمر قصري هو أمر جنزت املهّمُأ، وبينها

ل مّثوَت ،ق بتنظيم السلطات العامة على املستوى املركزيدت كّل ما يتعّلّدمواد َح 2

رئيس جملس الثورة  سةمؤس، واحلكومة، جملس الثورة :ذلك يف إنشاء مؤسسات هي

 ؛(1)رئيس جملس الوزراء مبوجب ذلك النص املقتضب الذي قام مقام الدستورو

عترب جملس الثورة اهليئة السياسية ُي ،أخرى باإلضافة إىل مؤسسات استشارية

واحلكومة هي اهليئة  ،احلزب واجمللس الوطين ت حمّلوالتشريعية اليت حّل

جملس الثورة )اجلهازين  غري أّن ،رئيس اجلمهورية ت حمّلالتنفيذية اليت حّل

 (2).ا شخص واحدميرأسه( احلكومةو

سندت له عضوا ُأ 52كون من إنشائه يت عندكان جملس الثورة  :جملس الثورة. 0

اللجنة )واحلزب ( اجمللس الوطين ورئيس اجلمهورية)سات الدولة اختصاصات مؤّس

باعتباره مصدرا للسلطة املطلقة ( املركزية املكتب السياسي واألمني العام للحزب

هيئة تأسيسية منتخبة وال  ليسه لكّن ،د الختصاصاتهااملنشئ للمؤسسات واحملدِّ

التحضري النتخاب مجعية تأسيسية وعقد مؤمتر  :ها من مهاّممّنمؤمتر حزب وإ

ه ال وجود ّنأغلب أعضائه من اجليش وأ كما أّن، احلزب وإعادة السلطة للشعب

هناك أشخاصا أقوياء ذوي سلطة  غاية ما يف األمر أّن؛ وحيكم سري أعماله لنّص

 (3).السلطات أطاحوا بالنظام يوجد على رأسهم رئيس يسيطر على كّل
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اقتصر دور اجمللس على القيام مبهام  ،ة الفعاليةلتداخل االختصاص وقّل بًاوجتنُّ

ة للبالد واختياراتها األساسية ومراقبة احلزب من خالل تحديد خطوط السياسة العاّم

نشاطاته  غري أّن .(1)ضها يف ممارسة صالحيات أجهزة الدولةاحلكومة اليت فّو

ما بعد حماولة ال سّي ،نادرا د جيتمع إاّليُع حيث مل م،0527صت منذ ماي تقّل

بتاريخ  "زبرييالاهر طال" العقيد بلمن ِق( م0522جوان  05نظام )اإلطاحة بالنظام 

أفريل  52حملاولة اغتيال بتاريخ  رئيس جملس الثورةض وتعرُّ م،01/05/0527

 م،0525ف عن االجتماع بصفة استقاللية عن احلكومة إىل غاية فقد توّق م،0521

ة وجيتمع معها لدراسة املواضيع اهلاّم ،مع احلكومة يةوأصبح يتعامل بطريقة تناسق

امليزانية والثورة الزراعية والتسيري ات وطخّطاملكقانون الوالية و ،بشأنهاوالتداول 

 (2).الذاتي واالشرتاكي للمؤسسات

سلطة تعديل  ة الرقابة اليت كان ميارسها جملس الثورة على احلكومة يفمهّم وتتمّثل

ع بسلطة اجمللس يتمّت كما أّن ،احلكومة كّليا أو جزئيا مبوجب أوامر جملسيه

 (3).توجيه احلكومة

ويرأسها رئيس هذا  ،تشكّل يف جزء منها من أعضاء جملس الثورةت :احلكومة .5

السلطتني األساسيتني املتمثلتني يف  ايتوّلاألخري الذي هو مصدر السلطة املطلقة ُم

ن مووفقا للمادة اخلامسة  ،(احلزب)والسلطة السياسية ( الربملان)واملراقبة  التشريع

ضها جملس الثورة كّل االختصاصات اليت احلكومة قد فّو فإّن م0522جويلية  01أمر 

مسؤولة ها ّنفإوعليه  ،على أن يكون ذلك تحت رقابته ،ومنها التشريع ،متارسها

 .مجاعيا أمامه وفرديا أمام الرئيس
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هو مجع بعض األعضاء بني العضوية يف جملس الثورة  ،الشيء الذي يثري االنتباه إّن

وقد تشمل أعضاء احلكومة  ،ب عملية الرقابة واملسؤولية واإلبعادصّعا ُيمّم ،واحلكومة

 (1).انة املطلقةصاآلخرين غري األعضاء يف جملس الثورة ذوي احل

أكثر  ةمظهري هُتأو الرقابة حقيقعلى تلك املسؤولية  النّص من الغرض ّن، فإوعليه

كون اهليئة األوىل  ،فيما خيص أعضاء جملس الثورة األعضاء يف احلكومة ةعملي امنه

وفكرة حماسبة أعضائها تتنافى مع العصمة اليت تعين  ،هي مصدر السلطة املطلقة

 .لسم عمل اجملينظِّ نعدام وجود نّصاو ،الالمسؤولية املطلقة املقابلة للسلطة املطلقة

فإنها تلجأ حسب املوضوعات إىل األوامر عندما  ،هاويف سبيل أداء احلكومة مهاّم

ة سندت هلا مهّمكما ُأ ،واملراسيم إذا تعلق األمر بالتنظيم ،يتعلق األمر بالتشريع

 (2).املصادقة على املعاهدات الدولية عن طريق األوامر

س جملس الثورة ورئيس يتمتع رئي :رئيس جملس الثورة ورئيس جملس الوزراء .1

ال سيما  ،جوان بسلطات واسعة 05النظام الناتج عن حركة  جملس الوزراء يف ظّل

واحتفظ  ،ئاسة اجمللسنيرى فقد توّل م،0527بعد حماولة االنقالب الفاشلة يف سنة 

فرديا أمامه ومجاعيا أمام  ونالوزراء مسؤول ّنإف كذلكوباعتباره  ،بقيادة اجليش

 (3)."هأمحد بن بّل"ت سلطاته سلطات الرئيس وبذلك تعّد يرأسه،ذي جملس الثورة ال

 اليت مّتوإىل جانب املؤسسات املركزية اخلفيفة والبسيطة واملتداخلة إىل حد كبري 

 :هي جوان هيئات استشارية مركزية 05نشأ نظام َأ ،استعراضها

 (4).م2/00/0521األمر الصادر يف  مبوجبالذي نشأ : االجتماعيواجمللس االقتصادي ـ 
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والقانون  م0521نشئ جملس أعلى للقضاء مبوجب دستور ُأ :للقضاء األعلىاجمللس  ـ

القانون باخلاص  م0525ماي  5إىل أن جاء أمر  م،0521جوان  2النظامي الصادر يف 

مماثلة تقريبا  باختصاصاتع قام جملسا جديدا يتمّتوأ، األساسي للقضاء

 (1).ن حيث التشكيلوخيتلف عنه م ،هسلف الختصاصات

فيفري  57ظهرت إىل الوجود يوم : الندوة الوطنية لرؤساء اجملالس الشعبية البلديةـ 

رئيس جملس الثورة لالتصال برؤساء كّل  هميأمر بتنظ مبناسبة ملتقى م0527

قد اقتصر نشاط و ،م0527فيفري  2البلديات الذين كانوا قد انتخبوا ألول مرة يف 

الظرف السياسي  خصوصا أّن ،حول قضايا متفرقة ومتعددة آلراءاالندوة على تبادل 

، وال سّيما بالقاعدة الشعبية اتصاالتهاحباجة السلطة املركزية إىل تكثيف  نذاكآز متّي

م اليت كان من نتائجها حماولة انقالبية قام بتنفيذها العقيد 0527بعد أزمة ديسمرب 

واللجنة الوطنية  ،الوطنية للثورة الزراعية إىل اللجنة باإلضافة، (2)"الطاهر الزبريي"

 (3).واللجنة املركزية للصفقات ،للتسيري االشرتاكي للمؤسسات

إطار النظام  يفجملس الثورة  اهتماماتبناء الدولة من القاعدة يشكّل أحد  كما أّن

وقد بدت بوادر تنظيم الدولة من القاعدة بإنشاء البلديات والواليات  ،االشرتاكي

 ،ات ال مركزية قاعدية أساسية للدولةمتنظي باعتبارها( الوالئيةوالس البلدية اجمل)

 لإلطاحةملركزية يف جتسيد هذا االختيار يف السنة املوالية ا وقد شرعت السلطة

ثّم م، 0527جانفي  01قانون البلدية بتاريخ  إعدادوانتهت من  ،بالنظام السابق

 (4).م0525ماي  51الوالية يف  قانون
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 م0522جويلية  01األمرتكييف  : فرع الثانيال

 ه يبقىولكّن ،الدستور لتعويضكمعيار استثنائي  م0522جويلية  01ف أمر كيَُّي

ميكننا التعامل به  وهلذا ال ،الدستور اجلديد إعدادت يف انتظار حمتفظا بطابعه املؤّق

جويلية  01 أمرز ميّيو .اليت نتعامل بها مع الدستور بصفة عامة بنفس الطريقة

 وأوامر، اليت يصدرها جملس الثورة األوامروهي  ،األوامربني نوعني من  م0522

 .رئيس احلكومة أوصدرها رئيس جملس الوزراء حكومية ُي

 اإلعالنهذا  م0522جوان  05 إعالن إىليل ضمن مقدمته حُي األمر ّنأيف البداية نشري ب

(1)ّليةخطاب سياسي من الناحية الشككالذي ميكن اعتباره 
 األمرص هذا بتفّحو، 

ة املواد بقّي منه فق  تتعلق بتعيني أعضاء احلكومة بينما تتعلق األوىلة املاّد ّنأنالحظ ب

قد قام بتثبيت  هبأّننالحظ  ،ولكن باستعمال املعيار املادي ؛بالتنظيم اجلديد للسلطة

ياسية جلبهة العمل بالربامج الس فالركائز الرئيسية للنظام اجلديد عن طريق توقي

 ةالسياسي األسسوكذا توضيح  ،جوان 05املنافية حلركة  (2)التحرير الوطين

 هووعلى جهاز يف الدولة القانوني أل التأسيسوأخريا ، واالقتصادية للنظام اجلديد

 اجمللس الوطين ورئيس اجلمهورية ـالسابق  يفـ بعد أن كان  ،"جملس الثورة"

وهلذا  ،(3) (م0521ضمن دستور )صاحب السيادة ران عن إرادة الشعب وحدهما يعّب

 إرادةر عن عّبُي ـخر هو اآلـ جهاز جديد  "إجناب"ى ّخعالن اجلديد قد تواإل ّنإف

ومن جهة  ،ة يف الدولة من جهةللسلطات العاّم ًاجديد ال تنظيموذلك ميّث ،الشعب

 نشره يف ه قد متّنأ إاّل ،لإلعالنه بالرغم من الطابع السياسي ّنأأخرى نالحظ 

 .معيار قانوني هبأّنا يوحي مّم ،اجلريدة الرمسية

 ال معيارمّثه ُيّنأيبدوا  ،ةـة الشكّليـفمن الناحي م،0522ة ـجويلي 01 ألمرا بالنسبة أّم
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ومنشور يف  ،النظر عن جوهره بغّض ،أمر كلصادر يف ش هألّن، كاماًل ًاقانوني 

دخل تعديالت قد َأ األمر ّنإف ،ادياستخدام املعيار املب لكّن. اجلريدة الرمسية

جتميع وتركيز  إىلى الفصل بني السلطات د أّدقف ،دستورية جذرية على النظام

جهاز يف  أمسىميثل  أصبحهذا اجلهاز الذي  ،السلطة يف يد أعضاء جملس الثورة

شخص واحد هو  اميرأسهاجلهازين  غري أّن ،ىل جانبه توجد احلكومة، وإالدولة

ل فعال دستورا مّثُي هبأّنومن مّثة ميكن استخالص  م،0522جوان  05   قائد حركة 

كان من الناحية الشكّلية يفتقر للخصائص  ْنإحتى و ،تصرا للدولةجديدا خم

أو من  ،سواء من حيث طريقة إصداره ،الرئيسية اليت تتمتع بها الدساتري عادة

 .حيث صغر حجمه

البناء املؤسساتي للنظام  ّنأل بغِفال ُن أن جيب، وعلى هذا املستوى من التحليل

بل سوف يرتكز  ،فحسب م0522جويلية  01 أمراجلديد ال يعتمد مستقبال على 

الذي ميثل املعيار  األمرثّم االعتماد على م، 0522جوان  05 إعالنابتداء على 

عالقة  ـ ما حّد إىلـ العالقة بينهما تشبه  مبعنى أّن، (1)لإلعالنالتنفيذي بالنسبة 

ن املصادر كاّلا سوف تشًعالوثيقتني م ّنإوهلذا ف ،ـ مثالـ لقانون باملرسوم التنفيذي ا

 (2).الدستوري باإلعالنما يسمى  أو، املادية اجلديدة للقانون الدستوري اجلزائري
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 م0572امليثاق الوطين  :الرابعاملبحث 

ة حكومة مؤقتة للجمهوري أولت أنشأكانت جلنة التنسيق والتنفيذ  إذا

بعث  وأعادت ،اجلزائرية، بناء على تفويض من اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية

ة، واستحواذ الرئيس بناء الدولة من القّم بهدف م0521س ذلك دستور وكّر ،الدولة

السيما بعد مؤمتر  ،من الّدستور 25على كّل السُّلطات مبوجب املاّدة  "ةبّل"بن 

د اخلطوط اكي ونظام احلزب الواحد وحّداالشرت د االختيارااعتم دأّكاجلزائر الذي 

حممد " م0522 جوان 05قائد انقالب  ّنإ؛ فالكربى ملستقبل الدولة اجلزائرية

إىل  التنظيم اهلرمي للُسلطة من القاعدة أسلوباعتمد  ،"(هواري بومدين)بوخّروبة 

سسات التنظيمية املؤ إقامةى ذلك يف وجتّل ،املركزية الدميقراطية مببدأاحملكوم  القّمة

مة ببناء اقتصادي اشرتاكي قبل مدّع ،البلدية والوالية القاعدية للدولة املتمثلة يف

نظام سياسي  تأسيس وبالتالي ،رتنظيم الدولة من القمة مبوجب دستو إىلاالنتقال 

س ويضفي صفة الشرعية على حصيلة االجنازات اليت قام بها قائد كرِّدسرت ُيُم

ره لنظام احُلكم مستقبال، فكان أن م تصّو، وقّدم0522 جوان 05التصحيح الثوري 

هما ذات طابع سياسي إيديولوجي وهي امليثاق الوطين، والثانية احدإصدر وثيقتني أ

 (1).الّدستور يلألوىل وهقانونيا  عترب تكريساُت

 امليثاق الوطين  إعداد: األّولاملطلب 

 ة التحرير الوطينـل حزب جبهبضعت من ِقة قد ُوـكانت املواثيق السابق إذا

 إىل إضافةـ امليثاق الوطين خيتلف عنها يف كونه جاء  ّنإف ه،واملوجِّباعتباره القائد 

اليت قام بها  األعمالصفة الشرعية على  إلضفاءـ  وأهدافهالنظام  إيديولوجيةتوضيح 

ب عليه الشع مبوافقةـ ه ّنأكما ، م0572 جوان 05و م0522 جوان 05النظام فيما بني 

 رجَعوامل، لنظاملللشعب و اإليديولوجيَة الوثيقَة أصبح ـ( له خرآالذي ال خيار )
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زه عن غريه من املواثيق يتمثل على ميّي لكن ما ؛تأويل ألحكام الّدستور ساسي ألّياأل

 (1).إقرارهوطريقة بإعداده، ويف اخلصوص يف اجلهة اليت قامت 

 جوان 05الثورة واحلكومة يوم جملس رئيس لقد كان للخطاب الذي ألقاه 

مشروع امليثاق  إلعدادالرمسية  األوىلالبداية  م أمام إطارات احلزب بقسنطينة0572

عرض على الشعب ملناقشته ميثاقا ُي دُِّعالسُّلطة الثورية سُت ّنأجاء فيه  إْذ ،الوطين

اكي االختيار االشرت إطارية، ويكون ذلك بالطبع يف فيه بكّل حّر الرأي وإبداء

 (2).واحلزب الواحد

املشروع التمهيدي  إلعداد، هي اللجنة السامية للميثاق تحضرييةجنة ت ُلئنشُأوهكذا 

وكان عدد أعضائها أربعة  ،م0572 نوفمرب 10خ يف املؤّر 25ــ72األمرمبوجب 

م للمناقشة على ّدثّم ُق ستة أعضاء؛عددهم كان  أّن إىلوذهب بعضهم  ،(3)أعضاء

ماي وجوان )ودامت شهرين  22مت مبوجب التعليمة رقم ظِّاليت ُنمستوى القاعدة 

ة على مستوى الرئاسة حبصر املالحظات ّينذلك قامت اللجنة الف بعدو. (م0572

 جوان، 05و، 01 ،07:أيام الوطنية الندوةرست على مستوى واالقرتاحات اليت ُد

رض على الشعب ُعو ،م0572جوان  05املشروع النهائي يوم  بإعدادمهمتها  انتهت

 مصدرك أصبح للجزائر ميثاق وطينوبذلك  ،م0572  جوان 57للتصويت عليه يوم 

 .وقوانني الدولة األّمةلسياسة  أمسى

 بإعدادهمل يقم  ـ خالفا للمواثيق السابقةـ امليثاق الوطين  ّنأمن هنا يتبني لنا ب

 األخرى،ة يق العاّمبالنسبة للمواث عليه هو احلال مثل ما ،احلكومة أوالثورة  جملس

 (4).عن طريق االستفتاء إقراره ثّم إعدادهبل شارك الشعب يف 
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 امليثاق الوطين  إقرار :الثانياملطلب 

تحت ُف ،مشروع امليثاق على مستوى جملس الثورة واحلكومة إعدادبعد 

 ،ختلف جهات الوطنمشلت ُم اليت م0572ة خالل شهري ماي وجوان املناقشة العاّم

 برأيهم اإلدالءبالشعب  ألفرادمح حيث ُس ،اجلالية اجلزائرية باخلارج إىل تبل امتّد

عرض الوثيقة للمناقشة  أّنوالشك  ؛اخليار االشرتاكي إطارلكن يف  ،حول املشروع

(1)ملستقبل السُّلطة أهميتهاد يؤكِّ
املواثيق السابقة مل أّن ذلك  ،باملقارنة مع غريها 

ه مبوجب امليثاق ّنأا يسمح لنا بالقول مّم ،يهاعرض للمناقشة وال للتصويت علُت

صفة الشرعية  بإضفاءلة يف اعتماد التجربة السابقة املستقبلية املتمّث يةحت الرؤتوّض

االشرتاكي يف التنمية الوطنية باعتباره  األسلوباالستمرار يف انتهاج  وتأكيد، عليها

ف الشعب ويستبعد كّل تطّر بعني االعتبار واقع كّل يأخذسالحا نظريا واسرتاتيجيا 

 .ديين وفكري

امليثاق الوطين هو وضع إعداد الغرض من  ّنأح لنا بسبق يتّض ومن خالل ما 

للنظام السياسي واالقتصادي  اإليديولوجيوالنهج  األطروتوضيح  ،األسس

 ـ ولو ظاهرياـ استمالة القاعدة الشعبية للُسلطة القائمة و ،والثقايف للدولة واالجتماعي

 )2).م0572 الشعب يف مناقشته ثّم التصويت عليه وعلى دستور إشراكن طريق ع

االختيار االشرتاكي  إطاريف  "ةـالتأسيسي" ةـقد مارس السُّلط الشعب يكون ،وبذلك

متلك ُسلطة كانت وى اليت بل الِقمن ِق أساساد واملعتَم آنذاك،رجعة فيه  ال الذيو

تجربة بعض الدول الصديقة ب واملتأثرة ،من جهةالثورة وبعد االستقالل  أثناءالقرار 

 .أخرىوالشقيقة يف هذا السياق من جهة 

 ،ومضمون امليثاق الوطين ادـأبع إدراك إىل ىيرق غلب الشعب الأمستوى  أّنوالثابت 
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يف  (التعديل) النظر إعادة إىل ما دفع السُّلطة ،يكتنفها الغموض أحكامهعظم ُم ّنأو 

 .وذلك ما سنتطّرق إليه الحقا ،(1)وإثرائهاهذه الوثيقة 

 القانونية للميثاق الوطين السياسية ومة يالق :املطلب الثالث

 ،والذي حنن بصدد تناوله ،م0572املاّدة السادسة من دستور  إىلبالرجوع 

 األساسيقانونية باعتباره املصدر وامليثاق الوطين له قيمة سياسية  ّنأميكن القول ب

 ،الّدستور ألحكاميل أوت أوتفسري  ألّي أساسي ومرجٌع ،ني الدولةوقوان األّمةلسياسة 

املوضوع  ّنأ اّلإ ،نشر امليثاق الوطين أمرمن  األوىل يف املاّدة أيًضا ظالَحُي وهذا ما

 كلر يف شصُدامليثاق الوطين مل َي أّنظ الَحوبالتالي ُي ،بحث من الناحية الشكّليةُي

الّدساتري  يفكما هو احلال ( ي على شكّل موادأ)ة َنة ومقّنَمنصوص قانونية منّظ

 األسانيدبع الذي مل يّت األمر  هذا، ـ هنشر  أمر بإصدار امُلشِّرع اكتفى وإّنما ،والقوانني

 واخلطاب الرئاسي، ما م0522جوان  05كّل من بيان  إىل ادستِنـ ُم والطرق املعتادة

 .(احلياة يالثورة يف كّل مناح) دمة مشروعهاخلوليد السُّلطة القائمة و بأّنه يفيد

يف  ومن الصفة القانونية تبد أكثرعلى امليثاق  اإليديولوجيةة فالص تأكيد أّنكما 

ه املصدر ّنأا للقانون، ود كونه مصدرا مادّيا يؤّكمّم ،تضمني الّدستور بعض مبادئه

 أساسيكمرجع وثانوية من جهة،  أخرىوجود مصادر  إىل باإلضافة، له األساسي

 (2).أخرىمن جهة  الّدستور أحكاموتفسري  بتأويل األمر تعّلق إذا يضاأ

 مسو امليثاق الوطين عن الّدستور: املطلب الرابع

نتناول يف هذا املطلب مسّو وعلوية امليثاق الوطين على الدستور باعتباره 

 .مرجعية إيديولوجية له، ومرجعا يف حالة تأويل وتفسري أحكامه
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 يةكّلالناحية الشمن : الفرع األّول 

املعايري القانونية اليت شهدتها البالد، مالزمة باحلركة املستمرة اليت  إّن

حدث بعض الصعوبات يف تحديد أقد  ،متيزت بها املفاهيم املرتبطة بهذه املعايري

        ن تحديد وترتيب امليثاق الوطين انطالقا من الرتتيب النهائي هلا، هلذا يتعّي

 .الرتاتيب العلوية والفواصل األفقية يف اهلرم التقليدي"  اتهتشخيص إحداثي" 

ل امليثاق الوطين ميّث من استقراء نص املاّدة السادسة الفقرة األوىل نستخلص أّن

اليت قال  "نظرية القانونية اخلالصةال"مصدرا من مصادر القانون، لكن إذا رجعنا إىل 

كّل معيار قانوني هو معيار  ّنإف ،"HANS KELSONسن كلهانز "بها النمساوي 

 ،تنفيذي للمعيار األعلى منه، وهو يف نفس الوقت معيار تنظيمي للمعيار األدنى منه

امليثاق الوطين ميثل معيارا أمسى من القانون  ّنأب وهذا جيعلنا نستخلص منه أيضا

 .ل مصدرا تنظيميا بالنسبة لهه ميّثّنأالعادي، مادام 

ومنه يتميز  ،تتعّلق بتجديد مكانته باملوازاة مع الّدستورفميثاق الثانية لل يةحداثاإل اأّم

ه قد استطاع فعال أن ينتحل نفس خصائص املعيار ألّن امليثاق الوطين بسمو ُمطلق،

ئه فهو خيضع يف إنشا ،السيما الشكّلية منها واملوضوعية ،(الّدستور أي) األساسي

ه مياثله يف ّنأكما  ،الّدستورإلجراءات استثنائية شبيهة بتلك اليت خيضع هلا 

املضمون، ألنه يستهدف موضوعات دستورية بالطبيعة اليت تتعّلق لتجديد نظام 

 اخل...باعها يف تنظيم احلياة العامةّتان عّياحُلكم يف الدولة واملناهج السياسية اليت َت

 ذلك ماو، (1)"املواثيق الربامج"ف امليثاق الوطين ضمن طائفة صّنومن هذا املنظور ُي

 :كالتالي يسمح بتعريفه

 ن جمموعة من القواعد السياسيةتتضّم ،وثيقة أساسية موازية للّدستور امليثاق الوطين
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التارخيية، وتستهدف ترسيخ و ريةااحلض، الثقافية، االجتماعية، االقتصادية 

 (1)."وكذا تحديد األهداف املوكّلة له" الربنامج السياسي واإليديولوجي للنظام،

 من الناحية املوضوعية: رع الثانيالف

أرادت السلطة السياسية أن جتعل من امليثاق الوطين أمسى معيار قانوني 

دور الدستور يتعلق بنظام   مواجهة الدستور، ويعود السبب يف ذلك إىل أّنيفحتى 

 ا املسائل التفصيلية فهي مرتوكة للميثاق، مبعنى آخر أّنالدولة، أّم كلاحلكم وش

نها على سبيل التحديد وبشكّل أدق امليثاق السياسية واإليديولوجية يتضّمالربامج 

املصدر التفسريي  ـيف األخري  ـالوطين أكثر من الدستور، وهلذا السبب مت اعتباره 

سبق على الدستور، أإعداد وإقرار امليثاق الوطين كان  وهذا ما يربر أّن ،(2)لدستورل

 .بالنسبة له جل اعتباره اإلطار املرجعيألوذلك 

مرتب  ببنائها املؤسساتي  بناء الدولة يرجع إىل أّن ولعل سبب االهتمام بهذه النقطة

امليثاق  أوىل منصدور هذا األخري يكون  وهلذا نفرتض أّن ،سبقا يف الدستورُم احملدد

ذلك و .م0572لدستور  إضفاء الشرعية الدستورية عليه، األمر الذي مل يتّم يف الوطين

مرية ، وكذا األم0522جوان  05خطاب قائد التصحيح الثوري يف   أّنيرجع إىل

 الن املصادر املادية للنظاممثِّهما اللذان أصبحا ُي م0522 جويلية 01الصادرة يف

ا معا ضمن معليه ، والدليل على ذلك التنصيصالدستوري اجلزائري وليس الدستور

ر عدم فسِّ، وهذا ما ُيم0572 ، لكّل من امليثاق الوطين ودستورالتأشريات اخلاصة

 (3).م0572احرتام ترتيب املواعيد اخلاصة بكّل من امليثاق الوطين ودستور 
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 (ثرىامُل امليثاق)تعديل امليثاق الوطين : املطلب الرابع

وذلك بعد موافقة  م،0512للميثاق الوطين سنة ( إثراء)عرفت اجلزائر تعديال 

لى مشروع امليثاق الوطين يف دورته املنعقدة ما ومصادقة املؤمتر االستثنائي للحزب ع

 إىلالقاعدة  ـ منق رض املشروع على مستوى ضّيوُع( 1)م0512 ديسمرب 52و 51بني 

 (2).(احلزب إطاراتو مناضلي)حلزب جبهة التحرير الوطين  ـ القمة

املرجع ، ولسياسة األّمة وقوانني الدولة األساسيامليثاق الوطين املصدر  وباعتبار

 أضفىقد ، فسات احلزب والدولة على كّل املستوياتاسي ملؤّسيولوجي والسييدإلا

غاية  إىلم 0522جوان  05اليت قام بها النظام فيما بني  األعمالصفة الشرعية على 

 األساسياملرجع ، واملصدر املاّدي جلميع قوانني الدولة أصبحو م،0572جوان  57

 (3).هتأويل ألحكام ّيوأل ،للّدستور األعلىو

االشرتاكية  األساليب إلغاء، كبعض احملاور منه (اإلثراء وأ)التعديل  وقد مّس

(4)للتسيري
(5)والرتاجع عن مفهوم الدولة االشرتاكية، 

واعتماد مفهوم الدولة وكذا ، 

الثورة الزراعية  إطارمة يف املؤّم األراضي إرجاعتال ذلك و؛ (6)الدولة والبناء االشرتاكي

 .الدولة أمالكعن  التنازلو ،مالكيها إىل

ة السُّلطة احلاكمة يف التحول التدرجيي من عن نّي مُّتِن أفكارو إشاراتبرزت فيه  كما

أّوال  االقتصاد بإصالحبدءا  ، االنفتاح االقتصادينظام  إىلالشمولي االشرتاكي النظام 

 ،والطلب عرضاقتصاد السوق املبين على ال إىله ـوذلك باالنتقال من االقتصاد املوّجـ 
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 (1).ة الحقاالسياس ثّمـ،  األساسيةمع دعم املواد 

 م،0512جانفي  02املثرى يف  امليثاقتنظيم االستفتاء الشعيب على مشروع مّت 

، املعرب عنها األصواتمن  % 17,51 بأغلبيةته بعد مصادقة املؤمتر عليه و تزكي

امليثاق  واملتضمن نّص م0512فيفري  5خ يف املؤّر 12/55صدر مبوجب املرسوم رقم و

 (2).ثرىالوطين امُل

 (:تعديله)إثراء امليثاق الوطين  إىل تاليت أّد والعوامل األسبابمن بني و

امليثاق الذي يتضمن عبارات غري واضحة ويكتنفها الغموض وقابلة  صياغة نّص ـ

 .ذوي املستويات احملدودة باالرتقاء إىل فهمهالللتأويالت واليت ال تسمح 

 ع ملفردات وكّلمات شاردة استعملها يف بناء مضمون امليثاق الوطين أثناءتقاء املشّران ـ

 (3).إعداده

االقتصادية والسياسية اليت عرفتها البالد من جراء احملسوبية والوصولية  األزمات ـ

اليت تنش  يف وتنامي ظاهرة بعض التنظيمات السياسية غري املعتمدة و ،والبريوقراطية

 .لندرة يف بعض املواد االستهالكية وغالء املعيشة، واالسرية

والوقائع اليت عاشتها  األزماتلتعكس هذه  م0511 أكتوبر أحداثجاءت ف

ختريب للممتلكات العمومية عقبتها مظاهرات ومسريات واحتجاجات وأو ،اجلزائر

عن  قّلتل ما ال يوُق ،الدينارات اليريرت اخلسائر املاّدية مبّدُق، وت الوطنيا والعرب

ت هذه األحداث سياسيا برفع شعارات غّلوقد اسُت ؛ح املئاتر شخص وُج 211

وتعترب كّل  ،ل حنو التعددية السياسية ونظام االقتصاد احلرالتحّو إىلونداءات تدعو 
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 .م0512امليثاق الوطين عام 
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هذا التعديل  ،ظاهرا لتعديل امليثاق الوطين سببا والوقائع واألحداثهذه العوامل 

قبل عامني من اندالع  ؤهثراحيث مّت إ القيام به،يف وشرع  به النظام القائم أتنّبالذي 

 ّمُث، م0511نوفمرب  51يف  م0572وعقب ذلك تعديل دستور  ،م0511 أكتوبر 2 أحداث

والذي  ،م0515فيفري  51يف  إصدارهربالي ويدستور جديد ل إعدادنتيجة  إلغاؤه

االشرتاكي واحلزب تخلي عن النظام التعكس دولة القانون و أحكامن مبادئ و تضّم

اجلماعية ة واحلريات العاّم اإلنسان،العاملي حلقوق  اإلعالني الواحد، وتبّن

 (1).غريهالسياسية واالقتصادية والثقافية ووالتعددية  يف امليادين ا ،الفرديةو

اليت  اإلصالحيةد صدور هذا الّدستور والقوانني ثرى مبجّرسق  امليثاق الوطين امُل

وبالتالي  ،س يف الوثيقتنيوالسياسي املكّر اإليديولوجيختالف  كم االحُب ،تبعته

بل ميكن اعتباره  ،يف طي التاريخ م0512ل سنة املعّد م0572ميثاق  إدخالميكن 

النظام السياسي  ةـوفلسف ،ة مرجعية وتفسريية للنظام الّدستوري اجلزائريقوثي

 (2).م0515اية صدور دستور غ إىلمنذ االستقالل  والتصور الفكر أحاديةذو  اجلزائري

ما وقع يف اجلزائر ليس سوى حلقة واحدة يف  أّنمن التذكري  ال بّد، هّنأغري 

الت السياسية واالقتصادية النامجة عن انهيار املعسكر سلسلة طويلة من التحّو

ثّم الدخول يف  م،0551الشرقي االشرتاكي وانتهاء مرحلة الثنائية القطبية منذ سنة 

ما يعرف بالعوملة املبين على السيطرة  إطاريف  األحاديزة بالقطب مرحلة متمي

، وخاّصة بالنسبة للدول احُلكم أنظمةاالقتصادية اللربالية والدميقراطية الشكّلية يف 

 (3).للّدول املتقّدمة التابعةوفة اخلاضعة املتخّل
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 م0572دستور : الرابعاملبحث 

ي جملس الثورة وتوّل ،م0522ن جوا 05 املنبثق عن انقالب نظامالمبجيء 

د السُّلطة اجلديدة عن دستور جديد سيحّد يف البالد، جاء يف بيانه احلديث السُّلطة

اهلدف األّول الذي راحت السُّلطة تعمل من أجله هو بناء دولة  أّن ، إاّلمهانّظُيو

يف الثورة  إسرتاتيجيةكما جاء يف  ـ وطين مستقل دحديثة وعصرية، ثّم بناء اقتصا

تسعى إىل بناء مؤسسات  م0522احلكومة منذ  م ـ فراحت0525برنامج طرابلس 

 .األخرى تلوالدولة الواحدة 

 بناء مؤسسات الدولة: األّولاملطلب 

ـ مبوجب قانون البلدية رقم  ـ اخللية األساسية يف الدولة لقد مت تنظيم البلدية

دية ودورها ومهاّمها البل م اجملالسالذي نّظ م01/10/0527املؤرخ يف  27/51

ماي  51خ يف املؤّر 25/11رقم  واختصاصاتها؛ ثّم صدر قانون الوالية مبوجب األمر

ه يف د تنظيم واختصاصات اجملالس الوالئية ودور الوالي ومهاّمالذي حّدم و0525

 (1).جمال التنظيم اإلداري والسياسي للبالد بتنظيم قاعدته

ل يف بناء االقتصاد واملتمّث ،ة احلكومة الثوريةمهّم وجتدر اإلشارة إىل الشرط الثاني من

 ة، وإجنازات العامة واملنشآت االقتصادية اهلاّمروالوطين، الذي بدأ بالتأميم العام للث

ات اقتصادية أخرى، وصدور قانون التسيري الذاتي يف القطاع الفالحي عام مؤسّس

 م،0570/0575سات يف للمؤّسوقانوني الثورة الزراعية والتسيري االشرتاكي  ،م0521

، (م0571ـ0571)، الرباعي األّول (م0525ـ0527)الثالثي :ووضع املخططات التنموية

 اتـكتدعيم الوالي( م0571ـ0522)ة ـاخلاّص والربامج ،(م0577ـ0571) الرباعي الثاني
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وهذا ما يعرف بدولة اإلجنازات وخمططات  .(1)من اإلجنازات هاة وغريماحملرو 

خلروج من دائرة التخّلف املوروثة وايف النهوض بكّل القطاعات  ليت ساهمتالتنمية ا

، واملناداة بنظام عاملي جديد يأخذ بعني ومتكامل وبناء اقتصاد قوي عن االستعمار،

 .االعتبار خصوصيات الدول املتخلفة

كّل القوانني األساسية والتنظيمية للحياة  ّنأوأهم ما نالحظه يف هذه الفرتة، 

ا بها يرافقها بة معها ميثاقا خاّصاسية واالقتصادية يف البالد جاءت مصطِحالسي

ميثاق البلدية، ميثاق الوالية، ) :القوانني ويشرح أسباب وأهداف صدور مثل هذه

سات، وميثاق التسيري ميثاق الثورة الزراعية، ميثاق التسيري االشرتاكي للمؤّس

 (2).القانون ذاته تصدر يف وثيقة مشرتكة معاليت ، ...(الذاتي

من الشرعية على  ار عنه بدولة املواثيق، هذه املواثيق اليت تضفي نوععّبوهذا ما ُي

 .أعمال األنظمة املتعاقبة يف اجلزائر من أجل تكريس احُلكم الشخصي

ة يف تنظيم الدولة واالستمرار يف بع هذا النم  حتى على مستوى القّماتُّقد و

وهي  ،عليه امليثاق الوطين والتصويُت مناقشُة ستور الّد احُلكم، حيث سبق صدوَر

عات وطموحات وأهداف ورغبات ظاهرة نادرة الوقوع يف العامل، والذي حصر تطّل

العامة لسياسة األّمة، واليت  اإلسرتاتيجية ت يف وثيقة واحدة تشكّلغيصاجملتمع، و

ة مناقشة عاّم عن طريق إجراء املواطنني ساهم يف وضعها خمتلف فئات الشعب وكّل

 (3).مجيع أحناء الوطنيف دارت حول امليثاق الوطين 

واليت  م،0572وهكذا اكتملت العودة إىل الشرعية الّدستورية بصدور دستور 

 .خفي من ورائها الشرعية الثورية واحُلكم الفرديُت
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 م0572إعداد دستور : املطلب الثاني

ن تتكّو ،خبةنَتومية غري ُممت إعداد وصياغة مشروع الّدستور من قبل جلنة حك

رين السياسيني ورجال القانون الّدستوري يف إطار حزب جبهة التحرير من املنّظ

حركة االنقالب  إىل، والسبب يف ذلك يرجع م0572الوطين، وكان ذلك يف أكتوبر 

 تكن تستهدف اإلطاحة مل، واليت م0522جوان  05بتاريخ ( التصحيح الثوري)

هة لإلطاحة جبميع املؤسسات اليت سب، بل كانت موّجفح" ةبن بّل"بالرئيس 

 .تشاركه يف تكريس وترسيخ حكمه الشخصينبه وكانت تعمل جبا

ميثل  اجمللس الوطين وتعويضه مبجلس الثورة الذي حّل فقد مّت ،وكنتيجة لذلك

بني، بل من القادة الذين شاركوا العقيد نتَخمل يكونوا ُم أعضاءه ُسلطة تشريعية، لكّن

 (1)(.التصحيح الثوري)يف حركة االنقالب  "(هواري بومدين) وبةحممد بوخّر"

 كان من الضروري ،(م0521دستور ) وهكذا ويف غياب الربملان وجتميد العمل بالّدستور

الرجوع إىل اخليار الوحيد وهو إعداد املشروع الّدستوري اجلديد من قبل جلنة 

ال يف شهر عأسيسية، األمر الذي حصل فمن أن تكون جلنة نيابية ت تأسيسية، بداًل

عرض املشروع على إطارات حزب  وبعدها مّت ـ، لفااكما ذكر سـ  م0572أكتوبر 

اإلطارات السامية يف الدولة ملناقشته وإثراءه، وذلك خالل و ،جبهة التحرير الوطين

     ، واليت صادقت م0572نوفمرب  2قدت هلذا الغرض بتاريخ الندوة الوطنية اليت ُع

 (2).ـ على املشروع يف األخريـ 

 نوفمرب صدر املشروع الّدستوري رمسيا مبوجب أمر رئاسي، حيث مّت 01ويف 

 ةـالشعب بأغلبي هـق عليـفواف، م0572نوفمرب  05اريخ ـي بتـالشعب اءـلالستفته ـعرض
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(1)ساحقة
 .م0572نوفمرب  55يف اجلريدة الرمسية بتاريخ  (2)م0572صدر دستور وُأ، 

 م0572خصائص دستور : طلب الثالثامل

ر عن أيديولوجية يعّبو ،دستور برنامج بأّنه م0572ز دستور اجلزائر لسنة يتمّي

ه دستور جامد يتطلب رب بأّنتعكما ُي ،ابع اشرتاكي واحلزب الواحدنة ذات طمعّي

 .إجراءات معقدة لتعديله

 برنام    دستور م0572دستور : األّولالفرع 

التحرير  جبهة مرآة عاكسة لربنامج حزب م0572ائر لسنة يعترب دستور اجلز

مادة  02ال من حيث يتضمن فصال مطّو ،الوطين املتعّلق ببناء اجملتمع االشرتاكي

(3)حول االشرتاكية وحماور وطرق تطبيقها يف اجلزائر
 ،إىل جانب السُّلطة وتنظيمها، 

والقضائية، واملراقبة على الوظيفة السياسية، والتشريعية، والتنفيذية  حيث نّص

س أيضا وحدة القيادة للحزب والدولة معا يف هرم والوظيفة التأسيسية، كما كّر

ع حيث اعتمد املشّر ،لة احلقوق واحلريات وواجبات املواطنأمس إغفالالسُّلطة، دون 

وتعميقا  ،املرجعي له اإلطارأثناء إعداد هذا الّدستور على امليثاق الوطين باعتباره 

، وبناء صرح دولة عصرية يسود فيها العدل واملساواة م0521ثورة أول نوفمرب  ملبادئ

 .لإلنسان اإلنسانبني املواطنني والقضاء على استغالل 

 دستور جامد م0572دستور : الفرع الثاني

 يز بني الّدستور املرن والّدستور اجلامد منيللتم اعترب تعديل الّدستور معيارُي

 ختتلف ة،ـإجراءات خاّص ور اجلامدـالّدست لبيتّط حيث راءات التعديل،ـحيث إج

                                                           
 .50مولود ديدان، املرجع السابق، ص. 1
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وقد نص  (1).إجراءات عاديةالذي حيتاج إىل بعة يف الّدستور املرن عن تلك املّت

 :دة واليت تتمثل يفه على هذه اإلجراءات اخلاّصة واملشّدالّدستور ذاُت

 (2).رئيس اجلمهورية املبادرة باقرتاح تعديل الّدستورلق حي ـ

مشروع قانون التعديل الّدستوري بأغلبية ( الربملان)اجمللس الشعيب الوطين  قّرُي ـ

 )ثلثي
 

 (3).أعضائه( 

فمن الضروري  ،إذا تعّلق مشروع قانون التعديل باألحكام اخلاّصة بتعديل الّدستور ـ

 ) اإلقرار بأغلبية ثالثة أرباع أن يتّم
 

 (4).أعضاء اجمللس الشعيب الوطين( 

 يلقد حظر تعد يالّدستوراملؤسِّس جانب آخر قد يكون اجلمود راجعا إىل أن ومن 

جزئيا، أم كان حظرا  وكان ذلك احلظر حظرا موضوعيا كّليا أ، سواء هذا الدستور

 (5).زمنيا

د ه مل حيّدمن هذا الّدستور موضوع البحث، نالحظ أّن 052بالرجوع إىل املاّدة و

 .هادية، بل اكتفى بإعدادعالتصويت على القوانني الل ةـريقط

ي املاّدة تخّطبوذلك  م،1/00/0511إجراءات تعديل الّدستور يف يف  هرُقكما لوحظ َخ

 (6).الشعيب على مشروع قانون تعديل هذا الّدستور فتاءاالست إىلواللجوء  منه 055

 م0572نطاق تعديل دستور : املطلب الرابع

 سـا املؤّسـعليه اوزها، وقد نّصـراء ال ميكن جتـمح اـوطـع خطشّرع امُلـضَو

                                                           
 .112ص، راحب  أ حس ، املرجع السابق. 1

 .0055صم، 0572نومفرب  51، الصادرة بتارخي 51، العدد ة، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريم0572 اجلزائر دس تور 050املاّدة . 2

 0055ص، ، املرجع نفسه055املاّدة . 3

 .وما يلهيا 0055ص، ، املرجع نفسه051املاّدة . 4

 .، املرجع نفسه052، 051املواد . 5
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الّدستوري يف الّدستور، فال جيوز خالل مدة زمنية يف فرتة األزمات اليت متر بها 

رف طارئ كحالة احلرب مثال، اللجوء إىل تعديل الّدستور وهو ظالبالد، أو يف فرتة 

و جيوز املساس ببعض النصوص أ ال ماك .أو القيد الزمين الزمينما يعرف باحلظر 

ما يسمى بالثوابت، أو اإلقدام على تعديلها وهذا ما  أومن الّدستور ( األحكام) املواد

 .عرف باحلظر املوضوعيُي

 احلظر الزمين: األّولالفرع 

فرتة األزمات أو إذا كانت البالد  على م0572تعديل دستور  حظراقتصر 

الداهم الذي حيتمل  أو عموما يف حالة اخلطر ،دة يف سالمة ترابها واستقالهلاهدَُّم

ض البالد إىل عدوان خارجي، ففي هذه كحالة احلرب وتعّر، يف املستقبل هوقوع

 .الثالث ى الرئيس السُّلطاتاحلالة يوقف العمل بالّدستور ويتوّل

ال ميكن الشروع يف إجراء أي تعديل أو مواصلته إذا " :على أنه 051وقد نصت املاّدة 

 (1)."اب الوطينما كان هناك مساس بسالمة الرت

 (املواد الصّماء) احلظر املوضوعي :الفرع الثاني

د أحكام على نصوص معينة يف الدستور تعاجل وجتسِّ ُدر هو املنع الذي َي

عن طريق حظر تعديلها يعتقد املشرع الدستوري بضرورة محايتها  ومبادئ ثابتة

ك القواعد جوهرية ه يرى أن تلوترجع حكمة االلتجاء إىل ذلك أّن، (2)بصورة أبدية

السلطة  ولذلك فإّنلدولة ونظام احلكم أكثر من غريها، أساسية يف التأسيس لو

التأسيسية األصلية اليت قامت بوضع الدستور تريد إبعاد أي تعديل حمتمل ميسها 

من هذا الدستور على  052وقد نصت املادة   ؛(3)أو يهددها لضمان استقرارها األبدي

                                                           
 .يلهيا وما 0551، املرجع السابق، صم0572دس تور ، 052، 051، 051، 055املواد . 1

 .71م، ص5115، منشورات احلليب احلقوقية بريوت، لبنان، 1محمد اجملدوب، القانون ادلس توري والنظام الس يايس، ط. 2
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 ،كممشروع لتعديل الدستور أن ميس بالصفة اجلمهورية للُح ال ميكن ألّي: "هأّن

ومبدأ ، يات األساسية لإلنسان واملواطنواحلّر ،واالختيار االشرتاكي ،ودين الدولة

 (1)".، وسالمة الرتاب الوطينالتصويت عن طريق االقرتاع العام واملباشر والسري

حات السياسية الرتاجع عن االختيار االشرتاكي مبناسبة اإلصال لقد مّت

ى الذي تبّن م0515فيفري  51واالقتصادية اليت عرفتها اجلزائر من خالل دستور 

على القيود اليت  وقد أغفل التنصيَص ،والتعددية السياسية االنفتاح االقتصادينظام 

ة اليت تضعها السلطة التأسيسية األصلية على السلطة التأسيسية املشتّق فرتض أْنُي

 .م0515تعديل الدستور أثناء إعداد دستور  ناط بها عمليةُي

 م0572 تعديل دستور: املطلب اخلامس

تعديل الدستور، فقد  تلف الّدساتري بشأن اجلهة اليت متلك حق اقرتاحخت

وهي حالة دستور  منح حق اقرتاح التعديل للحكومة وحدها أو لرئيس الدولةُي

ومة معا أو للربملان ورئيس الدولة منح للربملان وحده أو للربملان واحلك، وقد ُيم0572

ر هذا احلق للشعب وحده أو باالشرتاك مع اهليئات واحلكومة معا، أو قد يتقّر

 .السابقة أو إحداها

 ّدِعاجلهة اليت تقدم اقرتاح التعديل ليست دائما هي اجلهة اليت ُت إّن

 هذا ، ويف051،  055،  050يف املواد  م0572وهو ما ذهب إليه دستور  ،التعديل

ة إعداد التعديل مع بعض الشروط الربملان مبهّم إىلعظم الّدساتري ُم ُدالصدد تعَه

د بعض الّدساتري إعداد التعديل سِنيت ختتلف من دستور إىل آخر، وقد َتال اخلاّصة

 .إىل جلنة خاّصة

 ه عن طريقـمارسالشعب ُي إىل( اإلقرار النهائي)كما متنح بعض الّدساتري حق اإلقرار 
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مبا  (1)منح الربملان ُسلطة إقرار التعديل النهائي إىل اء، وتذهب معظم الّدساتريفتالستا 

تتطلب الّدساتري أغلبية  إْذ؛ وذلك وفقا إلجراءات وشروط خاّصة م0572فيها دستور 

 )أغلبية الثلثني كقرار النهائي، خاّصة هلذا اإل
 

، أو 055 ت عليه املاّدةوهذا ما نّص( 

 ) اعثالثة أرب
 

051ت عليه املاّدة نّصكما ( 
(2)

شرتط بعض الّدساتري إىل جانب هذه وَت، 

 (3).األغلبية اخلاّصة اقرتان قرار التعديل مبوافقة رئيس السُّلطة التنفيذية

حصر املبادرة بالتعديل من جهة معينة واحدة يعين التضييق من إمكانية  إّن

 .جلهة على اجلهات األخرىإعطاء أولوية وهيمنة هلذه او التعديل،

 ،وتطبيقه، دفعت إىل تعديله ثالث مرات م0572نوفمرب  55إعمال دستور  إّن

ها كبري من الناحية السياسية والتأسيسية، كان أهّم وكانت متفاوتة األهمية إىل حّد

 .م0511نوفمرب  1التعديل الثالث واألخري الذي جرى يف 

ا التعديل أّم م،17/17/0575املؤرخ يف  75/12كان التعديل األّول مبوجب القانون 

 (4).م05/10/0511املؤرخ يف  11/10الثاني فكان مبوجب القانون 

بها  من حيث اإلجراءات اليت مّت ،هذه التعديالت بنوع من التفصيلعلى ج عّرسُن

راجعة، مع ها التعديل أو امُلومضمون كّل تعديل من خالل املواد اليت مّس ،كّل تعديل

 .ت إىل القيام بهذه التعديالتو األسباب اليت أّد األهدافبعض على  الوقوف

 م0575  سنة األّولالتعديل : األّولالفرع 

 تملا نّص وفقًا ،ةـة التأسيسيـطبقا ألحكام الفصل السادس املتضمن الوظيف مّت

                                                           
 .011 ،015صعصام عّل ادلبس، املرجع السابق، ص . 1

 .هبا سابقا هراجع املواد املنوّ . 2

 ..011عصام عّل ادلبس، املرجع السابق، ص. 3
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    بتاريخ  75/12من الّدستور عن طريق القانون رقم  052، 055،  050عليه املواد 

، 002،  001، 005، 000،  001،  011،  012 :وتشمل املواد م،0575جويلية  17

، 051إىل املاّدة  055وتحويل املاّدة  ،051و 057وإلغاء املادتني  ،001و 007،  002

 .وُسلطاته انتخابههذه املواد تتعّلق مبركز رئيس اجلمهورية من حيث إجراءات و

ويقرتحه " :ن الّدستور وتصاغ على النحو التاليم 012ل الفقرة الثالثة من املاّدة عّدُت

 "مؤمتر حزب جبهة التحرير الوطين وفقا لقانونه األساسي

ميكن  ،تاة الرئاسية مخس سنواملّد" :املعدلة على النحو اآلتي 011صاغ املاّدة وُت

 ."ديد انتخاب رئيس اجلمهوريةجت

 ."على ما أقول شهيد واهلُل" :ياخلاّصة بأداء اليمني الّدستور 001 ر املاّدةِخآلضاف ُي

ميكن له أن " :صاغ على النحو التاليمن الّدستور وُت( 02الفقرة ) 000 ل املاّدةعّدُت

 ...".ض جزءا من صالحياته إىل نائب أو نواب رئيس اجلمهوريةيفّو

ن عّيميكن لرئيس اجلمهورية أن ُي" :صاغ على الشكّل التاليوُت 005ل املاّدة عّدكما ُت

 ".هساعدونه يف مهاّمعينونه وُيُي له أو أكثر نائبا

ن رئيس اجلمهورية عّيُي" :صاغ على النحو التاليمن الّدستور وُت 001ل املاّدة عّدوُت

يساعده يف تنسيق النشاط احلكومي ويف تطبيق  الومن بينهم وزيرا أّو ،أعضاء احلكومة

اختصاصاته يف نطاق  وميارس الوزير األّول، القرارات املتخذة يف جملس الوزراء

من ( 02الفقرة ) 000ضها إليه رئيس اجلمهورية طبقا للمادة فّوالصالحيات اليت ُي

 (1)".الّدستور
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 ..."نائب أو نواب رئيس اجلمهورية" :يلي صاغ كماوُت 002ل املاّدة عّدوُت

من  حال ال جيوز بأّي" :صاغ على النحو التاليل وُتعّدُتفمن الّدستور  002ا املاّدة أّم

لطته يف تعيني نائب أو نواب رئيس ض رئيس اجلمهورية ُسّوفُي أناألحوال 

 ...".همأو إعفائهم من مهاّم...اجلمهورية

إذا استحال على رئيس اجلمهورية أن " :صاغ كاآلتيل وُتعّدُتف 007ا املاّدة وأّم

ه بسبب مرض خطري مزمن، جتتمع اللجنة املركزية وجوبا، وبعد مارس مهاّمُي

 )ثلثي قرتح بأغلبية د من حقيقة هذا املانع بكّل الوسائل الكفيلة بذلك، َتأّكالت
 

 )

 ."املانع ةأعضائها على اجمللس الوطين التصريح حبال

ف كلَّعلن اجمللس الوطين ثبوت مانع لرئيس اجلمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، وُيُي

ن أيوما و( 12)اها مخسة وأربعون ة أقصى رئاسة الدولة بالنيابة ملّده بأن يتوّلرئيُس

من الّدستور، ويف حالة استمرار املانع،  001س صالحياته مع مراعاة أحكام املاّدةمار ُي

ور باالستقالة حبكم القانون، حسب غعلن الشُي ،يوما(12) بعد انقضاء مخسة وأربعني

  :اّدةالطريقة املنصوص عليها أعاله وطبقا ألحكام الفقرات التالية من هذه امل

يف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته، جيتمع اجمللس الشعيب الوطين "ـ 

 .وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية

 ...ى رئيس اجمللس الشعيب الوطين، مهام رئيس الدولةيتوّلـ 

نونه ح لرئاسة اجلمهورية، طبقا لقايقرتح مؤمتر حزب جبهة التحرير الوطين املرّشـ 

 .بدون تغيري، والفقرة األخرية "األساسي

  :يلي من الّدستور وتصاغان كما 001من املاّدة  ةل الفقرتان الثانية والثالثعّدُت
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يوما، املشار إليها يف الفقرتني الثانية ( 12)اخلمسة واألربعني  تيال ميكن أثناء فرت"ـ 

 .(ن تغيريوالباقي بدو)..."من الّدستور 007واخلامسة من املاّدة 

 ..".اجلمهوريةال ميكن أثناء نفس الفرتتني، إنهاء مهام نائب أو نواب رئيس "ـ 

 .(والباقي بدون تغيري)

صاغ على النحو وُت 057مادة  :الّدستور من أحكام خمتلفة الباب الثالث ضاف إىلُت

ة على املّد( الفقرة األوىل) 011جراء املنصوص عليه يف املاّدة ينطبق اإل" :التالي

 (1)."عقب انعقاد املؤمتر الرابع حلزب جبهة التحرير الوطينالرئاسية اليت َت

 ،وتحليلها م0572لدستور  القراءة املتأنية للتعديالت الّدستورية األوىل إّن

لطته مبركز رئيس اجلمهورية من حيث ُس واملتعّلقة بالوظيفة التنفيذية، وباألخّص

يه، ؤّدُيم الذي َسبعض اإلضافات يف الَقإدراج  مّت أّنه تكشف عن ،وصالحياته

، إىل جانب (سنوات 12سنوات إىل  12من ) العهدة الرئاسية اختزال باإلضافة إىل

كر كما َذ،ابهونّو ومهام الوزير األّول ،إنشاء مهام نائب أو نواب رئيس اجلمهورية

 :ييل مبمارسة مهاّمه، وذلك كما س اجلمهوريةيلرئ اليت ال تسمحبعض املوانع 

 ..ملرتشح ملنصب رئاسة اجلمهوريةار اقرتاح املؤمتر يرّب 012تعديل املاّدة  ـ

سنوات حتى تتوافق  2سنوات إىل  2خيتزل العهدة الرئاسية من  011وتعديل املاّدة  ـ

 .مع فرتة انعقاد املؤمتر حلزب جبهة التحرير الوطين

أكثر  مصداقيةهو إعطاء  001يف آخر املاّدة " على ما أقول شهيد واهلُل" :وإضافة ـ

 .لليمني الّدستوري

 ة أنـاب لرئيس اجلمهوريـيفتح الب 000اّدة ـن املـم 02رة ـا خيص تعديل الفقـوفيم ـ
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 نواب له من أجل أوض جزءا من صالحياته إىل نائب ويفّو ،ن أكثر من نائب لهعيُِّي 

ولكن عمليا مل  فيذي،ختفيف املسؤولية امللقاة على عاتقه يف اجملالني السياسي والتن

 .ض ما ميكن تفويضهّوفُيله، ومل  ان نائبا وال نوابعيُِّي

 .املذكورة أعاله 000من املاّدة  02يف نفس اجتاه الفقرة  ّبيُص 005تعديل املاّدة  إّن ـ

ل إجباري بالنسبة ، أصبح تعيني وزير أّو001املاّدة  مبوجب هذا التعديل الذي مّس ـ

 .للّدستور بعد أن كان اختياريا يف الصيغة األوىلرئيس اجلمهورية  إىل

د نواب رئيس اجلمهورية، ما ورد يف على تعدُّ نصُّالذي َي 002د تعديل املاّدة يؤكِّ ـ

 .005و 000تعديل املادتني 

لة سابقا بالنسبة لتعيني نواب النسجام مع املواد املعدَّليكمل تعديلها  002فاملاّدة  ـ

 .لرئيس اجلمهورية

ي منصب رئيس ـا يتعّلق حباالت الشغور فـضافة حالة املانع املؤقت وتنظيمها فيمإ ـ

كانت  ،للّدستور ، يف الصيغة األوىل007اجلمهورية الذي نص عليه تعديل املاّدة 

حاالت الشغور حمصورة يف حالتني هما حالة الوفاة أو حالة االستقالة، وبعد وفاة 

ضح للهيئة ثر مرض عضال، اّتإعلى  "(ينهواري بومد) وبةحممد بوخّر"الرئيس 

حالة املانع  ة تعديل الّدستور، ضرورة إضافةهّمهلا ُم تسندة واليت ُأأالتأسيسية املنش

 ، تقرتح اللجنة املركزيةأيضا يف مثل هذه احلالة املؤقت الناجم عن مرض خطري،

 )بأغلبية ثلثي
 

، الة املانعأعضائها على اجمللس الشعيب الوطين التصريح حب( 

 وإذا، يوما 12ى رئيس اجمللس الشعيب الوطين رئاسة اجلمهورية بالنيابة ملدة ويتوّل

 (1).ن الشغور باالستقالة وجوباعَلة ُياستمر املانع بعد هذه املّد
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، ىّنثبإعادة صياغة فرتة اخلمسة واألربعني يوما بصيغة امل 001وأخريا تعديل املاّدة  ـ

 .نواب رئيس اجلمهورية يف التعديالت السابقة ما خيصُّمع مراعاة االنسجام في

 واليت تنصُّ ،الّدستور يف الباب الثالث املوسوم بأحكام خمتلفة إىل 057ة إضافة ماّد ـ

دة الرئاسية مع فرتة مؤمتر حزب جبهة التحرير الوطين، وقد هت الععلى تواُق

 .055املاّدة  عّوضتهاو 051 لغيت املاّدةُأوولكن بأحكام أخرى  ،يف نفس الباب لغيتُأ

 م0511يف سنة  للّدستورالتعديل الثاني : الفرع الثاني

صفر عام  51خ يف مؤّر 11/10بصدور القانون رقم  قد مّتفا التعديل الثاني أّم

يتضمن التعديل الّدستوري، ويتعّلق بتعديل  م0511يناير سنة 05: املوافق لـ م0111

 ،اليت ختص املراقبة اليت ميارسها جملس احملاسبةو 051رة األوىل من املاّدة قالف

على املراقبة الالحقة جلميع النفقات  حيث كانت صيغة الفقرة األوىل تنصُّ

 (1).الية على املال العاماحلأصبحت املراقبة والعمومية، 

فالتعديل يهدف إىل إقامة نوع من الشفافية والنزاهة يف تسيري األموال العمومية، كما 

ج آنذاك يف إطار إحداث آليات لرتجيح كفة الصراع القائم بني رعديل يندالت أّن

 واجلناح ،اجلناحني يف السُّلطة، اجلناح احملافظ على نهج اخل  االشرتاكي

تصفية عناصر وتفعيل جملس احملاسبة ب وق إىل النظام الدميقراطياإلصالحي الذي يُت

 .ه بعد ذلكدت مهامُّمُِّجو ،(2)اجلناح احملافظ

 م0511يف سنة  للّدستورالتعديل الثالث : الفرع الثالث

نتيجة  م0511نوفمرب عام  1التعديل الّدستوري املوافق عليه يف استفتاء جاء 

ا دفع رئيس مّمم، 0511أكتوبر  12يف  األحداث األليمة اليت عاشتها اجلزائر

أوىل  جذري ثالث كخطوة إىل تعديل م0572إخضاع دستور  إىلاجلمهورية آنذاك 

                                                           
 .501مولود منصور، املرجع السابق، ص. 1

 .15حويش، املرجع السابق، ص جوهرة. 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور يف النظام السياسي اجلزائري

251 

 

مبوجب هذا التعديل إحداث  حيث مّت ؛متهيدا لإلصالحات السياسية واالقتصادية

لرئيس احلكومة الذي  نشأ تبعا لذلك مركٌزنظام الثنائية يف اجلهاز التنفيذي، ُأ

ه النظام السياسي اجلزائري إىل النظام الربملاني حيث قيام مسؤولية إىل توّج ييوح

 .ومل يعمل مبلتمس الرقابة ،مسألة التصويت بالثقة فق وطرح ، احلكومة أمام الربملان

ة متعّلقة يف معظمها بإلغاء مركز الوزير األّول التعديل أربعة عشرة ماّد وقد مّس

قرة تتعّلق فن تعديل املاّدة اخلامسة إضافة وإحداث مركز رئيس احلكومة، تضّم

ضايا ذات األهمية برجوع رئيس اجلمهورية مباشرة إىل إرادة الشعب للفصل يف الق

ر من فقد غّي 011ا تعديل املاّدة كما هو حال اللجوء إىل االستفتاء، أّم ،الوطنية

نقل  كما مّت األّمة، د وحدةجّسرئيس اجلمهورية، ُي حمتواها حيث ورد فيها بأّن

ة داخل ـة الّدستور وجتسيد الدولـبعض الصالحيات والسُّلطات املتمثلة يف محاي

له أن :" إضافة الفقرة التالية إىل هذه املاّدة مع 000من املاّدة البالد وخارجها 

 ".ب األّمة مباشرةخاِطُي

لغي البند قد ُأو ا،بند 01إىل  ابند 01اختزال بنودها من  قد مّت 000املاّدة  إال أّن

: العاشر والبند ،"رتأس االجتماعات املشرتكة ألجهزة الدولةَي" :اآلتي التاسع

سهر على تنفيذ القوانني َي" :00وكذاك البند، "طة التنظيميةضطلع بالسُّلَي"

 يدلُّما ، وهذا  011إضافة إىل نقل البندين املذكورين سلفا إىل املاّدة ، "والتنظيمات

 .لصالحيات التنفيذية لرئيس احلكومةوتقليص االرتاجع عن النظام االشرتاكي  على

 :على النحو التالي 002، و001، 001املواد  تعديل

ذه، وهو مسؤول نّفقه وُينّسضب  رئيس احلكومة برنامج حكومته، وُيَي": 001املاّدة ـ 

 ".(اجمللس الشعيب الوطين) أمام الربملان
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فقرات تتعّلق بتشكيل احلكومة وتقديم أعضائها لرئيس  2ن وتتضّم 001ا املاّدة أّمـ 

للموافقة عليه بعد لربملان ليقدم رئيس احلكومة برناجمه ، اجلمهورية الذي يعينهم

ويف حالة عدم موافقة ، وعلى ضوء هذه املناقشة يكيف برناجمه ،إجراء مناقشة عامة

م رئيس احلكومة استقالة حكومته إىل رئيس قّدُي ،الربملان على الربنامج املعروض

وإذا مل ، نفسها تن رئيس حكومة جديد حسب الكيفياعيَّاجلمهورية، وعلى إثرها ُي

الربملان  حّلربملان على برنامج عمل رئيس احلكومة من جديد، ُيتحصل موافقة ال

م قدِّكما ُت؛ أشهر 11تبع بتنظيم انتخابات تشريعية جديدة يف أجل أقصاه ُيوقانونا، 

نقاش عام حول عمل  هعقبة، َيعن السياسة العاّم سنويًا احلكومة للربملان بيانًا

 .احلكومة أن يطلب تصويتا بالثقةلرئيس و، وميكن أن خيتتم ذلك بالئحة ،احلكومة

 على أساس أّن ،هذه بداية فتح الباب أمام اعتماد النظام الربملانيلقد كانت 

 .احلكومة مسؤولة أمام الربملان بعد أن كانت مسؤولة أمام رئيس اجلمهورية

الفقرة األوىل على  حيث تنصُّ ،ن بدورها فقرتنياليت تتضّم 002 ا املاّدةوأّمـ 

وهي توزيع  ،رئيس احلكومة من خالل هذا التعديللسندت ديدة ُأصالحيات ج

السهر على تنفيذ و، س احلكومةاء احلكومة، وترأس جملضالصالحيات بني أع

؛ (1)الدولة وظائف يفالقوانني والتنظيمات، وتوقيع املراسيم التنفيذية، والتعيني 

 ا الفقرةأّم .رى يف الّدستورأخ ة أحكاٌمـاه صراحهلا إّيخّوزيادة على السُّلطات اليت ُت

 .استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية احلكومةعلى تقديم رئيس  ي تنصُّهالثانية ف 

رئيس احلكومة بدال من الوزير األّول وإعطاء صالحيات  منصبرغم إحداث و

هذه اإلجراءات مل  أّن للربملان من أجل إسقاط احلكومة يف احلاالت املذكور أعاله، إاّل

 على ،رئيس احلكومة والربملان تحت ُسلطة وهيمنة رئيس اجلمهورية يوبقتحدث، 
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 .الرئيس ده شخُصجّسفردي ُي كٌمنظام احُلكم يف اجلزائر ُح أساس أّن

انسجاما مع التعديالت  ،بل بعض جزئياتها ،مضمونها مل ميّس 002وتعديل املاّدة 

واستبدال الوزير األّول  إضافة نواب الرئيس)اخلاّصة بالوظيفة التنفيذية  اجلذرية

 (.برئيس احلكومة أثناء الصياغة

توسيع دائرة املبادرة يف تقديم مشاريع القوانني لتشمل رئيس احلكومة أثناء  كما مّت

على  اقتصرُم هذا احلّق نبعدما كا ،وهذا على مستوى الفقرة األوىل ،011تعديل املاّدة 

به خمتلف مبا تتطّل ىاحلكومة أدر وأّن ،كّل من رئيس اجلمهورية وأعضاء الربملان

 .يف إطار التنمية الشاملةها والتحكم في هامة قانونية لتسيريوالقطاعات من منظ

ع شّرعندما ُي" بناء على اقرتاح من رئيس احلكومة" :العبارة 021أضاف تعديل املاّدة 

 .بني دورتي الربملان رئيس اجلمهورية بأوامر

 "لرئيس اجلمهورية طلب إجراء مداولة ثانية" :العبارة 022كما استبدل تعديل املاّدة 

 021الل املاّدة حمع إ ،"رئيس احلكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانيةل: "عبارةب

 (1).والعكس 022املاّدة  حمّل

 سنادها لرئيسإن املفروض أن هذه الصالحية تبقى لرئيس اجلمهورية، وميكن ـم

كون رئيس احلكومة من يعندما  ،ة التعدديةاحلكومة يف حالة األنظمة الدميقراطي

ىل تعديل إ أفيلج بهزح األغلبية الفائزة باملقاعد يف الربملان ويريد أن يطبق برنامج

 .وتكييف القوانني حسب توجهات احلزب السياسي الذي ينتمي إليه

اهليئة التأسيسية املنشأة اسرتشدت بدساتري األنظمة الدميقراطية وخصوصا  إّن

دون أن تأخذ بعني االعتبار الواقع السياسي ونظام احُلكم املوروث  ،الربملاني النظام 

 .الدولة احُلكم وتركيز السُّلطة يف يد رئيس نةقبل وبعد االستقالل املتمثل يف شخص
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والرقابة  االنفتاح االقتصادينظام الّدساتري وتعديلها يف ظّل : الفصل الثاني  

 التعديالت الدستورية ى عل

وقد  ،سياسة احلزب الواحدوت اجلزائر مند االستقالل النظام االشرتاكي تبّن

من  كما كرس كّل ومواثيق اجلزائر هذا التوجه، م0525من ميثاق طرابلس  كّل أكّد

 .ا االختيارذه م0572ودستور  م0521 دستور

احلزب الواحد إسرتاتيجية بناء ذت اجلزائر من النهج االشرتاكي واختوقد 

نظام اإلقطاع  على القضاءو، العدالة االجتماعيةاملساواة و احلديثة، دولة صرح الدولة

 .أشكال االستغالل املوروث عن االستعمار الفرنسي وكّل

وآثارها السلبية على معيشة املواطن وعلى  م0512انهيار أسعار النف  سنة أزمة  أّن إاّل

اليت بدأت اجلزائر يف على االستمرار يف سياسة اإلصالحات  تعموارد الدولة، شّج

توقيف تطبيق التسيري مّت هيكلة املؤسسات العمومية و تعيدحيث ُأ ،تطبيقها

 (1).نظام حكم ليرباليالعتماد واإلعداد  ،ساتاالشرتاكي للمؤّس

القطرة اليت أفاضت الكأس، ونقطة البداية  م0511أكتوبر  2عترب أحداث وُت

وتحديدا يف  ـ من شهر قّلأرع يف حيث ُشلنظام سياسي جديد ونهاية النظام القديم، 

متهيدا لالنتقال من األحادية  م،0572يف التعديل الثالث لدستور  ـ م0511نوفمرب  1

الذي يعتمد  ه إىل من  االقتصاد احلّراملوجَّ االقتصادومن من  ،احلزبية إىل التعددية

شى وهذا التحول التحضري لدستور جديد يتماكذا و، (2)وتحرير األسعار على املنافسة

ى إىل خلق أزمات سياسية ودستورية الذي أّدو الذي مل يألفه اجملتمع اجلزائري

مآسي كثرية  للشعب اجلزائري  ت عن ذلكجنم وقد ؛كادت أن تعصف بالبالد
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 ويف غياب نظرٍة ؛نتيجة التحول املفاجئ وغري املدروس وعدم التفكري يف العواقب

االعتبار املعايري والضواب  أثناء فتح اجملال  واقعية موضوعية سديدة تأخذ بعني

بغية الوصول  م0515وفقا لدستور ع بعض األحزاب املعتمدة للمنافسة السياسية، وتسرُّ

حراك سياسي رافقته  نتج ،ة احُلكم والضغوطات اليت مارستها على النظامّدإىل ُس

مّما ، ان املدنيإىل أن وصل األمر إىل العصي ،فوضى ومسريات واعتصامات وإضرابات

احملّددة ـ إعالن حالة احلصار  ذلك استوجبفب عنه اإلخالل بالنظام العام، ترّت

ع عليها  املشّر ت سنتني واليت نّصإقرار حالة الطوارئ اليت استمّرو ،ـ ة أحيانااملّد

0515الّدستوري يف دستور 
(1)

إىل  تعّدت بل ،ومل تتوقف األزمة عند هذا احلد؛ 

االنتخابية وذلك بتوقيف املسار االنتخابي املتعّلق بتجديد اجمللس  إجهاض العملية

والدخول يف املرحلة  ،الشعيب الوطين يف ظل التعددية، واستقالة رئيس اجلمهورية

مبزيد من التفصيل يف  عن ذلك ثوسوف نتحّد .االنتقالية حتى العودة إىل الشرعية

 .هذا الفصل
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 م0515 دستور  :األّولاملبحث 

الرئيس الشاذلي )سة الرئاسية هو من وحي املؤّس م0515دستور  ّنن القول أميك

 حممّد)رغم املعارضة الشديدة من احلزب  ،(بن جديد ومدير الديوان العربي بلخري

أثناء عقد  وباألخّص، (الشريف مساعديه مسؤول األمانة العامة للحزب ورفقائه

الذي رفض التعددية   م0511ر نوفمرب املؤمتر السادس جلبهة التحرير الوطين يف أواخ

ويكمن إرجاع  .ات األخرىيح اجلبهة على احلساسظات يف تفتُّتحّف احلزبية، وأبدى

األسباب اليت دفعت الرئيس الشاذلي بن جديد إىل إرساء دستور جديد إىل احملاور 

(1)التالية
: 

صول إىل هذه االقتصادية، فكانت تسلسال منطقيا للو سياسة اإلصالحات وباألخّص ـ

يف حزب جبهة  الوثيقة الّدستورية رغم املعارضة الشديدة من احملافظني الراديكاليني

 .التحرير الوطين

فرغم معارضة  ،الذي كان عبارة عن خطاب برنامج م،0511أكتوبر  01خطاب  ـ

 .احلزب لالنفتاح جلأ الرئيس الشاذلي بن جديد إىل الشرعية الشعبية

رئيس الشاذلي بن جديد للحزب ودواليبه، وكيفية التغلب عليه، دة للاملعرفة اجلّي ـ

تبعته مناقشات على مستوى  الذيعلى أساسه مت اإلعالن عن املشروع الّدستوري، 

اإلعالم املكتوب واملرئي، وتحضري العديد من املوائد املستديرة مبشاركة خمتلف 

 (2).ات السياسية والفكريةهالتوّج

 م0515دستور إعداد  :األّولاملطلب 

تحسينه بدون ل الّدستور من أجل عدُِّن" :(انردأفليب )يقول الفقيه الفرنسي 

 (3)."استبدالهالوصول إىل تغيريه و
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ال من حيث  م،0572ال شيء يدعو إىل تشبيهه بدستور  م0515لكن بالنسبة لدستور 

 .سس وال من حيث املناهج و الربامجاأُل

الفصل والقطيعة بني املمارسة السياسية القائمة على عّد هذا الدستور مبثابة نقطة وُي

ومبادئ النظام االشرتاكي، واملمارسة اجلديدة اليت تقّر  الواحد هيمنة فكرة احلزب

 (1).مببدأ التعددية السياسية ومبدأ إقرار احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية

ألخرية كونها متثل جمرد التكييف القانوني الذي أعطى الوثيقة األساسية ا ّنإوهلذا ف

 .هو تكييف مبالغ فيه وخاطئ من األساس" تعديل دستوري"

 م،0515بالنسبة إىل الطريقة اليت مت مبقتضاها إعداد وإقرار الوثيقة الّدستورية لسنة  

ل االستثناء بالنسبة للقاعدة التقليدية املعتمدة يف وضع الّدساتري يف بالدنا ها مل متّثفإّن

هيئة تأسيسية غري  فواملتمثلة يف إعداد وصياغة الوثيقة من طر ،لمنذ االستقال

يني وخمتصني يف القانون التنفيذية، واليت تضم خرباء وفّن منتخبة من اختيار السُّلطة

ه يتوىل الشعب ممارسة حقه التقليدي يف اإلقرار النهائي ّنأعلى  الّدستوري عادة،

 .عن طريق االستفتاء ةللوثيق

 ختتلف عن تلك املتعّلقة بدستوري م0515دستور بحمليطة الظروف اإّن 

فإذا كان اللجوء إىل أسلوب اجلمعية التأسيسية األصلية يف إعداد ، (2)م0572و م0521

ي املكتب توّل) م0521دستور  يف ظّل ةدستوريالوثيقة الة غوصيا ئه،دستور وإثرا

 (جلمعية التأسيسيةة وسحب البساط من االسياسي حلزب جبهة التحرير تلك املهّم

بعد  م0572اهليئة التأسيسية غري املنتخبة من أجل إعداد وصياغة دستور كذا و

ال يدعو للغرابة يف  ا، أمر(إثرائه من قبل احلزب و املنظمات اجلماهريية و املواطنني

قد مت إعداده من قبل جلنة  م0515دستور  ّنإف، غياب اجمللس النيابي أو الربملان
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اجمللس الشعيب الوطين الذي كان  إىلتسند هذه املهمة  أناألحسن معينة، وكان 

 (1).قائما آنذاك ما دام األمر يتعّلق بالتعديل

حيث  ،م0521ضع بها الّدستور الفرنسي لعام وميكن تشبيه الطريقة اليت ُو

قام اجلنرال ديغول بتحديد اخلطوط الرئيسية للّدستور اجلديد، ومت تحضريه من 

لطريقة باـ  جمموعة من اخلرباء قبل عرضه  على االستفتاء الشعيبوطرف احلكومة 

إعداده مببادرة من رئيس  مّت حيث، ـ م0515اليت اعتمدت يف وضع دستور 

 (2).اجلمهورية بعد استشارة فريق من اخلرباء قبل طرحه على االستفتاء الشعيب

 فه بتعديل الّدستورية وَصد عليه يف نشره يف اجلريدة الرمسِماإلسناد الذي اعُت ّنأ إاّل

 .(م0572أي تعديل دستور )

 ل دستور معدَّ م0515دستور  :األّولالفرع 

م 0515فرباير  55املؤرخ يف  15/01األوىل من املرسوم الرئاسي رقم  املاّدة إّن

ل شكِّثة ُتالوثيقة الّدستورية املستحَد ّنأتعديل الّدستور، توحي ب بنشر نّص واملتعّلق

ها مل مضمونها يكشف لنا حقائق أخرى، ذلك أّن مع أّن م،0572 دستورل تعدياًل

 ـ على النقيض ـ هاإّن بنود إضافية أو ثانوية بالنسبة للنص األصلي، بل على تشتمل

هت إللغاء األحكام السابقة بشكل نهائي وتعويضها بقواعد أساسية جوهرية من توّج

 .حيث مضمونها وشكلها والغاية املرجوة منها

حتى م ـ 0572اهلائل من التعديالت اليت مست كل جوانب دستور  ام هذا الكّممأو 

بصدد دستور جديد  فإّنناـ  (م0572دستور  052املاّدة )ه تعديُل اما كان منها حمظور

 (3).د تعديل دستوريجّرُم وليس

وقد يعود سبب تسمية املشروع مبشروع تعديل الّدستور إىل مشكلة سياسية 

وطرح مشروع التعديل  م0511نتخاب رئيس اجلمهورية يف نهاية سنة وقانونية، فا
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ثار جدال بني احملللني أقد  ،من شهرين قّلأعلى الشعب للمصادقة بعد ذلك يف 

السياسيني والقانونيني، حيث ذهب البعض إىل تطبيق الّدستور اجلديد عن طريق 

 وأّن ،النص اجلديدإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية تعددية وفق مبادئ وأحكام 

 .خاّصة انتقاليةض هلذه املشكلة ضمن أحكام الّدستور مل يتعّر

 تسمية املشروع مبشروع تعديل الّدستور اهلدف من وينتهي أنصار هذا الرأي إىل أّن

 ما الرئاسية يف ظل التعددية احلزبية، وإاّلالسّي، استبعاد إعادة إجراء االنتخابات هو

 (1).عليه باحملافظةم على مبادئ النظام السابق وااللتزام ئقار استمرار حكم كيف نفّس

صحيحة إىل غاية انتهاء  ظلُّسَت من املرسوم املاّدة املذكورة أعاله ّنإوهكذا ف

 ّنإ، لكن بعد هذا التاريخ فم0551أي إىل غاية سنة  ة،ت املؤسسات الّدستورياعهد

إعادة  املؤسسات تكون قد مّت كّل تكون غري مناسبة، ألّنس عبارة تعديل الّدستور

 املاّدة اجلديد، ومن هذه الزاوية فق  ميكننا اعتبار أّن م0515انتخابها طبقا لدستور 

 (2).األوىل من املرسوم املذكور سليمة و صحيحة

 دستور جديد م0515دستور : الفرع الثاني

ور الّدست جلأت السُّلطة السياسية إىل الطريقة غري العادية يف وضع وصياغة

من قبل السُّلطة  (غري املنتخبة)نة اجلديد، أي طريقة اللجنة التأسيسية املعّي

لت السُّلطة ومع ذلك فّض ،التنفيذية، بدال من أن تكون هيأة تأسيسية أصلية

الّدستور وفقا لتوجيهات اجلهة  ّدِعالسياسية القائمة الطريقة األوىل حتى تعمل وُت

فق ، لكان من  يد تعديل دستورا فعال أمام جمّرّنه لو ُكاليت قامت بتعيينها، ألّن

(3)األجدر احرتام األحكام الّدستورية السابقة
ما تلك املتعّلقة بإجراءات تعديل السّي، 

ة يف إعداد إطار التعديل ومناقشته سند املهّمكان من املفروض أن ُت ومن ثّم ،الّدستور

 ، وليسم0572من دستور  051و 055ا للمادتني ـمن قبل اجمللس الشعيب الوطين طبق
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 (1).ة حكوميةئمن قبل هي

ل النصوص أو املبادئ غري القابلة للتعديل وفقا ألحكام الّدستور ساري عدَّفعندما ُت

س رافضني القيود املوضوعية اليت وضعها املؤسِّ ،نكون أمام اخرتاق الّدستور، املفعول

لنظام الذي يعرب عن طموحات ر عن إرادة الشعب، واختيار اعبِّالّدستوري الذي ُي

ما إعداد وإّن ،السُّلطة احلاكمة، وال يكون ذلك بتعديل أحكام معينة من الّدستور

لغى ينبغي أن ُي هذه التسمية تربير إلغاء ما ال ّلظه من الصعب يف ألّن ،دستور جديد

ن وعليه كان من األحس .هتعديُل هو سهُل واإلبقاء على ما ،يف حالة الظروف العادية

 م،0572و ليس تحت غطاء تعديل دستور  اجديد اباعتباره دستور خرج النّصأن ُن

نظام ر عن االنتقال من النظام االشرتاكي القائم على احلزب الواحد إىل عبِّلكونه ُي

 (2).القائم على التعددية احلزبية و اقتصاد السوق االنفتاح االقتصادي

 01ـ15وىل من املرسوم الرئاسي رقم األ ولذلك ال ميكننا أن حنكم على املاّدة

س فاملؤسِّ م؛0515وم 0572يتجاهلها املقاربة املوضوعية واإليديولوجية لدستورب

فهذا ال يعين  م،0572د تعديل لدستور الّدستوري عندما اعترب الوثيقة اجلديدة جمّر

د هذا ه تعمَّولكّن ،ع يف تطبيقهار ه على غري دراية باإلصالحات اجلديدة اليت ُشبأّن

 النظام اجلديد ال ميثل فعال القطعية مع النظام السابق، ما دام أّن التكييف ألّن

 ةعهدلله سوف تبقى سارية املفعول لانتخابها يف ّظ املؤسسات الّدستورية اليت مّت

 (3).نظام احُلكم اجلديد أي حتى يف ظلِّ ،رة دستوريااملقّر

 م0515خصائص دستور : املطلب الثاني
 ت عنهوانفصل يف الوقت الذي انهار فيه اإلتحاد السوفييت م0515تور جاء دس

ي نظام اإلصالحات من التخلي عن النظام الشيوعي وتبّن مّتو ،معظم مجهورياته

الشفافية يف إدارة شؤون )نوست سقال"إىل  "(إعادة اهليكلة للمؤسسات) وسرتويكاالرب"
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، انيا الشرقية عن أملانيا الغربيةمليفصل أ كان وانهيار جدار برلني الذي ،"(البالد

كان الرئيس و .وانتقال العدوى إىل انهيار األنظمة االشرتاكية يف أوربا الشرقية

 ،"لست أدري أن يتجه هذا العامل" :األب يقول "جورج بوش"ذاك آناألمريكي 

نون ل إىل األنظمة الدميقراطية و البدء يف إرساء مبادئ دولة القاجاء التغيري والتحّوف

 .ر احلقوق و احلريات و التعددية و اعتناق املذهب الفردي و تقديسهقّراليت ُت

لفا شرعت هي األخرى يف مواصلة اإلصالحات اليت افاجلزائر كما أشرنا س

دستور الربنامج واملرور إىل  م0572ومنها تعديل دستور  م،0512بدأت يف تطبيقها منذ 

 .رى سوف نتطرق هلا الحقاوالذي يتميز خبصائص أخ ،دستور القانون

 قانونالدستور  م0515دستور  :األّولالفرع  

ها تحتوي على ذلك أّن ،عترب الّدساتري الدميقراطية عموما دساتري القواننيُت

السُّلطات يف  املبادئ و األحكام اليت توضح شكل الدولة، ونظام احُلكم، وتحّدد

 ؛و هي أساسية يف هذه الّدساتريالدولة والفصل بينها، وتقرير احلقوق و احلريات 

م و تضب  اإلطار السياسي الذي تنش  فيه األحزاب وأفراد اجملتمع املدني نظِّكما ُت

الوصول إىل احُلكم بالنسبة لألوىل واملشاركة يف التنمية والبناء بالنسبة  أجل من

ال مج ا الربنامج الذي يطبقه احلزب أثناء فوزه باالنتخابات فهو برناللثانية، أّم

 وختتلف من حزب إىل آخر، إذ أّن ةالربنامج متغري ههذ أّننه الّدستور، ذلك يتضّم

 .هاتهكل حزب يفوز باالنتخابات يسعى إىل تطبيق الربنامج الذي يعكس توّج

 السياسي نا يف اجملالدستور القانون ال حيوي مبدئيا برناجما معّي لذا فإّن

 (1).دساتري برامجكعرف االشرتاكية اليت ُت عكس الّدساتري ،االقتصادي واالجتماعيو

رئيس  ـالتنفيذية  :نظام توزيع السُّلطات بني املؤسستني م0515اعتمد دستور لقد 

 يفـ والتشريعية  اجلمهورية مبشاركة رئيس احلكومة الذي يتوىل تعيينه وإنهاء مهامه

ه لكّن ،سُّلطاتمصطلح ال ىتبّنوظائف األنظمة الليربالية حبيث ختلى عن مصطلح الو
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مببدأ  خّلا ُيمّم ،ل السُّلطة التنفيذية ُسلطات التأثري على السُّلطة التشريعيةخّو

 (1).بني السُّلطات الفصل

عية وية للشروإذا كانت القاعدة يف اجلزائر بعد االستقالل مبنية على منح األول

ر عّبتورية ُتعية دساستبدل تلك الشرعية يف نصوصه بشر م0515دستور  الثورية، فإّن

س مببادئ املذهب الّدستوري الداعي إىل وجوب إقرار قاعدة عن مدى أخذ املؤسِّ

التوفيق بني السُّلطة واحلّرية، حيث يرى بأن احلّرية ينبغي أن تكون احملور 

(2)األساسي للقانون الّدستوري
من اإلعالن العاملي حلقوق  02دته املاّدة وهو ما أّك، 

فاملذهب الّدستوري وفقا  ؛(3)م0715لسنة  ب الثورة الفرنسيةعق اإلنسان واملواطن

ا يف مدلوله احلديث فيعين أّم ،للرأي التقليدي يعين نظام التوازن يف ممارسة السُّلطة

ي الرقابة على دستورية القوانني مبا يضمن تقييد السُّلطة التشريعية يف ضرورة تبّن

 (4).يات األفرادوحّر حلقوق دستور محايًةالممارسة اختصاصاتها وفق أحكام 

ت قّربالرجوع إىل أحكام الّدستور جند الكثري من مبادئ املذهب الّدستوري قد ُأو

حيث امليثاق الوطين أمسى م، 0572عكس دستورـ  الّدستور أهمها مسّو لعّلو ؛نظريا

امه عن ّكعية وسيادة الشعب واختيار ُحايات الفردية واجلمواحلّر ـ، من الّدستور

إىل جانب  ،ق االنتخاب والفصل بني السُّلطات والالمركزية والتعددية احلزبيةطري

 (5).له هذه املهمة وذلك بإنشاء جملس دستوري تناُط ،الرقابة على دستورية القوانني

ها يف الّدستور وإن كانت هذه املبادئ و األحكام اليت مت التنصيص علي غري أّن

ر النظام بعد بشكل واضح بسبب استمرار تأّث أنها مل تتبلور إاّل ،صرحيةواضحة و

 سواء تعّلق ،ام االشرتاكي واحلزب الواحدـادت يف النظـات سـاحلالي بأفكار وممارس
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 .اها احلزب احلاكماألمر بعدم تسييس اإلدارة أو ذهنية الفكر الواحد اليت كان يتبّن

ى ذلك يف ّلويتج ،فاملمارسات اإلدارية ذات الطابع السياسي ال تزال موجودة

ة وتصوراتها و طريقة إدارة دّف معاملتها لألحزاب اليت مل توافق على مواقف السُّلطة

 .احُلكم يف البالد

بسبب التعددية السياسية ووجود الرأي  تا ذهنية الفكر والرأي الواحد قد تراجعأّم

 انتقلت إىل السُّلطة إذ ،ومل يعد حزب جبهة التحرير الوطين حيتكرها ،املخالف

 متجاهلة بأّن، خراليت ترفض الرأي اآلوالسُّلطة الفعلية يف البالد  التنفيذية وهي

فضال عن التعددية السياسية  ؛الفصل بني السُّلطات واستقالليتها الّدستور قد أقّر

وغريها من املبادئ واحلقوق  ،وحرية الرأي والتعبري ،والثقافية واالقتصادية

والنم  الواحد يف التفكري والرأي باعتبارهما  حاديةاألواحلريات اليت ال تتماشى مع 

 (1).من رواسب املاضي

يسعى من خالل هذا  "الشاذلي بن جديد"وإذا كان رئيس اجلمهورية آنذاك 

ومبدأ التداول على  ،تجسيد مبادئ الدميقراطيةلـ  احملسوب عليهـ  الّدستور

ة ّداألخرى للوصول إىل ُسوإعطاء الفرصة لألحزاب السياسية والتيارات  ،السُّلطة

لة وموجودة يف مفاصل الدولة بفضل اآلليات أن تكون ممثَّ أو على األقّل ،احُلكم

ق جهضت ألسباب سنتطّرهذه التجربة قد ُأ أّن اجلديدة اليت أوجدها الّدستور، إاّل

  .يف هذا البحثالحقا هلا 

 .دستور جامد م0515دستور: الفرع الثاني

ه يتطلب إجراءات خاّصة ّنألمن الّدساتري اجلامدة  م0515عترب دستور ُي

الذي يعرض ، وناط حق اقرتاح التعديل برئيس اجلمهورية فق حيث ُي ،لتعديله

على االستفتاء الشعيب، هذا إذا  ثّم ،مشروع التعديل على اجمللس الشعيب الوطين

بالتوازنات كان التعديل ميس باملبادئ العامة اليت يقوم عليها اجملتمع اجلزائري و
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وهذا  ،األساسية للُسلطات العمومية واملؤسسات الّدستورية وحبقوق وحريات األفراد

فيمكن عرضه على  ،ا مل ميس املشروع بذلكذا إأّم .من الّدستور 021طبقا للمادة 

عرض على اجمللس الشعيب ُي ثّم ،ال بشأنهعّلصدر رأيا ُماجمللس الّدستوري الذي ُي

 ) ت عليه بأغلبية ثالثة أرباعيصّو جيب أن الوطين الذي
 

وذلك حسب  ،أعضائه( 

(1)من الّدستور 021املاّدة 
 :ب على هذا اجلمودرتّتيو، 

 .عالء أحكام الّدستور على اليت يتضمنها القانون العاديإأي  ،مبدأ علو الّدستور ـ

التدرج تليها  ة هذاالقاعدة الّدستورية يف قّم أي أّن ،مبدأ تدرج القاعدة القانونيةـ 

ثم ، يليها القانون يف املرتبة ثّم ،املعاهدات اليت يصادق عليها رئيس اجلمهورية

 (2).ةالتنظيمي اتالقرار

فال جيوز ألي سلطة أن تفوض سلطة أخرى يف مباشرة  ،عدم تفويض السُّلطةـ 

س االت اليت ال جيوز فيها لرئياحل 11حيث تتضمن املاّدة االختصاص املسند إليها ـ 

 .قضي بذلكجد نص يف الّدستور َيإذا ُو إاّل مثال ـ ض سلطتهن يفّوأاجلمهورية 

نشر على الّدساتري اجلامدة ُت أّن" :حبق" Gil Christ" ويالحظ األستاذ

ت نما حّليب ،دستور مرن سنوات مل يكن مّثة أيُّ ومنذ ،حساب الّدساتري املرنة

(3)".دساتري مرنة دساتري جامدة حمّل
 

 .من الدميومة والثبات اة اجلمود تعمل على إعطاء الّدستور نوعصف وأّن

 دستور شبه رئاسي م0515دستور : الفرع الثالث

ل احلكومة من أعضاء احلزب صاحب األغلبية يف يف الّدساتري الربملانية، تتشّك       

يهم فالوزراء مبا ف ؛لة يف الربملانأو من ائتالف بني كتل األحزاب املمثَّ ،الربملان

 ،ة أو مجاعية أمام الربملانـمسؤولية فردي ونمسؤولو ،رئيس الوزراء أعضاء يف الربملان
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 (1).التصويت ضدهم بسحب الثقة لذلك عليهم التخلي عن السُّلطة إذا ما مّت

من خالل تقرير مسؤولية احلكومة  م،0515النظام الربملاني مصدرا لدستور  عدُُّي

وتتم املوافقة على ملتمس الرقابة  ،يق ملتمس الرقابةالسياسية أمام الربملان عن طر

ملتمس  علىبتصويت أغلبية ثلثي النواب، وإذا صادق اجمللس الشعيب الوطين 

يقدم رئيس احلكومة استقالة حكومته إىل رئيس اجلمهورية، وميكن لرئيس  ،الرقابة

 (2).دة يف الّدستورحدَّشروط ُمضمن الربملان  ر حّلقّراجلمهورية أن ُي

الرئيس ينتخب عن طريق االقرتاع العام املباشر  فإّن ،الّدساتري الرئاسيةيف ا أّم

وال  ،يف الربملان اأو بطريقة غري مباشرة، فهو ليس عضو ،(بل الشعبأي من ِق)

من األغلبية يف الربملان صوتت بسحب الثقة  السُّلطة مبجرد أّن عنميكن عزله 

بينما يكون حزب آخر  ،ن عضوا يف حزب سياسيه يف الواقع قد يكوته، ولكّناسياس

 (3).يسيطر على الربملان

حبيث  ،س الّدستوري من النظام الرئاسي مبدأ الفصل بني السُّلطاتوقد اقتبس املؤسِّ

 يف كما جاءبطريقة مباشرة  إّما ،للُسلطة التنفيذية مشاركة الربملان يف التشريع ال حيّق

 (4).عن طريق التفويض أو، م0552اعتمد يف دستور ما و م0572دستور من  021املاّدة 

دستورا جديدا شبه  اجلزائري س الّدستوريل املؤسِّشّك ،هذين االقتباسيني ومن

ز السُّلطة بيد رئيس مع ترّك ،جيمع بني الّدستور الربملاني والّدستور الرئاسي ،رئاسي

سأل رئيس قابل ال ُيوبامل ؛وهذا نادر الوقوع ،اجلمهورية الذي بإمكانه حل الربملان

 .اجلمهورية عن فشل سياسته أو عن اجلرائم اليت يرتكبها

 م0515وجود نقائص يف دستور : املطلب الثالث
 ةقة يف الواقع عن النصوص النظرية املعّدكثريا ما ختتلف أنظمة احُلكم املطّب         

                                                           
يرك.  .11ابرندت، املرجع السابق، ص ا  1 

 .وما بعدها 511، املرجع السابق، صم0515م  دس تور  051 ،15، 11املواد . 2

ير . 3  .11، 11صص سابق، املرجع ال  ،ك ابرندتا 
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اسة النصوص معرفة أنظمة احُلكم وخباياها ال يقتصر على در عليه فإّن، ولذلك 

ا جيب أن متتد الدراسة لتشمل تطبيق هذه النصوص، ومدى وتحليلها، وإمّن

 .يف تنظيم ُسلطات الدولة احرتامها وخمالفتها ملا جيري به العمل من الناحية الفعلية

باعتماد  فتح اجملال أمام إنشاء أحزاب سياسية وخصوصا اإلسالمية منها إّن

باملطالبة بإجراء انتخابات  ، جعلها ُتبادر(F.I.S) حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ

الوالئية يف االنتخابات احمللية قد فازت مبعظم اجملالس البلدية وو ،سبقةرئاسية ُم

 .م0551جوان  05ة يف ظل التعددية بتاريخ مت ألول مّرّظاليت ُن

 جل اإلسراعأونظرا لعدم استقرار هذه اجملالس نتيجة املسريات و املظاهرات من 

لقانون االنتخابات يف  تعديل ثاٍن بتغيري نظام احُلكم و تطبيق الشريعة اإلسالمية، مّت

بدال من  ناالسم الواحد باألغلبية يف دوريعلى س من  االقرتاع يؤّس م،0550ريل أف 5

دفع بقادة  ، مّمااالقرتاع النسيب، وإصدار قانون خاص بتقسيم الدوائر االنتخابية

عن بداية إضراب سياسي عام غري حمدود بتاريخ  اإلعالن نقاذاجلبهة اإلسالمية لإل

منحت  م،0550جوان  15يف  وبناءا على تدخل رئيس اجلمهورية. م0550ماي  51

صالحيات واسعة للحكومة باختاذ اإلجراءات الالزمة حلفظ األمن واالستقرار 

اء ضمان إجرو ،ي واجبه بكل اطمئنان بعيدا عن كل ضغ حتى يؤّد ،للمواطن

 .يف ظروف عادية م0550 جوان 57رة يف تشريعية املسبقة املقّرالنتخابات اال

أصدرت احلكومة بيانا بواسطة وزارة الداخلية تعلن فيه  ،وتطبيقا ملا سبق

 تاحلكومة طلب أّنعلنة ُم ،واعتربته عصيانا مدنيا ،(فشل اإلضراب غري احملدود)

أخرى باختاذ اإلجراءات القصوى ضد اإلدارات احمللية وقطاعات  يفمن املسؤولني 

التجمعات غري املرخص بها يتم  ّنأو ،األشخاص املتسببني يف عرقلة سري املصاحل

 (1).ميهافضها بالقوة ومتابعة منّظ
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ل ماي أّو يتتفريق املعتصمني بساحلصباحا  م1/2/0550قوات األمن يوم  تدخلتو

عتصام بناء على إعالن اإلضراب املعتصمني عاودوا اال ّنأغري  ،بالعاصمة والشهداء

ا دفع برئيس اجلمهورية إىل إعالن حالة مّم ،تفريقهمللت قوات األمن الشامل، فتدّخ

 "مولود محروش"واستقالة حكومة  ،احلصار وتأجيل االنتخابات التشريعية املسبقة

تها تنظيم مهّم م،2/12/0550يوم  "سيد أمحد غزالي"وتشكيل حكومة جديدة بقيادة 

 (1).ابات تشريعية نظيفة ونزيهةانتخ

من مؤسسي اجلبهة ) "أمحد سحنون"بفضل استعداد الرئاسة ومسعة الشيخ و

 :، أهّم ما جاء فيهم0550جوان  12الطرفان إىل اتفاق يف ل توّص ،(اإلسالمية لإلنقاذ

 .إجراء االنتخابات الرئاسية بعد االنتخابات التشريعية ـ

ديد عدد املقاعد املطلوب وتح ،الدوائر االنتخابيةطرح قانوني انتخابات وتقسيم  ـ

 .شغلها للمناقشة

 .رفع حالة احلصار بعد عودة االستقرار واألمن ـ

 .إطالق سراح املسجونني ـ

 .وقف اإلجراءات ضد العمال الذين استجابوا لإلضراب ـ

 وقد عرفت الساحة السياسية فيما بعد تطورات صاحبتها أعمال عنف قام بها أنصار

 .ت إىل تدخل كل من اجليش ورجال األمنجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، أّدا

األمن واالستقرار ولو  قت بعد أن استتّبّبأن أغلب النقاط املذكورة أعاله ُط إاّل

عن إيقاف اإلضراب السياسي  "مدني يعباس"أعلن زعيم اجلبهة اإلسالمية و، نسبيا

االتفاق عليها مع احلكومة ، وحصل على ضمانات فعلية مت م17/12/0550يوم 

 (2)."سيد أمحد غزالي"اجلديدة حكومة 

 يف اجتماع جمللس الوزراء  "الشاذلي بن جديد"ح رئيس اجلمهورية ولتأكيد ذلك صّر
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االنتخابات التشريعية املسبقة  إّن" :م01/12/0550يف ظل احلكومة اجلديدة بتاريخ 

ل إحدى شكِّها ُتوأّن ،قا لهنطَلُم م0515فرباير  51دستور  كان تندرج يف املسار الذي

تبع هذه املرحلة بدورها وسُت ،عة واملعلن عنها منذ السنة املاضيةاملراحل املتوقَّ

 (1)."انتخابات رئاسية مسبقةب

اجليش قد غادر  وإذا كان ؛"مدني يعباس"األحداث مل تتوقف رغم تصرحيات  لكّن

جوان من نفس  52عاد إليها يوم ه أّن إاّلم، 0550جوان  51العاصمة ليلة األحد 

السنة على خلفية إعطاء رئيس احلكومة تعليمات للوالة من أجل نزع الالفتات من 

بدال من شعار " البلديات اإلسالمية:"ـباليت مسيت آنذاك  ـعلى مداخل البلديات 

دت ـ اليت فازت بها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، فتجّد"الشعبإىل من الشعب و"

على سي وقيادات اجلبهة اإلسالمية ا أجرب بعض مؤّسمّم، من جديد املواجهات

ملطالبة بالتعقل ولكن بدون جدوى، وهو ما دفع رئيس اجلمهورية إىل تقديم استقالته ا

 (2).مبناسبة انعقاد اللجنة املركزية من رئاسة جبهة التحرير الوطين

اء القبض على كل من مل جتد السُّلطة أمامها سوى إلق ،وأمام هذا الوضع اخلطري

وإحكام سيطرتها بواسطة اجليش ورجال  ،"حاجلعلي ب"ونائبه  "مدني يعباس"

 (3).األمين إىل األسوأ بسبب االضطرابات املستمرة اإلنزالقب األمن على العاصمة لتجّن

طالب إطالق سراح تسي اجلبهة اإلسالمية وبعد صدور البيانات من قادة ومؤّس

عبد "ال املضربني وإيقاف االعتقاالت، ولقاء رئيس احلكومة مع املعتقلني وعودة العم

(4)من أجل التهدئة واملعتدلني أحد قادة اجلبهة اإلسالمية البارزين "القادر حشاني
 ،

، تلتها ندوة بني جملس الشورى واملكاتب التنفيذية جاءت املبادرة بعقد ندوة وطنية

 .الوالئية لتعيني قيادة مؤقتة
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من أجل إعادة م 0550جويلية  52/52يومي  اإلسالمية ندوة وطنية قدت اجلبهةوَع

ودراسة  ،وتعيني ناطق رمسي للجبهة اإلسالمية ،تشكيل وتوسيع جملس الشورى

، أواخر جويلية اإمكانية املشاركة يف الندوة الوطنية لألحزاب واحلكومة املقرر عقده

، كانت من "القادر حشاني عبد"تمت الندوة باختيار قيادة جديدة على رأسها اخُتو

 ،أوىل مهامها إعادة ترتيب بيت اجلبهة اإلسالمية والتحضري لالنتخابات التشريعية

 (1).وانتهاج سياسة احلوار ورفض اللجوء إىل العنف

م الذي 0550يف سبتمرب  احلصارحالة برفع  بتعّهداتها من جهتها ت احلكومةووّف 

أشهر عرب كامل  11م ملّدة 12/12/0550ن كان قد أقّره رئيس اجلمهورية ابتداء م

ة اليت وإعادة النظر يف القوانني االنتخابية وتقسيم الدوائر االنتخابي ،الرتاب الوطين

من خالل اإلضراب السياسي ( احلزب احملّل)طالبت بها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 

القرتاع الفردي، من  ا د اعتمادحيث تأكَّ ،(2)الذي كانت قد دعت إليه واملذكور آنفا

نظام التمثيل )من  االنتخاب بالقائمة  بينما طالب رئيس احلكومة باعتماد

تراجع بسبب موقف نواب اجمللس الشعيب الوطين على أمل أن  ثّم ،(3)(النسيب

حيصل حزب جبهة التحرير الوطين على عدد كبري من املقاعد خاّصة يف الدور 

 (4).الثاني

د نظام التمثيل النسيب لتقاسم خمتلف األحزاب ااعتم دركان من األج: وصفوة القول

ومن مّثة يصعب على أي حزب احلصول  ،الكبرية والصغرية املقاعد املتنافس عليها

دي على األغلبية امُلطلقة إال يف أسوأ احلاالت احتماال، وبهذا يكون الربملان تعّد

يف لة ها األحزاب املمثَّكومة ائتالفية تشارك فيتكون احليتضمن األلوان املختلفة و

                                                           
 .021، صاملرجع السابق، اجلزء الثاين :النظام الس يايس اجلزائري ،سعيد بوالشعري. 1

، لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة احلاج (أ طروحة دكتوراه العلوم، ختصص قانون عام)ال ّمة يف النظام ادلس توري اجلزائري  عقيةل خرابيش، مركز جملس. 2

 .21، ص5111/5115خلرض ابتنة، الس نة اجلامعية 

م، 5117/5111احلقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة احلاج خلرض ابتنة، ، لكية (مذكرة ماجس تري يف القانون العام)أ محد بيطام، الاقرتاع النس يب والمتثيلية حاةل اجلزائر . 3

 .وما بعدها 51ص

 .022، صاملرجع السابق، اجلزء الثاين :النظام الس يايس اجلزائري ،سعيد بوالشعري. 4
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هذه احلكومة، وتتجه الدميقراطية حنو النجاح يف اجلزائر  وقد تستمرُّ، لربملانا

سلوكيات بعض ر هذه التجربة بفعل وقد تتعّث ،يستكمل بناء املؤسسات األخرىو

 .اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ أعضاء

د الطريق مّه ،إلنقاذهذا االتفاق املربم بني احلكومة وقادة اجلبهة اإلسالمية ل

  مت هذه االنتخابات يف موعدها بتاريخ ظِّللتحضري لالنتخابات التشريعية، وقد ُن

 011 :ـحيث فازت فيها اجلبهة اإلسالمية يف الدور األّول ب م،0550ديسمرب  52

جبهة  حازتكما ، مقعدا 02 :ـب (جبهة التحرير الوطين)مقعدا واحلزب احلاكم 

مقعدا كان  051بقي ، ومقاعد 1 علىواملستقلون  مقعدا، 52 لىعالقوى االشرتاكية 

 .تكون موضوع التنافس يف الدور الثاني أنمن املفروض 

اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ  قادة تهديداتاخلطاب املتطرف والراديكالي و إّن

دفع بالفاعلني يف النظام  ،هذه اخلطابات وقطع الرؤوس وتصعيُد ّكاماحُلمبحاسبة 

م إىل الضغ  على رئيس اجلمهورية لتقديم استقالته بعد املشاورات مع اجليش القائ

واملنظمات  ،واألحزاب املعادية للجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،إقناع الضباط الكبارو

ة الظروف متهيدا تهيئو ،البالد يف خطر ّنأواحلركات اجلمعوية ب ،اجلماهريية

الشرتاكية واللجنة الوطنية إلنقاذ ، حيث نّظمت جبهة القوى املرحلة انتقالية

.اجلزائر مسرية عرب شوارع اجلزائر العاصمة تدعو فيها إليقاف املسار االنتخابي
(1) 

 عِقب" الشاذلي بن جديد"أعلن رئيس اجلمهورية  م0555جانفي  00وبتاريخ 

صدمة للشعب  ذلك وكان ه،استقالته من منصب ناجتماعه باجمللس الّدستوري ع

ما أعلن أيضا يف الكلمة املوجزة اليت ألقاها أمام أعضاء اجمللس اجلزائري، ك

 بإعمال م11/10/0555:يف اجمللس الشعيب الوطين ه كان قد قام حبّلّنبأالّدستوري 

 (2).م0515دستور  من 051املاّدة 

                                                           
 .21عقيةل خرابيش، املرجع السابق، ص. 1

 .20املرجع نفسه، ص. 2
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حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية باالستقالة أو الوفاة مثل هذه احلالة،  ويف

م نظَّيوما  ُت 12ة أقصاها دَّملالشعيب الوطين مهام رئيس الدولة  ى رئيس اجمللسيتوّل

(1)خالهلا انتخابات رئاسية
ولكن ما دام الرئيس أعلن حل اجمللس الشعيب الوطين ، 

 .شغور مزدوج يف منصب رئيس اجلمهورية ويف اجمللس الشعيب الوطين ًاذإفهناك 

طع الطريق أمام رئيس اجمللس هو ق هدف الرئيس و صانعي القرار من احلّلكان  قدو

احملسوب  الدولةحتى ال يتوىل منصب رئاسة  "عبد العزيز بلخادم"الشعيب الوطين 

، وعرقلة من يدور يف فلكه من الرتشح ملنصب الرئاسة بسبب التيار اإلسالميعلى 

روا الربملان ، قّر الذين قرروا استقالة الرئيس وحّل ّنأب: "ح قائالصّر حيثمواقفه، 

 (2)."ن ، وهذا التيار ال خيدم هؤالءبي ألني  حمسوب على تيار معّيذها

لذلك يضطلع رئيس اجمللس الّدستوري مبهمة رئيس اجلمهورية طبقا للّدستور الذي 

هذه  ّنألكن الواقع ؛ 11م حالة الشغور املزدوج يف الفقرة قبل األخرية من املاّدة نّظ

 ،هر اجمللس الشعيب الوطين بسبب حلِّت على اقرتان حالة الوفاة بشغوالفقرة نّص

ح يف اليوم املوالي وهو ما جعل اجمللس الّدستوري يصّر ،اقرتان االستقالة باحلّل وَنُد

على اقرتان شغور اجمللس الشعيب الوطين عن  الّدستور ال ينّص ّنأ م،05/10/0555

رئيس  بشغور رئاسة اجلمهورية عن طريق االستقالة، وبالتالي فإّن طريق احلّل

 ومن ثّم ،ر موقفه استنادا إىل هذه الثغرة املوجودة يف الّدستوراجمللس الّدستوري قد بّر

  الستكمال اإلجراءات خّط قدوهو يعلم أن النظام  الشغور الرئاسي لن يقوم بسّد

 (3).يراه مناسباالذي جتاه االاألحداث يف  بتوجيهلبلوغ األهداف املسطرة سلفا 

تلف الفقهاء بشأن مدى إمكانية استمرار قيام النواب اخويف هذا السياق، 

ه العادية مهاّمبأداء د استمرار الربملان نجد من يؤّيف ،هم العادية عند احللمهاّم بأداء

                                                           
 .وما بعدها 511ص م، املرجع السابق،0515، دس تور 11/2املاّدة . 1

.011ص املرجع السابق، شعري، النظام الس يايس اجلزائري، اجلزء الثاين،ال سعيد بو .  2 

 .011، صم5100، خمرب ادلراسات وحتليل الس ياسات العاّمة اجلزائر، السلطة الترشيعية ومّكنهتا يف النظام الس يايس اجلزائريصاحل بلحاج،  .3
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طلبها الضرورة لضمان دميومة الدولة إىل حني انتخاب اجمللس اجلديد، تاليت ت

 ،ها يف فرتة احللمهاّم مارسةملاحلكومة وبقاء با للفراغ الّدستوري و املؤسساتي، جتّن

 .واملتمثلة يف تصريف الشؤون العادية للدولة

هذا الرأي فريق آخر، استنادا إىل حكم جملس الدولة الفرنسي يف قضية  ويؤّيد

سيموني"
*

Simonnet"  اجلمعية الوطنية يف الناتج عن حّل م،0527ماي  07بتاريخ  

  مباشرة وظيفتها كاملة أثناء حّليف احلكومة تستمّر أّن إاّل م،0522ديسمرب  5

         نظام دميقراطي  الربملان، و هو الرأي السديد الذي ينبغي التمسك به يف ظّل

 .ـ ولو من الناحية النظريةـ 

 La mort)ب عنه املوت املدني يرتّت احلّل ا الرأي املخالف، فيذهب إىل أّنأّم

civile) ، إذا  ه، إاّلة الربملان مبجرد حلِّمهّم ، وتنتهيوفاتهومن ثم استخراج شهادة

ل الّدستور اإليطالي لسنة عكما ف ،نص الّدستور على خالف ذلك متديدا حلياته

 (1).012يف مادته  م0515والّدستور األملاني لسنة ، 02م يف ماّدته 0517

كان  ،يف اجلزائر م0515حل اجمللس الشعيب الوطين طبقا لدستور  ّنإوعليه ف

فقد رئيس ور ُيغي إىل شيؤّدويتماشى أيضا مع الواقع،  الذي الراجحلرأي لوفقا 

وانتقاله إىل رئيس اجمللس الّدستوري إذا تعّلق  ي رئاسة اجلمهوريةتوّل اجمللس حّق

وفق ـ فإننا نكون  ،ل ناتج عن استقالةباحّل ًاإذا كان الشعور مقرتن اأّم ،األمر بالوفاة

رغم  ،"فراغ دستوري و مؤسساتي" مأما ــ ا النصفية هذْرما نص عليه الّدستور و َح

ة مهّم ـ من الّدستور 021وفقا للفقرة األوىل من املاّدة ـ ناط بها وجود هيئة دستورية ُي

 .السهر على احرتام الّدستور

 ،تهموحسن نّي( املؤسس الّدستوري)ومهما يكن من كفاءة واضعي الّدستور 

ضع احللول لكل الثغرات وو ،أ يف املستقبلاملستجدات اليت تطر يصعب التنبؤ بكّل
                                                           

*Maurice-René Simonnet  :م، ومؤسس احلركة امجلهورية الشعبية 0512امجلعية الوطنية الفرنس ية لعّدة عهدات منذ  انئب يفM.R.P 

.012شعري، النظام الس يايس اجلزائري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، صال سعيد بو  . 1 
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ة، وهو رتك فراغا الستغالهلا بسوء نّييا واهلفوات احملتملة اليت تعرتي النص، مّم

اليت يتضمنها من  الثغراتمسألة احرتام الّدستور أو استغالل  ّنأما يستتبع القول ب

ابة خرق صارخ عترب مبثوُي ،ساتية أمر خطر للغايةأجل أحداث أزمة دستورية و مؤّس

ما إذا كانت نظام دميقراطي، السّي يف ظّل (اسبةاحمل) لةاءسللّدستور يتطلب امُل

املشاكل احملتمل حدوثها يف املستقبل وفقا لروح الّدستور، ذلك  ل حّلالنصوص تكُف

مبالغ  قولهو  افرتاض إجياد حلول بسيطة وسهلة ملختلف احلاالت يف الّدستور ّنأ

ي إىل وقوع اختالل بني ويؤّد ،عقل واملنطق ومواكبة الواقعافى مع النويت ،فيه

 (1).ات السياسيةبات املستجّداملنظومة القانونية ومتطّل

الذي يعترب  لألمن ـ اجتمع اجمللس األعلى ،سّد هذا الفراغ الّدستوريوِل

وأعلن م، 05/10/0555بتاريخ  ـ 025نص عليه الّدستور يف املاّدة  ،كهيأة استشارية

والبقاء يف اجتماع مفتوح إىل غاية إنهاء  ،(الدور الثاني)وقيف املسار االنتخابي عن ت

يتعّلق بإنشاء  ،(2)م01/10/0555بتاريخ  مع صدور إعالن ثاٍن ،أزمة الفراغ الّدستور

م عندما أنشأت اجمللس 0121أسوة باإلدارة الكولونيالية سنة ، اجمللس األعلى للدولة

دستور  بسبب أّن (3)االستشاري ملساعدة احلاكم العاماألعلى للحكومة واجمللس 

م جاءت به ظروف استثنائية، وهكذا، أثبتت املشاكل اليت طرحتها إدارة 0515

السياسي من حيث األزمة املؤسساتية يف نفس السنة، مدى حمدودية الدستور 

يس ه احلالة ـ اقرتان حّل اجمللس الشعيب الوطين باستقالة رئمعاجلة ُمرضية هلذ

اجلمهورية ـ، وبالتالي مل يكن بوسعه أن يتجاوب مع التحّديات املتعّددة اجلوانب 

 (4).م0511اليت أفرزتها أزمة أكتوبر 

 

                                                           
.017شعري، النظام الس يايس اجلزائري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، صال سعيد بو .  1 

ىل اليوم، املرجع السابق، ص املؤسسات الس ياس ية والقانون صاحل ابحلاج، . .027ادّلس توري للجزائر م  الاس تقالل ا  2 

 .251مصطف  مهييس، املرجع السابق، ص. 3

 .112م، ص5111زائر، اترخي دساتري امجلهورية اجلزائرية ــ مراجعات اترخيية ــ س ياس ية ــ قانونية ــ، دار الهدى اجل: عبد هللا بوقفة، القانون ادلس توري. 4
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 (H.C.E)  اجمللس األعلى للدولة: األّولالفرع 
 :مخسة أعضاء تضّمهيئة مجاعية هو 

ام منذ واملعارض للنظ" سي الطيب الوطين":ـب رئيسا و املعروف حممد بوضياف .

، والذي كان مقيما يف املنفى باملغرب الشقيق، وجيء به لرئاسة اجمللس م0525

والذي مل يدم . 55ومن جمموعة  ،رة للثورةمن الرموز التارخيية املفّج اباعتباره رمز

 .أشهر 2كمه سوى ُح

 .لدفاعل االذي كان وقتئذ وزير، وعضوا اللواء خالد نزار .

يشغل منصب األمني العام للمنظمة الوطنية  كان الذيو ،عضوا علي كايف .

 .وقائد الوالية التارخيية الثانية ،قداء جيش التحريرللمجاهدين، وهو أحد ُع

 .والذي سبق له أن شغل منصب وزير حقوق اإلنسان ،عضوا علي هارون. 

 (1).الذي كان يدير مسجد باريس بفرنساو ،عضوا تيجاني هدام.

يف  1إىل  5ته مبوجب املواد من ّداألعلى للدولة وُم دت اختصاصات اجمللسّدُحوقد 

 :املتعّلق بإقامة اجمللس األعلى للدولة على النحو التالي م0555 جانفي 01إعالن 

مجيع السلطات اليت يعهد بها الدستور املعمول به ميارس اجمللس األعلى للدولة  .

 (.من اإلعالن 5املاّدة )لرئيس اجلمهورية 

الوفاة أو  أوباملفهوم الّدستوري  رئيس اجمللس األعلى ملانع يف حالة تعّرض .

من  1 املاّدة) نتخب اجمللس األعلى للدولة رئيسا جديدا من بني أعضائهَي، ستقالةاال

 (.اإلعالن

يضطلع اجمللس األعلى للدولة مبهمته إىل غاية توفري الشروط الضرورية للسري  .

ة هذه املهمة نهاية العهدة ال تتجاوز مّدو، الّدستوري العادي للمؤسسات وللنظام

                                                           
1.Issam Nedjeh, La coopération Scientifique et Technologique entre l’union Européenne et l’Algérie (Thèse de Doctorat en 

Droit Public), Faculté de droit de sciences politiques, économiques et sa gestion, Université de Nice Sofia Antipolis, Année 

universitaire 2008/2009,P61. 
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 ،(من نفس اإلعالن 1 املاّدة) م0511الرئاسية الناجتة عن انتخابات ديسمرب سنة 

(1)م0551أي إىل غاية  ،واحملّددة خبمس سنوات
. 

بعض  وسدِّ ،منه 70عمال الّدستور يف املاّدة إحرص اجمللس األعلى لألمن على كما 

 ،ن إقامة جملس أعلى للدولةاإلعالن الّدستوري الذي تضّمنقائص الّدستور من خالل 

منه واملتعّلقة باستقالة الرئيس  11يف املاّدة  م0515نها دستور تدارك الثغرة اليت تضّمو

اجمللس الشعيب الوطين، واعتماد الرئاسة اجلماعية وتوسيعها إىل مخسة  حّلو

اجمللس األعلى  رئيس با ملكروه يصيبتحّس ،أعضاء بدال من الرئاسة الفردية

ه لة للمجلس وتعويضومن مّثة ميكن انتخاب رئيس جديد من األعضاء املشكِّ ،للدولة

 (2).ومتثيل احلساسيات الوطنية من جهة أخرى ،من جهة بعضو جديد

تقديم اآلراء إىل رئيس اجلمهورية يف  تتمّثل يف ة اجمللس األعلى لألمنمهّم إّن

على استدعاء رئيس اجلمهورية  يكون بناءالوطين، وكل القضايا املتعقلة باألمن 

السُّلطة )وليس كهيئة مشتقة  تأسيسية  ،وحبضور رئيس اجمللس الشعيب الوطين

فقد الّدستور ُي مّمايناط بها تعديل الّدستور عن طريق اإلعالن ( التأسيسية املشتقة

 (3).ه وقدسيتهمسّو

 بغّض ،ري منصب رئيس اجلمهوريةن يتوىل رئيس اجمللس الّدستوأوكان من األجدر 

أو اإلشراف  ،النظر عن سبب شغور املنصب املقرتن حبل اجمللس الشعيب الوطين

ه كما أّن ؛أو تحت أية تسمية أخرى ،على األقل على إقامة جملس أعلى للدولة

ومن مّثة إضفاء نوع من الشرعية على هذه  ،ف بالسهر على احرتام الّدستورمكّل

 (4).بق إجراء االنتخابات الرئاسية ثم االنتخابات التشريعيةاملرحلة اليت تس

                                                           
ىل اليوم، املرجع السابق، ص. 1 عالن مؤرخ يف و، 021صاحل بلحاج، املؤسسات الس ياس ية والقانون ادّلس توري يف اجلزائر م  الاس تقالل ا   م،0555جانف  01ا 

قامة جملس أ عىل  .،10، صم02/10/0555 بتارخي 1رية، العدد ئلّلوةل، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزا يتضم  ا 

 .011صاحل بلحاج، السلطة الترشيعية ومّكنهتا يف النظام الس يايس اجلزائري، املرجع السابق، ص. 2

 .وما بعدها 511م، املرجع السابق، ص0515م  دس تور  025املادة . 3

.055صشعري، النظام الس يايس اجلزائري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ال سعيد بو .  4 
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موقعها وُسلطاتها يف فرتة حكم  علىتغيري أي لم يطرأ ف ،فيما خيص احلكومة أّما

 بقيت حيثحمل رئيس اجلمهورية،  مادام هذا األخري حّل ،اجمللس األعلى للدولة

سيد أمحد "غاية تقديم  إىلهذا اجمللس مسؤولة أمام احلكومة من الوجهة الرمسية 

 (1).استقالة حكومته "غزالي

الشارع يف  إىلمناصري اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ وقد ختّلل هذه الفرتة خروج 

إىل  وتحّول ذلك ـ ما يعرف باحلراك السياسيـ  ،احتجاجاتومسريات ومظاهرات 

 .مواجهات مع قوات األمن

ت تطال الب، وبدأت عملية االعتقاصادرة إرادة الشعمبدة هذه احلركة منّد تواستمر

ج بهم يف حمتشدات أقيمت خصيصا ّزالو ،النشطاء يف اجلبهة على املستوى الوطين

بني اجليش  مواجهات مسّلحة أتبدمع ذلك وباملوازاة  ،لذلك يف اجلنوب اجلزائري

ة واجليش حواحلركات اإلسالمية املسل من جهة، الوطين الشعيب وقوات األمن

 .من جهة أخرى نقاذاإلسالمي لإل

اجلماعة اإلسالمية )املتشّددة واملسّماة  قد برزت خالل هذه الفرتة إحدى احلركاتو

وكانت تستند يف نهجها اإليديولوجي إىل  م،0515اليت تأسست عام  ( GIAاملسّلحة

"      ياذةعبد احلق الع"شيوخ اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ أمثال  عنالفتاوى الصادرة 

ري مجيع احلكام يف اجلزائر وكل من فكبت ـ، وزعماء اجلماعة اجلبهة سيأحد مؤسـ 

خمتلف فئات الفتاوى إىل سلسلة من االغتياالت طالت  تلك رمجتُتفتهم، اتبع مّل

اجلماعة بني االغتياالت والتفجريات  هذه وتنوع نشاط .اجملتمع مبا فيهم األجانب

 (2).م0555وذلك منذ سنة، ةق العاّمسات واملرافخة وختريب املؤّساملفّخ والسيارات

كبري  ورغم تطابق أهداف اجلماعة اإلسالمية املسلحة وتشابه وسائلها إىل حّد

العالقات بني  ّنإف ،ـ إلنقاذ ـ اجلناح العسكري جلبهة اإلنقاذليش اإلسالمي اجلمع 

                                                           
ىل اليوم، املرجع السابق،  بلحاج، املؤسسات الس ياس ية والقانون صاحل . .025صادّلس توري م  الاس تقالل ا  1 

 google.com.حة يف اجلزائر، املوسوعة الالكرتونية ويكيبيداي امجلاعات ال سالمية املسلّ . 0

http://www.google.com/
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جيش اإلنقاذ اإلسالمي أدان بعض  ّنأزت بالفتور، حتى اجلماعة واجليش متّي

تقارب يف وجهات النظر بني اجلماعة وجبهة  أّي كما أّن ؛ال الدموية للجماعةاألعم

دون احلوار مع احلكومة أصبحوا قادة اجلبهة الذين يؤّي ألّن مل يكن ُممكنا،اإلنقاذ 

 .سيت من اخلارجيتتلقى دعمها املالي واللوج اليتهدفا هلذه اجلماعة املسلحة 

 واخلوف يف نفوس اجلزائريني وحتى األجانبهذه األعمال اإلجرامية زرعت الرعب  

الوسائل املاّدية  بكّل تهحمارب يفاحلكومة  فتفانت، ـ وهذا ما يعرف باإلرهاب ـ

سنني عديدة وما زال  داملكن اإلرهاب و ،واملعنوية وبدون هوادة من أجل استئصاله

 (1).يضرب يف كل مكان من بقاع العامل

باإلضافة إىل التعبئة  ،إلمكانيات املاّدية والبشريةا كّل اجلزائرية الدولةجّندت  وقد

بتاريخ  وُأِقّرتعلن على حالة الطوارئ حيث ُأ ،ظاهرةهذه الة من أجل مواجهة العاّم

من  17طبقا للمادة  وذلك ة سنةعلى جمموع الرتاب الوطين ملّد م5/15/0555

يف احملكمة  "فيسال"ع يف حماكمة قادة اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ر الّدستور، وُش

م وزير الداخلية بدعوى أمام الغرفة اإلدارية باجمللس قّدالعسكرية بالبليدة، كما َت

 ؛ وبالفعل،اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ّلحبطالب فيها ُي ،القضائي باجلزائر العاصمة

اجلبهة اإلسالمية  ن حّليتضّم وبعد مرور حوالي شهر أصدرت الغرفة اإلدارية قرارًا

 (2).م5/11/0555ذ وذلك يوم لإلنقا

 متّيزتتسيري هذه املرحلة االنتقالية اليت ولتسهيل مهّمة اجمللس األعلى للدولة يف 

ته السادسة يف ماّد م01/10/0555قضى اإلعالن املؤرخ يف  ،باإلرهاب والتخريب

 (3).ه واالسرتشاد بهاأداء مهاّم علىاجمللس هذا بإنشاء هيئة استشارية وطنية تساعد 

 اجمللس االستشاري الوطين: لفرع الثانيا

 اـمب ا،عضو 21ن ـابق، ويتكون مـالن السـذا اجمللس مبوجب اإلعـه ئـنشُأ

                                                           
 .املرجع السابقحة يف اجلزائر، امجلاعات ال سالمية املسلّ . 5

 .111مولود ديدان، املرجع السابق، ص. 2

 .011، املرجع السابق، صالسلطة الترشيعية ومّكنهتا يف النظام الس يايس اجلزائريصاحل بلحاج،  .3
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( 1).عها وحساسياتهاتنّوبجمل القوى االجتماعية مُل ـ إن كان شكلياو ـ يضمن متثيال

تساعد اجمللس األعلى للدولة هيئة استشارية " :ته السادسةحيث جاء يف ماّد

 :انوبعد ذلك صدر بشأنه نّص ".ةوطني

 .ن صالحيات اجمللس االستشاري الوطين وطرق تنظيمه وعملهمرسوم رئاسي تضّم :ـ األّول

يبه نصتبعد  مّت إعداده من طرف أعضاء ذات اجمللسالنظام الداخلي الذي  :ـ الثاني

وصادق عليه رئيس  يف أفريل، وافق عليه اجمللسو، (2)م0555مارس  51 بتاريخ

 (3).لس األعلى للدولة قبل اغتيالهاجمل

 :وهي م،52/11/0555فروع دائمة تشكلت يوم  12للمجلس وقد كان 

 (.عضو اجمللس األعلى للدولة)فرع املؤسسات السياسية والعمومية برئاسة رضا مالك  ـ

 .فرع االقتصاد والتهيئة العمرانية برئاسة مصطفاي صغري ـ

 .مد توميالشؤون االجتماعية برئاسة حمفرع  ـ

 .فرع الرتبية والتكوين برئاسة عبد احلميد بن هدوقة ـ

 (4).وفرع الثقافة واالتصال برئاسة حممد سعيدي ـ

والقيام  ،يف تقديم االستشارة عند الطلب ا صالحيات اجمللس االستشاري فتنحصُرأّم

بالدراسات والتحاليل والتقييم للمسائل اليت تدخل يف اختصاص اجمللس األعلى 

 (5).بدي آراء وتوصياتُيو ،دولةلل

 بدي آراء غري ملزمة فيما يعرض عليهااهليئة االستشارية ُت ومن املعروف أّن

 ؛اجمللس األعلى للدولة إىلصدر توصيات من قضايا ونصوص، وبإمكانها أن ُت

سندت إىل اجمللس ُأفاجمللس االستشاري الوطين مل تكن له ُسلطة التشريع بل 

                                                           
 .557صاملرجع السابق، اجلزء الثاين،  شعري، النظام الس يايس اجلزائري،ال سعيد بو  .1

 .011، صنهتا يف النظام الس يايس اجلزائري، املرجع السابقصاحل بلحاج، السلطة الترشيعية ومّك. 2

 .011ص ،املرجع نفسه. 3

 .(مبا فهيا الهامش) 557صاملرجع السابق، سعيد بوالشعري، النظام الس يايس اجلزائري، اجلزء الثاين، . 4

 .551ص ،املرجع نفسه. 5
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خذ ّتجب مداولته املتعّلقة باملراسيم ذات الطابع التشريعي، حيث َياألعلى للدولة مبو

 تهااجمللس األعلى للدولة التدابري الالزمة لضمان تسيري شؤون الدولة واستمراري

 .مبوجب مراسيم ذات طابع تشريعي

يقوم  عرض عليه، ثّمم اجمللس االستشاري رأيه يف مشاريع املراسيم اليت ُتيقّدكما 

 (1).نشر يف اجلريدة الرمسيةوُت ،لى للدولة بإصدارهااجمللس األع

 ور اجمللس الشعيبغش ضهفر االستشاريإنشاء اجمللس  أّنوذهب البعض إىل  

  عشّرأن ُت( رئيس اجلمهورية)الذي منع السلطة التنفيذية  م،0515الوطين ودستور 

 .السلطات بني الفصلبأوامر تطبيقا ملبدأ 

وهذا  ،اجمللس ليقوم مقام اجمللس الشعيب الوطين هذا ُأنشئحبسب هذا املذهب 

وكان بإمكان  االستشاري،د إىل اجمللس سَنلطة التشريع مل ُتُس ألّن ،غري صحيح

نه مواد تسمح ضّمأن ُي م0555جانفي  01إعالن اجمللس األعلى لألمن بتاريخ 

 .ة التشريعهّمى ُمن يتوّلأللمجلس األعلى للدولة ب

لرغبة  تلبيًة الوطين قد مّت االستشاريإنشاء اجمللس  يف احلقيقة يبدو أّن

ولكن ليس من ناحية  ،اجمللس الشعيب الوطين الفراغ الذي تركه حّل النظام يف سّد

وإن ـ  ةفوجود هيئ ،ذاته حّد بل من ناحية وجوده يف ،التشريع الذي كان يقوم به

 (2).من عزلتهف وخيّف ،وتوصياته بآرائهسيساعد النظام  ـ كانت من دون سلطة

 بأّن م،0551جانفي  01أعلن رئيس اجمللس األعلى للدولة يف خطابه يوم وقد 

احلوار سيكون مع األحزاب  وأّن ،للمجلس األعلى امتداد االستشارياجمللس 

 ليشمل كّل م0551ع يف بداية جانفي فسيوسَّ االستشاريا اجمللس أّم ،واجلمعيات

التعبري عن  من يتمكن الشعب من خالهلااليت س االجتماعيةالفئات والشرائح 

 دـن جديـه مـأعضائ اختيارن يتم أعلى  ةـاالنتقالية ـى تسيري املرحلوسيتوّل ؛هـإرادت
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 (1).واالستئصالي الالئكياألغلبية للتوجه  احنيازب بسب

 ةملز غري ُم آراَءُه سلطة له وأّن هذا اجمللس ال يبدو بأّن ،سبق وبناء على ما

يناقشها ف ،تطرح عليه بعض املسائل ئةد هيفهو جمّر ،ى للدولةللمجلس األعل

 ال قد يأخذ أو للدولة الذي م إىل اجمللس األعلىقدَّراء ُتآصدر وُي ،ويتداول بشأنها

 استكمالقبل  ه عمليًانهيت مهامُّهذا اجمللس ُأ ّنأبل ميكن أن نعترب ب ؛يأخذ بها

ائفة صتمع منذ ومل جي ،الزمن دا لفرتة منبقي جمّم حيث ،سنة ونصف من وجوده

وعليه تكون مرحلة اجمللس  ؛همهاّم انتهاءوذلك من أجل تثبيت  م،0551

 (2).االنتقاليويت وبدأ التحضري للمجلس الوطين قد ُط االستشاري

 االستشاريرت يف عهد اجمللس األعلى للدولة واجمللس قّر قد احلكومةوكانت 

البلدية والوالئية التابعة للجبهة اإلسالمية  عدد من اجملالس الشعبية حّل ،املذكور

قرار لاحملكمة العليا  جاء تأييد بعد شهر من ذلكو م،0555مارس  55لإلنقاذ بتاريخ 

بتاريخ املوالي وتحديدا شهر ال يفو ،رفض طعنهامّت و لإلنقاذ، اجلبهة اإلسالمية حّل

 (3).للدولة األعلىرئيس اجمللس  م، مّت اغتيال0555جوان  55

ته البشع الذي ذهب ضحّي االغتيالأيام من  1 مرور عدب م،0555جويلية  5 ويف

   والية عنابة لبدار الثقافة  "حممد بوضياف"رئيس اجمللس األعلى للدولة املرحوم 

ـ عضو سابق يف " علي كايف" ترأس ،ـ عمل اليت قادته هلذه الواليةالزيارة  ـ أثناء

 "رضا مالك"مّتت إضافة عضو آخر للمجلس وهو اجمللس األعلى للدولة، و اجمللس ـ

 (4).سابقا االستشاريرئيس اجمللس 

ـ رئيس " سيد امحد غزالي"االغتيال، حيث أعلن إثر حادثة وتوالت األحداث 

اجمللس األعلى للدولة ف م، فكل0555َّجويلية  1حكومته يوم  استقالةاحلكومة ـ 
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بعد مرور عام لكن وو ؛مّت ذلك فعال وقد جديدة، بتشكيل حكومة "بلعيد عبد السالم"

ها يف تسيري وفشل رئيسهابسبب تصرحيات  ُأقيلت هي األخرىعلى هذه احلكومة 

ـ وهو "رضا مالك:"ـ، وازداد الوضع تدهورا، فتّم االستنجاد بتلك املرحلة الصعبة

، واملفاوض الفّذ يف اتفاقيات إيفيان ـ لرئاسة وتشكيل صاحب الرصيد التارخيي

أخرى، قام من خالهلا بالتفاوض مع املؤسسات املالية والدولية ألجل إعادة حكومة 

احلرس البلدي محايًة للمؤسسات وجدولة ديون اجلزائر، كما قام بإنشاء امليليشيات 

 (1).ترهيب اإلرهابواح املواطنني وممتلكاتهم، وذلك من أجل أر على الوطنية وحفاظًا
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 .االنتقاليةطين وتنظيم املرحلة أرضية الوفاق الو :الثاني املبحث
   عهدة اجمللس األعلى للدولة ستنتهي  أّن م0555جانفي  01جاء يف إعالن 

        فقد انعقدت ندوة الوفاق الوطين يومي ،فعال مّت وهو ما م،0551يف ديسمرب 

صادقت على أرضية الوفاق الوطين حول املرحلة و م،0551جانفي  52و 52

 أخرى ثالث سنواتل االنتقاليةاملرحلة  ذهدت هجّد اليت وثيقةتلك ال االنتقالية،

فيها املشاركون السلطة على مواصلة  مع صدور الئحة سياسية حيثُّ ،(1)أقصى حدٍّك

جل عودة األمن أمن  ،احلوار الوطين وتعميقه مع كل األطراف دون إقصاء

وتدعيم  ،لوطينا االقتصادوإعادة إنعاش  االجتماعي،وتحقيق السلم  واالستقرار،

 .لتهيئة الظروف املناسبة للعودة إىل الشرعية الدستورية ،سات الدولةمؤّس

ق منها مبوضوع اجلهة اليت تعّل ما ماالسّي ،قد حظيت الوثيقة مبوافقة املشاركنيو

ومدى إمكانية إسناد مهمة  االنتقالين رئيس الدولة وأعضاء اجمللس الوطين عيُِّت

ة التشريع وتحديد اجلهة املعنية اليت تناط بها مهّم ،يهالرقابة على احلكومة إل

 (2).االنتقاليتنصيب اجمللس الوطين  غاية أعمال الندوة إىل انتهاءمن  ابتداء

دت األرضية إىل جانب أهداف املرحلة االنتقالية يف اجملال السياسي حّد كما

لة يف رئاسة الدولة تمّثهيئات املرحلة االنتقالية امل واالقتصادي واالجتماعي و األمين،

 (3).واحلكومة واجمللس الوطين االنتقالي

 طبيعة أحكام ونصوص أرضية الوفاق الوطين :األول املطلب
 أساسية جتمع أرضية الوفاق الوطين حول املرحلة االنتقالية بني نصوص

إذا اعتربت األرضية ف .اهلجنيباجلمع  اعتبارهما ميكن وذلك  وأحكام الدستور،

  راءاتـن حيث املصدر واإلجـة مـة مطلقـارض بصفـفهذا يتع ،ن الدستورـم ازءـج
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 (1).ه إرادة الشعب، ويعترب أمسى القواننيالدستور مصدُرإذ أّن مو، واألهداف والّس

 وملمصدرها هيئة غري منتخبة،ومل تصادق عليها اهليئة الربملانية فا األرضية أّم

 ّنفإزيادة على ذلك   حد ما من الدستور،ستفتى فيها الشعب، فهي أدنى مرتبة إىلي

أن يكتفوا باإلشارة إىل مواد الدستور اليت تنطبق على هيئات  دَلـ َباألرضية  واضعي

بتصريح اجمللس الدستوري  اقتداء بأرقامها أو نصوصها، االنتقاليةاملرحلة 

 نقلوا بعض أحكام الدستور وأدرجوها ضمن حمتوى ـ ة منهواإلعالنات املستمّد

 ـ شكليا ومادياـ ها على مجيع النصوص وتصبح مّوا جيعلها تفقد ُسمّم ،األرضية

 تطبيقها عندفقدها مسوها ضمن النص األساسي يوإن كان ذلك ال  من األرضية، اجزء

تسرتجع  جرد انتخاب رئيس اجلمهورية،مبه حيث أّناالنتخابي؛ والعودة إىل املسار 

قلت من الدستور اليت ُنتلك ا فيها مب كاملة، مؤسسة الرئاسة صالحياتها الدستورية

أو اإلضافات اليت تنسجم مع نصوص  ـ جزئيا ـرت ّوأو اليت ُح ،إىل األرضية

ختضع " : الذي جاء فيه من األرضية 2املادة  وما يثبت هذا التوجه نصُّ .(2)األرضية

 (3)."هذا النصهيئات املرحلة االنتقالية للدستور واألحكام املتعلقة بها الواردة يف 

ضع لتسيري فرتة ُو ،رعن دستور هجني مصّغ فأرضية الوفاق الوطين عبارة

 بطابع  برنامٍجي عبارة عن عمل ماّد هانصوصو الشعب، إرادةدرت فيها وانتقالية ص

عن األرضية  منفصاًل ساميًا ًايبقى نّصفالدستور  ّماوأ ،سياسي أملته الظروف واألزمة

 (4).من حيث القوة واألثر

 رئاسة الدولة: الثاني املطلب
، السلطة العامة إىل هيئات املرحلة االنتقالية وهي رئاسة الدولة ُأسندت

ى تعيني حول من يتوّل اختالفوقع ، وقد واجمللس الوطين االنتقالي ،احلكومة
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 "رئيس اجلمهورية" بدال من "رئيس الدولة" رئيس الدولة بعد أن حظيت تسمية

حظى بإمجاع الندوة الوطنية حتى َي إىلة إسناد تلك املهّم إىل فذهب رأٌي باإلمجاع،

هذا الرأي مل  غري أّن ،ـ ولو نسبياـ ة شروعيمبالشعب ولدى املشاركني ومبصداقية 

 ترفض ، حيثالندوة الوطنية انعقادات طرأت قبل وخالل يصمد أمام مستجّد

 ةاولحم ـحضور الندوة األحزاب ذات الوزن الثقيل والتمثيلية الواسعة واملصداقية 

أخرى خالل  انسحاباتتبعته  ـ جييديوا يف لقاء سانت هاشاركتمبتدويل القضية 

 .وأفقدها مصداقيتها ،مضمونها غأفربًا على الندوة ور سلأّث ، مّماالندوة

املقدم من املختصني  االقرتاحللدولة إال الرتاجع واعتماد  األعلى فما كان على اجمللس

اجمللس  إىلسناد املهمة بإوالذي يقضي  ،شأن السياسي والواقع الفعليواخلرباء يف ال

الرأي الذي  اجمللس األعلى للدولة،وهو إنشاءصاحب السلطة يف  ،األعلى لألمن

رة لرئيس اجمللس األعلى مذّكَوّجه ظي بتأييد وتدعيم من اجمللس الدستوري الذي َح

 (1).األشكالق مبدأ توازي حيّق مفادها أّن هذا الرأيللدولة 

رئيسا  "ليامني زروالا"ن تعيني صدر إعالن من اجمللس األعلى للدولة تضّم وفعال

 .م0551 جانفي 11للدولة ووزيرا للدفاع يوم 

 اثنا عشر  01ة نت املاّدتضّمكما سلطات رئيس الدولة،  02إىل  00دت املواد من ّدَحو

لطات رئيس س الدولة على ُسفقرة من أرضية الوفاق الوطين، وعموما حيافظ رئي( 05)

بالسلطة ماعدا السلطات الرئاسية املتعلقة  م،0515اجلمهورية اليت جاء بها دستور 

 (2).هحّل ها اجمللس الشعيب الوطين الذي مّتاّلالتشريعية واليت كان يتو

 احلكومة :الثالث  املطلب
" والليامني زرا"بعد مرور أكثر من شهرين على تعيني وتنصيب رئيس الدولة 

مقداد "تعيني  مّتـ،  مهامه وإنهاءوالذي من صالحيته تعيني رئيس احلكومة  ـ
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الذي  "رضا مالك:"ـخلفا ل م،0551أفريل  00رئيسا للحكومة بتاريخ  "سيفي

كان تعيينهم يتم أيضا مبرسوم رئاسي  وإنـ  ا الوزراءأّم .(1)دعي ملهام أخرىاسُت

مل  األرضية خالفا للدستور ّنفإ ـ، (2)مستقل عن مرسوم تعيني رئيس احلكومة

عند احلديث عن تنايف الوظيفة احلكومية مع العضوية يف  درجهم ضمنها إاّلُت

 ،ة أو خاصةأو عاّم ،ة وظيفة متثيل مهينأو ممارسة أّي ،اجمللس الوطين االنتقالي

 (3).ة مسؤولية ضمن حزب سياسي أو مجعيةومع أّي

من تعيني  مدٌّسَتالوزراء تحصيل حاصل ُم ميكن اعتبار تعيني ،ويف هذا السياق

مثلما حدث  ،72ة اإلشارة إىل املاّد سهوًا نسوا واضعو األرضية أو أّن ،رئيس احلكومة

 ،022دون املادة  021حيث أشاروا إىل املادة  ،بالنسبة إلخطار اجمللس الدستوري

وهي  ،فقرة األوىلال 72اعتماد مضمون املادة  ة مل يكن أمام رئيس الدولة إاّلومن مّث

فكيف  ،فوزير الدفاع هو رئيس الدولة ؛صياغة تعرتيها عيوب من الناحية التطبيقية

 وزارات السيادة يتّم إّن ثّم ،يقرتحه رئيس احلكومة باعتباره عضوا يف احلكومة

 ، وإْنالوزارات األخرى ، كما ُيبدي رأيه يفمن طرف رئيس الدولة رؤوسها اختيار

من  تمُّوهذا ما َي ،تغيري املقرتح ذلك تج عنَن ى بعض األمساءعل اعرتاضكان له 

 (4).الناحية العملية خالفا للناحية النظرية مضمون النص

ويعرضه على جملس  ،رئيس احلكومة برنامج املرحلة االنتقالية دُِّعُيوبعد التنصيب، 

 تهملناقشعرض على اجمللس الوطين االنتقالي ُي ثّم ،جراء مداولة حولهإلالوزراء 

ت اجمللس على إذا صّو إاّل ،تعترب املوافقة على الربنامج حاصلةو .(5)واملوافقة عليه

 ذه احلالة جيد رئيس احلكومة نفسهيف ه، وبأغلبية الثلثني من أعضائه ٍظحفُّالئحة َت

                                                           
 .151ص املرجع السابق، العيفا أ و حي ،. 1

 .105ص املرجع السابق، زء الثاين،اجل النظام الس يايس اجلزائري، سعيد بوالشعري،. 2

 .00ص املرجع السابق، م  أ رضية الوفاق الوطين، 51املادة . 3

 .151، 105، ص صاملرجع السابقالثاين،  اجلزء ،شعري النظام الس يايس اجلزائريال سعيد بو . 4

 .01ص ،املرجع السابق، م  أ رضية الوفاق الوطين 07املادة . 5
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 ا أن يطلبوإّم ،ف برناجمه مع مالحظات أعضاء اجمللسكّيا أن ُيـإّم :أمام خيارين

 (1).ويتم التصويت على الئحة بالثقة باألغلبية البسيطة ،قةالتصويت بالث

دة بالنسبة من أرضية الوفاق الوطين معّق 07ة اإلجراءات اليت تشرتطها املاّد إّن

وهذا  ،وبسيطة بالنسبة للمصادقة على الربنامج ،ظاتللتصويت على الئحة التحفُّ

حتى ال  ،لية يف أداء مهامهاسات االنتقاجل احملافظة على استمرار املؤّسأطبيعي من 

 نقاًل أعالهوتعترب املادة ، أزمات سياسية أخرى مطّبعو األرضية يف يقع واِض

 .حويرّتشيء من المع  م0515من دستور  77و 72تني للماّد

م رئيس احلكومة حصيلة سنوية حول تطبيق برناجمه أمام اجمللس يقّدو هذا،

ه  وجَّا إىل املصادقة على الئحة ُتاش إّمالنق فضَيميكن أن ُيو ،الوطين االنتقالي

(2)لرئيس الدولة أو رئيس احلكومة
 01وهذا مل يرد يف املادة ؛ أو إيداع ملتمس الرقابة، 

جل تفادي هذا أأو مقصودا من  ها،سهوا من واضعي إّماأرضية الوفاق الوطين  من

استقالة  وذلك بتقديم رئيس احلكومة ،ي إىل إسقاط احلكومةاإلجراء الذي يؤّد

م، 0515من دستور  11كما هو منصوص عليه يف املادة ) حكومته إىل رئيس الدولة

من نفس  051، 057، 52والنتائج املرتّتبة عند تطبيقها واليت تتضّمنها املواد 

ميكن لرئيس احلكومة أن يطلب مبناسبة مناقشة نص، تصويتا كما ، (3)(الدستور

 (4).البسيطةّم ذلك باألغلبية تبالثقة على أن ي

اه صراحة أحكام هلا إّيخّوزيادة على السلطات اليت ُت ،ميارس رئيس احلكومةو

 .م0515من دستور  10أخرى يف الدستور، الصالحيات الواردة يف املادة 

 ندت مهام جديدة لرئيس احلكومة ملاألرضية أس جند أّنإضافة إىل ما َسلف، 

                                                           
 .00ص ،املرجع السابق، فاق الوطينم  أ رضية الو  07املادة . 1

 .00ص ،املرجع نفسه .2

م، اجلريدة الرمسية 0515فيفري  51املتعلق بنرش نص تعديل ادلس تور املوافق عليه يف اس تفتاء  ،م0515فيفري  51املؤرخ يف  15/01املرسوم الرئايس رمق  .3

 .ا بعدهاوم 511م، الصفحة 0515مارس  10بتارخي  15للجمهورية اجلزائرية، رمق

 .00م  أ رضية الوفاق الوطين، املرجع السابق، ص 05املادة  .4
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 :رة يف الدستور وهي كالتاليتكن مقّر

 .ّلى اإلدارة العامة لربنامج املرحلة االنتقالية وتنفيذهيتو ـ

 .مسؤول عن اإلدارة، ويسهر على السري احلسن للمصاحل العمومية ـ

مسؤول عن األمن العمومي وحفظ النظام، ويتصّرف هلذا الغرض يف القوة العمومية  ـ

 (1).يف إطار القانون

 ،نيياإلدارة وعلى األمن العموملطات جتعل منه السلطة املباشرة على ها ُسوهي كّل

وفقا  ،وأكثر من ذلك، فقد ُكّلف بتنفيذ سياسة الدفاع الوطين والسياسة اخلارجية

، ذلكويف سبيل ؛ لتوجيهات رئيس الدولة، وهذا يعين تنفيذ برنامج رئيس الدولة

 بدال من االسميت بهذا ّمُس ـنّصت األرضية على حّق رئيس احلكومة املبادرة باألوامر 

بل عرضها عرض على احلكومة َقاليت ُت ـالقانون النتفاء وجود هيئة تشريعية منتخبة 

لدى مكتب اجمللس الوطين  إيداعهاعلى جملس الوزراء للمصادقة عليها، ثّم 

 حينئذ لحّوُتو، االع عليها وإعداد تقرير بشأنهالذي يقوم بدراستها لالّط ،االنتقالي

 (2).مناقشة واملصادقةإىل اجمللس الوطين االنتقالي لل

اإلجراءات اليت تتضمنها املادة  سبع بشأنه نفتَّوهذا إسقاط ملشروع القوانني الذي ُت

ت باألغلبية مكن للمجلس الوطين االنتقالي أن يصّوُيوم، 0515من دستور  001

يطلب رئيس احلكومة  ـ وهي نادرة احلدوثـ البسيطة، ويف احلالة املعاكسة 

 .ى برنامج حكومتهيت بالثقة علوالتص

 اجمللس الوطين االنتقالي: لرابع ا املطلب
لون اإلدارة ميّث ،عضو( 511)يتشّكل اجمللس الوطين االنتقالي من مائيت  

دون مهامهم مبوجب ويتقّل ،واألحزاب السياسية والقوى االقتصادية واالجتماعية

 :ما يليك ، وتوّزع املقاعدة املرحلة االنتقالية كلهامرسوم رئاسي ملّد

                                                           
.00م  أ رضية الوفاق الوطين، املرجع السابق، ص 1 ،1، 5الفقرة  51 ةاملادّ  . 1 

.152، 151ص ام الس يايس اجلزائري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، صظسعيد بوالشعري، الن . 2 
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 .من العدد اإلمجالي %02أي مبعدل  اإلدارة،لو ممّث هاشغلَي مقعدا( 11)ثالثون  ـ

شرتك بني اإلدارة فاق ُمحسب اّت هايتم توزيع ،(ةاملتبقّي) امقعد( 071)مائة وسبعون  ـ

 ،مقعدا ملمثلي األحزاب السياسية (12)مخسة ومثانون : بالتساوي والشركاء اآلخرين

(1)(.الشركاء)ملمثلي القوى االقتصادية واالجتماعية ( 12) ومخسة ومثانون
 

من األرضية املقاييس والشروط الواجب توافرها يف أعضاء  55ة دت املاّدحدَّوقد 

 .اجمللس الوطين االنتقالي

لة أصال لنواب املخّو ،اجمللس الوطين االنتقالي باحلصانة الربملانيةأعضاء ع يتمّتكما 

 (2).م0515يف دستور الشعب واملنصوص عليها 

اجمللس الوطين االنتقالي، كما  أعضاءحقوق وواجبات أيضا األرضية وتضّمنت 

 دتحّد؛ وتنظيم اجمللس الوطين االنتقالي ،منها 11إىل  11من  :نت يف املوادتضّم

 .اجمللس من حيث األساس هذا ، صالحياتهامن 52إىل  51من  :املواد يف

  كسب الشرعية ل  إطار التوّجهيفالوطين االنتقالي وقد جاءت مبادرة إنشاء اجمللس 

حيث كان القائمون على احلوار يهدفون إىل دفع األحزاب السياسية ـ،  ولو نسبياـ 

 (3).واجملتمع املدني لالخنراط يف هذا املسعى، يف انتظار العودة إىل املسار االنتخابي

 ما عدا يف ـ د املناقشة يصادق اجمللس الوطين االنتقالي على مشاريع األوامر بع

صدر رئيس الدولة هذه األوامر باجلريدة ُيوباألغلبية البسيطة،  ـ حالة االستعجال

نتخبة، مع لطة ُمبل ُسعملية شبيهة بوضع مشاريع القوانني من ِق ؛ وهيالرمسية

 (.4)االختالف يف التسميات

عمل  كما خيتّص اجمللس الوطين االنتقالي باملتابعة دون الرقابة على

يقتصر على اجلانب  ترّتب فإّنه ب على ذلك أي أثر، وإذاوال يرتّت ،احلكومة

                                                           
 1. .01، املرجع السابق صم  أ رضية الوفاق الوطين 57املادة  

.01، املرجع نفسه، ص10و 11املادة  . 2 
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ا ينفي عن تلك االختصاصات الصفة الرقابية للربملان اليت ترتتب عليها مّم ؛املعنوي

 (1).املسؤولية السياسية

سندة للربملان، وال واملالحظ على هذه االختصاصات أّنها ال ترقى إىل تلك امُل

كان موضوع  سندة للمجلس الشعيب الوطين يف ظّل احلزب الواحد، فإْنحتى امُل

إليه آنفا، فإّن اشرتاط تقديم  أشرناكما يتّم مناقشة الربنامج والتصويت عليه بالثقة 

(2)احلصيلة السنوية حول تطبيق الربنامج ال ترتّتب عليه سوى حالتان
  إّما املوافقة : 

إصدار الئحة ُترسل إىل رئيس احلكومة أو إىل  ـ وهذا يف صاحل احلكومة ـ، وإّما

إصدار الئحة ضّد احلكومة بالنظر  مدى إمكانيةرئيس الدولة ـ وال خيفى على أحد 

من  إىل نوعية تشكيلة اجمللس ـ؛ أّما طلب التصويت بالثقة فهو مستبعد، خشيًة

 .احلكومة على مركزها باعتبارها مسؤولة أمام رئيس الدولة

ة التشريع، ومساهمة اجمللس يف أواخر عهدته ـ واليت سنتطّرق هلا وفضال عن ُمهّم

 .الحقا ـ، فقد كانت له أنشطة سياسية متنوعة على املستويني الداخلي واخلارجي

 فعلى املستوى احملّلي، قام أعضاء اجمللس بزيارات داخلية عديدة من أجل تحسُّس

الوسائل احلكومة بواسطة  مشاكل املواطنني وانشغاالتهم، ومن مّثة طرحها على

والقانون املنّظم للمجلس وسريه؛ باإلضافة  الوفاق الوطين أرضيةالقانونية امُلتاحة يف 

 (3).عرب الرتاب الوطين والتفقدية إىل مشاركة أعضاء احلكومة زياراتهم اخلاصة

أّما على املستوى الدولي، فبعد أن استعادت اجلزائر عضويتها خالل عهدة اجمللس 

جّمدة إثر توقيف املسار االنتخابي ـ يف االّتحاد طين االستشاري ـ اليت كانت ُمالو

الدولي الربملاني، استمّر أعضاء اجمللس الوطين االنتقالي يف متثيل اجلزائر دوليا من 

 ا دّعم عودةـاني، مّمـاط الربملـة بالنشـاءات ذات الصلـرات واللقـالل حضور املؤمتـخ

                                                           
. 110سعيد بوالشعري، النظام الس يايس اجلزائري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص.  1 

 .00م  أ رضية الوفاق الوطين، املرجع السابق، ص 05و 01املاّداتن . 2

 .115سعيد بوالشعري، النظام الس يايس اجلزائري، اجلزء الثاين، املرجع السابق، ص. 3
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 (1).الدولية، وفّك العزلة عن النظام القائم آنذاك اجلزائر إىل احملافل

 اليت دامت ،نوعا من التفعيل يف فرتة رئاسة الدولة م0515كما عرف دستور 

 ،الشرعية الدستورية إىلبداية العودة  م تاريخ0552غاية نوفمرب  مإىل0551من جانفي 

      إىلال عّطُم دا أوجّمحيث كان الدستور ُم ،للدولة األعلىمقارنة بفرتة اجمللس 

ويتضح ذلك من خالل العالقات بني رئيس الدولة ورئيس احلكومة  ،ما حّد

كما وردت يف وثيقة الوفاق الوطين اليت نصت يف املادة   ،واجمللس الوطين االنتقالي

خضوع هيئات املرحلة االنتقالية للدستور واألحكام املتعلقة بها " :اخلامسة منها على

 ".لنصالواردة يف هذا ا

اجلزائري امتداد طبيعي  السياسي دور اجمللس الوطين االنتقالي يف النظامإّن 

 ،فهو مل يكن منتخبا ،للدولة واجمللس الوطين االستشاري األعلىلدور اجمللس 

احلكومة ورئاسة اجلمهورية وال  أوامرر منه املصادقة على مشاريع وكان الدور املنتَظ

لني عن لي اإلدارة ممّثممّث إىلكان يضم باإلضافة  ّنهنظرا أل، ر من هذه احلقيقةيغّي

تصعب عرقلة أّي مشروع نظرا  ة، ومن مّثللسلطة يةالسياسية الصغرية املوال األحزاب

املصادقة بساطة إجراءات و ،من جهة األرضية أحكام اليت نّصت عليهاالحتياطات ل

 من األغلبية املطلقة رأكثاحلكومة متلك  أّنكما ؛ جهة أخرى شاريع منامل تلك على

 (2).لة للمجلسشكِّا من خالل الفئات امُلويبدو ذلك جليًّ يف اجمللس،

 من يف املصادقة على جمموعة يف أواخر أيامه االنتقاليساهم اجمللس الوطين وقد 

املتعلقة بإحياء املؤسسات وإعادة إحياء وتنظيم و األوامر ذات أهمية سياسية بالغة

 السياسية وقانون االنتخابات والقانون  األحزابمتها قانون يف مقّدو، احلياة السياسية

 

                                                           
 .111، صائري، اجلزء الثاين، املرجع السابقسعيد بوالشعري، النظام الس يايس اجلز . 1

 .021، 027ص ص ،املرجع السابق، اليوم الاس تقالل ا ىلاملؤسسات الس ياس ية والقانون ادلس توري يف اجلزائر منذ  ،صاحل بلحاج. 2
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 (1).اخلاص بالدوائر االنتخابية وعدد املقاعد يف الربملان

ة اجمللس مصادق آنذاكاليت قدمتها احلكومة  رنالت كل مشاريع األوامكما 

ن أحكام غري م أحيانا نتهتضّم رغم ما بهاغة والكيفية اليت جاءت الصي بنفس

لت دَّواليت َع م0552جويلية  05املؤرخ يف  57ـ52رقم  األمرمن  7كاملادة  ،دستورية

الصادر بتاريخ    15/01:من قانون االنتخابات رقم 011بطريقة غري دستورية املاّدة 

 .م0515أوت  15

 االنتقاليه اجمللس الوطين ه يف بعض احلاالت كان النص الذي أقّرّنأكما 

املتضمن قانون و م0557ماي  10املؤرخ يف  02-57كاألمر رقم  ،غري دستوري بكامله

الذي ألغاه اجمللس الدستوري بناء على إخطار رئيس ، وحمافظة اجلزائر الكربى

 (2).م5111عام  "عبد العزيز بوتفليقة"اجلمهورية 

 وريةالشرعية الدست إىلالعودة  :املطلب اخلامس
 م،0555جانفي  00يف  "جديدالشاذلي بن "منذ استقالة رئيس اجلمهورية  

توقيف املسار االنتخابي يف  وإثر ،النظام السياسي مشكلة الشرعية بشكل كبريى عان

املؤسسة العسكرية مبشاركة بعض  أنشأتهالطة فعلية كمت البالد ُسَح م،0550نهاية 

املعارضة للجبهة  ـ االجتماعية منها واملهنيةـ السياسية والقوى الفاعلة  األحزاب

 .لإلنقاذ سالميةاإل

من  ه البّدّنأو األسلوب،يستمر حكم البالد بذلك  أنه ال ميكن كانت السلطة تعلم أّنو

بعيدة  ،يف ظروف مالئمة يتّم ذلكلكي  ، فعملت جاهدةاحلياة الدستورية إىلالعودة 

 اإلصالحاتبدأت يف تطبيق ف ،تعصف بنظامها أنعن املخاطر اليت أوشكت 

، املرافقة لالنفتاح والتعددية ةوذلك بإعمال القواعد املؤسسي السياسية واالقتصادية

                                                           
مديرية العمليات الانتخابية  ،املتعلقة ابلنتخاابتمجموعة النصوص الترشيعية ، املتضم  قانون ال حزاب الس ياس ية م،0557مارس  12املؤرخ يف  15-57رمق  ال مر. 1

  قانون املتضمّ  م،0557مارس  2املؤرخ يف  17-57ال مر رمق و  012ص م،0557مارس ، امجلهورية اجلزائرية، وزارة ادلاخلية وامجلاعات احمللية والبيئة، املنتخبني

 ،املرجع نفسه، املتضم  حتديد ادلوائر الانتخابية وعدد املقاعد يف الربملان م،0557مارس  2ؤرخ يف امل 17-57رمق  ، وال مروما بعدها  17املرجع نفسه ص، الانتخاابت

 .بعدها وما 55ص

 .025، 021ص ص، املرجع السابق، املؤسسات الس ياس ية و القانون ادلس توري اجلزائري، صاحل بلحاج. 2
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النظر يف  العربة والدروس من جتربة السنوات الفارطة، وإعادة أخذ وكان لزاما عليها

 ،سي الذي أفقدها التحكم يف الفضاء السياسينة لإلطار املؤّسخمتلف العناصر املكّو

ورسم اخلطوط  ،عبة الدميقراطيةّلووضع ضواب  ل ،طري أنشطة احلياة السياسيةأوت

 السياسية، اليت تنش  يف الساحة األحزاباحلمراء اليت ال ميكن جتاوزها من قبل 

     حتميا كانو ،استعمال القوة العسكرية للدفاع عن نظامها إىلدرجة اضطرتها  إىل

من أجل  ، وذلكدي واالنتخاباتالعودة للدستور والعمل السياسي التعّد ـ آنذاك ـ

ولكن البد من صيغة وصياغة جديدة  ؛سات شرعية يف ظل سيادة الشعبإقامة مؤّس

دا يف ن السلطة من التحكم جّيلقواعد اللعبة السياسية واملؤسساتية على حنو ميكِّ

ويضفي على العملية نوعا من ، نشطتها يف ظل النظام الدميقراطيأل األحزابممارسة 

  يقوم و، رأي العام الداخلي والرأي العام الدوليمظاهر التعددية والدميقراطية أمام ال

 (1).تفريغها من رهانات التداول على السلطةب ـ يف الوقت نفسهـ 

 االنتخابات الرئاسية : الفرع األول

لوضع ل ا صارخاعرفت مرحلة تعيني اليامني زروال رئيسا للدولة تدهور

 اإلسالمية ةختلفة واجلماعبأسالكها امل األمنالصراع بني قوات  شتّداحيث األمين، 

مما  ،القتل والتخريب واالغتياالت العشوائية فاستفحلت مظاهر ،(G.I.A)املسلحة 

مع قادة اجلبهة  ـ ىسّمحوار الظل كما ُيـ التهدئة وفتح باب احلوار  إىلدفع الرئيس 

 (2).وإصدار أمر يتضمن تدابري الرمحة، لإلنقاذ اإلسالمية

 ،ب اخنفاض سعر البرتولبتدهورا بس اآلخرهو كما عرف الوضع االقتصادي 

صندوق النقد الدولي وبعض  إىلواللجوء  ،وارتفاع املديونية اخلارجية وإعادة جدولتها

 االقرتاضمن أجل  ،(Club de Paris)األجنبية كنادي باريس املؤسسات املالية 

ة هيكلة والرتاجع عن القطاع العام وذلك بإعاد ،الوطين االقتصادإلعادة إنعاش 

                                                           
 .005ص ،املرجع السابقاجلزائري،  ، السلطة الترشيعية ومّكنهتا يف النظام الس يايسصاحل بلحاج. 1

 .يلهيا وما 01صم، 0552فرباير  55الصادرة يف  ،00اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد م، 0552فرباير  52خ يف مؤرّ  ،05-52أ مر رمق . 2
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وخفض قيمة الدينار ، بيعها للخواص ةومن مّث، املؤسسات العمومية وتطهريها ماليا

وترشيد ـ  وهذه من بني شروط صندوق النقد الدوليـ وتسريح العمال  %21ب 

 .اخل...العمومية النفقات

 م،0552عام  رئاسية انتخاباتعن تنظيم  اإلعالن إىلرئيس الدولة بدفع  ذلك كّل

 ـ م0551ندوة الوفاق الوطين عام  ـ كما ورد يفرحلة االنتقالية االستثنائية وتقليص امل

ويف هذا . االنتخابيدة اجلوانب بعد توقيف املسار زمة املتعّدلأل حّل إجياد أجل من

احلوار سيكون مباشرة مع الشعب  إّن" :على اخلصوص فيه جاءالسياق وجه خطابا 

 (1)."لذلك تستعّد أن األحزابوعلى  ،يصلوالصندوق هو الف ،بواسطة االنتخابات

بادرت  ـ، وخاصة الكبرية منهاآنذاك ـ السياسية املوجودة يف الساحة  األحزاب لكّن

خذ بإرادة تُّلكونه ا ،رئاسيةالنتخابات االباإلعالن عن موقفها املعارض لقرار تنظيم 

ة زاد من حّد اومّم ،الطبقة السياسية ويف غياب حرية التعبري إمجاعمنفردة دون 

 ،املنظمة الوطنية للمجاهدينـ  اخلالف بني السلطة واملعارضة جلوء بعض املنظمات

االتحاد العام  ،املنظمة الوطنية ألبناء اجملاهدين ،املنظمة الوطنية ألبناء الشهداء

 جلان إىل باإلضافة املواطنني،وجمموعة كبرية من ، (UGTA) للعمال اجلزائريني

بالرتشح لرئاسة  "ليامني زروالا"املبادرة مبطالبة رئيس الدولة  إىل ـ ةالتأييد واملساند

 إىل يةالتعددية تراجعت وعاد احلزب الواحد واملنظمات اجلماهري وكأّن ،اجلمهورية

 ااملعارضة ذلك ضربة للدميقراطية وإعالن األحزابحيث اعتربت بعض  ،الواجهة

للجبهة التحرير  حلزب العام األمني ، حتى أّنعن نتائج مسبقة لصاحل مرشح السلطة

االنتخابات هي من صنع وتنظيم  ّنأب" :القول إىلذهب  "عبد احلميد مهري"الوطين 

الظروف الصعبة اليت  إىل ذلك ضف .(2)"دت إيقاف املسار االنتخابيالقوى اليت أّي

                                                           
معهد العلوم الس ياس ية والعالقات ادلولية  ،(قانون عامرساةل ماجس تري ) ،"م0515/0555يف املؤسسات الس ياس ية يف اجلزائر  ال حزابمشاركة " ،حسني مرزود. 1

 .015ص م،5110/5115الس نة اجلامعية ، جامعة اجلزائر

 .112، 112ص ص ، املرجع السابق،اجلزء الثاين، النظام الس يايس اجلزائري ،شعريال سعيد بو . 2
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منذ توقيف املسار  ـ املفروضة حالة الطوارئ يف ظّل جتري فيها االنتخابات

صندوق : "شعار تحتحة للناخبني املسّل اإلسالمية ةعاوتهديدات اجلم ـ خابياالنت

 ". لناخبل ااالقرتاع سيكون نعش

  رتاحـاق ولـقب تاريخ دًاحدُِّم ،ذلك مل مينع رئيس الدولة من جتسيد قراره أّنغري 

 ،(1)م0552نوفمرب  02القرتاع يوم وتاريخ إجراء ا م،0552سبتمرب  05الرتشح يوم 

رفض و ،املنظمات واملواطنني وجلان املساندة من أجل إمتام املسرية إحلاحتحت 

القضايا  أهممع النظام على  االّتفاقتنظيمها قبل  أو ئهاجراإلاملعارضة  األحزاب

سانت "جمموعة العقد الوطين تلك األحزاب اليت شّكلت )، السياسية واملصريية

جبهة القوى االشرتاكية ، ينجبهة التحرير الوط :وهي على اخلصوص "اجييديو

من  ثن مل ُي لكن كّل ذلك ؛(ـ وأحزاب أخرى احملظورةـ لإلنقاذ  اإلسالميةواجلبهة 

 ،الشرعية الدستورية إىلإرادة السلطة اليت عقدت العزم على مواصلة مساعيها للعودة 

 (2).دية رئاسية منذ االستقاللل انتخابات تعّدبتنظيم أّو وقامت

فقد تقدمت بعض الشخصيات ، تحي  باالنتخاباتكانت عبة اليت رغم الظروف الصو

عن حزب التحالف  "رضا مالك": )كـومنها احلزبية  ،منها املستقلة ،للرتشح

مل يستطيعا جتاوز  ، اللذينعن حزب العمال "ونلويزة حّن"و، الوطين اجلمهوري

 .(مرحلة مجع التوقيعات الالزمة للرتشح

 :ن مجع النصاب املطلوب وهمم فق  ن أربعة مرشحنيومتّك

 ،عن ترشحه بعد مشاورات مع شركائه يف النظام أعلنخر من وهو آ اليامني زروالـ

 (3).هدعمته باملسريات تأييدا لرتشح اليت بعض املنظماتطرف ومساندته من 

 ة العقدـن جمموعـمان ضـوالذي ك ي،ـاإلسالمة اجملتمع ـن حركـع حمفوظ حنناح ـ

                                                           
 .112ص، املرجع السابق، اجلزء الثاين، النظام الس يايس اجلزائري ،شعريال سعيد بو . 1

 .015ص، املرجع السابق، حسني مرزود. 2

 .001صنفسه، املرجع . 3
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لبحث القضية اجلزائرية وحماولة  (روما) ويجييداسانت  تمعت يفاجاليت ـ الوطين 

قبوله املشاركة ب آنذاكلنظام السياسي على االشرعية  إضفاءيف  ساهمحيث  ـ تدويلها

وقد دخل املنافسة االنتخابية بربنامج تحت  الرئاسيات،يف السلطة وخوض سباق 

  تطلب إجيادي ،شرعيٍة أزمُة ائرة اجلزـأزم ا أّنـمعرتف ،"احلل اليوم قبل الغد"شعار 

 .والشورى والتداول على السلطة االنتخاباتدي أساسه نظام تعّد هلا إقامُة حّل

من  انسحبالذي و ،(PRA) اجلزائري عن حزب التجديد نور الدين بوكروح ـ

اجلزائر ": ُعنواُنه انتخابيبربنامج  الرئاسياتتحالف أحزاب روما ودخل سباق 

 .را بأفكار مالك بن نيبمتأّث ،"اجلديدة

الذي كان يدعو و ،(RCD) عن التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية سعيد سعدي ـ

بايا اإلسالم خبجيدة  ةمعرفكان على و( فصل الدين عن الدولة)إىل علمنة الدولة 

 Feuille)رطة الطريق اخ ووضع االنتخابيساند السلطة يف إيقاف املسار و ،السياسي

de route)  يدخل التاريخ من لاليت حاول الرئيس الشاذلي بن جديد بلوغ أهدافها ـ

كما ساهم يف دعم اجمللس األعلى ـ؛  الدميقراطية ، حتى أّنه ُسّمي ِبَأِببابه الواسع

إرادة  ّنأ إاّل ،للدولة برئاسة حممد بوضياف الذي وعده مبنصب رئيس احلكومة

ومل يشارك يف ندوة  ،عض القضايامع النظام يف ب فاختلف ،العسكر حالت دون ذلك

، وما مّيز برناجمه هو الوفاق الوطين بسبب إضراب احملفظة يف منطقة القبائل

 .بناء نظام مجهوري تعددي يقوم على أساس التداول على السلطة اقرتاحه

 هلذه االنتخابات الرئاسية، هو كن استخالصه من برامج املرشحنيميوما  

ب إجياد تطّلي ، مّمادة اجلوانباجلزائر يف أزمة متعّد على أّن واّتفاقها هاالتقارب بين

 األحزاب الكبرية االنتخابات قاطعتبينما  ،األمان بها إىل بّر للخروج عاجلة حلول

سبقا بسبب الظروف األمنية املتدهورة اليت ستؤثر على نسبة فشلها ُم علىوراهنت 

 ،احلماية األمنية الضرورية فريبتوالسلطة عملت على جتاوزها  أّن إاّل؛ املشاركة
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احلرس البلدي  ذلك مبا يف مل يسبق له مثيل،وذلك بتعبئة األجهزة األمنية بشكل 

اليت وقفت يف وجه تلك األجهزة  ـ، حنياملعروفني باملسّلـ وعناصر الدفاع الذاتي 

 اجلو األمين املناسب للمرشحني من أجل القيام ريوفمتّكنت من تو ،(1)اإلرهاب

 ومّرت ؛وللناخب من أجل تأدية واجبه االنتخابي ،مالت االنتخابيةباحل

( السلطة احملسوب على) "اليامني زروال"املرشح املستقل  وفاز بنجاح، االنتخابات

 (2).61%باألغلبية املطلقة يف الدور األول بنسبة 

رئيس الدولة اليامني زروال إىل رئيس  م0552نوفمرب  02لت انتخابات حّولقد 

بسبب  ،هامة وإجيابية للغاية بالنسبة للسلطة ةخطو ، وكان ذلك مبثابةجمهوريةلل

تعبريا عن رغبتهم يف عودة السلم  ،مشاركة املواطنني الواسعة يف تلك االنتخابات

 :تلك االنتخابات أكثر من انتصار بنجاح لت السلطة وسّج ومكافحة اإلرهاب،

 .ظروف أمنية صعبةخضّم اتها يف هو النجاح يف تنظيم االنتخابات ذ :األولـ 

تعزيز موقع السلطة يف مواجهة أحزاب املعارضة الكبرية اليت دعت إىل  :الثانيـ 

 .مقاطعة االنتخابات

 (3).النظام على ضفي شرعيةالذي ُي فوز الرئيس:الثالثـ و

باعتماد آلية االنتخابات والطابع  ،ست النتيجة خيار السلطة خلالفة نفسهابل وكّر

السلطة  قّوة وباملقابل ،حتى تربهن عن عدم قدرة األحزاب السياسية ،عدديالت

 .على ضمان استمرارية مرشح السلطة والقوة املؤثرة يف النظام السياسي درتهاقو

 ندوة الوفاق الوطين  :الفرع الثاني

مع األحزاب السياسية  يف حواٍر "اليامني زروال" دخل الرئيس م0552يف ربيع  

رطة الطريق اليت اإقناع الشركاء خب ،كان القصد من ذلكوتمع املدني، ومنظمات اجمل

                                                           
 .515ص ،املرجع السابق، حسني مرزود. 1
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ويف شهر ماي من ، يراها ضرورية ومالئمة للعودة إىل احلياة الدستورية واالنتخابات

نت خمتلف املشاركني يف احلوار مذكرة رئاسية تضّمُأرسلت إىل  ،السنة نفس

تخذ واخلطوات العملية اليت سوف ُتاإلصالحات املقبلة  لطة فيما خيصُّتصورات السُّ

 :حمّددة وفق املراحل التالية يف إطار أجندة زمنية

أرضية الوفاق "فيها الظروف املالئمة لعقد ندوة تصادق على  ُأهيَّفرتة أوىل ُت ـ

إصالحات كانت الوثيقة ) ر يف اإلصالحات املقرتحة من قبل السلطةنُظوَت ،"الوطين

قانون األحزاب السياسية،  هي تعديل الدستور،و ،دت أهدافهانفسها قد حّد

 .(واالنتخابات التشريعية واحمللية

 .ويكون هدفها االنطالق يف تحقيق اإلصالحات ،"ندوة الوفاق الوطين"انعقاد بتبع ُت ـ

صادقت على و، م0552سبتمرب  02و 01 :يومي" ندوة الوفاق الوطين"انعقدت وقد 

ر العمل السياسي ُطدة أُلصالحات احملدِّنت املبادئ األساسية لإلأرضية تضّم

، وآجال العودة إىل م0552سبتمرب  07واإلصالحات التأسيسية املقبلة يف  ،املستقبلي

عت الوثيقة أن يكون استفتاء على توّقفقد فيما يتعلق بهذه األطر،  ؛ أّمااالنتخابات

ريعية يف غضون االنتخابات التشتليه ، (1)م0552 عام التعديل الدستوري قبل نهاية

 (2).ثّم االنتخابات احمللية م،0557النصف األول من سنة

 :يلي ما أرضية الوفاق الوطين وتضّمنت

تناولت تاريخ اجلزائر احلافل بالبطوالت والكفاح املسلح والعمل  واليت: ديباجةال. 0

 م0521وفاء لرسالة أول نوفمرب  ،والنضال املستمرين من أجل احلرية والعزة والكرامة

عن إرادة الشعب من أجل اسرتجاع السيادة الوطنية وبناء فعليا تعبريا  اليت كانت

الشخصية اجلزائرية  ًةلتناو ُمدولة قوية دميقراطية يف إطار املبادئ اإلسالمية، 
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(1)واألمازيغيةاإلسالم، العروبة  :بأبعادها الثالث
أّن الشعب  إىل أشارتكما ؛ 

ة ـإلشادة بالّرسالة البليغبا ُمخَتِتمةالعدالة االجتماعية، اق إىل احلرّية واجلزائري تّو

واخلاصة باالنتخابات الرئاسية، وتعبري الشعب عن خياره وعزمه  م02/00/0552: لـ

 (2).عة بالتسامح واحلوار والوفاقالوطنية املتشّب بقيمها ة متميزةـعلى تشييد دول

 العناصر املؤلفة ألرضية الوفاق الوطين. 5

حلوار الوطين أمام مجيع القوى السياسية واجملتمع املدني يف ظّل احرتام فتح ا ـ

 .الّثوابت والقيم الوطنية

وترسيخ ثقافة دميقراطية ترتكز على  ،إعطاء النظام السياسي الوطين إطاره املنسجم ـ

 .احرتام مبادئ وقوانني اجلمهورية

ووضعها يف  ،نافس السياسيإبعاد املكونات األساسية للهوية الوطنية من دائرة الت ـ

 .منأى عن االستغالل احلزبي

 كوسيلة ، احرتام الدستور ونبذ العنفم0521احرتام وجتسيد مبادئ أول نوفمرب  ـ

 .لوصول إىل السلطةللعمل السياسي أو لللتعبري أو 

 . احرتام احلريات الفردية واجلماعية واحرتام حقوق اإلنسان ـ

والتمسك بالدميقراطية يف  ،افظة على السيادة الوطنيةتوطيد الوحدة الوطنية واحمل ـ

واحرتام التداول على السلطة  ،وتبّني التعّددية السياسية ،إطار احرتام القيم الوطنية

 (3).عن طريق االختيار احلر

 :كالتالييشتمل على أجندة زمنية  ًاقلَحنت األرضية ُمتضّم ،ذلكإىل  باإلضافة

 .م0552قبل نهاية  تنّظمقد و ،(تعديل الدستور)ستور االستفتاء حول مراجعة الد ـ

                                                           
، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ،يتعلق بنرش أ رضية الوفاق الوطين، م07/15/0552: املوافق ،هـ0107جامدى ال ول  1: مؤرخ يف 52/111مرسوم رئايس رمق  .1

 .2، 1م، ص ص05/5/0552درة يف ، الصا21العدد 

.2، 1ص ص، ابقساملرجع ال ، 52/111املرسوم الرئايس رمق  . 2 

.يلهيا وما 2، صاملرجع نفسه  3 
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 .م0557 االنتخابات التشريعية قد جتري يف غضون السداسي األول من سنة ـ

مع تعبري ، م0557 االنتخابات احمللية قد تتم يف غضون السداسي الثاني من سنة ـ

اليامني "عن ثقتها الكاملة يف شخص رئيس اجلمهورية " ندوة الوفاق الوطين"جلنة 

مبا خيدم  ـ عند االقتضاءـ ة نات املمكلتكييف هذه املواعيد مع املستجّد ،"زروال

 .لخروج من األزمةل املسعى املنتهج

 (1).قوائم األحزاب السياسية واملنظمات واجلمعيات املشاركة يف ندوة الوفاق الوطين ـ

لسياسية مع التشكيالت ا "اليامني زروال"احلوار الذي باشره الرئيس  إّن

 ،وتنظيمات اجملتمع املدني اليت تؤمن باحلوار كوسيلة حضارية الحتواء األزمة

يف عقد ندوة الوفاق الوطين، هذا اإلطار الذي مسح بدراسة ومناقشة مذكرة  ساهم

الرئاسة اليت تتضمن تصورات السلطة حول املرحلة املقبلة، ومن ثّم املصادقة على 

فعاليات اجملتمع من أجل إضفاء مجيع كت فيها أرضية الوفاق الوطين اليت شار

الشرعية على عمل السلطة فيما خيص اإلصالحات املستقبلية، فكان تعديل 

وقانوني األحزاب السياسية واالنتخابات  (م0552أي إعداد دستور) م0515دستور

إىل غاية  م0551هو مثرة احلوار الوطين الذي دام سنتني من  ،التشريعية واحمللية

قد اعتمدت الرئاسة على أرضية الوفاق الوطين كمرجعية لإلصالحات اليت و. م0552

 (2).لخروج من األزمة اليت كادت أن تعصف بالبالد والعبادلمت القيام بها 
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 م0552دستور : الثالثاملبحث 
واجلزائر تعيش أزمة سياسية ودستورية كادت أن  م0511منذ أحداث أكتوبر 

سات غري دستورية من أجل تسيري قيمت مؤّسث ُأحي سات الدولة،تعصف مبؤّس

وخصوصا عند توقيف املسار االنتخابي واستقالة رئيس اجلمهورية ، املرحلة االنتقالية

س ور املزدوج الذي مل يتداركه املؤسِّغهذا الش اجمللس الشعيب الوطين، وحّل

ي ام توّلسندت مهفُأ م عنه اخلروج عن الشرعية،وجَنم، 0515الّدستوري يف دستور 

جتميد هذا الّدستور  وقد مّت ؛احُلكم إىل هيئات غري منتخبة الحتواء األزمة وتسيريها

فق  األحكام املرتبطة باألزمة  خّصالتجميد  لكّن م،0555ابتداء من مطلع سنة 

ا ماعدا ذلك فقد احتفظ بنفس أحكام أّم ،ها البالدتالسياسية والّدستورية اليت شهد

 (1).الّدستور السابق

جاء لتغطية النقائص اليت تضمنها  ،دستور جديد م0552دستور  فهناك من يرى أّن

 أّن خر يرىالبعض اآل أّن إاّل واحملافظة على االستقرار السياسي، م0515دستور 

 .م0515تعديل لدستور  هو م0552دستور 

 م0552إعداد دستور : األّولاملطلب 
ماعدا املعارضة ـ لسياسية األحزاب ا م كل0552ُّيف إعداد دستور  شارك

ات الوطنية واجلمعيات املختلفة واجملتمع املدني اليت ـ واملنظّم لالنتخابات الرئاسية

قاعدة  اعُتربت، واليت ئهاإثراها وعت على أرضية الوفاق الوطين بعد إعدادوّق

وقد قامت اللجنة التقنية بالتحضري املناسب إلعداد  م،0552أساسية لبناء دستور 

ملختلف دساتري اجلمهورية منذ االستقالل،  شامل مبسٍح بالقيام وذلك ،ستورالّد

 ،الالتينية سواء منهاـ  عن طريق مقاربة خمتلف دساتري العامل تقنيٍة ودراسٍة

 بها أرضية الوفاق الوطين واالسرتشاد على مع الرتكيز ـ، العربية وأ جنلوسكسونيةاأل
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والدفاع  ،وتدعيم املسار الدميقراطي ،مهوريجل احملافظة على النظام اجلأوذلك من 

، وتطوير املؤسسات م0515الثغرات اليت أغفلها دستور  وسّد ،عن حقوق اإلنسان

يبقى الشعب هو أن بصورة تسمح باحملافظة على أسس النظام الربملاني الرئاسي، و

 ،لة ذات أهمية وطنيةأمس يرجع إليه رئيس اجلمهورية يف كّل مصدر كل ُسلطة

 (1).عتباره حامي الّدستور وجيسد الدولة داخل البالد وخارجهابا
إال ضمن  إصالح الوضع الذي تعرفه البالد ال ميكن أن يتّم لقد أوضحت األرضية أّن

 ويسمح لكّل ،استقراٍر وعامَل يكون مرجعًا يضعه دستوٌر ،نظام سياسي دميقراطي

يف  ىوهذا ما كان متبنًّ ،التشكيالت أن جتد مكانها على غرار باقي التشكيالت

حممد "ه رئيس أعلن الذي يت جاء بها اجمللس األعلى للدولةاإلسرتاتيجية ال

ـ امُلزمع  لتجمع الوطين لل عليها ه من بني األدوار املعّوأّنه ـ قبل اغتيالـ " بوضياف

اء ة اهليكلية للدولة واملتعّلقة ببنهو مساعدة اجمللس األعلى للدولة يف املهّمتأسيسه ـ 

 ،م0521معامله من مبادئ أول نوفمرب  ستمّديسات وإرساء قواعد وأحكام دستور مؤّس

قاعدة شعبية عريضة يستند عليها من أجل تحقيق األهداف اليت  ععترب التجّموُي

 (2).رها اجمللس األعلى للدولة وينوي بلوغهاسّط

ة يف التشريع جلمهوريالتعديل الّدستوري حق رئيس ا أقّر م،0515ومن خالل دستور 

كما  ،يف بعض احلاالت االستثنائية أو اخلاّصةوا بني دورتي الربملان مباألوامر في

الرقابة الّدستورية  ا فيما خيّصأّم القضائية، عتمد االزدواجية فيما خيص السُّلطةا

من القوانني  اجديد اكما أضاف نوع خطار لرئيس جملس األّمة،ع جمال اإلفقد وّس

، من جهة (Lois Organiques) بالقوانني الُعضوية لى تسميتهلح عهي ما أصُط

من  واألمازيغيةلة يف اإلسالم والعروبة بعاد الثالثة للهوية الوطنية املتمّثوتكريس األ

 انبـة جبـاء جملس األّمـوذلك بإنش ،انـة الربملـا اعتمد ازدواجيـكم؛ ة أخرىـجه

                                                           
 .050ص السابق، جوهرة حوييش،املرجع. 1

 .005ص ،نفسهاملرجع . 2
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 (1).األخرىاجمللس الشعيب الوطين باإلضافة إىل العناصر 

 :جموعة من التعديالت على النحو التاليمبسابقه هذا الّدستور أتى على غرار 

 .مواد يف األحكام االنتقالية "1"ثالثة ـ

، 021، 051، 051، 051، 55، 15، 11، 17، 51:)ة جديدةماّد"00"إحدى عشر ـ

077 ،071) 

 (075، 001، 010، 52، 71، 71، 15:)عيدت كتابتها وهيمواد ُأ "7"سبُع  ـ

 ،55 ،11 ،15، 11 ،72 :)وهي مادة عرفت تغيريا جوهريا" 01"مثانية عشر ـ

015 ،001، 002، 001، 055، 052، 011، 025، 021، 022، 070، 075، 071). 

 (2).وهناك مواد أخرى عرفت تغيريات طفيفة ـ

 ،دموا "01"عشرة  عدد املواد اليت عرفت تغيريات طفيفة ال يتجاوز على اعتبار أّن

" 00" إحدى عشر باإلضافة إىل" 12" مخسة وثالثون ةجمموع عدد املواد املعدّل وأّن

مائة واثنني ومثانني الـ بكثري من عدد مواد الّدستور أقّل ذلك ونـيك ،ة جديدةماّد

ا إذا نظرنا إىل عدد املواد اجلديدة أّم م،0515وبناء عليه فهو تعديل لدستور ؛ "015"

 .التعديل فهو دستور جديدها واملواد اليت مّس

وكذا القضائي املزدوج مع إنشاء ، النظام البيكامريالي م0552س دستور ّركلقد 

مبحاكمة رئيس اجلمهورية والوزير األّول عن  تّصاليت خت احملكمة العليا للدولة،

اجلنايات واجلنح اليت يرتكبانها و األفعال اليت ميكن وصفها باخليانة العظمى،

ى الفصل يف حاالت تنازع تنازع تتوّل حمكمة وتأسيس ،(3)اما ملهامهمتهمبناسبة تأدي

 (4).االختصاص بني احملكمة العليا وجملس الدولة

 واليت كانت ،الشغور ملنصب رئيس اجلمهورية ةغرث كما تضمن هذا الّدستور آلية سّد
                                                           

 .وما يلهيا 125ص املرجع السابق، اجلزء الثاين، النظام الس يايس اجلزائري، شعري،ال بو  سعيد. 1

 .512ص املرجع السابق، مولود منصور،. 2

 .وما بعدها 1ص املرجع السابق،، 021املاّدة . 3

 .وما بعدها 1ص املرجع نفسه، ،م0552م  دس تور  025 املاّدة. 4
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ى رئيس جملس األّمة مهام رئيس يتوّل م، حيث0515يف دستور  ةقد أحدثت سابق

إذا اقرتنت استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته بشغور رئاسة جملس األّمة  لدولة،ا

 (1).ى رئيس اجمللس الّدستوري مهام رئيس الدولةيتوّل ،سبب كان ألّي

هو حجر الزاوية للنظام السياسي  م0552رئيس اجلمهورية يف دستور  إّن

من  (2)وسحب الثقةاملسؤولية السياسية من رقابة  آلياتفرغم وجود  اجلزائري،

اجمللس الشعيب الوطين وجوبا إذا مل يوافق على برنامج احلكومة  وحّل ،احلكومة

(3)من جديد (رئيس اجلمهورية خمط )
ى ه بعيد عن النظام الربملاني حّتأّن إاّل، 

 .(Le régime parlementaire rational) فاملكّي

املباشر السري على املستوى  انتخاب رئيس اجلمهورية عن طريق االقرتاع العام إّن

ينتخب النائب على  ـع بأغلبية رئاسية تنافس األغلبية الربملانية الوطين جيعله يتمّت

زيادة على الصالحيات الواسعة اليت يتمتع بها من  ـمستوى الدائرة االنتخابية 

 ع باألوامر يف حالة شغور اجمللس الشعيبشرُِّي ؛ إْذ052، 051، 71، 77خالل املواد 

 (4).التشريعية وال حيتاج إىل تأهيل من السُّلطة ،الوطين أو بني دورتي الربملان

ل غرفة من الربملان يف أّو عرض رئيس اجلمهورية النصوص اليت اختذها على كّلَيو

 (5).األوامر اليت ال يوافق عليها الربملان ًةالغي عّدُتو دورة له ليوافق عليها،

الغرفة )ق إىل شغور اجمللس الشعيب الوطين مل يتطر م0552دستور كما أّن 

ع رئيس اجلمهورية بأوامر شرِّوذلك عندما ُي ،ومل يعاجل هذه القضية ،(السفلى

 ؟أم تبقى سارية املفعول ،هل يكفي عرضها على جملس األّمةف ،عرضها للموافقةيو

 ِعّدُة لبتطاف ،عاما من صدوره 05سلم من االنتقادات بعد مرور هذا الّدستور مل َي لكّن

                                                           
 .وما بعدها 1ص املرجع نفسه، م،0552م  دس تور  15و 11املاداتن . 1

 .512ص املرجع السابق، منصور، مولود. 2

 .وما بعدها 1ص املرجع السابق، ،م0552م  دس تور  15و 10املاداتن . 3

 ..512ص املرجع السابق، منصور، مولود. 4

 .وما بعدها 1ص املرجع السابق، ،م0552م  دس تور  051املاّدة . 5
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 نهمتها حزب جبهة التحرير الوطين على لسان أميويف مقّد ،بتعديله أحزاب سياسية

داعيا إىل ضرورة إعادة النظر يف توزيع  م،01/1/5112يف  "عبد العزيز باخلادم"العام 

ستعمل يف تصرحياته مصطلح وكان َي السُّلطات بني اجلهاز التنفيذي والتشريعي،

(1)أجل تنفيذ الربنامج الرئاسي من" ق للحكومةاملنّس"
 11نلمسه يف املادتني  وهذا ما، 

 (2).والذي سوف تتناوله الحقا م5111بعد تعديل الّدستور سنة  75/5و

 :تكّون مناملالتحالف الرئاسي  من طرف اُمدّعم برنامج رئيس اجلمهوريةوقد كان 

 Front de Libération National (FLN) حزب جبهة التحرير الوطين (اآلفالن) ـ

  Rassemblement National Démocratique (RND) التجمع الوطين الدميقراطي (رندياأل)ـ

 (3).(HMS)حركة جمتمع السلم  (محاس)و ـ

إاّل  ،ألحزابهذه ا ورؤى رغم االختالف يف برامجو ،بالتداول رأس هذا التحالُفُيو

 .تضارب املصاحل اُهُقفرُِّيو ،قائب وزاريةحمصلحة احلصول على  هو اجيمعهأّن ما 

مبعنى  ائتالفًاوال ميكن اعتباره  ،هذا التحالف غري منصوص عليه يف الّدستور كما أّن

ة نظام احُلكم يف نولكن شخص ،ـ( م5102) راكما يف إيطاليا وتركيا مؤّخ االئتالف ـ

على استمرارية احُلكم الفردي  ًةحافَظفرض ذلك من الناحية العملية ُمتاجلزائر 

 (4).والتداول على رئاسة التحالف دون التداول على السُّلطة ،املوالي للنظام القائم

على مستوى  لٌةمثَّفهي ُم ،(سمىت ماك اجملهرية) ا بالنسبة لألحزاب الصغرية أوأّم

جتاوزت العتبة اليت يشرتطها  الربملان واحلكومة واجملالس احمللية اليت بلغت أو

 اعتماد)ة وقانون االنتخابات ـيل قانون األحزاب السياسيتعد إثرات ـقانون االنتخاب

 .م0515من أجل مسايرة تعديل دستور  ،(االقرتاع النسيب 

 ن قبلـكان م ،اـأو اجلمع بينهم م،0515أو تعديل دستور  م،0552إعداد دستور  إّن

                                                           
 .512ص املرجع السابق، مولود منصور،. 1

 .وما بعدها 1ص املرجع السابق، ،م0552ديسمرب  11بتارخي  72العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية. 2

 Aldjazira.net.م 5111 الانتخاابت الرئاس ية اجلزائرية. 3

 Al.djazira.net. م07/12/5111لتحالف الرئايس اجلزائري يوقع شهادة ميالده الرمسية ا. 4
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 ثّم ،بدال من إناطة هذه املهمة إىل هيئة نيابية ،اجلمعية التأسيسية غري املنتخبة

ا حول مدى ثار جدال فقهيا حادًّأاألمر الذي ، عرض الوثيقة على االستفتاء الشعيب

ة يف جمال إعداد الوثيقة هّممرحلة ُم ه أهملخاّصة أّن ،شرعية هذا األسلوب

الذي بقي إىل غاية املرحلة  ،م0515ستور لد ل خرقا واضحًاشّك مّما الّدستورية،

 .هالراهنة حمتفظا بسريان جزء من أحكام

إىل االستفتاء مباشرة ال ميكن  "ليامني زروالا"وعليه فإن جلوء رئيس اجلمهورية 

 هذا احلق ورَد ما أّنالسّي ا،ا دستوريه استعمل حقًّه مل يفعل أكثر من أّنانتقاده، ألّن

د مبواضيع معينة، ومن مّثة ميكنه استعماله ألخذ رأي الشعب حول ُمطلقا غري مقّي

لك عكس ما هو بأي موضوع آخر، وذ ت بالّدستور أو بتعديله أوأي قضية، سواء تعّلق

ة دت بدّقحّدم 0521من دستور  00املاّدة  حيث أّن ،احلال يف فرنسا مثال يهعل

احلاالت اليت ميكن فيها لرئيس اجلمهورية اللجوء إىل استفتاء الشعب، ومل يكن من 

تني مّر" ديغول"جلنرال ند عليها ابينها حالة التعديل الّدستوري، ومع ذلك اسَت

 (1).م0525أفريل  57ة يف ومّر م،0525أكتوبر  51مرة يف  ،لتعديل الّدستور

 م0552 خصائص دستور:  املطلب الثاني 
يشرتك يف بعضها مع الّدساتري  ،مبجموعة من اخلصائص م0552ستور دز يتمّي

 ،(ر القانوندستو)يف خاصية القانون  م0515ومع دستور  د،السابقة يف خاصية اجلمو

 .ة االزدواجيةزه عن باقي الّدساتري و هي خاصّيمّيية أخرى ُتباإلضافة إىل خاّص

 دستور القانون  م0552 دستور:  األّولالفرع 

 اوامتدادالقانونية من الزاوية  م0515لدستور  ًااستنساخ م0552يعترب دستور 

(2)دون تقديسهاعض مواده ب يف يهاأشار إل ْنإمعينة، و إيديولوجية ال يتضمّنإْذ  له،
 ،

ر هذا الّدستور تأسيس األحزاب السياسية على أساس ديين أو لغوي أو ظكما حي

                                                           
 .172، صالسابق راحب  أ حس ، املرجع. 1

 .وما بعدها 1، صم0552ديسمرب  1، بتارخي 72اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية العدد  م،0552م  دس تور  11و 17املاداتن . 2
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(1)عرقي أو جنسي أو مهين أو جهوي
، حيث م0515نه دستور وهذا ما ال يتضّم ،

، حركة النهضة، كاجلبهة اإلسالمية لإلنقاذعلى أساس ديين ست أحزاب ّسُأ

زائر املسلمة املعاصرة واحلزب العربي اإلسالمي  حركة اجملتمع اإلسالمي، اجل

(2)وأحزاب أخرى عرقية أو جهوية كالتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية
وقد بلغ  ،

ع يف تأسيسها شروط دستورية، اريمل البعض منها حزبا  21عدد األحزاب أكثر من 

ها على حنو ييدا من سابقتتق تقليص عدد األحزاب بوضع شروط جديدة أشّد مّت كما

تكييف األحزاب املوجودة على الساحة السياسية  ها ويشرتطالعديد من يسمح حبّل

 (3).اجلديدة لقواننيلوفقا 

 دستور جامد  م0552دستور  :الثانيالفرع 

إجراءات تعديل الّدستور اجلامد ختتلف عن تلك املتبعة يف تعديل الّدستور  إّن 

 .القوانني العادية تعّدلمثلما  ،ة يف تعديلهالذي يوصف باملرن وتتبع إجراءات عادي

 :الذي يأخذ عّدة صور امُلطلق واجلمود ،النسيب اجلمود: إىل نوعني اجلمود مقّسوُي

 (املواد الصماء) ر املوضوعيظاحل :أّواًل

على عدم جواز  على بعض مواد الّدستور، حبيث ينصُّ اجلمود ُدر قد َي

جند إذ  (4).امُلطلق اجلزئي اجلمودقات، وهذا هوا وقت من األو تعديلها ُمطلقا يف أّي

تعديل  ألّي ه ال ميكنت على أّناليت نّص م0552نوفمرب  51من دستور  071يف املاّدة 

 :دستوري أن ميّس

 .الطابع اجلمهوري للدولة .0

 .النظام الدميقراطي القائم على التعددية احلزبية .5

 .اإلسالم باعتباره دين الدولة .1

                                                           
 .وما بعدها 1ص م، املرجع السابق،0552تور م  دس   15املاّدة . 1

 .وما بعدها 511، صم0515مارس  0بتارخي  5، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد م0515م  دس تور  11املاّدة . 2

الشعيب، الوطين ، مؤسسة الطباعة للجيش 10ة، العدد مّكنة التجربة اجلزائرية م  التجارب ال جنبية اجملةل اجلزائرية للس ياسات العام :صاحل بلحاج، ا صالح ادلوةل. 3

 .52 ،51صص 

 .15مولود ديدان، املرجع السابق، ص. 4
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 .ها اللغة الوطنية والرمسيةالعربية باعتبار .1

 .احلريات األساسية وحقوق اإلنسان واملواطن .2

 .سالمة الرتاب الوطين .2

 .اجلمهوريةالعلم الوطين والنشيد الوطين باعتبارهما من رموز الثورة و .7

 ر الزمينظاحل :ثانيًا

(1)من نصوص الّدستور خالل مدة معينة ال جيوز إجراء أي تعديل يف نّص 
إْذ ، 

 (2).على عدم جواز اللجوء للتعديل يف حالة املانعم 0552دستور من  51ّدة املا نّصت

 م0552تعديل دستور  إجراءات :ثالثا
 طتينُأ حيثاليت تقوم بتعديل الّدستور،  هي ةالسُّلطة التأسيسية املنشأ إّن 

 ،من السُّلطة التنفيذية والسُّلطة التشريعية يف ظل هذا الّدستور ة إىل كّلهذه املهّم

(3)فرئيس اجلمهورية له حق املبادرة بالتعديل الّدستوري
وكذلك ميكن لثالثة أرباع  ،

على رئيس  أن يبادروا باقرتاح تعديل الّدستور ني معاتأعضاء غرفيت الربملان اجملتمع

 (4).عرضه على االستفتاء الشعيبياجلمهورية الذي 

 لتعديل من طرف احلكومة وتتمُّم مشروع اقدَّفُي ،ا بالنسبة لتعديل القانون العاديأّم

 .الربملان ِقبل املصادقة عليه من

ة للمجتمع اجلزائري وحبقوق اإلنسان باملبادئ العاّم التعديل إذا مل ميّس إّن

جمللس من طرف ا العلَُّم الدستورية، وكانوالتوازنات األساسية للمؤسسات 

ه بنسبة ثالثة أرباع عرض على غرفيت الربملان للمصادقة عليُي هّنإف الّدستوري،

 األمر عرض مشروع التعديل على الشعب للمصادقة عليه إذا كانُي؛ وميكن أن أعضائه

 (5).ر يف حالة املوافقة عليهويصُد ،ب ذلكيتطّل
                                                           

 .11مولود ديدان، املرجع السابق، ص. 1

 .12املرجع نفسه، ص. 2

 .وما بعدها 1جع السابق، ص، املر م0552ديسمرب  11بتارخي  72العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةم، 0552م  دس تور  071املاّدة . 3

 .وما بعدها 1ص ،نفسهاملرجع  ،077املاّدة . 4

 ،السابقاملرجع ، مولود ديدانو وما بعدها 1ص ،املرجع نفسه ،م0552ديسمرب  11بتارخي  72العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، 077، 072، 071املواد . 5

 .11 ،17ص ص
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لو الشعب بعد مبادرة ن إمكانية إصدار النص الذي وافق عليه ممّثفالّدستور مل يتضّم

السُّلطة التنفيذية  من ُسلطات احلّد وأيص تقلالإىل التخوف من  ذلكوقد يعود ، منهم

 .وزيادة صالحيات السُّلطة التشريعية عن طريق هذه املبادرة ،(ُسلطة الرئيس)

س الّدستوري حرص من وراء وضع هذه القيود على ضمان استمرار املؤسِّ إّن 

واحتكار ُسلطة املبادرة بالتعديل  الرئيَس ُعوبالتالي منح املشّر ،سة الرئاسةتفوق مؤّس

 ق ما مل يتّمبالتعديل أن يتحّق بادرٍةُمأو  تعديٍل مشروع  وال ميكن ألّي، هذه السُّلطة

ا اء  ملركز الرئيس عن مركز الربملان مّمووهذا يعترب استق ،بل رئيس اجلمهوريةمن ِق

 (1).د إجراءات التعديل ويزيد يف مجود الّدستوريعقِّ

 يكامريالية واالزدواجية الب دستور م0552دستور : الفرع الثالث

نشئت الثنائية على مستوى ُأ م،0511نوفمرب  1يف  م0572منذ تعديل دستور 

هناك  أّن مبعنى م،5111السُّلطة التنفيذية وبقيت هذه الصيغة قائمة إىل غاية عام 

منهما  لكّل، رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة:سني هماأُسلطة تنفيذية بر

يف وجود حكومة هلا  اإًذفالثنائية تتجسد  ،ّدستوراختصاصات يستمدها من ال

وتتجلى كذلك يف ارتباط هذه احلكومة بالربملان  ،متميزة عن ُسلطات الرئيس ُسلطاٌت

 اباإلضافة إىل ارتباطه ،نة يف الّدستورأمامه حسب الكيفيات املبّي الذي تكون مسؤولًة

 (2).برئاسة اجلمهورية

ن من س على برملان يتكّونظام يؤسَّ(: Bicaméralisme أ و Bicamérisme)ة  البيكامريالي

 وجملس الشيوخ ،ة الشعبل عاّممثُِّي( اجلمعية الوطنية)فمجلس النواب  ،نيغرفت

(Sénat) وجملس وجملس اللوردات، ـ كما يف فرنساـ ل الواليات أو املقاطعات مثُِّي 

 (3).ـ بريطانياكما يف ـ العموم 

 ة برملان يتكون من غرفتني أو جملسني هماـة التشريعيـسُّلطبينما يف اجلزائر ميارس ال

                                                           
 .15 ،11ص صق،الساباملرجع  مولود ديدان،. 1

ىل اليوم، املرجع السابق، املؤسسات الس ياس ية والقانون ادّلس توري اجلزائري صاحل بلحاج،. 2  .502ص م  الاس تقالل ا 

3 .Dictionnaire Encyclopédique : Hachette livre, Paris, 2000, p199. 
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 (1).اجمللس الشعيب الوطين وجملس األّمة

أعضاء اجمللس  يف انتخاب تتجّلى م0552البيكامريالية اليت جاء بها دستور إّن 

أعضاء  اب ثلثنتَخُيكما  ،الشعيب الوطين عن طريق االقرتاع العام املباشر والسري

ومن طرف أعضاء  ن طريق االقرتاع الغري مباشر والسري من ينبجملس األّمة ع

ن رئيس ويعيِّ ،لوالئي يف الوالية الواحدةاالبلدية واجمللس الشعيب  اجملالس الشعبية

من بني الشخصيات والكفاءات  خر من أعضاء جملس األّمةاآل اجلمهورية الثلث

حبيث  ،قتصادية واالجتماعيةالوطنية يف اجملاالت العلمية والثقافية واملهنية واال

لس اجملجملس األّمة يساوي على األكثر نصف عدد أعضاء  يكون عدد أعضاء

(2)الشعيب الوطين
 (3).م5105يف سنة  011بلغ عدد أعضاء جملس األّمة قد و، 

ويتكون من جملسني  ،ونظام البيكامريالية معروف يف برملانات الدول الفيدرالية

 :(غرفتني)

ات قاعدة توزيع املقاعد بني الوالي فيه تستندو بومنتَخ الشعب حدهما ميثلأ ـ

 .غرافيةوعلى الكثافة الدمي( املقاطعات)

يف هذا اجمللس ( مقاطعة)ومتثيل كل والية ، ل الواليات بصفه عامةوالثاني ميثِّ ـ

األمريكية وسويسرا واملكسيك  ات املتحّدةكما يف الوالي ،لواليات األخرىمع امتماثل 

كل والية لبينما يف الربازيل  ؛احلق يف مقعدين (مقاطعة) كل واليةلرجنتني، فواأل

 البوندسرات"جملس  ّنإيف أملانيا الغربية سابقا فأّما ؛ مقاعد 1احلق يف 

(Bundesrat ")(4)مقاعد لكل مقاطعة وذلك حسب عدد السكان 2إىل  1ن من يتكّو
 ،

أكثر من املقاعد  دعدب" (Québec) اكالكيب"ل مقاطعة ونفس الشيء يف كندا حيث متثَّ

يف اهلند فالغرف العليا  وكذلك احلال ،قل سكانااألمن مقاطعات الغرب أو الشرق 

                                                           
 .بعدهاا وم 1ص املرجع السابق، م،0552ديسمرب  11بتارخي  72د العد ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةم0552م  دس تور  51املادة . 1

 .بعدهاا وم 1ص نفسه،املرجع  ،010 اّدةامل. 2

 .عضوا 11وثلث أ عضائه يساوي  51ثلثا اجمللس يساوي . 3

4 .Bernard Chantebout, Op.cit, p72. 
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للوالية الفيدرالية تتمتع عموما يف مادة التشريع ( جمالس الواليات أو املقاطعات)

 .ل الشعببنفس الصالحيات اليت تتمتع بها الغرف السفلى اليت متثِّ

 أن يعارض مشروع القانون املصادق عليه من طرف "للبوندسرات"يا ميكن ويف أملان

إذا كانت نتائجه  تؤثر على الصالحيات اإلدارية ملقاطعات  "البندستاق"اجمللس 

 (1)."(Lander) الالندر"

 :من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين 21فقد نصت املاّدة  أما يف اجلزائر،

 ".الشعيب الوطين مهما كان عدد النواب احلاضرينمناقشات اجمللس  تصّح"

 ."ال يصح التصويت باجمللس الشعيب الوطين إال حبضور أغلبية النواب"

ساعات على األقل ( 2)اب تعقد جلسة ثانية بعد ست النصيف حالة عدم توفر "

ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد  ،رساعة على األكث( 05)عشر  وأثين

 (2)."حلاضرينالنواب ا

 يناقش جملس األّمة النّص" :من الّدستور 051/5ا يف جملس األّمة فقد نصت املاّدة أّم

 ت عليه اجمللس الشعيب الوطين ويصادق عليه بأغلبية الذي صّو

 
 ."من أعضائه 

مناقشات جملس األّمة  تصّح" :من النظام الداخلي جمللس األّمة 21كما نصت املاّدة 

 051/5تكون املصادقة يف جملس األّمة وفقا للمادة  ،دد األعضاء احلاضرينمهما كان ع

 ."املذكورة أعاله

املصادقة مبجلس األّمة  ال تصّح" :من النظام الداخلي جمللس األّمة 21ت املاّدة ونّص

د حيّد النصاب، يف حالة عدم توفر هذا، أعضائه على األقلأرباع إال حبضور ثالثة 

 (3)."بالتشاور مع احلكومة جلسة ثانية مكتب جملس األّمة

                                                           
1. Bernard Chantebout, Op.cit, p71. 

Lander: chacun des états allemands dansl’Allemagne de Weimer (19191931ــ) et en république fédérale d’Allemagne après 

1948 le land de Bavièreen 1990. 

 .151ص املرجع السابق، ديدان، مولود. 2

 .151ص ،نفسهاملرجع . 3
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ام األمان عترب صّمبل ُي ،ل خمتلف الواليات فحسبجملس األّمة ال ميثِّ إّن

ورغبته يف معارض إىل السُّلطة سياسي في حالة وصول حزب ف بالنسبة للنظام القائم،

على  يعرتضجملس األّمة سوف  فإّن تناسب السُّلطة،ال مشاريع قوانني  مترير

ريع هذه القوانني اليت صادق عليها أعضاء اجمللس الشعيب الوطين للحزب مشا

 51دستور ) وهذه احلالة مل يتعرض هلا هذا الّدستور املعارض الذي حيوز األغلبية،

من  051/1مد على املاّدة إذا اعُت إاّل اللهم وهي ثغرة تتطلب املراجعة،( م0552 نوفمرب

حنن بصدد عدم املصادقة من ولكن  ؛رفتنيوهي حالة خالف  بني الغ ،الّدستور

تشرتط موافقة احلكومة  051من املاّدة ( 1)الفقرة طرف جملس األّمة، ولذا فإّن 

ه أّن 051من املاّدة ( 2)أشارت الفقرة  وإذا رفضت احلكومة ذلك دخال أي تعديل،إل

 .سحب النصيف حالة استمرار اخلالف ُي

سحب النص؟ ـ كما ذكرنا سابقا ـ األغلبية وهل تقبل حكومة املعارضة اليت تحوز 

م تطّرق 5102، ولكن تعديل (1)سوف يتكرر نفس السيناريو وتتعطل مصاحل احلكومة

 (2).هلذه القضية وأوجد بعض احللول هلا

فقد عرف التنظيم القضائي اجلزائري عدة  ،االزدواج القضائيفيما خيّص ا أّم

الذي ( م0552دستور )ديل الّدستوري تطورات منذ االستقالل إىل حني صدور التع

 .س لنظام قضائي مزدوجأّس

اليت تفصل يف مجيع و ،د الذي يقوم على جهة قضائية واحدةلقد اعتمد القضاء املوّح

وهذا يف  ة،ات عاّماردإأو  ا كانواأطرافها أفراد عنالنظر  بغّض (الدعوى) املنازعات

  خالفا للقضاء املزدوج الذي كان ،م0522ظل النظام االشرتاكي واحلزب الواحد منذ 

 .وبعد الفرتة األوىل من االستقالل ،م0521قائما يف عهد االستعمار خالل ثورة 

                                                           
 .بعدها وما 1ص املرجع السابق، ،2، 1 ،1الفقرات  م،0552ديسمرب  11رخي بتا 72العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةم، 0552م  دس تور  051املاّدة . 1

يداع نسخ ال طروحة عىل مس توى الهيئات العلمية قبل نرش املرشوع المتهيدي ملراجعة )أ نظر امللحق املتعلّق هبذا التعديل بعد نرشه ومصادقة الربملان عليه، . 2 ّت ا 

 (.م5102ادلس تور 
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ر دستور وقد اعتَب بع النظام القضائي اجلزائري بسلسلة من اإلصالحات،ُطلقد 

يف ظل  م0515بينما أصبح كُسلطة قضائية يف دستور  ،القضاء كوظيفة قضائية م0572

(1)ية واعتماد الفصل بني السُّلطاتالتعدد
جهات  حدثاست م0552دستور  أّن إاّل، 

 (2).قضائية إدارية على رأسها جملس الدولة

مة ألعمال س جملس دولة كهيئة مقّويؤسَّ" :من الّدستور 025/5وقد نصت املاّدة 

نشئت على مستوى القاعدة احملاكم اإلدارية اليت ُأ ـاجلهات القضائية اإلدارية 

إىل جانب اجلهات القضائية العادية املتواجدة وعلى  ـ(3)سيدا لنظام القضاء املزدوججت

بدال من اجمللس  م0515واليت مت اعتماد تسميتها يف ديسمرب  ،رأسها احملكمة العليا

م0521جوان  01املؤرخ يف  21/501األعلى الذي أحدث مبوجب القانون 
كهيئة ( 4)

 (5).ض وجملس الدولةقضائية مجعت اختصاص حمكمة النق

مة ألعمال اجملالس القضائية تعترب احملكمة العليا اهليئة القضائية العليا املقوِّ

(6)واحملاكم العادية
 025/1من خالل املاّدة  م0552نوفمرب  51س دستور كما أّس ،

على التوالي حملكمة تنازع تتوىل الفصل يف تنازع االختصاص بني  021واملاّدة 

وحمكمة عليا للدولة ختتص مبحاكمة  ،ا وجملس الدولة من جهةاحملكمة العلي

رئيس اجلمهورية والوزير األّول عن األفعال اليت ميكن وصفها باخليانة العظمى 

 .ا املنصوص عليها يف الّدستورمهاجلنايات واجلنح اليت يرتكبانها أثناء القيام مبهاّمو

مسالي الذي يكرس التعددية التحول من النظام االشرتاكي إىل النظام الرأ إّن

 الفردية احلريات العامةاإلنسان ووالتفتح عن حقوق  ،احلر االقتصادالسياسية ونظام 

 .النظام القضائي اجلزائري يف ريتغيه ، َيتبُعواالقتصاد السياسي والثقايف ،ةيواجلماع

                                                           
 .وما يلهيا 52ص ،لسابقاملرجع ا صدوق، معر. 1

 .11ص م،5100، اجلزائر دار هومة للطباعة والنرش والتوزيع، الوجزي يف القضاء ال داري، بومحيدة عطاء هللا،. 2

 .55ص م،5100 اجلزائر، ،ةدار العلوم للنرش والتوزيع عناب احملامك ال دارية، ،عّلبمحمد الصغري . 3

 .11ص املرجع نفسه،. 4

 .51ص املرجع نفسه،. 5

 .10ص املرجع نفسه،. 6
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 م0552 تعديل دستور: املطلب الرابع
عديل الّت ، فقد مّت(1)م5102ديل إضافة إىل تع تعديلني م0552ف دستور َرَع 

 ُةطقعموما ومن م5110يفبسبب األحداث اليت عاشتها اجلزائر  م5115األّول عام 

انية هدة الّثالُع اءانته عند م5111عام  متَّا التعديل الثاني فقد أّم ؛االقبائل خصوًص

ت حتُفحيث من أجل إعادة ترشيحه للعهدة الثالثة  ئيس عبد العزيز بوتفليقةللّر

 .هداتالُع

 م5115 يف م0552  تعديل دستور: الفرع األّول

 بابالّش قدَمَأ ، حيُثم5110على خلفية األحداث اليت عرفتها اجلزائر عام  

سات واملرافق العمومية وخصوصا يف منطقة القبائل أين على ختريب وحرق املؤّس

ع األمازيغي، بيصادف ذكرى الّرُي الذي م5110أفريل  01اندلعت األحداث بتاريخ 

طلق عليه رك الوطين، حيث َأالّد مبقّر "ماسينيسا قرماج"ل على إثرها الشاب ِتوُق

هذه احلادثة اخلطرية كانت سببا يف رّد . اش كالشينكوفرصاصات من رّش 2دركي 

ق هلا مثيل، وطالب سكان سِبّد الّدرك الوطين مل َييف محلة ِض َلفعل عنيف متّث

 (.رطةالشُّ)دن وتعويضهم باألمن الوطين لوطين من امُلرك ااملنطقة برحيل الّد

حركة "خريب وتدمري املؤسسات العمومية إىل غاية ظهور ما يسّمى استمر الّتو

 *"ْرأرضية القَص"رفان من خالل ل الّطوصَّتح الّنظام معها احلوار، وَتاليت َف "وشُرْعَل

 : نفنينيفها إىل ِصمكن تصا واجتماعيا ُيا سياسًينًدُب 02إىل الئحة تضّم 

ها منطقة القبائل إىل أحناء الوطن تعّدى بعُضيتعّلق باألمور السياسية َي: نف األّولالصِّ

 :ّل وهيكُك

 .االعرتاف باألمازيغية لغة وطنية ورمسية دون شروط أو استفتاء .0

 .ميقراطيةولة جلميع احلقوق االجتماعية واالقتصادية واحلّريات الّدضمان الّد .5

                                                           
يداع نسخ ال طروحة عىل مس توى الهيئات العلمية قبل نرش املرشوع المتهيدي ملراجعة )أ نظر امللحق املتعلّق هبذا التعديل بعد نرشه ومصادقة الربملان عليه، . 1 ّت ا 

 (.م5102ادلس تور 
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مجيع الوظائف التنفيذية للّدولة واألجهزة األمنية  الفقر والتخّلف، ووضُع حماربُة .1

 .تحت السُّلطة الفعلية للهيئات املنتخبة دميقراطيا

 .معارضة احتكار السُّلطة .1

 :بة عن األحداث وهيالقضايا املرتتِّ ّصخُي :الثاني نفصِّالو

 .اياحعائالت اجلرحى والّض احلكومة بكلِّ ُلتكّف .0

 .ةمدنّي حماكمة املسؤولني عن اجلرائم أمام حماكَم .5

 .ةضحّي لِّهيد على ُكإطالق اسم الّش .1

 .إلغاء املالحقات القضائية ضّد املتظاهرين .1

 (1).وضع خّطة اجتماعية اقتصادية عاجلة ملنطقة القبائل .2

األستاذ ملرحوم مع العلم أّن رئاسة اجلمهورية شّكلت جلنة وطنية للّتحقيق برئاسة ا

يف األحداث اليت َشه دتها منطقة  وُكلِّف بالتحقيق "ُمحنْد َيسعْد"اجلامعي واحملامي 

 ـ األحداث نفس اليت َعَرفت هي األخرى ـ القبائل خصوصا، وباقي الواليات عموما

 (2).وذلك بإيفاد نواٍب من الربملان للقيام باملهّمة وإعداد تقارير إىل رئاسة اجلمهورية

ـ طبقا  م5115أفريل  01خ يف املؤّر 11ـ15مبوجب القانون رقم  د مّت تعديل الّدستورلق

(3)ـ واملتضّمن تعديل الّدستور ألرضية القصر
وقد مّكن هذا التعديل من إضافة ماّدة ، 

 :جديدة ُمصاغة على الّنحو التالي

وتطويرها بكّل  متازيغت هي كذلك لغة وطنية، تعمل الّدولة لرتقيتها: "مكّرر 1املاّدة 

وهذا مببادرة من رئيس اجلمهورية ". تنوعاتها اللسانية املستعملة عرب الرتاب الوطين

بعد أخذ رأي اجمللس الّدستوري، وبعد مصادقة الربملان بغرفتيه دون عرضه على 

 )االستفتاء الشعيب، متى أحرز ثالثة أرباع 
 

 (4).أصوات أعضاء غرفيت الربملان( 

                                                           
 www.Google.comم 5110أ حداث منطقة القبائل ابجلزائر . 1

 .املرجع نفسه. 2

.01، ص5115أ فريل  01املؤرخة يف  52مكرر م  ادّلس تور املعّدل، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 1 املاّدة.  3 

.2، ص0552 يسمربد 11املؤرخة يف  72، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العددم0552م  دس تور  072 املاّدة.  4 

http://www.google.com/
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إلمكان األخذ بعني االعتبار عناصر اهلوّية الوطنية مبا فيها الّلغة لقد كان با

م على أساس أّنه أّول دستور للجمهورية اجلزائرية 0521األمازيغية يف دستور 

الّدميقراطية الشعبية، وُأسِّسْت من أجله مجعية تأسيسية منتخبة إلعداده، وأّن 

ولكّن السُّلطة . وو أصول أمازيغيةالتاريخ يشهد وُيؤكِّد أّن سكان مشال إفريقيا ذ

الغرب تيارات فكرية، فمنهم من تأّثر بأفكار  نفسها ضمن احلاكمة انقسمت على

بسبب انتشار أفكار القومية  ومنهم من تأّثر بأفكار املشرق، وكانت الَغلبُة هلؤالء

ر من العربية اليت يتبّناها حزب البعث والتّيار الّناصري، حيث تشّبعوا بهذه األفكا

جهة واستيالئهم على السُّلطة الفعلية من جهة أخرى وأّسسوا لدستور اشرتاكي 

 .واعتربوا الشعب اجلزائري شعبا عربيا ُمتجاهلني هوّيته

م لو ُعر ض لالستفتاء لكانت 5115م يف عام 0552كما أّن التعديل الذي عرفه دستور

على أساس أّن اللغة نسبة كبرية من الشعب رفضته، وخصوصا األحزاب اإلسالمية 

العربية لغة القرآن الكريم ولغة العلوم، وأّن األمازيغية عبارة عن هلجات حملّية وأّن 

استعماهلا يعيد اجملتمع اجلزائري إىل الوراء، وهذا حسب املعارضني لالعرتاف 

 كما أّن الوحدة الوطنية يف نظر السّياسيني تكُمن يف اإلسالم واللغة. باللغة األمازيغية

نت املسّلح الذي يضمن هذه الوحدة، وأّن احلديث عن األمازيغية العربية وهما اإلمس

 .يعين املساس بالوحدة الوطنية

 م5111عام  م0552تعديل دستور : الثانيالفرع 

هـ  0155ذي القعدة عام  07ؤّرخ يف امل 05ـ11 هذا التعديل مبوجب القانون مّت

 (1).م5111نوفمرب سنة  02: املوافق لـ

وجاء هذا التعديل مببادرة من رئيس اجلمهورية عشّية انطالق االحتفاالت بالّذكرى 

م، وذلك مبناسبة افتتاحه 0521الندالع ثورة أول نوفمرب ( 21)الّرابعة واخلمسني 

م، وتضّمنت هذه املبادرة اإلعالن عن إجراء 55/01/5111للسَّنة القضائية بتاريخ 
                                                           

 .وما يلهيا 1، صم5111نومفرب س نة  02: هـ املوافق لـ 0155ذي القعدة عام  01: املؤرخة يف 21اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد . 1
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من أجل ذلك الطريق الربملاني لالضطالع مبهّمة تعديل دستوري جزئي، وقد اختار 

وقد ارتكز  (1).من هذا الّدستور 072التعديل وذلك طبقا ملا نّصت عليه أحكام املاّدة 

 :التعديل على حمورين أساسني هما

وخيّص التعديالت الواردة على بعض مواد الباب األّول املتضّمن  :احملور األّول

جملتمع اجلزائري، ومّست التعديالت أحكام املاّدة املبادئ العاّمة اليت تحكم ا

م فهي 0521حيث أضيفت إليها أحكام تتعّلق برموز ثورة أّول نوفمرب ( 2)اخلامسة 

رموز للجمهورية وتراث وطينٌّ مشرتك بني كلِّ اجلزائريني وذلك من أجل تحصينها 

غيريها أو ومحايتها من كاّفة أشكال االستغالل والتوظيف ألغراض سياسية أو ت

 .ما ميّس بهاالرتاجع عنها حبيث تكون يف منأى عن كلِّ 

الذي جيعل من العلم الوطين والّنشيد ( 7)بإضافة البند  071كما مّت تعديل املاّدة 

، الوطين رمزان من رموز الّثورة واجلمهورية ال ميكن ألّي تعديل دستوري أن ميّسُهَما

يع اجلزائريني وإرث توارثته األجيال السالفة باعتبار أّن هذين الرمزين هما ملك جلم

وجيب توريثه لألجيال القادمة، وأّن التنصيص ضمن الدستور على هذه املميزات 

يهدف إىل ضمان محاية هذين الرمزين وتكريسهما ملعامل األّمة، وإّن إدراج هذه الرموز 

جعلهما غري من الدستور يهدف إىل  071من رموز الثورة واجلمهورية ضمن املاّدة 

قابلني للتغيري، وإضفاء طابع الدميومة عليهما، وضمان حفظهما على مّر األزمنة 

 (2).واألجيال، ويعّزز جوهر هذه املاّدة ومغزاها

من الباب األّول، حيث مّتت إضافة فقرة تتعّلق  25وطال التعديل أيًضا أحكام املاّدة 

باعتباره ذاكرًة للشَّعب وإرثا وطنيا برتقية كتابة التاريخ وتلقينه لألجيال الصاعدة 

 (3).مشرتكا بني كلِّ اجلزائريني حبيث ال ميكن استغالله واستعماله ألغراض أخرى

                                                           
 .وما يلهيا 1، املرجع السابق، صم0552ديسمرب  11بتارخي  72، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائريةم 0552دس تور . 1

 .022، ص5101، منشورات لكيك اجلزائر، 0جامل سايس، الاجهتاد اجلزائري يف القضاء ادلس توري، ط. 2

.وما يلهيا 052وهرة حويش، املرجع السابق، صج.  3 
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مكّرر واليت تتضّمن احلقوق  10زيادة على ذلك، أضيفت ماّدة جديدة وهي املاّدة 

لها السياسية للمرأة، حيث تعمل الّدولة على ترقية هذه احلقوق وتوسيع حظوظ متثي

، وهذا ليس جبديد على اجلزائر اليت (1)يف اجملالس املنتخبة على خمتلف مستوياتها

عترب من الّدول الّرائدة يف تحقيق املساواة بني الّرجل واملرأة منذ االستقالل وحتى ُت

خالل ثورة التحرير بل وقبل ذلك ـ عكس العديد من األنظمة السياسية يف دول العامل 

لّدول املتقّدمة واملداِفعة عن حقوق اإلنسان ـ فكّل دساتري الثالث وحتى بعض ا

حيث أّن املواد اليت تحّدد احلقوق  اجلزائر مل تعرف التمييز بني اجلنسني،

والواجبات ختاطب الرجل كما ختاطب املرأة على حدٍّ سواء، كما التزمت اجلزائر 

تفاقية القضاء على مجيع ا"السياسية للمرأة  بتنفيذ االتفاقية الّدولية بشأن احلقوق

اليت انضّمت إليها اجلزائر " م0575لسنة  *(Cedawسيداو)أشكال التمييز ضّد املرأة 

 (2).م مع إبداء تحّفظات على بعض املواد0552ماي  55وصادقت عليها بتاريخ 

جانفي  05: مؤّرخ يف 11ـ05: وي رقممكّرر بصدور قانون عض 10وقد مّت تفعيل املاّدة 

د كيفيات توسيع حظوظ متثيل املرأة يف اجملالس املنتخبة، وُطبِّق هذا م حيّد5105

وذلك مبناسبة  ،(3)القانون يف االنتخابات التشريعية واحملّلية للمجالس املنتخبة

 .م5105اإلصالحات السياسية اليت تزامنت مع احلراك السياسي عام 

يف اجملالس املنتخبة ما عدا  %11أن ال َيقّل متثل املرأة عن ( سيداو)وتتطّلب اتفاقية 

من  5بعض االستثناءات، وأّن القوائم اليت ال تتضّمن النِّسب احملّددة يف املاّدة 

القانون الُعضوي املذكور أعاله، وكذلك قوائم الّترشيحات املخالفة ألحكام املاّدة 

 .السابقة ُترفض

                                                           
 .وما يلهيا 1م للجمهورية اجلزائرية، املرجع السابق، ص0552دس تور . 1

، الصادر ع  لكية احلقوق والعلوم 1ملشاركة الس ياس ية للمرأ ة، جمةّل الباحث لّلراسات ال اكدميية، العددمسرية، ال صالحات الس ياس ية يف اجلزائر، حنو ترقية ا ساليم. 2

 .522م، ص5101جامعة ابتنة، سبمترب  الس ياس ية،

خ يف  11ــ05القانون الع ضوي  .3  .وما بعدها 12م، ص01/10/5105املؤرخة يف  10م، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد5105يناير  05املؤرَّ

 .*Cedaw: Convention of the elimination of all forms of discrimination against women. 
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اسية صّعب على هذه غري أّن عزوف العنصر النِّسوي عن االخنراط يف األحزاب السي

األخرية عملية إعداد القوائم، مّما جيعل باب الرتشيح مفتوحا أمام النِّساء دون شروط 

 (.اخل...مؤهالت علمية، خربة سياسية)

  ونتيجة لذلك أفرزت االنتخابات التشريعية واحمللية أعضاء نسوية معظمهّن بدون

 .بةداخل هده اجملالس املنتَخمستوى تعليمي مقبول، مّما كّرس الّرداءة والضُّعف 

كما ُتلز م االتفاقية الّدول امُلْنَضّمة ضرورة تغيري السياسات والتشريعات الوطنية للقضاء 

على التمييز ضّد املرأة، وتوصي أيضا باّتخاذ كاّفة اإلجراءات للّتعاُمل مع القيم 

 (1).أية دولة ُمْنَضّمة والتقاليد االجتماعية والثقافية اليت تؤّدي للتمييز ضّد املرأة يف

كمنهج من شأنه تفعيل دور املرأة ونشاطها السياسي ( الكوطا)وقد اعتمد نظام 

 (2).ألسباب اجتماعية ونفسية واقتصادية

م والذي اعتربه البعض 5111نوفمرب  02وخيصُّ التعديل الذي جاء يف  :احملور الثاني

لبعض اآلخر إىل تثمينه من باب مبثابة إعادة التوازن بني السُّلطات، بينما ذهب ا

: إعادة ترتيبه للُسلطات التنفيذية من الداخل وقد طال هذا الّتعديل هيئتني وهما

 .رئاسة اجلمهورية واحلكومة

من دستور  71م املاّدة 5111نوفمرب  02: مّس التعديل الذي مّت يف :رئاسة اجلمهورية. 

 (3).ن كانت حمصورة يف عهدتنيم، فأصبحت الُعهدة الرِّئاسية مفتوحة بعد أ0552

وقد اعُتِبر هذا الّتعديل ُمِلّحا وعاجال ال حيتمل التأجيل بسبب اقرتاب موعد 

االنتخابات الّرئاسية وأهمّية الرِّهانات املرتبطة بها، غري أّن ذلك لقي معارضة شديدة 

ظام، من طرف معظم األحزاب السياسية وبعض املنّظمات واجلمعيات غري املوالية للنِّ

إذ أّنها ال تنتمي إىل عائلة البنود واملواد اليت حيظر  ،رغم جواز تعديل املاّدة املذكورة

                                                           
.وما يلهيا 11م، ص5100ن، ال ردن، منال محمود املش ين، حقوق املرأ ة بني املواثيق ادّلولية وأ صاةل الترشيع ال ساليم، دار الثقافة للنرش والتوزيع عام.  1 

راسات القانونية، مؤسسة املنشورات العسكرية اجلزائر، العددو وزي أ  ف. 2  .22 ،21م، ص ص5105، مارس 112 صديق، تطور املركز القانوين للمرأ ة يف اجلزائر، جمةّل ادّل 

 .وما يلهيا 515صمولود منصور، املرجع السابق، . 3
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وقد ارتكزت هذه املعارضة على  ،ـ م0552من دستور  071املاّدة ـ كحال تعديلها 

 .ترسيم مبدأ الّتداول على السُّلطة وعدم احتكارها من طرف شخص أو جمموعة معّينة

اد األخرى واليت تتعّلق باحلكومة فليست هلا نفس األهمية واألّولوية أّما تعديل املو

وال تعترب عاجلة، ألّن النِّظام يف الواقع، وخالفا ملا جاء يف الّدستور، عمل ويعمل 

دائما من دون إشكال أو إحراج بالصيغة اليت ُرسِّمت بعد الّتعديل، وكان ممكنا أن 

 .يواصل على منواله من دون عقبات

طال الّتعديل اجملال الذي ُتنظِّمه هذه األحكام من الّدستور، حيث مّتت مراجعة  وقد

، وكذا (الوزير األّول)بعبارة  2يف البند ( رئيس احلكومة)باستبدال عبارة  77املاّدة 

مع إحداث تغيري يف ترتيب البنود، حيث يتضّمن  77إىل املاّدة  7و 2إضافة ُبندين 

ميكن لرئيس اجلمهورية أن ُيفّوض جزءا من صالحياته " :العبارة اآلتية 2البند 

، "من الّدستور 17للوزير األّول لرئاسة اجتماعات احلكومة مع مراعاة أحكام املاّدة 

من نفس املاّدة لرئيس اجلمهورية إمكانية تعيني نائب أو عّدة  7الُبند  كما ُيخوِّل

 (1).مهامَّهم إنهاءة وظائفه، وساعدة هذا األخري يف ممارسملُنّواب للوزير األّول 

تعيني طاقم احلكومة اخلاصة بـ  71كما أّن رئيس اجلمهورية ومن خالل تعديل املاّدة 

ـ قد سحب البساط من تحت أقدام هذا األخري فأصبح  بعد استشارة الوزير األّول

لتنفيذ ( Plan d’action)احلكومة مع ضب  خمّط  عمل  َدوُره يقتصر على تنسيق عمل

صالحياته، وِمن  رنامج رئيس اجلمهورية، بعد أن كان اختيار أعضاء احلكومة منب

 (2).ثّم َيتمُّ تعيينهم ِمن ِقبل رئيس اجلمهورية

فة من رئيس تضمن جانب من الّدستور قبل التعديل ُسلطة تنفيذية مؤّلي: احلكومة. 

يزة عن اجلمهورية وحكومة بوصفها مؤسسة هلا شيء من الكيان الّدستوري، متم

                                                           
.510صمولود منصور، املرجع السابق، .  1 

اجلريدة الّرمسية للجمهورية م، 02/00/5111: هـ املوافق لـ0155ذي القعدة عام  07مؤرخ يف  ،05ــ11القانون  م  م0552م  دس تور  75ة تعّدل املادّ  2املاّدة . 2

 .5م، ص5111نومفرب  02، بتارخي 21اجلزائرية، العدد
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منه وهو جملس تعمل ِض تنظيميًا إطاراالّدستور جعل هلا  ّنرئيس اجلمهورية أل

، له "رئيس احلكومة"لقب  ورئيسا حاماًل ،احلكومة املنفصل عن  جملس الوزراء

اجمللس الشعيب الوطين  أمامبرنامج وُسلطات منصوص عليها يف الّدستور، مسؤول 

 .يف الربملان( الغرفة السفلى)

ثم يعرضه على  ،رئيس احلكومة برنامج حكومته ويعرضه يف جملس الوزراءيضب  

 :احلالتني إحدىهذا اجمللس يف  أمامكون مسؤوال ياجمللس الشعيب الوطين و

 .ذا فشل رئيس احلكومة يف نيل موافقة اجمللس الشعيب الوطين على برناجمهإ .0

 أو، على ملتمس الرقابة ت اجمللس مبناسبة بيان السياسة العامة السنويصّو وأ .5

 (1).رفض التصويت بالثقة لصاحل احلكومة

 .يف احلالتني يكون اجلزاء الوحيد هو استقالة رئيس احلكومة من حكومته

ثنائية على مستوى السُّلطة التنفيذية بالخذ أن الّدستور احلالي قبل التعديل إ

سي، ولكن ليس لرئيس ما مبا هو قائم يف النظام شبه الرئاسي الفرن حّد إىلشبيهة 

صالحية يف  أيوال  بأوامرحكومة يف اجلزائر ما لنظريه الفرنسي من ُسلطة التشريع 

 (2).جمال الدفاع الوطين

نالحظ بأّن ثنائية اهليئة التنفيذية تتجلى يف صورة مبدأ دستوري صوري، من 

بات م جاء ليدّعم مركز رئيس اجلمهورية الذي 5111نوفمرب  02تعديل  منظور أّن

حبق ُيجّسد السلطة التنفيذية ويرتأُس احلكومة دون أن ينازعه يف ذلك الوزير 

احلكومة بدون  أعضاءبني  التنسيقينحه الدور وَم اركزم والذي اسَتحدث له( 3)األول

 إىلد على العودة يؤّك ، وهذا مابرنامج رئيس اجلمهورية إىلاالستناد بل ب ،برنامج

لوزير انواب  أوكما سيظهر من خالل نائب  ،تنفيذيللجهاز ال األحاديةالطبيعة 

                                                           
 .511م، املرجع السابق، صاليو  ا ىلصاحل بلحاج، املؤسسات الس ياس ية والقانون ادّلس توري يف اجلزائر م  الاس تقالل . 1

 .510املرجع نفسه، ص. 2

آليات تنظمي السلطة، اجلزائر الس ياس ية: عبد هللا بوقفة، القانون ادلس توري. 3  .115م، ص5101املؤسسات وال نظمة، دار الهدى للطباعة والنرش والتوزيع اجلزائر، : أ
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يكون  نأوال يشرتط  ،ينهي مهامهون رئيس اجلمهورية الطاقم احلكومي األّول، ويعيِّ

على  حزب رئاسي، بل كان التعيني ينصبُّ إىلينتمي  أنوال  ،الربملانية األغلبيةمن 

 (1).طريقة تعيينهم إىلنا بالنسبة للوزراء فقد تطرق أّما تكنوقراطيني،رؤساء حكومات 

  م الوزير األّول خمط  عملهيقّد حيث ا الربنامج السياسي فهو برنامج الرئيس،ّمأ

اجمللس الشعيب الوطين للموافقة وجيري  إىلمن الّدستور  11طبقا لتعديل املاّدة 

 .اجمللس هلذا الغرض مناقشة عامة

ضوء هذه املناقشة بالتشاور مع   العمل هذا على ف خمّطيكّي أنلوزير األّول لوميكن 

  عمله جمللس األّمة مثلما وافق عليه م عرضا حول خمّطقّدكما ُي؛ رئيس اجلمهورية

 .الئحة ريصد أناجمللس الشعيب الوطين، ويف هذه احلالة ميكن جمللس األّمة 

رئيس "من الّدستور هو استبدال عبارة  11تعديل املاّدة  أّن ،وما ميكن مالحظته

  .(2)"خمط  عمل"بعبارة  "برنامج"واستبدال كلمة  "الوزير األّول"بعبارة  "احلكومة

يقدم  أنبعد التعديل على  10فيما يتعّلق باستقالة احلكومة، فقد نصت املاّدة  أّما

الوزير األّول استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية يف حالة عدم موافقة اجمللس 

ن رئيس اجلمهورية عيِّتلك االستقالة ُي ثر إوعلى  ،الشعيب الوطين على خمط  عمل

 (3).حسب الكيفيات نفسها وزيرا أّوالمن جديد 

، فاحلكومة ه ـبعد أو سواء قبل تعديل الّدستورـ مل حيدث شيء من هذا القبيل 

 أو ،نها رئيس اجلمهوريةعيِّاليت خيتارها رئيس احلكومة قبل تعديل الّدستور وُي

هي حكومة موالية لرئيس  ،ة بعد استشارة الوزير األّوللها رئيس اجلمهوريشّكاليت ُي

  وال جملس فال حكومة تسُق ،لهجملهم موالون الربملان يف ُم وأعضاء ،اجلمهورية

 .حّلشعيب وطين ُي

                                                           
 .وما يلهيا 515، صالسابقاملرجع  ،اليوم ا ىلئر م  الاس تقالل املؤسسات الس ياس ية والقانون ادّلس توري يف اجلزاصاحل بلحاج، . 1

جرائية م  أ جل تنفيذ برانمج رئيس امجل . 2 آليات ا   .هوريةالربانمج عبارة ع  مرشوع يعكس توّجه احلزب احلامك، بيامن خمطط العمل هو رزانمة وخّطة وأ

 .5املرجع السابق، ص م،0552 س توردم   11ل املاّدة تعدّ  م02/00/5111املؤّرخ يف  05ــ11م  القانون رمق  7ملاّدة ا. 3
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بعبارة  "رئيس احلكومة"فقد اقتصر على استبدال عبارة  ،11تعديل املاّدة  وأّما

ق الربنامج نّسوُي( الوزير األّول)س احلكومة ذ رئيينّف" :اليت تنص على "الوزير األّول"

 ".الذي يصادق عليه اجمللس الشعيب الوطين

الرقابية  واآللياتقبل التعديل واملتعّلقة ببيان السياسة العامة  11املاّدة  أّنكما 

تقدم احلكومة يف نهاية كل سنة اعتبارا من تاريخ  نّصت على أناملرتبطة به، 

، اجمللس الشعيب الوطين إىلبيانا عن السياسة العامة  املوافقة على برناجمها،

 ،وتحديد القسم الباقي منه ،ق من الربنامجّبملا ُط ًاعاّم يتضمن هذا البيان تقييمًاو

لة املشاريع املسّج وإحصاءحصيلة االجنازات يف السنة املاضية،  بإعداد واملتعّلق

ة يف اجمللس الشعيب ّمقشة عا  عمل احلكومة مبناتبع خمّطُي .املستقبلية واآلفاق

تنتهي املناقشة بالئحة من النواب، وقد يبادر هؤالء النواب  أنالوطين، وميكن 

 (1).ت بالثقةويملتمس رقابة، وقد تقوم احلكومة بطلب التص بإيداع

ـ  ضمنياـ شيء بعد املناقشة، وهذا معناه تزكية النواب  أّيحيدث  ال :احلالة األوىل

 .حلكومةا لعمل

 م  النوابيتقّد اإلجراءانتهاء املناقشة بالئحة من النواب، يف هذا  :الة الثانيةاحل

واردة عن ال اإلجراءاتبع ّتالئحة ُتال وإلصدار هذهاملناقشة مبشروع الئحة،  أثناء

من القانون اخلاص بتنظيم غرفيت الربملان  22، 21 ،21 ،25 ،20املوضوع يف املواد 

 75ى يتعّد جل الأيف  الالئحةم اقرتاح قدَُّي أن بّد ال": ها كالتاليوعملهما، وملخّص

ع مكتب اجمللس الشعيب يوِد ْنأو ،(2)ساعة بعد اختتام املناقشة اخلاّصة بالبيان

 .لكي يكون االقرتاح مقبوال األقّلنائبا على  51من قبل  ٍعموّق الوطين اقرتاح الئحٍة

يرتتب عليه جزاء من  ادقة على الئحة الة باملصانتهاء مناقشة بيان السياسة العاّمإّن 

سقوط  إىلتؤدي  ال الالئحةو ،على ذلك الناحية الّدستورية، فالّدستور مل ينّص
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 .511ص نفسه،املرجع . 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور يف النظام السياسي اجلزائري

323 

 

ر النواب من خالهلا عن دعمهم عبِّسياسية، فقد ُي أهمية ذات نهااحلكومة، ولّك

عن  وارعبُِّي أو ،والبقاء يف احُلكم أكثرلرئيس احلكومة وهذا بتشجيعه عن العمل 

رسالة عدم رضا  أو إنذار ويكون ذلك مبثابة ،استيائهم من عمل احلكومة أوتحفظهم 

.                                                                                          استمرت احلكومة على نهجها إذاملتمس الرقابة يف املستقبل  إيداع إىلد الطريق مهُِّت

ويرمي  ،ينصب على مسؤولية احلكومة إجراءملتمس رقابة وهو  إيداع :لثالثةاحلالة ا

 تستقيل احلكومة (ملتمس الرقابة) يف حال جناحهو ،على االستقالة إرغامها إىل

(1)وجوبا
الرقابة الربملانية خطورة بالنسبة للحكومة، وهلذا  إجراءات شدُّأ إذنفهو ، 

احلكومة عن  إسقاطسببها ب أصبحصارمة  س الّدستوري بقيوداملؤّس أحاطُهالسبب 

 توقيع س الّدستوريشرتط املؤسِّيكاد يكون متعذرا، حيث َي أمراطريق ملتمس رقابة 

( 
 

 أّنكما  ؛النواب لكي يكون ملتمس الرقابة قابال للنقاش والتصويت أعضاءمن ( 

) أغلبيةهناك شرط توفر 
 

 
ذا إو ،(ليهع ةمصادقأي لل)النواب لنجاح امللتمس ( 

رئيس فعلى رئيس احلكومة أن ُيقّدم استقالة حكومته لتوفرت هذه الشروط 

 (2).اجلمهورية

يف هذه  ،طلب التصويت بالثقة علىرئيس احلكومة  إقدامحالة  :احلالة الرابعة

طالبا  إليهمما رئيس احلكومة هو الذي يتقدم إّنو ،احلالة ال تكون املبادرة من النواب

الئحة  علىة لصاحله، وتتمثل العملية يف قيام النواب بالتصويت التصويت بالثق

لنفسه  (3)يثبت رئيس احلكومة أن اإلجراءاهلدف من هذا وى الئحة الثقة، سّمُت

 : ، ويصوت النواب بعد ذلكلمجلسلدعم سياسي وقية اه يتمتع مبصدّنأوللغري 

ة على الئحة الثقة، ، فمعنى ذلك املصادقالبسيطة باألغلبية مّت التصويتذا فإ .0

 .وتواصل احلكومة عملها
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ي ويؤّد ،الئحة الثقة مرفوضة ، اعُتربتالبسيطة وإذا مل يتّم التصويت باألغلبية .5

 ولكن هناك قيٌد ،هذا كأصل ،تقديم رئيس احلكومة استقالته هو وحكومته إىلذلك 

من الّدستور،  11من املاّدة  األخريةس الّدستوري ورد يف الفقرة ما قبل وضعه املؤسِّ

من  055املاّدة  أحكامتطبيق  إىلقبل قبول االستقالة  عمُدرئيس اجلمهورية َي أّنه مفاُد

ص يلتقل إذنفهذا احُلكم جاء  ؛اجمللس الشعيب الوطين الّدستور، واملتعّلقة حبّل

 .احلكومة عن طريق رفض التصويت بالثقة إقالة إمكانيةحظوظ 

 ،انمتضاّد إجراءانرقابة والتصويت بالثقة ملتمس ال أّنيتضح  ،ا سبقمّم

 .ساعد على بناء املؤسسات واستقرارهاالثاني ُيو ،الستقرارلا إىلي م ويؤّدهِدفاألّول َي

التصويت بطلب بينما تبادر احلكومة  ،ادرة من النواببفملتمس الرقابة يكون مب

التصويت  فبينما  يهد ،احلكومة إسقاط إىلبالثقة، حبيث يرمي ملتمس الرقابة 

 .استمراريتها إىلبالثقة 

 )لصاحل احلكومة، فأغلبية  واختالٌل رٌقالنصاب القانوني املطلوب فيه َف أّنكما 
 

 )

البسيطة  األغلبيةبينما  ،احلكومة إلسقاطعضاء اجمللس الشعيب الوطين كافية من أ

 (1).الرتتيباحلكومة يف حالة ملتمس الرقابة والتصويت بالثقة على  إلنقاذكافية 

املتعّلقة ببيان السياسة العامة من خصائص الرقابة  11املاّدة  إطاريف  نياآلليتفإدراج  

 أنظمةرة ملسؤولية احلكومة يف النظام الّدستوري اجلزائري، عكس الربملانية املقّر

لتمس الرقابة والتصويت بالثقة مكالنظام الفرنسي والتونسي وحتى املغربي، ف ،أخرى

 .مدار السنة علىا مبطان ببيان السياسة العامة، وميكن تفعيلهغري مرت

الرقابية من اختصاص  اآللياتهذه  أّن نشري إىل أنجيب  األخري،ويف 

يف هذا الصدد تنص و .جملس األّمة فهو غري معين بها أّمااجمللس الشعيب الوطين، 

جملس األّمة  إىل متقد أنلحكومة لميكن " :هّنأعلى  11اّدة ـمن امل األخريةالفقرة 
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 إجراءاتلزمة، وليس مّثة فق  وغري ُم إمكانيةوهي ". بيانا عن السياسة العامة

 (1).داخل جملس األّمة مُّدها الّدستور تِتحدُِّي

طلب  إىليستبق رئيس احلكومة  ،الربملانية وشبه رئاسية األنظمةيف إىل أّنه  وُنشري

م دَعَيلفتور،   أونقد  احلكومة حمّل التصويت بالثقة يف احلاالت اليت تكون فيها

 .من السقوط تهحكوم ذنِقالرأي العام والربملان ورئيس اجلمهورية، وُي إزاءموقفه 

ص مركز رئيس احلكومة وقّل التعديل قد مّس ّنإف ،من الّدستور 12ملادة وفيما خيّص ا

س من صالحيات رئي 5ف البند ِذمن صالحياته لصاحل رئيس اجلمهورية، حيث ُح

هذا اجمللس  إلغاء أي ،"يرأس جملس احلكومة" :على ينصُّ كان احلكومة والذي

ضم هذا  أو ،توازن السُّلطات واالبتعاد على جملس الوزراء يفوالذي يعترب مهما 

، واكتفى بأْن زراء الذي يرتأسه رئيس اجلمهوريةجملس الو إىلاجمللس ضمنيا 

األول لرئاسة اجتماعات احلكومة، مع يفّوض هذا األخري جزء من صالحياته للوزير 

 . من ذات الدستور 77من املاّدة  2من نفس الدستور والبند  17مراعاة أحكام املاّدة 

الذي  1من البند  كلٍّ إىل" بعد موافقة رئيس اجلمهورية" :العبارة إضافة تكما مت

يف وظائف  ُنيِّيع" :هنصُّكان الذي  1والبند " ع املراسيم التنفيذيةيوقِّ" :هنصُّكان 

قا منسِّ أصبححيت  ،صالحيات رئيس احلكومة من حمتواها ُأفرغتذا كوه". الدولة

، 052 ،051 ،005 ،001 ،002 ،50 ،51 ،17 ،12بينما حافظت املواد  ،إداريًا

، هذه (2)"الوزير األّول: "إىل" رئيس احلكومة"على حمتواها مع تغيري تسمية .. .055

  .الفا جذريا يف الوظيفة من الناحية الّدستوريةالتسمية اليت ختتلف اخت

واعتماد نظام  ،(شبه رئاسي)الرتاجع عن النظام الربملاني الرئاسي  وهكذا مّت

 األنظمةمن  ّداحُلكم الفردي املستَم وتقديس،تداخل السُّلطات إطاررئاسي مغلق يف 

 .كية امُلطلقةيوقراطية واألنظمة املَلتالسياسية ال

                                                           
 .511اليوم، املرجع السابق، صا ىل م  الاس تقالل  لقانون ادّلس توريواصاحل بلحاج، املؤسسات الس ياس ية  .1

 .وما يلهيا 1م، املرجع السابق، ص11/00/0552املؤرخ يف  72م اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 0552دس تور . 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور يف النظام السياسي اجلزائري

326 

 

 يةالّدستورالرقابة على التعديالت  :عالراباملبحث 
تعّبر عن حقيقة تكون قابلة للتعديل ألنها  أنالّدستورية  القاعدةيف  األصل

وتوجد  ،طلقة أبديةُم ه ال توجد حقائقونظرا ألّن، ...سياسية واقتصادية واجتماعية

نب واجلوا اإلجرائيةاجلوانب  وهذه التعديالت  متّس ،نسبية قابلة للتعديل حقائق

دة حمدَُّ إجراءاتعلى  كل الّدساتري تنّص ذلك أّن ،املوضوعية من القاعدة الّدستورية

 (.القواعد الّدستورية أو)لدى تعديل هذه القاعدة  إّتباعهاجيب 
دا أو صعوبة مقارنة باإلجراءات تشّد أكثرغالبا تكون  اإلجراءاتهذه  أّنويالحظ 

دة  يف أشكال متعّد اإلجرائيهذا التقييد  ويظهر ،التشريعات العادية اليت تتطّلبها

وتشكيل مجعية تأسيسية خاّصة منوط  ،خاّصة أغلبيةتشمل متطلبات التصويت وفق 

يف األنظمة )وصدور تصديق للواليات أو األقاليم  التعديل، مهّمةبها مباشرة 

 (1).خالل استفتاء منأو موافقة الشعب ( الفيدرالية

   مشروعية تعديل القاعدة  أّناها ؤّدعلى فكرة ُم أساسيةوتستند هذه املقاربة بصورة 

 (2).ن يف مصدر التعديل وليس يف مضمونه الفعليتكُمـ  القواعد الّدستوريةـ 

نظرية التعديالت الّدستورية غري الّدستورية على بيسمى  ويف املقابل ال تتوقف ما

على موضوع  يضاأز ركِّولكنها تتجاوز هذا املصدر وُت مصدر هذه التعديالت،

ولكن حتى إذا كانت  ؛تبقى ضرورية اإلجرائيةات املتطلّب ّنإوهكذا ف ،التعديالت

ه لرقابة قضائية إخضاُع التعديل يتّم فإّن ،طريقة صحيحةببعت قد اتُّ اإلجراءاتهذه 

تعديال دستوريا من  عتربُي أنميكن  ما أّنومعنى ذلك  .(شبه قضائية)أو سياسية 

من طرف  دستوريغري  ميكن أن يعترب مع ذلك للمتطلبات اإلجرائيةمنظور استيفائه 

 .ىل موضوع هذا التعديلإاستنادا  ،هغري القضاء أو
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ضوئها هذه  على نة تتمُّوتتطلب الرقابة على التعديالت الّدستورية معايري معيَّ

، ذلك أّنه بالنسبة للتشريع العادي، ُيستخدم نّص الدستور كمعيار جترى الرقابة

 .ضوئه علىالقضائية أو السياسية  لرقابةا

هذه املقاربة للرقابة تبدو  ّنإف ،بالنسبة للتعديالت الّدستورية غري الّدستورية أّما

حد أ إلغاء أوتغيري  ـ حبسب تعريفهـ التعديل يستهدف  دة، ويرجع ذلك إىل أّنمعّق

ميكن  ري الالتعديل الّدستو ّنإولذلك ف ؛إضافة قسم جديد أوالّدستور،  أجزاء

 (1).مقارنته بالنص الكامل للّدستور

جعل التعديالت  "التعديالت الّدستورية غري الّدستورية"ه ليس من هدف ّنأواحلقيقة 

السماح بنوع من املرونة بتعديل  أخرىها تسعى بطريقة ولكّن ،الّدستورية غري ممكنة

املبادئ  أواجلوانب نة من عيَّيف نفس الوقت على جمموعة ُم اإلبقاءمع  ،رالّدستو

 .للّدستور األساسية

 :جل ذلك ميكن استعمال مقاربتنيأومن 

ا يستبعد صراحة إمكانية تعديل يتضمن الّدستور نصًّ أنل يف تتمثَّ :املقاربة األوىل

 (2).مبادئه أو نصوصه بعض أجزائه أو

 :انياألملالقانون بدًءا ب ونشري إىل بعض القواعد الّدستورية غري القابلة للمّس

 .ـ الطابع االتحادي للدولة

 .ـ الدميقراطية

 .بصفة عامة األساسيةـ دولة القانون ومحاية احلقوق 

 (3).رمة السكنية املراسالت وُحرِّـ محاية ِس

 النظام اجلمهوريو وكذلك يستبعد الّدستور الفرنسي التعديل الذي ميس وحدة اإلقليم
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ونذكر على اخلصوص دستور  ،ياجلزائرونفس الشيء بالنسبة للّدستور  .(1)للحكومة

 :ن ميّسأتعديل  ّيألكن مُي ه الّنأالذي ينص على  م0552

 .ي للدولةرهومـ الطابع اجل

 .ـ النظام الدميقراطي القائم على التعددية

 .باعتباره دين الدولة اإلسالم ـ

 .ـ العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرمسية

 .نسان واملواطنـ احلريات األساسية وحقوق اإل

 .ـ سالمة الرتاب الوطين ووحدته

 (2).لم الوطين والنشيد الوطين باعتبارهما من رموز الثورة واجلمهوريةـ الَع

 طائفة إىل ـ النصوص الصرحية للّدستور إطارخارج ـ ل يف النظر تتمثَّو :املقاربة الثانية

ذلك من تقييد لعملية جيوز انتهاكها مبا ينطوي عليه  املبادئ واملفاهيم اليت ال

 .التعديل

 أّناجمللس الّدستوري  ىارتأ إذا" :على م0552من دستور  072ت املاّدة وقد نّص

م اجملتمع حُكة اليت َتة املبادئ العاّمالبتَّ ميسُّ تعديل دستوري ال إّيمشروع 

كيفية التوازنات  بأيِّ ميسُّ وال ،امواملواطن وحريته اإلنسانوحقوق  اجلزائري

 أنرئيس اجلمهورية  أمكن...ل رأيهوعّل ،للُسلطات واملؤسسات الّدستورية اسيةاألس

دون عرضه على االستفتاء  ،ن التعديل الّدستوري مباشرةصدر القانون الذي يتضّمُي

 ) أرباعثالثة  أحرزالشعيب متى 
 

 ."غرفيت الربملان أعضاء أصواتمن ( 

 يةالّدستورعديالت الرقابة القضائية على الت: األّولاملطلب 
 ...تركيا ،األمريكيةالواليات املتحدة  اهلند، رومانيا، ،أملانيامثل هناك دول 

 ،جهات قضائية إىلة الرقابة على التعديالت الّدستورية غري الّدستورية همَّد ُمسِنُت
                                                           

 .012ص ،م5101دس تور امجلهورية الفرنس ية طبعة  15املاّدة . 1

م، اجلريدة 02/00/0552: املؤّرخ يف ،05ــ11مبوجب القانون تعديل، ال بعد  ،وما بعدها 1ص املرجع السابق، ،للجمهورية اجلزائرية م0552دس تور  071 اّدةامل. 2

 .1ص م،5111/ 02/00، الصادرة بتارخي 21 الرمسية للجمهورية اجلزائرية رمق
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الّدستورية، الفيدرالية  العادية،): اكم على خمتلف درجاتهااحمل تتمّثل يف

 .سواء فيما يتعّلق باإلجراءات أو موضوع التعديل ،(حملكمة العلياالّدستورية وا

غري  احملاكم الّدستورية ُسلطة رقابة التعديالت الّدستورية منُحَي ما الدساتري منو

ال  اليت ر الرقابة على التعديالت الدستورية، ومنها أيضاحُظما َي ومنها الدستورية،

 .لتعديالت الّدستورية غري الّدستوريةيتعّلق برقابة ا ادستوري ان نصًّتتضّم

 ية الّدستوررقابة التعديالت  ُسلطةية الّدستوراليت متنح احملاكم  الّدساتري: األّولالفرع 

يتعّلق باختصاص احملكمة الّدستورية  يف دستور الدولة، إذا كان هناك نصٌّ

 ،تكون ممكنة مثل هذه الرقابة فإّن يف جمال رقابة دستورية التعديالت الّدستورية،

االختصاص برقابة ـ  صراحةـ  الّدستورية بعض الدول احملاكَم ل دساترُيخوُِّت إْذ

 م،0515وعام  م0520الّدستور الرتكي لعام :هاومن دستورية التعديالت الّدستورية،

 .م0550ودستور رومانيا لعام 

 م0515م و0520ي دستور تركيا لعام: أواًل

 على م0570وفقا لتعديل عام  م0520ور الرتكي لعام من الّدست 017املاّدة  تنصُّ

احملكمة الّدستورية الرتكية مبقدورها رقابة السالمة الشكلية للتعديالت " :أّن

 م0570 الفرتة املمتدة من خاللالّدستورية الرتكية  وقد أصدرت احملكمة ".الّدستورية

 (1).لّدستوريةمخسة قرارات تتعّلق برقابة دستورية التعديالت ا م،0511 إىل

 ،أيضا الرقابة القضائية على التعديالت الّدستورية م0515م الّدستور الرتكي لعام نظُِّي

ويل على خت ـ صراحةـ من هذا الّدستور  011الفقرة األوىل من املاّدة  حيث تنصُّ

 نصَّ أّن ُظومع ذلك يالَح ،احملكمة الّدستورية ُسلطة رقابة التعديالت الّدستورية

 .ر الرقابة القضائية على شكل التعديالت الّدستوريةقِصفقرة ُيهذه ال

 ة للفصل يفـة الرتكيـة الّدستوريـة للمحكمـح الفرصَتم ُتـل م،0515دستور  ّلـي ظـوف
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 (1).دستورية التعديالت الّدستورية إال مرة واحدة

 م0550دستور رومانيا : ثانيًا

ية أو الرقابة الوقائية على دستورية لى الّدستور الروماني شكل الرقابة القْبتبّن

يف شكلها األصلي من  011الفقرة األوىل من املاّدة  منُححيث َت، التعديالت الّدستورية

ن م م5111 ةواليت أصبحت يف الوقت احلاضر الفقرة األوىل من نسخـ  م0550دستور 

ولذلك ؛ "رالفصل يف مقرتحات تعديل الّدستو"ـ احملكمة الّدستورية ُسلطة  الّدستور

حيل مشروع ن ُيـ أ قبل أن يبدأ إجراء تبين تعديل دستوري ـ جيب على الربملان

التعديل إىل احملكمة الّدستورية اليت جيب أن تفصل يف مدى مشروعيته خالل عشرة 

الّدستور على  ـ أو تنقيحـ طرح اقرتاح تعديل  وال يصحُّ ،أيام من تاريخ اإلحالة

 (2).حملكمةقرار من اب إاّل الربملان

احملكمة الّدستورية الرومانية قامت برقابة دستورية  اإلشارة إىل أّن وجتدُر

 (3).م5111 ،م5111 ،م0552لية ملقرتحات تعديل الّدستور يف األعوام قْب

 اإلجراءاتيف استكمال  م5111و  م0552وقد فشلت مقرتحات تعديل الّدستور يف عام 

 ،ربات الّدستورية الالزم توافرها لتعديل الّدستوّلاملتط ها مل تستوِفألّن ،التشريعية

مبراقبة دستورية االقرتاح التشريعي  م5111وقد قامت احملكمة الّدستورية يف عام 

ـ يف  صت احملكمة الّدستورية من جراء هذه املراقبةُلوَخ ،الثالث بتعديل الّدستور

بعض نصوص هذا  أّن إعالن م ــ إىل5111 أفريل 02الصادر يف  011قرارها رقم 

لقيود املفروضة على ل ال جتاوزشكُِّت هاأّن إىلاستنادا ، االقرتاح التشريعي غري دستورية

ن م 011من املاّدة  وفقا ملا هو منصوص عليه يف الفقرة الثانية التعديالت الّدستورية،

 وقد قام الربملان الحقا مبناقشته واملوافقة على النص م؛0550لعام  استور رومانيد
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 الربملان،  ولكن بعد موافقة ،تعديله وفقا لقرار احملكمة الّدستورية املقرتح الذي مّت

 (1).ة اعرتاض عدم الدستوريةم طعن على دستورية هذا التعديل بطريقدُِّقو

 م ـ11/5/5111الصادر يف  212يف قرارها رقم  ـ احملكمة الّدستورية رفضت أّنغري 

ع باختصاص لرقابة التعديالت الّدستورية بعد ال تتمّت هاستندة إىل أّنهذا االعرتاض ُم

 .موافقة الربملان عليها

الرقابة القضائية على التعديالت الّدستورية ممكنة يف  وما ميكن استنتاجه أّن

 ّنأو ولكن فق  يف إطار الرقابة القبلية ملقرتحات التعديالت الّدستورية، ،رومانيا

 .ستورية بعد صدورها من الربملان غري ممكنةة للتعديالت الّديعدالرقابة الَب

 يةالّدستوراليت حتظر الرقابة القضائية على التعديالت  الّدساتري :الفرع الثاني

للرقابة القضائية على التعديالت  را صرحيًاظالّدستور ح نتضّم ا ماإَذ

 (2).طبيعة احلال مستحيلةبصبح هذه الرقابة ُت فإّن ،الّدستورية

من الّدستور اهلندي تحظر صراحة الرقابة القضائية على التعديالت  121إن املاّدة 

 ه ال جيوز وضع أّيالبند اخلامس من ذات املاّدة على أّن فق ذلك ينصُّو  الّدستورية،

هذه املاّدة بطريق  على السُّلطة التأسيسية للربملان يف تعديل الّدستور يف ظّل قيٍد

 .اءغاإلضافة أو التغيري أو اإلل

التعديل  "Minerva Mills" ع ذلك فقد أخضعت احملكمة العليا اهلندية يف قضيةوم

هذا التعديل غري  لت احملكمة إىل أّنوتوّص للّدستور لرقابتها القضائية، 15:الـ

 (3)."للهيكل األساسي للّدستور"ل انتهاكا شكِّه ُيألّن دستوري،

يدور حول  شجدل ونقا حمّل ،الرأي الذي تبنته احملكمة يف القضية السابقة أّنغري 

احملكمة الّدستورية جيب أن ال تتدخل ملراقبة التعديالت الّدستورية غري  أّن

 وهناك قد يقال قد جتاوز صالحياته، عاملشّر أّن يفما مل يكن هناك شك  ،ةـالّدستوري
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 فيها من ُسلطة الربملان دُّما متيل إىل إصدار قرارات قضائية تحاحملكمة رّب ّنأ

 (1).ها من صالحيات احلكومةب أو تحدُّ ،نتخب دميقراطياامل

 احملكمة اهلندية ال تتمتع باختصاص الفصل يف دستورية التعديالت الّدستورية، إّن

اغتصبت احملكمة العليا اهلندية كما  ،لكه يف الواقعمتاستخدمت اختصاصا ال و

 س الّدستوري إاّلملؤّسهذه السُّلطة مل مينحها ا ألّن ،ا ُسلطة تعديل الّدستورأيًض

 (2).دستورهامن  121لربملان مبوجب املاّدة ل

 ية الّدستوربرقابة التعديالت  يتعّلقا دستوري ًااليت تتضمن نّص الّدساتري :الثالثالفرع 

الّدستور ميكن أن يلتزم الصمت إزاء مسألة الرقابة القضائية للتعديالت  إّن

الدراسة ال  الّدساتري اليت هي حمّل فإّن بقا،الّدساتري املذكورة سا الّدستورية،عكس

ر على دستورية ظيتعّلق بالرقابة القضائية سواء باإلباحة أو احل ًاتتضمن نّص

الّدستور  م،0551الّدستور النمساوي لعام : على سبيل املثال ،التعديالت الّدستورية

تور اجملري لعام الّدسم، 0515القانون األساسي األملاني لعام  ،م0521الفرنسي لعام 

 األيرلندي الّدستور ،(م0571قبل عام ) م0521الّدستور اهلندي لعام م، 0515

قبل عام ) م0520الّدستور الرتكي لعام  ،م0550لعام  الدستور السلوفيين ،م0517لعام

 حيث ال تنصُّم؛ 0570لعام ( لغىامُل)والّدستور املصري األمريكي، الّدستور، (م0570

 ه البلدان على مسألة ما إذا كانت احملاكم الّدستورية أو احملاكمالّدساتري يف هذ

 (3).ة برقابة دستورية التعديالت الّدستوريةالعليا خمتّص

خبصوص مسألة الرقابة القضائية  ـ كما ذكرنا سابقاـ وعندما يلتزم الّدستور الصمت 

ألمريكي منوذجني افيجب التمييز بني األ ،دستورية التعديالت الّدستورية على

 .واألوروبي بشأن ذلك
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 منوذج األمريكيالّدستورية يف ظل األية برقابة التعديالت الّدستوراختصاص احملاكم  :أّوال

 مبناسبة ،باختصاص مراقبة األعمال والقواعد القانونية ُعاحملاكم تتمّت كّل إّن

 .عرض عليهافصلها يف القضايا أو املنازعات اليت ُت

ميكن ألصحاب الشأن  منوذج األمريكي للرقابة القضائية،مد األعتففي الدول اليت َت

 احملاكم واحملكمة العليا، أمامالطعن يف دستورية أحد التعديالت الّدستورية 

من خالل دعوى  باعتبارها امللجأ األخري يف رقابة دستورية التعديالت الّدستورية،

الّدستور للتعديالت  دهاحدِّتتعّلق بالتعديل الذي خيالف اإلجراءات اليت ُي

يشكل انتهاكا للقيود املفروضة على  إذا كان وضوع هذا التعديلمبأو  ،الّدستورية

 (1).التعديالت الّدستورية

 ،ة أمامها يف هذه احلالةعوفالدعوى املر يف نظرالقيام احملاكم أو احملكمة العليا ب إّن

 .فيه ها تبس  رقابتها على التعديل الّدستوري املطعونيعين أّن

يف ظل  ـ قبتها بواسطة احملاكمارمدستورية التعديالت الّدستورية ميكن  ّنفإولذلك 

 ل احملاكم صراحةوِّخُيال  حتى لو كان الّدستور ـ منوذج األمريكي للرقابة القضائيةاأل

ترخيص صريح من  عنى ًنِغ يفاحملاكم  ويعود ذلك أّن ،مثل هذا االختصاص

لدعوى املتعّلقة يف انظر البُسلطة  ُعاحملاكم تتمّت كّل ألّن، مةالّدستور للقيام بهذه امله

 (2).هذا النظام للرقابة القضائية بدستورية التعديالت الّدستورية يف ظّل

دستورية التعديالت الّدستورية قد خضعت للرقابة يف قضايا  وبالفعل ميكن القول أّن

الواليات املتحدة األمريكية، ك ،منوذج األمريكيدة يف الدول اليت تأخذ باألتعدُِّم

حمكمة عليا يف الدول  دعاوى أمام كّل فعال فعتوقد ُر واهلند، الشمالية، يرلنداأ

حملكمة العليا االيرلندية من احملكمة العليا األمريكية وا رفضت كلٌّ كما. (3)املذكورة

طعون فيها دستورية التعديالت امل َتادوأّي ،املرفوعة أمامها يف هذا السياق ىالدعاو
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 ىمة العليا اهلندية يف بعض الدعاوبلت احملكويف املقابل، َق ،املرفوعة أمامها

 .دستورية بعض التعديالت الّدستورية عدم وأعلنت ،عنيّداملرفوعة أمامها حجم امُل

ن إعماال تتضّم ىعليها هذه الدعاو ستنُدترفض أو قبول األسس اليت  والشك أّن

 .تعديالت الّدستوريةللرقابة القضائية على ال

 منوذج األوروبيية يف ظل األالّدستورية برقابة التعديالت الّدستوراختصاص احملاكم : ثانيا

رقابة أو الباختصاص  (الّدستورية احملكمة)صة متخّص حمكمة واحدٌة ُعتتمّت

لطتها الرقابية على دستورية التعديالت تبس  ُس ولكي ،الفصل يف دستورية القوانني

الّدستور على هذه الرقابة بالنسبة للدول اليت تعتمد  ّصُنيستلزم أن َي ،وريةالّدست

 (1).منوذج األوروبي للرقابة القضائيةاأل

 الرقابة القضائية على التعديالتـ صراحة  ـكان الّدستور ال حيظر  إذاوحتى  

ل ّومكنة ما دام ال يوجد نص دستوري خيغري ُم هذه الرقابة تظلُّ ّنإف ،الّدستورية

 إىلويرجع السبب يف ذلك  .ةبهذه املهّم االختصاص ـصراحة  ـاحملكمة الّدستورية 

 أْي ؛باختصاص قضائي عام  ُعختصة، وال تتمّتحماكم ُم عدُّاحملاكم الّدستورية ُت أّن

ل خّو ولكن فق  تلك القواعد واألعمال اليت ،القواعد واألعمال القانونية رقابة كّل

كان الّدستور قد  وإذا ،االختصاص برقابتها، هذا ـصراحة  ـاكم هذه احمل الّدستوُر

 ،الّدستورية مسألة اختصاص احملكمة الّدستورية برقابة التعديالت إزاءالتزم الصمت 

 (2).باختصاص رقابة دستورية التعديالت ُعاحملكمة الّدستورية ال تتمّت أّن فمعنى ذلك

تكون  ،الصريح مثل التعديالت الّدستوريةشملها هذا التعداد مل ياألعمال اليت  إّن

 .ستبعدة من حقل األعمال اخلاضعة لرقابة احملكمة الّدستوريةُم

 (شبه قضائية)الرقابة السياسية : املطلب الثاني
 ة على دستورية القوانني يف فرنسا،ـة السياسيـلقد ظهرت املبادرة األوىل للرقاب
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ى مراقبة طابع سياسي قضائي، تتوّل قصد بها إنشاء هيئة ذات طابع سياسي أووُي

يف حاالت  إاّل ،دستورية القوانني دون رقابة دستورية التعديالت الّدستورية عموما

 .معينة، فهي قبل صدورها رقابة وقائية

 ،"(Sieyès) زاسيي"ويعود الفضل يف ظهور هذه الفكرة عن الرقابة إىل الفقيه الفرنسي 

 تها إلغاء القوانني املخالفةتكون مهّم ،ّصةإنشاء هيئة سياسية خابالذي طالب 

 (1).بل السُّلطةه من ذلك هو محاية الّدستور من االغتصاب من ِقللّدستور، وغرُض

فذلك يعود إىل  ،ل الرقابة السياسية على الرقابة القضائيةفّض "زاسيي"إذا كان و

 َحَداا مّم ،رت على النظام السياسي الفرنسيأسباب تارخيية وقانونية وسياسية أّث

 .ة الرقابة على دستورية القواننيهّمد هلا ُمسَنام إىل االبتعاد عن إنشاء هيئة ُتّكباحُل

ها إىل عرقلة القوانني اليت كانت تقوم بها ميكن رّد ،فبالنسبة لألسباب التارخيية

دفع برجال الثورة  املت إىل احُلكم بإلغاء القوانني، وهو احملاكم، حبيث توّص

إىل تقييد ُسلطات احملاكم ومنعها من التدخل يف اختصاصات السُّلطة الفرنسية 

فنجد أصلها يف مبدأ الفصل بني  ،ا بالنسبة لألسباب القانونيةأّم ؛التشريعية

القانون  استند يف تربير عدم الرقابة إىل أّنفقد من الناحية السياسية أّما و ؛السُّلطات

رادة أمسى من القضاء، وعليه فال جيوز له هذه اإل ّنأو ،هو تعبري عن إرادة األّمة

 (2).ر عن إرادة األّمةعّبُي ض ملدى دستورية أو عدم دستورية قانوٍنالتعّر

من طرف  ـ سواء بالتعيني أو االنتخاباتـ اختيار أعضاء اهليئة املذكورة أعاله يتمُّو

تيار إىل القضاء هذا االخ وميتدُّ ،(كما يف فرنسا)معا  كليهماأو  الربملان أواحلكومة 

 .(كما يف اجلزائر)

برز األنظمة اليت اعتمدت أومن  ؛وختتلف صالحيات هذه اهليئة من دولة إىل أخرى

األنظمة االشرتاكية وفرنسا وبلدان املغرب الكبري باستثناء اجلماهريية ، ذا األسلوبه
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ت بعض ختّل ،(الربيع العربي)ولكن حبلول . (1)االشرتاكية العظمىالليبية العربية 

اعتمدت ف ،واجلمهورية التونسية ،(2)كاململكة املغربية ،هذه البلدان عن هذا النظام

 وموريتانيا،ماعدا اجلزائر ، (احملكمة الّدستورية)منهما نظام الرقابة القضائية  كلٌّ

؛ (3)(اجمللس الّدستوري) حافظتا على نظام الرقابة السياسية أو شبه القضائية اللتني

الصراع  لدستور توافقي للبالد يف ظّل خمرجًا م5102رف ليبيا إىل غاية مل تعبينما 

بسبب الثورات  ،على السُّلطة بني احلكومة وبعض القبائل واجلماعات املسلحةالقائم 

ه معظم الدول فالذي تعر إطار احلراك السياسي ويف جل التغيري الدميقراطيأمن 

 (4).(م5100ابتداء من سنة ) يف الفرتة األخرية العربية

 :ة انتقادات لنظام الرقابة السياسية نذكر منهاهت عّدجِّوقد ُو

كون أعضاء ، وذلكِلصعوبة استقالل وحياد هذه اهليئة للقيام باملهمة املنوطة بها .0

 .اختاذ قرارات سيدةعليهم ب صعِّا ُيمّم م،تههذه اهليئة تابعني للجهة اليت عيّن

وهي يف عملها  ،اقبة مطابقة القانون للّدستورعمل هذه اهليئة على مر اقتصار .5

خذ وفق مطابقة حمتواه مع االختيارات سوف متيل إىل تقديم تربير سياسي للقرار املّت

 .السياسية ألعضاء اهليئة

أغلب ـ يف أعضاء اهليئة لدى ر الكفاءة العلمية املطلوبة يف جمال القانون توفُّ عدم .1

أو تقديم  ،قواننيللة الرقابة الّدستورية لني ألداء مهّمغري مؤّه مّما جيعلهم ـ احلاالت

 (5).واليت ينبغي أن تكتسي طابعا قانونيا حمضا ،آراء يف حالة التعديالت الّدستورية

 ي الفرنسيالّدستوراجمللس : األّولالفرع 

 يـمنوذج فرنسأ ـوري ـس دستـى جملـيتوّل م،0521ر ـأكتوب 1ور ـى دستـمبقتض     
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 .ة مراقبة دستورية القواننيمهّم ـالّدستورية للرقابة 

من بينهم )ن رئيس اجلمهورية ثالثة عيُِّي ،أعضاء( 5)ن اجمللس من تسعة يتكوَّ     

 كّللثالثة أعضاء  (Sénat)ن رئيس اجلمعية الوطنية وجملس الشيوخ عيِِّوُي ،(الرئيس

أعضاء يف اجمللس  اجلمهورية السابقني يكونون رؤساء إىل جانب ذلك فإّن ،منهما

بينما سنوات غري قابلة للتجديد، ( 5)ة الُعضوية يف اجمللس تسعة مّدو ؛ة القانونبقّو

 )د ثلث جدَُّي
 

 .ثالث سنوات أعضائه كّل( 

رئيس )األّول  الوزير ،من رئيس اجلمهورية ى إخطار اجمللس الّدستوري كلٌّيتوّل

نائبا يف اجلمعية  21أو  ،س الشيوخرئيس اجلمعية الوطنية، رئيس جمل ،(احلكومة

توسيع حق هذا اإلخطار مبوجب قد مّت و ،عضوا مبجلس الشيوخ 21أو  ،الوطنية

 .م0571أكتوبر  51التعديل الّدستوري يف 

 (1).ومتارس قبل صدور القانون ،ليةنظام الرقابة الفرنسي أسلوب الرقابة القْب عتمُدَي

 51خ يف املؤّر 11/751الصادر بالقانون  ـ ريثر التعديل الّدستوري الفرنسي األخوإ

 55دخلت املاّدة َأ ـ ن تحديث مؤسسات اجلمهورية اخلامسة، املتضّمم5111جويلية 

ح الطعن أمام األفراد وإخطار اجمللس الّدستوري، ِتوُف ،20على املاّدة  منه تعدياًل

هات القضائية فع الفرعي أمام اجلّدما عن طريق اللكن ليس بطريقة مباشرة ، وإّن

ق عليه طّباليت تنظر يف دعوى املعين، إذا ارتأت عدم دستورية القانون الذي سوف ُي

 بإحالةحرياته اليت يضمنها الّدستور، وذلك  أوحد حقوقه أ ه سوف ميسُّّنأو

على ( 2)ـ حسب احلالةـ حمكمة النقض  أو إىلجملس الدولة  إىلاحملكمة هذا الطعن 

هناك  أّن (هلاأو )ن له تبّي وإذااحملاكم،  ألعمالمة قوِّية ُمهيئات قضائ أّنها أساس

اجمللس  علىالطعن  حاُلُيبعدم دستوريته،  يقنٌي أو ،يف دستورية القانون شكٌّ
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الرقابة الذي كان سابقا عن دخول القانون  إطار ّنإوعليه ف ؛الّدستوري للفصل فيه

ز التطبيق، لكن بعد دخول القانون حّيعدية وجمال الرقابة الَب إىلع ز التنفيذ، توّسحّي

 (1).يف حالة القوانني اليت متس باحلقوق واحلريات

خيتص اجمللس الّدستوري بالفصل يف مطابقة دستورية القوانني، ويف هذا السياق كما 

 .وذلك حسب احلالة ،وأخرى اختيارية إجباريةميارس رقابة 

بعض  أّنعلى  نّص الذيمن الّدستور  20مبوجب املاّدة  تتمُّ: اإلجباريةالرقابة  .0

 : ـاألمر ب عّلُقويت إصدارهاأنواع القوانني ختضع للرقابة الّدستورية لزوما قبل 

 الّدستور القوانني الُعضوية اليت هلا عالقة مبجاالت ختّص ـ

وهي  ،صاهلا بتنظيم السُّلطة التشريعيةوذلك الّت ،األنظمة الداخلية لغرفيت الربملان ـ

 .أن تكون خمالفة للّدستور هلا اليت ال جيوز األنظمة

الّدستور يف هذا  وينصُّ ،من الّدستور 20و 21مبوجب املواد  تتمُّ: الرقابة االختيارية .5

اجملال على أن تشمل اختصاصات اجمللس الّدستوري يف جمال املراقبة الّدستورية 

 .من القوانني العادية واملعاهدات الدولية الًُّك

 صالحياته للقوانني اليت وافق الشعب عليها اجمللس الّدستوري ال متتدُّ فإّن لإلشارةو

 ال ينصُّ هذا األمر م من أنغعلى الر ،بواسطة االستفتاء، أو الربملان بواسطة املصادقة

(2)وجب قرارات اجمللس الّدستوريعليه الّدستور صراحة، و لكن مب
قضى إذ ؛ 

 ُعه ال يتمّت، أّنم0525 نوفمرب 02الصادر يف  اجمللس الّدستوري الفرنسي يف قراره

 .يها بطريق االستفتاءتبّن رقابة التعديالت الّدستورية اليت يتمُِّل باختصاٍص

ه ال ميلك ، أّنم5111 مارس 52لس أيضا، يف قراره الصادر يف ثل قضى اجملوبامِل

 ّصفيما خُياها الربملان، وذلك اختصاصا لرقابة التعديالت الّدستورية اليت يتبّن

 الالمركزيعن طريق قانون دستوري للتنظيم  م0521تعديل عدد من نصوص دستور 
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(1)للجمهورية
على طلب أكثر من  قانون إىل اجمللس الّدستوري بناءل هذا الحيو قد ُأ، 

 .اومضمون شكال ،إىل خمالفة هذا القانون للّدستور استنادا ،نائبا( 21)

ل للفصل يف قضايا ستوري الفرنسي أّنه غري مؤهَّويف هذه القضية قضى اجمللس الّد

ّنه ال يوجد ـ سواء يف أدتها نصوص الّدستور صراحة، كما الحظ غري تلك اليت حدَّ

ل اجمللس خوِّمادة أخرى من مواد الّدستور ـ نص ُي أو أّي 15أو املاّدة  20املاّدة 

 (2)(.القوانني الّدستورية أو بصورة أدّق)الّدستوري ُسلطة رقابة التعديالت الّدستورية 

ل اجمللس الّدستوري ُسلطة رقابة وِّخمن الّدستور الفرنسي ُت 20ومن املعلوم أّن املاّدة 

 ق إىل مصطلح القوانني الّدستورية، ونظرا ألّنمل تتطّر ها، ولكّن((Les loisالقوانني 

ق للمادة اجمللس الّدستوري الفرنسي بنى النتيجة اليت توصل إليها على تفسري ضّي

لرقابة التعديالت الّدستورية  ه ال يتمتع باختصاٍصّنإذ أ، (3)م0521من دستور  20

التعديل، وقد حدث هذا عندما  ه ملشروعاالستفتاء الشعيب ال يضمن دائما تزكيَت وأّن

حيث عرض مشروع  م،0525تعديل الّدستور من جديد عام  "ديغول"حاول اجلنرال 

يف جملس الشيوخ لالستفتاء الشعيب يف  واإلصالح( مةقَلأ) طقنشاء مناإقانون يتعّلق ب

ت الشعب الفرنسي باألغلبية حيث صّو ،وكانت النتيجة سلبيةم، 0525أفريل  57

 "شارل ديغول"ى إىل مغادرة أّدمّما على رفض مشروع التعديل، ( 52,41%)امُلطلقة 

 (4).بعدهمن ءوا وكان ذلك عربة للرؤساء اللذين جا ،احُلكم يف اليوم الثاني

 اجمللس الدستوري اجلزائري: الفرع الثاني

 :أساسيتني هما رحلتنيمّرت دساتري اجلزائر مب

أكتوبر  12مرحلة النظام االشرتاكي واحلزب الواحد من االستقالل إىل غاية أحداث ـ 

 ،ة أسابيعــوى ثالثـر سعمِّم ُيـذي لـال م0521ور ـدست ،نـدستوري تـنوتضّم م0511

                                                           
.72وليد محمد الش ناوي، املرجع السابق، ص .  1 

 .72املرجع نفسه، ص. 2

 .77املرجع نفسه، ص.3

4. Marie-Anne Cohendete, Droit Constitutionnel, 4°édition, Editions Montchrestien, L’extenso édition, Paris, P405. 
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 .وهي دساتري برامج ،م0572ور ودست

م باألزمات السياسية سوالتعددية احلزبية اليت تّت االنفتاح االقتصادينظام مرحلة ـ 

الذي عرف  م0515هي األخرى دستورين، دستور  تنالستقرار املؤسساتي، وتضّملوا

 م0515الذي ميكن اعتباره دستور  م0552ودستور  ،من التجميد إىل غاية تعديله انوع

 .وهي دساتري قانون ،لّدمع

 مرحلة النظام االشرتاكي: أواًل

ل فيها مثَّعلى إنشاء جملس دستوري بتشكيلة خمتلطة ُت م0521دستور  لقد نّص

 :من سبعة أعضاء هم 21ن حسب املادة يتكّو؛ والسلطات الثالث يف الدولة

 (1).رئيس اجمللس األعلىـ 

 .الن السلطة القضائيةمثِّلس األعلى  ُيرئيسا الغرفتني املدنية واإلدارية يف اجملـ 

 .لون السلطة التشريعيةم اجمللس الوطين ميّثنُهعّياب ُينّو ُةثالثـ 

 .رئيس اجلمهورية نُهعّيعضو ُيـ 

 وما ،(2)حرئيس اجمللس ينتخبه األعضاء من بينهم وليس له صوت مرجِّ أّن مًالِع

كون ل انظرو ،عيفا يف اجمللسالسلطة التنفيذية كان متثيلها ض ّنمكن مالحظته أُي

هذا النظام  كم عن طريق احلزب الواحد، وخضوُعلُحِل نظاٌم آنذاك النظام الدستوري

مسألة التوازن بني السلطات  عام للحزب، فإّنال األمنيإىل رئيس اجلمهورية باعتباره 

 .مطروحة مل تكن

يف دستورية  الفصليف اجمللس تنحصر  ةمهّم من الدستور، فإّن 21وحسب املادة 

واألوامر التشريعية الصادرة عن رئيس  ،القوانني الصادرة عن اجمللس الوطين

من الدستور، وميكن إخطار اجمللس الدستوري  21عمال بأحكام املادة  ،اجلمهورية

 نـة أومـة بطلب من رئيس اجلمهوريـة القوانني واألوامر التشريعيـبالفصل يف دستوري

                                                           
 .هيئة قضائية ع ليا تقّوم أ عامل احملامك واجملالس القضائية. 1
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 .من الدستور 21للمادة  رئيس اجمللس الوطين طبقا

 ودون حاجة إىل تحليل ومناقشة قيمة وأهمية هذه األحكام ومكانة الرقابة على

ه من الناحية النظرية، فإّن م0521دستور انني واألوامر التشريعية يف ظل دستورية القو

 الدستور جتميد وقد مّت ،اجمللس الدستوري مل ينشأ على أرض الواقع من املعلوم أّن

 ض قياداتـد الداخلي لبعالنزاع بني اجلزائر واملغرب على احلدود، والتمّربسبب 

(1)(.التصحيح الثوري) م0522جوان  05يف انقالب  على إثر ؤهإلغا ثّم ،اجليش
 

فقد أغفل نهائيا فكرة الرقابة على دستورية  م،0572ا بالنسبة لدستور أّم

نظام على احلزب الواحد  ةبسيطرمن جهة، و االشرتاكيرا بالفكر تأّثمالقوانني 

بصورة قوية يف هذا الّدستور الذي ابتعد  ذلك دجّسَت من جهة أخرى، وقد احُلكم

 مّت ، حيثوحدة السُّلطة مببدأو أخذ  ،الفصل بني السُّلطات مببدأمبدئيا عن العمل 

، ومن مّثة فإن الرقابة على "احلاكم"الرئيس توحيد السُّلطة بكاملها يف يد شخص 

ي الدور أو وال تؤّد ،ة القوانني يف ظل هذا الوضع تكون بدون جدوى أو معنىدستوري

كم بني السُّلطات وتعمل على تقوم بدور احَل أّنها ،إذ ُيفرتضالغرض من وجودها

اعتدائها على بعضها البعض، كما تحمي الّدستور  وعدم احلفاظ على التوازن بينها

 نعدمهذا الدور ي ومثُل ؛بني السُّلطاتالفصل  ملبدأطبقا  واالخرتاقمن االغتصاب 

 مبدأبسبب العمل مببدأ وحدة السُّلطة وجتميعها يف يد األمني العام للحزب بدال من 

 (2).الفصل بني السُّلطات الذي نادى به مونتيسكيو

 االنفتاح االقتصادينظام مرحلة : ثانيًا

 ،به اجلزائرالذي أخذت  االنفتاح االقتصادينظام  حنو بالنظر إىل التوجه

عددية تت بالقّرسات سياسية تتماشى مع هذا التوجه، حيث َأمؤّس وسعيها إىل بناء

اجمللس الشعيب  لرقابةاحلزبية ومببدأ الفصل بني السُّلطات، وخضوع احلكومة 
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 تأعط حيثعن هذا املسعى،  ةرعّبُم م0552م و0515 ريتادس تجاءاخل، ...الوطين

 (1).رية القواننية للرقابة على دستومكانة هاّم

 م 0515فيفري  51دستور .0

ف كلَّجملس دستوري ُي إنشاءعلى  منه 021املاّدة  م يف0515دستور  نّص لقد

ن اجمللس الّدستوري يتكّو ، فإّنهمن 021بالسهر على احرتام الّدستور، وطبقا للمادة 

، (لسمبا فيهم رئيس اجمل) منهم ثالثة اجلمهورية ن رئيسعيِّمن سبعة أعضاء، ُي

نتخب احملكمة نتخب اجمللس الشعيب الوطين اثنني من بني أعضائه، كما َتَيو

 .العليا اثنني من بني أعضائها

 أعضاءد نصف عدد جدَّسنوات غري قابلة للتجديد، و ُي (12) ة الُعضوية ستةمّد

 .ثالث سنوات اجمللس الّدستوري كّل

 األعضاء اّدة على أّنت نفس املاجمللس، فقد نّص استقالليةومن أجل ضمان 

فون عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو تكليف أو انتخابهم، يتوّق أود تعيينهم جّرمب

ه يف حالة إخالل أحدهم ة أخرى، كما تعود السُّلطة التأديبية إىل اجمللس نفِسمهّم

 (2).من النظام الداخلي للمجلس 10وذلك حسب املاّدة  ،تهمبهّم

عالوة عن ممارسة الرقابة على ـ اسعة جدا، منها ه صالحيات وب ُأنيطتوقد 

راء واستشارات فيما خيص التعديالت الّدستورية ومسائل آ ـ إبداء دستورية القوانني

 (3).احلصار أو احلالة االستثنائية املنصوص عليها يف الّدستور أوإعالن حالة الطوارئ 

صبح هذه رأي قبل أن ُتإصدار با إّم ،ل اجمللس يف القضايا املعروضة عليهفِصَيو

 من 022طبقا للمادة  ،بإصدار قرار يف احلالة العكسية أوالنصوص واجبة التنفيذ، 

اجمللس يقوم برقابة قبلية وقائية عن طريق إصدار آراء  أّنضح من ذلك الّدستور، ويّت
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 ،مة من الناحية القانونية يف معظم احلاالتلز ذات طبيعة استشارية، وبالتالي غري ُم

ُسلطة من  ها من الناحية املعنوية واجبة االحرتام واإلتباع، ومن غري املنطقي أّنكّنول

ه غري ّنأسبقا ما تعلم ُم نصٍّ قبل إصداَرَت ـ وخاّصة التنفيذيةـ ُسلطات الدولة 

 (1).بذلك اآلخرالرأي العام يعلم هو  ّنأدستوري، و

يف الّدستور وارد  ا بنّصًماجمللس الّدستوري ملز  رأيلكن هناك حاالت يكون فيها 

خبصوص املعاهدات الدولية اليت ال تتم املصادقة  021نته املاّدة نفسه، وهذا ما تضّم

يف حالة  مًاون ملز كاجمللس ي رأي أّنارتأى اجمللس عدم دستوريتها، كما  إذاعليها 

ة ّمباملبادئ العا مشروع التعديل ميّس أّناجمللس  رأىذا ما فإ ؛التعديل الّدستوري

واملواطن وحرياتهما، وميس  اإلنساناليت تحكم اجملتمع اجلزائري وحقوق 

ون لزاما كللُسلطات واملؤسسات الّدستورية، ففي هذه احلالة ي األساسيةبالتوازنات 

يف  أّما ُيلغيه؛ أوعرض املشروع على االستفتاء الشعيب َي أنرئيس اجلمهورية  على

ت عليه حسب ما نّص اجمللس برأيية قد يعمل رئيس اجلمهور ّنإاحلالة املخالفة ف

021 املاّدة
 ةالبت تعديل دستوري ال ميّس أّياجمللس الّدستوري مشروع  رأى إذ" :(2)

 اجلمهوريةرئيس ل مكنأ، رأيهل املبادئ العامة اليت تحكم اجملتمع اجلزائري، وعّل

االستفتاء  عرضه علىَي أنن التعديل مباشرة دون صدر القانون الذي يتضّمُي أْن

ذلك  رغمو، (3)"الوطين الشعيباجمللس  أعضاء أصواتمن  ¾ أحرزالشعيب، متى 

 .االستفتاء الشعيب إىل ألجَي أن ميكن

يصبح  أنعلى اجمللس بعد  عرض النصُّعندما ُي أيخبصوص الرقابة الالحقة،  أّما

ده فِقللّدستور وُي النص املخالف إلغاء إىلي ما يؤّدلز صدر قرارا ُماجمللس ُي ّنإنافذا، ف

 (4).من الّدستور 025املاّدة  ألحكامطبقا  ،قرار اجمللس صدور من يوم ابتداء ُهأثَر
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 إخطارهمن  تحرك من تلقاء نفسه، بل ال بّدياجمللس ال  أّن إليه اإلشارةدر ومما جت

 ،022رئيس اجمللس الشعيب الوطين حسب املاّدة  أومن طرف رئيس اجلمهورية 

 قراره خالل  أو رأيهصدر ُي أنوعلى اجمللس  يكون من النظام العام، وأمر اإلخطار

 (1).من الّدستور 027حسب املاّدة  اإلخطاريوما من تاريخ  51

 ،رغم هذه املواد اليت يتضمنها كل من الباب الثالث والرابع من الّدستور

اجمللس،  تحقيق استقالليةعلى ع الّدستوري حرصا منه اليت وضعها املشرِّ واألحكام

 من ابتداءه املمارسة الفعلية ملهاّم إىلبالرجوع  عملياق هذه االستقاللية مل تتحّق ّنإف

يعود ذلك من و م،0552م حتى انتهاء ُعهدته يف مارس 0515تنصيبه يف مارس  تاريخ

النظام  إىلالذي يعترب نظاما مييل  ،طبيعة النظام الّدستوري اجلزائري إىلجهة 

يف ( رئيس الدولة)ل رئيس اجلمهورية شكِّحيث ُي ،االستقالل ذنالرئاسي املغلق م

ك احلقيقي جلميع السُّلطات واحملّر ومفتاح قّبة النظام كافة املراحل العمود الفقري

رئيس اجلمهورية على  هيمنة إىل أخرىاليت ختضع له بآليات خمتلفة، ومن جهة 

م رئيس اجمللس الذي من بينه أعضاءتشكيلة اجمللس من خالل تعيينه لثالثة 

ه وتبعيته من حيث مهاّم ،شؤون اجمللس إدارةبُسلطة تنظيمية يف  اآلخريتمتع هو 

 ( 2).له واٍللرئيس اجلمهورية باعتباره ُم

 م0552نوفمرب  51دستور .5

( 5)يتكون من تسعة يف تشكيلة اجمللس، حيث أصبح دستور لقد وّسع هذا ال

ن رئيس اجمللس من بينهم الرئيس، ويعّي( 1) ثًةن رئيس اجلمهورية ثالعيُِّي أعضاء،

نتخب احملكمة العليا و جملس وَت( 5)منهما اثنني  الشعيب الوطين وجملس األّمة كلٌّ

 (3).الدولة كل منهما واحد

                                                           
، لكية احلقوق، جامعة اجلزائر، الس نة (رساةل دكتوراه يف القانون العام)، "دور القضاء ادلس توري يف الرقابة عىل احرتام الرشعية ادلس تورية"محمد سلامين هاللت . 1

 .517، 511م، ص ص5111/5112اجلامعية 

 .022، 021ص ص رشيط، املرجع السابق، ال مني. 2

 .510راجع محمد سلامين هاللت، املرجع السابق، صو. 2ص للجمهورية اجلزائرية، املرجع السابق، م0552م  دس تور  021 املاّدة. 3
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وذلك  ،هذا الّدستور تغيريات يف تشكيلة اجمللس مقارنة بالّدساتري السابقة أحدثكما

 : لـنظرا 

 يتمُّ ،الن جملس األّمةّثميعضوان  ُأضيفحيث  :ملانازدواجية تركيبة الربـ 

 .جملسهذا  أعضاءتعيينهما عن طريق االنتخاب من بني 

 بتمثيلتوزيع ممثلي السُّلطة القضائية  ُأعيدحيث  :تكريس نظام االزدواج القضائيـ 

 .واحد بعضوحملكمة ا متثيل، وبعضو واحد مبوجب الّدستور املنشأ جملس الدولة

لطته لتشمل وذلك بتوسيع ُساجمللس الدستوري،  تغيريات يف مهام ثتكما ُأحد

من املعايري القانونية وهي القوانني الُعضوية تحت لواء الرقابة  اجديد اصنف

وكذا  ،(1) (0515يف ظل دستور ) عن نظريه السابقكثريا  يتمّيزالّدستورية، وبالتالي ال 

رئيس اجلمهورية ورئيس  إىل باإلضافة رئيس جملس األّمة إىل اإلخطارتوسيع دائرة 

 (2).الشعيب الوطين اجمللس

 أّن إْذ ،رقابة اجمللس الّدستوري للتعديالت الّدستوريةهو نا يف هذا الصدد وما يهّم

 ،ص للرقابة يف الّدستورمنصوص عليها يف الباب املخّص هذا النوع من الرقابة غرُي

اليت نصت  (3)من هذا الّدستور 072املاّدة يف باب التعديل الّدستوري من خالل   وإمّنا

 تعديل دستوري ال ميسُّ أّيمشروع  أّنإذا ارتأى اجمللس الّدستوري " :على ما يلي

واملواطن  اإلنساناملبادئ العامة اليت تحكم اجملتمع اجلزائري، وحقوق  ةالبّت

سات ّسلطات واملؤكيفية التوازنات األساسية للسُّ بأّي ياتهما، وال ميسُّوحّر

ن صدر القانون الذي يتضّمرئيس اجلمهورية أن ُيل، أمكن هيأل رالّدستورية، وعّل

عرضه على االستفتاء الشعيب متى أحرز ثالثة دون أن َي ،التعديل الّدستوري مباشرة

 )أرباع 
 

ه بإمكان رئيس ّنأ ،املالحظ من خالل هذه املاّدةو ."أصوات غرفيت الربملان( 

                                                           
 .257 ،251ص ص ، املرجع السابق،أ حس راحب  . 1

 .210ص ،نفسهاملرجع . 2

 .050صالسابق، املرجع ، مرسايت سلمية، نظام الرقابة عىل دس تورية القوانني يف اجلزائر. 3
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التعديل على اجمللس  عرض نّصحيث َي ،ادرة بتعديل الّدستوراجلمهورية املب

 طابقته للمبادئ األساسية والتوازنات بني املؤسساتص مدى ُمليفَح ،الّدستوري

ر اجمللس الّدستوري صِدعلى أن ُي ،مها الّدستور واملسائل األخرىنّظالّدستورية اليت ُي

ز التنفيذ وهي لوج التعديل حّيلية تسبق ُووبالتالي فهي رقابة قْب له،ويعّل هيأر

ن التعديل ن رئيس اجلمهورية من إصدار القانون الذي يتضّم، حتى يتمّكةوبيوُج

 )مباشرة، متى أحرز ثالثة أرباع 
 

وهذا . أصوات أعضاء غرفيت الربملان جمتمعتني(  

ساس يعترب اقتصارا لعملية التعديل ورحبا للوقت واقتصادا للخزينة العمومية، على أ

لألموال اليت  اة وبشرية وإهدارب إمكانيات مادّيعملية االستفتاء الشعيب تتطّل أّن

ل الشعب وميارس السيادة نيابة الربملان ممّث رهق كاهل اخلزينة، وعلى اعتبار أّنُت

بعد فحص  هايأر تلرقابة الّدستورية ومحاية الّدستور عّلالفة باهليئة املكّل عنه، وأّن

 .072العناصر املذكورة يف املاّدة  ه ال ميّسّنأد من التعديل والتأك

 العناصر بأحد التعديل ميسُّ أّنويف احلالة العكسية  إذا ارتأى اجمللس الّدستوري 

 ،(1)املذكورة أعاله، ينبغي عرض مشروع التعديل على االستفتاء 072الواردة يف املاّدة 

لشعب ميارسها عن ل لٌكلسيادة ِما ّنأل ،ز التنفيذذا وافق عليه الشعب يدخل حّيفإ

وإذا مل يوافق  ،املؤسسات والسُّلطات وسيادة الشعب أعلى من كّل االستفتاء،طريق 

 (2).الغيا اعليه يصبح مشروع

م، 5111حيث مت التعديل األّول عام  تعديلني،إىل  م0552وقد خضع دستور 

 ،071دة يف املواد بنفس اإلجراءات والكيفيات الوار م،5111والتعديل الثاني عام 

 (3).م5102خر للّدستور يف آوهناك تعديل  ،072،و072

                                                           
 .055، املرجع السابق، صمرسايت سلمية، نظام الرقابة عىل دس تورية القوانني يف اجلزائر. 1

 .051املرجع نفسه، ص. 2

يداع نسخ ال طروحة عىل مس توى الهيئات العلمية قبل نرش املرشوع المتهيدي ملراجع)أ نظر امللحق املتعلّق هبذا التعديل بعد نرشه ومصادقة الربملان عليه، . 3 ة ّت ا 

 (.م5102ادلس تور 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني ـــــــــــــــــــــالفصل الثاني تعديل الدستور يف النظام السياسي اجلزائري

347 

 

اعتمد الرقابة السياسية  الذي ع الّدستوري الفرنسياملشرِّ وعلى عكس

ألسباب  ـ املعتمدة يف دول أخرىـ علىدستورية القوانني بدال من الرقابة القضائية 

ستوري اجلزائري هذا النظام دون ع الّداعتمد املشّر فقد ،ت اإلطاللة عليهاخمتلفة مّت

واكتفى باجلمع بني  ،خاذ هذا املوقفالّت هذكر األسباب أو املربرات اليت دفعت

 .هذا احُلكم صّح ْنإوالقضائية من خالل تشكيلة اجمللس  الرقابة السياسية

اجمللس الّدستوري اجلزائري قد عرف بعض التطور  قول بأّنال ميكن ،وأخريا

ما عن الدور  ولكنه مع ذلك مازال بعيدا إىل حّد لسنوات األخرية،واحلركية خالل ا

وذلك يرجع إىل تقييد نشاطه بإجراء  أن يلعبه يف احلياة السياسية، عليه نالذي يتعّي

د ِجهي اليت ُو يف مواجهته، ملك هذا احلّقالسُّلطات اليت َت خاّصة وأّن خطار،اإل

اجمللس  وهذا يتنافى مع استقاللية ،راقبة أعماهلاملاجمللس الّدستوري أصال 

 فها نقطة ضعف لكّلال هذه اآللية وأطرمثِّوُت ،واملساس مببدأ الفصل بني السُّلطات

 .من اجمللس الّدستوري اجلزائري والفرنسي
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 خامتة

للظروف واألوضاع اليت  عترب انعكاسًادولة من الدول، ُي الدستور يف أّي إّن

ا كانت هذه ّمـ، ول...االقتصاديةوياسية االجتماعية تعيشها الدولة من الناحية الس

من مسايرة هذا التطور  ّدلقانون التطور، فالُب الظروف واألوضاع قابلة للتغيري وفقًا

بتطور مماثل يف الدساتري، وذلك عن طريق تعديلها، وإاّل ابتعدت النصوص 

بطرق غري قانونية عن  ي إىل التفكري بتعديلهاا يؤّدالدستورية القائمة عن الواقع، مّم

 .طريق االنقالب أو الثورات

دولة ال ميكن أن يصل إىل درجة الثبات  النظام الدستوري ألّي أّن ،ضف إىل ذلك

فكرة  إذ أّن ؛مهما حرص واضعو الدستور على ذلك للتغيري أو التعديل ةقابليالوعدم 

لها، وذلك حيث ميكن تعدي، َعمليااجلمود املطلق للدساتري يستحيل تحقيقها 

 .ة من تلك املتبعة يف تعديل القوانني العاديةبإجراءات خاصة أكثر شّد

ما استجابة ملطالب ظرفية ، وإّنفحسب تعديل الدستور ليس تحسيًنا لنصوصه إّن

أو معاجلة أزمات  من أجل ترقية حقوق األفراد وحرياتهم (دولية أو تلقائية ،شعبية)

وتدعيم دولة القانون، كما يرمي تعديل الدستور ، ...سياسية اقتصادية أو اجتماعية

 .ف مع الواقع السياسي وقت تطبيقهإىل تطويره حتى يتكّي
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وقد كانت التعديالت الدستورية يف اجلزائر شكلية، مل يكن اهلدف منها 

ات الداخلية مواجهة الضغوط إىلما ترمي تحقيق الدميقراطية احلقيقية، وإّن

د على هشاشة التعديالت ائم، إذ أّن الواقع قد أّكلبقاء النظام الق واخلارجية

يكرس التضييق على  حبيثالدستورية اليت يقوم بها النظام احلاكم من الداخل، 

التعديل  ا لبقائه يف السلطة أو تدعيم مركزه ، غري أّنإّم ،تجمال احلقوق واحلريا

 ـ ول املتخّلفةعلى غرار باقي أنظمة الد ـ يف النظام السياسي اجلزائري الدستوري

خيضع ملتغريات غري موضوعية سواء كانت داخلية أو خارجية، فهي يف الغالب 

بوصفه وثيقة شكلية  ىل الدستورنابعة من طبيعة النظام السياسي احلاكم، ويف نظرته إ

فتأتي التعديالت خاضعة هلوى السلطة أو من ميلك . كواجهة لتحسني صورته

إرادة شعبية، ويرجع السبب هنا إىل كون النظام  زمامها أكثر من كونها نابعة من

السياسي كان يعتقد أّنه األجدر ببناء دولة عصرية حديثة منذ االستقالل من منطلق 

النظام االشرتاكي الذي مت اعتماده يف ميثاق طرابلس وتبّني األحادية احلزبية، وقد 

ت مؤسسات الدولة ، أين انهارم0511أكتوبر  2إىل غاية أحداث  مّت التأسيس لذلك

االنفتاح نظام ث تحول من النظام االشرتاكي إىل دوتزعزع استقرارها، وح

ومن احلزب الواحد إىل التعددية السياسية إلرساء قواعد الدميقراطية  ،االقتصادي

 .وإعادة بناء الدولة اجلزائرية من جديد
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املنشأة  ومن أهم التحديات اليت واجهت هذا البناء عدم قدرة مؤسسات الدولة

على البقاء واالستمرار بشكل طبيعي بسبب التعديالت االرجتالية للدستور اليت 

مثل هذه األزمات، وقد متيزت مؤسسات الدولة خالل هذه الفرتة كانت سببا يف 

باجلمود، وذلك لغياب الرقابة، واالعتماد على اجملتمع املدني الذي مل يرق بعد إىل 

لوعي السياسيني، والذي يفرتض أن يكون واضع املستوى املرغوب من النضج وا

باستغالل أبنيته  وذلك الدولة احلديثة ودساتريها كما يف اجملتمعات املتطورة

 .اعية واالقتصادية وقواه املختلفةاالجتم

 :لنتائج التاليةلتوصلنا  ومّما سبق

حلقة وصل للمرور من أسلوب املنحة إىل األسلوب لعقد السياسي ا يعترب

 .راطيالدميق

على أساس أّن امليثاق م 7118عدم تنصيص الرقابة الدستورية يف دستور  .0

 .الوطين هو املرجع األساسي للدستور، وهذا ال يكفي وحده

 .ستوريةوالد الثوريةشرعية جح بني اليف اجلزائر تتأركم احلإّن فرتة  .5

 لبعض أحكام تعديال ضمنيا م0551ميكن اعتبار أرضية الوفاق الوطين لسنة  .1

 أملته امادّي ميكن اعتبارها عمالو، وهذا تعّدي عاة الدستور، م0515ستور د

 .ات آنذاكالظروف واألزم

 .احلركةالدسنورية مرتبطة بالسلطة احلاكمة يف اجلزائر .1
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 .التعديل الدستوريدورا هاما يف الضغوطات الدولية  تلعب .2

 .التداول عليها  وصعوبةتركيز السلطة يف أيدي جمموعة معينة  .2

ه يتحول إىل وسيلة ديكتاتورية إذا مل أّن وسيلة دميقراطية، إاّل عدُّستفتاء ُياال .7

 .الدميقراطيةضمانات التتوافر له 

 .السياسيةاألزمات  ر سبب يف خلقوسرعة تعديل الدست .1

 :نقرتح ما يليوبناء عليه 

وذلك إما عن طريق مجعية  ،أن يكون صدور الدستور وفق أسس دميقراطية .0

 قس عن طرييول أو حتى عن طريق العقد، تخبة أو جملس منتخب،تأسيسية من

وجيب عرضه على االستفتاء الشعيب العام على أن يكون دستوريا  ،املنحة أو اهلبة

 .وليس سياسيا

أن تعكس نصوص الدستور املتغريات والتطورات اليت وقعت بالفعل من خالل  .5

ليت تتعارض مع املتطلبات املواد ا ذلك وأن ميّس ،دستوريالتعديل العملية 

ة بني الدميقراطية احلقيقية، ووضع دساتري عصرية تدعم الدميقراطية مع إزالة اهلّو

نصوص الدستور وأهداف اجملتمع، وأن تتوافق مع املواثيق الدولية املعمول بها، 

 .ة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان والتداول على السلطةوخاّص
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معيارا أساسيا  عدُّوالذي ُي ،نزيه ينص عليه الدستورأن يكون هناك نظام انتخابي  .1

ب األمر إصالح النظام النظام السياسي واحلكم على دميقراطيته، لذلك يتطّل لتقييم

االنتخابي، وضمان عدالة النصوص وعدالة السلطات القائمة على إجراء العملية 

حزاب السياسية تاح فرص متكافئة جلميع القوى واألحتى ُت ا،االنتخابية ونزاهته

 .املختلفة بدون متييز

املادية اليت تضعها  قيودالب ـ السلطة التأسيسية املنشأة ـ سلطة التعديل أن تلتزم.1

، وال اوعدم اخلروج عليه هااحرتامو ،تعديل الدستور السلطة التأسيسية األصلية على

ها وسيلة ألّن ،طريق نظرية التعديالت املتتالية عن التخلص من هذه القيود جيوز هلا

 .تؤّدي إىل اخرتاق فلسفة الّدستور غري مشروعة

إلغائه نه تعديالت دون ميمع تض يف املستقبل، م0552دستور بالعمل  أن يستمّر .2

إذ د الوثائق الدستورية خالل فرتة زمنية قصرية، تعّد لتفادي ،وإعداد دستور جديد

 .أن يكون هناك دستور واحد فرتضُي

عن طريق  حّرا وشفافا ونزيها، وذلكأو تعديله  فتاء على الدستورأن يكون االست .2

 .ات حديثة كالتصويت عن طريق الربيد اإللكرتونيآلي
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م6161التعديل الدستوري 

أ فريل  02جاءت ال صالحات الس ياس ية يف اجلزائر واليت رشع فهيا رئيس امجلهورية منذ 

ابلربيع  وهو ما يعرف العربية، ال نظمة الس ياس ية يف بعض ادلول ثورات اليت عرفهتام بسبب ال 5100

آخرها التعديل الثالث لّلس تور يف  ماّدة منه،  005م، اذلي مّس 51/00/5102العريب، اكن أ

جياز  .س نوردها اب 

 ةالديباج

لتارخي  أ درجت السلطة التأ سيس ية املنشأ ة س ياسة السّل واملصاحلة الوطنية مض  الس ياق ا

لّلوةل اجلزائرية يف ادليباجة، كام أ درجت التمنية املس تدامة واحلفاظ عىل البيئة ودور الش باب يف رفع 

 .كام اعتربت ادليباجة جزء ل يتجزأ  م  ادلس تور. التحدايت يف لك اجملالت

 املبادئ العامة اليت حتكم اجملتمع اجلزائري: الباب األول

 اجلزائر: الفصل األول

حداث جملس أ عىل للغة العربية يعمل عىل ازدهارها وتعممي  11ملادة عرفت ا ضافة تمتثّل يف ا  ا 

لهيا، سعيا ملواصةل تطويرها اذلي  اس تعاملها يف امليادي  العلمية والتكنولوجية والتشجيع عىل الرتمجة ا 

 .عرفهتم  قبل، واذلي يتطلب تظافر لهود ادلول العربية ال خرى

جّمع جزائري للغة ال مازيغية دلى  1ية م  خالل املادة كام ّت ترس مي ال مازيغ  مكرر واس تحداث م 

رئيس امجلهورية ي لكَّف بتوفري الرشوط الالزمة لرتقية هذه اللغة ابعتبارها ا حدى مكوانت لهويّة 

فريقيا، واليت رضبت جذورها يف معق 0552الوطنية اليت نّص علهيا دس تور  م، ورمزا لسّكن شامل ا 

اس تطاعت أ ن تثب ت يف وجه احلضارات اليت مّرت عىل املغرب الكبري، وسوف تسرتجع التارخي، و 

 .مّكنهتا واعتبارها بفضل هذا الرتس مي

 الشعب: الفصل الثاني

ضافة بعض الفقرات تتعلق برتقية العداةل الاجامتعية ومراعاة اب   11لقد مّس التعديل املادة 

متنوع يأ خذ بعني الاعتبار لك القدرات  داصعىل بناء اقتالتوازن اجلهوي يف جمال التمنية، والتشجيع 

اليت تتوفر علهيا البالد دون الاعامتد عىل اقتصاد الريع؛ كام أ ضيف ا ىل الفقرة ال خرية بعض أ شّكل 

 .التالعب اكلرشوة والتجارة غري املرشوعة والتعسف
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 الدولة: الفصل الثالث

لهيا فقرة أ خرى  01ديل املادة وم  أ جل تكريس مبدأ  الفصل بني السلطات ّت تع وأ ضيفت ا 

تمتثل يف تفعيل دور امجلاعات احمللية وتشجيع ادلوةل لّلميقراطية التسامهية عىل مس توى هذه 

 .امجلاعات

دراج املادة  07كام عرفت املادة  مكرر واليت تتضم  ترش يداس تعامل  07تعديال ابل ضافة يمتثّل يف ا 

صاحل ال جيال القادمة، وحامية ادلوةل لل رايض الفالحية اليت تشهد املوارد الطبيعية واحلفاظ علهيا ل

  .لال مسنت املسلح غزوا رهيب

 .كام حتم  ادلول ال مالك العمومية للمياه واملمتثةّل يف مياه السدود، املياه املعدنية واجلوفية

ضافة تمتثل يف توس يع دائرة الترصحي ابملمتل 50ا املاّدة أ مّ  ّكت ا ىل أ عضاء اجمللس فعرفت يه ال خرى ا 

 .احمللّيون، أ و املعينون يف وظائف سامية يف ادلوةل املنتخبون الوطنية، الهيئات الشعيب الوطين،

ضافة املادة  51وقد مس التعديل املادة  مكرر اليت تتضم  الاهامتم والعناية ابملواطنني اجلزائريني  51اب 

طار احرتام القانون ادلويل والتفاقيات املقميني يف اخلارج، وذكل حبامية حقوقهم ورعاية  مصاحلهم يف ا 

 .ادلولية مع البّلان املضيفة وكذا الترشيعيني الوطين ال جنيب

وتنص الفقرة الثانية م  أ ن ادلوةل تسهر عىل احلفاظ عىل هوية املواطنني املقميني يف اخلارج، وتعزيز 

تمنية بّلمه ال صّل، خاّصة أ ثناء ال زمات ارتباطهم ابلوط  وال مة، وتعبئهتم م  أ جل مسامههتم يف 

 .املتعّددة اجلوانب اليت تعصف ابلبالد

 احلقوق واحلريات: الفصل الرابع

لت املادة  اليت  5مكرر  10والتعديل احلايل م  خالل املادة  5111ال وىل عام : مرتني 10ع ّد 

بني الرجال والنساء يف سوق  ت قحم املرأ ة يف سوق التشغيل حيث تسع  ادلوةل ا ىل ترقية املناصفة

جاء دور ترقية املرأ ة يف مناصب املسؤولية  ،العمل بعد متثيل املرأ ة يف اجملالس املنتخبة الوطنية واحمللية

هذه الرتقيات املتوالية للمرأ ة تؤّدي حامت ا ىل  .يف الهيئات وال دارات العمومية وعىل مس توى املؤسسات

 .تدعمي اجملمتع ال نويث

مّكنة مرموقة ابعتباره قوة حية يف بناء الوط  حيث  1مكرر 1الش باب م  خالل املاّدة  كام تبّوأ  

تسهر ادلوةل عىل توفري اجلو املناسب ولك الرشوط الكفيةل بتمنية قدراته وتفجري طاقاته ابعتباره 

 .م  أ فراد اجملمتع¾ يشلك 
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ضافة فقرة ا ىل املادة  طار تتعلّق بتصّدي القانون للمعامةل القا 11ا  نسانية أ و املهنية، يف ا  س ية أ و الالا 

 .حماربة العنف بلّك أ شّكهل

طار قلّيات ادلينية، أ ضيفت فقرة اثنية ا ىل املادة  ادة والشعائر ادلينيةبحّرية ممارسة الع  ويف ا   12لل 

طار احرتام القانون  .لضامن هذه املامرسة يف ا 

، حيث نصت عىل حرية الاستامثر والتجارة لكيا17وتشجيعا للقطاع اخلاص أ ما فقد ت تعديل املادة 

مع سه ر ادلوةل عىل توفري مناخ مناسب والتشجيع م  ازدهار املؤسسات خدمة للتمنية  املعرتف هبا،

الشامةل، كام تكفل ادلوةل تنظمي وضبط السوق مع حامية حقوق املس هتكل ع  طريق القانون اذلي 

 .وهذا يف ا طار ا جياد موارد أ خرى خارج احملروقاتمينع أ يضا الاحتّكر واملنافسة غري الزنُّية، 

تتضم  ال وىل حرية البحث ال اكدمي  والبحث العلم  الذلي   1/1 11كام أ ضيفت فقراتن ا ىل املادة 

 .لتمنية املس تدامةل رتقية البحث العلم  وتمثينه خدمة لأ ما الثانية فتتضم  سع  ادلوةل . يضمهنام القانون

مكرر تنص عىل احلق يف الثقافة للمواط   11يف نفس الس ياق أ ضيفت املادة وتمكةل لهذه املادة، و

يضمنه القانون، وحامية ادلوةل للرتاث الثقايف بشقّيه املادي واملعنوي وتعمل عىل احملافظة عليه كبعد 

 .حضاري للهويّة الوطنية

ل بأ مر معلل م   تتضم  ال وىل عدم املساس ابحلقوق الشخصية 15كام أ ضيفت فقراتن ا ىل املادة  ا 

السلطة القضائية، أ ما الثانية فتنص عىل حامية ال شخاص الطبيعيني يف جمال معاجلة املعطيات ذات 

 .الطابع الشخيص ابلوسائل املعلوماتية

مكرر عىل حرية التظاهر السلم   10م  جمال احلرايت، حيث نصت املادة  10وّسع تعديل املادة 

 .لتقديرية واملالمئة للجهات ال دارية املعنيةللمواط ، ولك  تبق  السلطة ا

فوّسعت يه ال خرى يف هامش احلرية ابلنس بة للصحافة مبختلف مكوانهتا يف  5مكرر 10أ ما املادة 

 .حدود عدم املساس بكرامة الغري وحّرايهتم وحقوقهم، ورفع عقوبة جنحة الصحافة

 .مكرر 15أ لمّيس املادة  طمة وتداولها رش فتنص عىل ضامن احلصول عىل املعلو  1مكرر 10وأ ما املادة 

ن تعديل املادة   .مكرر 15زاد م  حقوق وحرايت ال حزاب الس ياس ية م  خالل املادة  15ا 

م  خالل التعديل ما يه ا ل حرص  11 17، (مكرر 12) 12، 11وأ ما ال ضافات اليت مست املواد 

 .تفسريات اخملتلفةللتأ ويل وال  وضبط منطوق ومعىن لك مادة حىت ل تكون حمال

ابلنس بة لتويل املناصب واملسؤوليات العليا يف ادلوةل والوظائف الس ياس ية فقد ت ضبطها م  خالل 

 .، واشرتاط المتتع ابجلنس ية اجلزائرية دون سواها20تعديل املادة 

يندرج يف ا طار التكفل ـ م  الناحية  21، 22، (5مكرر  21مكرر،  21) 21وأ ن تعديل املواد 

جامتعية ـ ابلفئات احملرومة واملعوّزة والفئات الضعيفة ذات الاحتياجات اخلاصة والطفوةل املسعفة الا
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وال شخاص املس نني، وكذا حامية البيئة وضامن حقوق الطفل وحاميهتا، وتسليط عقوابت صارمة ضّد 

 .لك م  ميارس العنف عليه

 الواجبات: الفصل اخلامس

نّ  ابملساواة يف أ داء الرضيبة  يتعلّق ـ ابلنس بة لل وىل ـ 21/22 تعديل اذلي طال املاّدتنيال  ا 

أ ما  .دون اللجوء ا ىل التحايل اذلي يعاقب عليه القانون وكذا الهترب اجلبايئ وهتريب رؤوس ال موال

 .ابلنس بة للثانية، فيوجب عىل الآابء حتت طائةل املتابعات تربية ال بناء وعىل ال بناء الطاعة وال حسان

 تنظيم السلطات: لثانيالباب ا

 السلطة التنفيذية: الفصل األول

ّل رجوع ا ىل حاةل ما قبل تعديل  ّن التعديل احلايل اذلي يتعلّق ابلسلطة التنفيذية ما هو ا  ا 

م مع الاحتفاظ مبصطلح الوزير ال ول بدل م  رئيس احلكومة، وخمطط معل احلكومة بدل م  5111

لغاء عبارة ينفّ ذ الوزير 5111يف تعديل  برانمج احلكومة، مع العّل أ نه ورد م عبارة خمطط معهل، وا 

 :كام يّل 75م  املادة  1ال ول برانمج رئيس امجلهورية، واستبدالها بصياغة الفقرة 

دُّ احلكومة خمطط معلها وتعرضه يف جملس الوزراء، بدل م  أ ن يضبط الوزير ال ول خمطط معهل " ت ع 

 ".زراءلتنفيذه، ويعرضه يف جملس الو 

خمّطط : "، بـ"خمّطط معهل  : "عىل مضاميهنا، عدا استبدال عبارة 15، 10، 11حافظت لّك م  املواد 

 .لضامن انسجام املواد" معل احلكومة

مكرر واليت تسمح للوزير ال ول برئاسة اجامتعات احلكومة بدل  5فقد أ ضيفت لها الفقرة  12أ ما املادة 

لغاؤه يف تعديل م  رئاسة جملس احلكومة اذلي ت  موافقة رئيس " :م، كام أ سقط التعديل عبارة5111ا 

عند توقيع الوزير ال ّولللمراس مي التنفيذية وهذا دليل عىل توس يع صالحياته، أ ي العودة ا ىل " امجلهورية

 .م5111ادلس تور ما قبل تعديل 

 21ىل أ قصاها ـ م  فقد حافظت عىل مضموهنا، عدا رفع مدة تويل رئيس جملس ال مة ا   11أ ما املادة 

حاطة ابحلالت املتوقع حدوهثا  15بيامن اكنت املادة . نفس املادة 2يوما ـ مض  الفقرة  51يوما ا ىل  أ كرث ا 

ل يف حاةل حصول مانع  يف املس تقبل خالل الرتحش لالنتخاابت الرئاس ية، حيث ل ميك  حسب الرتحش ا 

اة املرتحش املعين، بعد أ ن ينال الرتش يح موافقة خطري ي ثبته اجمللس ادلس توري قانوان أ و يف حاةل وف

 .اجمللس ادلس توري
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املاّدة مل تعاجل حاةل الانسحاب ال رادي ل حد املرتحشني أ و أ كرث يف ادلور ال ّول، فف  الانتخاابت 

جراء ادلور 0555الرئاس ية املنظمة س نة  م، انسحب املرتحشون م  املنافسة وبق  مرحش واحد، وت ا 

نحت أ صوات ال ول م  الا عادهتا م  جديد، واعتبار الانسحاب مبثابة املشاركة، وم  نتخاابت دون ا 

. ابل غلبية املطلقة يف ادلور ال ول" عبد العزيز بوتفليقة"للمنسحبني، وقد فاز املرتحش املتبق  الس يد 

ليه م  املس تقبل، بيامن مل تأ خذ املادة يف احلس بان  ميك  اعتبار هذا السلوك عرفا دس توراي يلجا ا 

ل يف حاةل وفاة أ حد املرتحشني  انسحاب أ حد املرتحشني يف ادلور الثاين وتس متر العملية الانتخابية ا 

آنذاك ي عل  اجمللس ادلس توري وجوب القيام بلّك العمليات  لّلور الثاين أ و تعرضه ملانع رشع ، أ

آجال تنظمي انتخا. الانتخابية م  جديد مبا فهيا ادلور ال ول يوما يف  21ابت جديدة ملدة أ قصاها وي مّدد أ

ويس متر رئيس امجلهورية القامئ أ و رئيس ادلوةل بتأ دية هماّمه ا ىل غاية أ داء رئيس . هذه احلاةل ال خرية

ب الميني ادلس تورية  .امجلهورية امل نتخ 

عالن الطوارئ أ و احلصار ملدة معينة بعد اجامتع اجمللس ال عىل  يستشري رئيس امجلهورية يف حاةل ا 

لل م  لك م  رئيس جملس ال مة، ورئيس اجمللس الشعيب الوطين، والوزير ال ول ورئيس اجمللس 

عيت ال ولوية يف الاستشارة فقط أ ثناء تعديل املادة  ، ونفس اليشء يف احلاةل 50ادلس توري وقد ر 

ذا اكنت البالد همددة خبطر دامهأ و حاةل وقوععدوان فعّل أ و وشك وقوعه، م ع عدم الاس تثنائية ا 

 (.52، 51كام جاء يف املواد )استشارة الوزير 

يف حاةل التعبئة العامة يكتف  رئيس امجلهورية ابستشارة رئيس جملس ال مة  51كام أ ن تعديل املادة 

 .أ ول مث رئيس اجمللس الشعيب الوطين دون سوامه بعد الاس امتع ا ىل اجمللس ال عىل لل م 

 :ويه 71هورية فقد أ ضاف التعديل رشوطا أ خرى ا ىل املادة أ ما ابلنس بة للرتحش ملنصب رئيس امجل 

 .مل يتجنس املرتحش جبنس ية أ جنبية -

 .يثبت اجلنس ية اجلزائرية ال صلية لل ب وال م -

 .يثبت أ ن زوجه يمتتع ابجلنس ية اجلزائرية ال صلية فقط -

قامة دامئة ابجلزائر دون سواها ملدة عرش  - يداع الرتحشس نوات عىل ال قل قب( 01)يثبت ا   .ل ا 

برشوط تتعلق جبزأ رة الانتخاب لرئاسة امجلهورية والولء للوط  رمغ أ ن  71هذا التعديل ضبط املادة 

بعض هذه الرشوط متس ابحلقوق واحلرايت مك  جتنس جبنس ية أ جنبية وأ راد أ ن ينتخب لرئاسة 

حش ملنصب رئاسة امجلهورية فال حيق هل ذكل، ونفس اليشء ابلنس بة للشخص اذلي يريد أ ن يرت

قامة دامئة ومس مترة  س نوات عىل ال قل فل   01يف اجلزائر مدة ( دون انقطاع)امجلهورية ومل يثبت ا 

 .أ خرى مبوجب القانون العضوي د رشوطدَّ كام حت   .ي كتب هل ذكل
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ىل أ نه ميك  جتديد انتخاب رئيس امجلهورية مرة واحدة أ   71تشري املادة  ي املعدةل يف فقرهتا الثانية ا 

 .ل كرث م  واحدة م اليت تسد الباب أ مام فتح العهدات5111الرجوع ا ىل املادة قبل تعديل 

 77يضطلع رئيس امجلهورية املنتخب هبذه الصفة ابلسلطات والصالحيات اليت تتضمهنا املادة 

قبل التعديل بسلطات وصالحيات أ خرى أ ثناء تعديل املادتني املذكورتني كتعيني الرئيس ال ول  71و

وتعيني يف وظائف قضائية أ خرى حيددها قانون عضوي ( 71مكرر م  املادة  1الفقرة )للمحمكة العليا 

وميك  أ ن (. 77املعدةل م  املادة  2الفقرة )كام ي عنيَّ الوزير ال ول بعد استشارة ال غلبية الربملانية. لحقا

تكنوقراطيا، ل ن الاستشارة غري  يكون الوزير ال ول م  ال غلبية كام ميك  أ ن يكون م  ال قلية، أ و

لز مة لرئيس امجلهورية، وعىل اعتبار أ ن النظام الس يايس اجلزائري نظام رئايس مغلق  .م 

 السلطة التشريعية: الفصل الثاني

مكرر حقوق أ كرث للمعارضة الربملانية متكهنا م  املشاركة الفعلية يف ال شغال  55متنح املادة 

 .ياس ية، وهذا يعترب مكس با يضاف ا ىل املّكسب السابقةالربملانية ويف احلياة الس  

النائب أ و عضو جملس ال مة املشاركة يف أ شغال  011مكرر املضافة ا ىل املادة  011كام تلزم املادة 

 .اللجان ويف اجللسات العامة ابلتفرغ لكيا ملامرسة عهدته، حتت طائةل العقوابت املطّبقة يف حاةل الغياب

حّدا للتجوال احلزيب حيث جيرد  011املضافة أ يضا ا ىل املادة  5مكرر  011كام تضع املادة 

عا الانامتء  املنتخب يف اجمللس الشعيب الوطين أ و جملس ال مة املنمت  ا ىل حزب س يايس اذلي ي غرّي  طو 

اذلي أ نتخب عىل أ ساسه م  عهدته الانتخابية بقوة القانون، وهذا يساعد عىل اس تقرار ال حزاب 

لغاء وم  مثة  ذ ما اقرتن هذا ال جراء بتعديل قانون الانتخاابت وا  تفعيل العمل الس يايس وخصوصا ا 

نظام الاقرتاع النس يب، أ ي الانتخاب عىل قامئة واستبداهل بنظام الانتخاب الفردي، وذكل م  أ جل 

 .وضع حد للتجوال احلزيب م  لهة والقضاء عىل الفساد املايل عىل مس توى ال حزاب

س ادلس توري هذا الشغور بعد ا خطاره م  رئيس الغرفة املعنية، وي س تخلف طبقا للترشيع ويعل  اجملل

 .بيامن حيتفظ النائب اذلي اس تقال م  حزبه أ و ُأبعد منه بعهدته وبصفته انئب مس تقل. املعمول به

الس متثيل لك ولية مبقعدي  م  بني أ عضاء اجملالس الشعبية البّلية وأ عضاء اجمل 010حددت املادة 

غفال أ و ا سقاط عدد أ عضاء جملس ال مة م  املادة نفسها(اجملالس احمللية )الشعبية الولئية،   .، وا 

مّكنية لك جلنة دامئة م  جلان الغرفتني تشكيل  007لقد ت ا ضافة فقرتني ا ىل املادة  تتعلق ال وىل اب 

طار الا عالمية مؤقتة حول موضوع معني أ و وضع معني وهذا يدخل يف ا  س تعالمات واحلصول بعثة ا 
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أ ن حيدد النظام ادلاخّل للك غرفة م  الغرفتني لل حّكم اليت : عىل املعلومة، أ ما الثانية فتنص عىل

 .ختضع لها البعثة ال عالمية حىت تكتسب صبغة قانونية

أ شهر عىل  01فقد اخترص اجامتع الربملان يف دورة عادية واحدة لك س نة مدهتا  001أ ّما تعديل املادة 

أ شهر مع حتديد اليوم والشهر الذلي  تبتدئ فهيا ادلورة مع  1قل بدل م  دورتني مدة لك مهنا ال  

مّكنية متديدها ل ايم معدودة م  أ جل اس تكامل جدول ال عامل وذكل بطلب م  الوزير ال ول  .ا 

يف حق املبادرة ابلقوانني ا ىل أ عضاء جملس ال مة بنفس الكيفية  005لقد وسع تعديل املادة 

املنصوص علهيا ابلنس بة لنواب اجمللس الشعيب الوطين ولك  يف املسائل والقضااي املنصوص علهيا يف 

قلمي   005املادة  قلمي والتقس مي ال  مكرر واخلاصة مبشاريع القوانني املتعلقة ابلتنظمي احملّل وهتيئة ال 

 .مكتب جملس ال مة وتودع يف

شّكلية يف حاةل حدوث خالف بني الغرفتني حول اليت أ اثرت ا   051امتد التعديل ا ىل املادة 

مكرر مع التسوية يف املصادقة عىل القوانني  005نص ما، وقد أ خذت بعني الاعتبار مضمون املادة 

العادية والعضوية بني اجمللس الشعيب الوطين وجملس ال مة، حيث اعمتدت طريقة املصادقة عىل 

لس الشعيب الوطين بدل م  الطريقة املعمتدة يف جملس ال مة القوانني املذكورة الطريقة املتبعة يف اجمل

 . واليت اكنت تتطلب ا جراءات خاصة

كام حتدد املادة مدة اقرتاح نص يتعلق ابل حّكم حمل اخلالف م  قبل جلنة املتساوية ال عضاء ومدة 

هناء املناقشة بـ  ص يف حاةل اس مترار وكام أ ن املادة مل تنص عىل حسب الن. يوما يف لكتا احلالتني 02ا 

ما أ ن يأ خذ اجمللس الشعيب الوطين ابلنص اذلي اعمتدته اللجنة : اخلالف بل جلأ ت ا ىل حلني ا 

ذا تعذر ذكل ابلنص ال خري اذلي صوت عليه اجمللس الشعيب الوطين وذكل  املتساوية ال عضاء، أ و ا 

عدم تصويت اجمللس بطلب احلكومة م  اجمللس الشعيب الوطين، ولك  تثور ال شّكلية يف حاةل 

 .الشعيب الوطنيعىل النص ال خري

 .وي سحب النص يف حاةل عدم ا خطار احلكومة اجمللس الشعيب الوطين وليس نتيجة اس مترار اخلالف

ضافة بعض ال طراف أ و بعض املسائل املس تجدة  أ ما ابلنس بة لبقية املوادفقد ضبطها املرشع اب 

تتعلق ابل جوبة عىل ال س ئةل  011ضيفت فقرة ا ىل املادة كام أ  . أ و حتديد املدة أ و سد بعض النقائص

 .الشفوية للنواب وأ عضاء جملس ال مة

 السلطة القضائية: الفصل الثالث

طار الفصل   ن التعديل مّس العديد م  املواد حيث يتعلق بتكريس اس تقاللية القضاء يف ا   ا 
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عطاء ضامانت أ كرث للمهتم وادلفاع وكذكل ض قايض )امانت وحامية أ كرث للقايض بني السلطات ومهنا ا 

 .ومتتع اجمللس ال عىل للقضاء ابلس تقاللية املالية وال دارية( احلمك

 الرقابة ومراقبة االنتخابات: الباب الثالث

 واملؤسسات االستشارية

 الرقابة: الفصل األول

نشاء جلنة حتقيق م  الربملان يف قضااي أ و وقا 020أ ضيفت فقرة ا ىل املادة   ئع تكون حتظر ا 

جراء قضايئ أ ي تكريس جزيئ للفصل بني السلطات يف هذا ال طار  021وأ ن تعديل املادة . حمل ا 

لهيا تتعلق ال وىل بنظر اجمللس ادلس توري ل املادة أ كرث ويضيف فقرات ا  يف جوهر الطعون حول  ي فّص 

عالن. النتاجئ املؤقتة لالنتخاابت الرئاس ية والترشيعية بعد الفصل يف  النتاجئ الهنائية أ ما الثانية فتتعلق اب 

 .وأ ما الثالثة فتنص عىل اس تقاللية اجمللس ادلس توري ال دارية واملالية. الطعون

 05أ عضاء ا ىل  5عىل تشكيةل اجمللس ادلس توري ورفع العدد م   012كام نّص تعديل املادة 

ضافة الميني  س نوات مع 1س نوات ا ىل  2عضوا مع اس تحداث انئب الرئيس ورفع مدة العهدة م   ا 

 . وتأ دية أ عضاء اجمللس هل أ مام رئيس امجلهورية قبل الرشوع يف هماهمم مع نص الميني

مكرر فتحدد الرشوط الواجب توافرها يف عضو اجمللس ادلس توري،  021أ ما املادة املضافة 

س توري يف املضافة ا ىل احلصانة القضائية اليت يمتتع هبا عضو اجمللس ادل 5مكرر  021كام تنص املادة 

 .املسائل اجلزائية

 م  دائرة ا خطار اجمللس ادلس توري أ ثناء تعديلها حيث ميك  ذكل 022املادة  وقد وّسعت

عضوا م  جملس ال مة كام ميك  ا خطار اجمللس ادلس توري ابدلفع بعدم  11انئبا أ و  21ع  طريق 

 .مكرر املضافة 022ادلس تورية اذلي تضمنه املادة 

 .دد اليت يعط  فهيا اجمللس ادلس توري رأ يه بعد التعديلامل 027حتدد املادة 

املعدةل أ ن النص الترشيع  أ و التنظمي  غري ادلس توري يفقد أ ثره ابتداء م  يوم قرار  025وت عترب املادة 

آراء اجمللس ادلس توري وقراراته هنائية وملزمة مجليع السلطات  .اجمللس ادلس توري، كام ت عترب املادة أ ن أ

املتعلقة مبجلس احملاس بة للفقرة ال وىل مهنا مراقبة رؤوس ال موال  071يل املادة يضيف تعد

تتعلّق مبسامهة جملس احملاس بة يف تطوير احلمك  التجارية التابعة لّلوةل، كام يضيف التعديل فقرة أ خرى

الس نوي اذلي  الراشد والشفافية يف تس يري ال موال العمومية، كام يضيف ا ىل الفقرة الثالثة رفع التقرير
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يعده جملس احملاس بة ا ىل رئيس جملس ال مة ورئيس اجمللس الشعيب الوطين والوزير ال ول، وخيمت 

 .التعديل الفقرة الرابعة بعالقات جملس احملاس بة ابلهيالك ال خرى يف ادلوةل امللكفة ابلرقابة والتفتيش

ّن جملس احملاس بة وليد التعديل الثاين لّلس تور  واكن  0511يف س نة ( م0572دس تور عام )ا 

آنذاك يف  قامة نوع م  الشفافية والزناهة يف تس يري ال موال العمومية، كام أ ن التعديل يندرج أ الهدف ا 

آلية لرتجيح كفة الرصاع القامئ بني اجلناحني يف السلطة، اجلناح احملافظ عىل هنج اخلط  حداث أ طار ا  ا 

بتصفية  ، وتفعيل جملس احملاس بة ح الاقتصاديالانفتانظام الاشرتايك واجلناح ال صاليح عىل خط 

ّدت همامه بعد ذكل  .عنارص اجلناح احملافظ، ومج 

ّن التعديل احلايل سوف يعط  نفسا جديدا جمللس احملاس بة يف تكريس احلّكمة والشفافية  ا 

 .بصورة نسبية يف تس يري ال موال العمومية والوقاية م  الفساد املايل

 ة االنتخاباتمراقب: الفصل األول مكرر

مكرر اليت تلزم السلطات العمومية امللكفة بتنظمي الانتخاابت  071التعديل يضيف املادة  

ا جراءها يف جو م  الشفافية والزناهة، وذكل بوضع حتت ترصف املرحشني قامئة الناخبني عند لك 

 .معلية انتخابية

نشاء هيئة عليا مس ت  قةل ملراقبة الانتخاابت كام حرصت السلطة التأ سيس ية املنشأ ة عىل ا 

املضافة، ويرتأ س الهيئة خشصية وطنية يعنهيا رئيس  5مكرر  071مبناس بة اقرتاح التعديل مض  املادة 

امجلهورية بعد استشارة ال حزاب الس ياس ية، مدمعة بلجنة دامئة تسهر عىل ال رشاف عىل معليات 

عد صياغهتا لتحسني النصوص الترشيعية مراجعة ال دارة للقوامئ الانتخابية وعىل تقدمي التوصيات ب

والتنظميية اليت حتمك العمليات الانتخابية، وعىل تنظمي دورات تكوينية لفائدة ال حزاب الس ياس ية 

 .حول مراقبة الانتخاابت وطريقة حترير الطعون

ويعيهنم تتكون الهيئة العليا ملراقبة الانتخاابت بشلك متساو م  قضاة يقرتهحم اجمللس ال عىل للقضاء 

 .رئيس امجلهورية، وم  كفاءات مس تقةل يمت اختيارها م  مض  أ فراد اجملمتع املدين يعيهنا رئيس امجلهورية

وتسهر الهيئة العليا عىل شفافية الانتخاابت الرئاس ية والترشيعية واحمللية ونزاههتا، منذ 

عالن النتاجئ املؤقتة  .اس تدعاء الهيئة الناخبة حىت ا 

ّن استشارة ال   حزاب يف هذه الهيئة العليا ـ يف رأ ينا ـ يضف  علهيا مصداقية أ كرث، وحبّذا لو ا 

 .ّت اعامتد طريقة انتخاب ال عضاء بدل تعييهنم
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 املؤسسات االستشارية: الفصل الثاني

اليت تتضّم  تأ سيس جملس وطين حلقوق الانسان يوضع دلى  0-071أ ضاف التعديل املاّدة 

 .لس تقاللية ال دارية واملاليةرئيس امجلهورية، ويمتتّع اب

نذار املبكّر والتقيمي يف جمال احرتام حقوق الانسان، ويتكفّل بدراسة  يتوىّل اجمللس همّمة املراقبة وال 

جراء مناسب يف هذا اليت يعايهن ال نسانلّك حالت انهتاك حقوق  ا أ و تبلّغ ا ىل علمه، ويقوم بلّك ا 

ذا اقتىض ال مر عىل اجلهات القضائية الشأ ن، ويعرض نتاجئ حتقيقاته عىل ال  سلطات ال دارية املعنية، وا 

اخملتّصة، زايدة عىل ما س بق يبادر اجمللس بأ عامل التحسيس وال عالن والتصال لرتقية حقوق 

آراء واقرتاحات وتوصيات تتعلق برتقية حقوق الانسان وحاميهتا  .الانسان، كام يبدي أ

 .يس امجلهورية، وللربملان والوزير ال ول، وينرشه أ يضايعد اجمللس تقريرا س نواي يرفعه لرئ 

أ ّما ابلنس بة لتشكيةل اجمللس وكيفية تعيني أ عضائه والقواعد املتعلقة بتنظميه وسريه فتحّدد ع  طريق 

 .القانون لحقا

ابلرمغ م  وجود هيئات وجلان حلقوق الانسان، حكومية اكنت أ و غري حكومية، عىل املس توى 

ط صورة مقبوةل دلى املنظامت ادلولية، حيث اكنت تقارير هذه ال خرية سوداء ع  الوطين مل ت ع

ّل أ ّن هذا اجمللس سوف يعط  صورة حس نة ع  حقوق الانسان للرأ ي  حقوق الانسان يف اجلزائر؛ ا 

آة عاكسة للقانون ادلويل  .العام ادلويل ابعتبار دسرتته يف القانون ادلاخّل اذلي يعترب مرأ

، وهو هيئة 1-071التعديل ا حداث جملس أ عىل للش باب اذلي تتضّمنه املاّدة كام جاء يف  

استشارية توضع دلى رئيس امجلهورية، يضّم اجمللس ممثلني ع  الش باب وممثلني ع  احلكومة وع  

املس تحدثة أ ّن اجمللس ال عىل  1-071املؤسسات العمومية امللكّفة بشؤون الش باب، وتضيف املاّدة 

آراء وت وصيات حول املسائل املتعلقة حباجات الش باب وازدهاره يف اجملال الاجامتع  يقّدم أ

والاقتصادي والثقايف والراييض كام يسامه اجمللس يف ترقية القمي والوطنية والضمري الوطين واحلّس 

 .املدين والتضام  الاجامتع  يف أ وساط الش باب

ليه أ ن هذا اجمللس اكن قامئا وأ نش ليامني "ئ يف عهد الرئيس السابق ومما جتدر ال شارة ا 

حياؤه م  جديد ليكون منربا للش باب  "عبد العزيز بوتفليقة"وأ لغ  مبج ء الرئيس احلايل  "زروال وت ا 

 .م  أ جل طرح انشغالته ورغباته وفضاء لضامن تالمحه وتضامنه وبعث الضمري الوطين واحلس املدين

ّن الهيئة الوطنية للوقاية م  الفساد ومّكف   10-12ته موجودة عىل الورق ونّص القانون ا 

نشاء هذه الهيئة، وم  خالل هذا القانون ويف مواده م   املتعلق ابلوقاية م  الفساد ومّكفته عىل ا 
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، بني لنا املرشع النظام القانوين للهيئة وتدابري اس تقاللها، هماهما، وعالقة الهيئة ابلسلطة 51ا ىل  07

ل أ هنا مل جتسد يف امليدان وأ ن . الهيئة وتنظميها وكيفية سريها للتنظمي القضائية، اتراك مسأ ةل تشكيل ا 

سوف يعط  لها نفسا وتفعيال للوقاية م  الفساد املايل  2-071و 2-071دسرتهتا وختصص مادتني لها 

ومّكفته، وذلكبالتنس يق مع جملس احملاس بة وادليوان املركزي لقمع الفساد واملرصد الوطين ملّكفته 

 .ساد وغريهاالف 

كام أ ّن اجمللس الوطين الاقتصادي والاجامتع  اكن موجودا عىل أ رض الواقع واذلي يعترب 

طارا للحوار والتشاور والاقرتاح يف اجملالني الاقتصادي والاجامتع  اكن يتحرك وينشط يف هذا  ا 

ّل أ ن دسرتته سوف  (م5102تعديل )م  خالل تعديل ادلس تور  الس ياق ولك  بدون مردودا، ا 

نعاش الاقتصاد الوطين وموالهة ال زمات اليت تعيشها اجلزائر  .يفعل هذا اجمللس ويسامه يف ا 

 . مض  املواد املتعلقة ابجملالس والهيئات املس تحدثة 1-071و 7-071وقد خصصت هل املادتني 

وذكل 01-071و 5-071أ نشأ  التعديل جملسا وطنيا للبحث العلم  والتكنولويج مض  املاّدتني 

م  أ جل ترقية البحث العلم  وتمنية وتطوير القدرات يف جمال البحث لفائدة الاقتصاد الوطين يف 

طار التمنية املس تدامة وذكل بتفتح اجلامعة عىل القطاع الصناع  والفاليح  .ا 

 .أ ما تشكيل اجمللس وتنظميه فيحددها القانون

 التعديل الدستوري: الباب الرابع

عادة انتخاب رئيس امجلهورية مرة اب   071مس التعديل املادة   ضافة الفقرة الثامنة واملتعلقة اب 

 .واحدة فقط مض  هذه املادة الصامء

ن التعديل السابق ميّس  ـ تأ كيدا ملا س بقـ مادة وخيتلف م  مادة ا ىل أ خرى مفهنا ما  005ا 

امه يف مّسهالتعديلبشلك طفيف أ و سطح ، وضب طها بشلك منطق ،ومهناما عرف تعديال معيقات س

  .حتسني مضمون ادلس تور

 :ويف هذه الس ياق نقرتح ما يّل

 أ ن يدرج اجمللس ال عىل للغة العربية مض  املؤسسات الاستشارية -

دراج اجملمع اجلزائري للغة ال مازيغية مض  نفس الس ياق -  .ا 

عداد دس تور جديد، ل ّن هذا التعديل قد مس معظم املواد وابلتايل ل يصلح أ ن يكون ت - عديال ا 

".عبد العزيز بوتفليقة"م، بل دس تورا جديدا حيمل بصامت الرئيس 0552دلس تور 



 

 

 ملخص 

فراد، األالعالقات بني و احلكم تنظيمأساس  القدمية اجملتمعاتيف تقاليد العراف واأل كانت

 ئعشرائع، تلك الشراالقوانني وبدأ ظهور الوظهور املدن واملمالك القدمية مع تطور هذه اجملتمعات و

أشكال احلكم  تتعرض إىل دون أنلكثري من جوانب احلياة االجتماعية آنذاك، ا اليت عاجلت

ـ كما يف بعض  من طبيعة إهلية يعتربونها أو يؤّلهون أنفسهموصالحيات احلكام الذين كانوا 

تطورت  الشرقية، يف اجملتمعات واإلمرباطوريات القدمية ةالدول ، ومع نشوءاحلضارات القدمية ـ

فرتّتب على ذلك بداية ظهور الدساتري اليت بلغ عددها  .ب احلكمنبعض جوا متّس وبدأت لقواننيا

دستور  ، ولكن أّولعن دول اإلغريق مجعهارسطو أ يقال أّن ادستور 021ـ حسب بعض الروايات ـ 

 .قبل امليالد 255 سنة بل صولون يف أثيناضع من ِقُو كان قدفعلي 

احلكام أّن الشعب هو مصدر السلطات، و عترب أّندميقراطية اليت َتللاليونانيون  أّسسوهكذا 

كما عرف اجملتمع الروماني أيضا . دولة الدميقراطيةللأثينا رمزا  أمام الشعب، وأصبحت ولونؤمس

 .تطورا كبريا يف إطار احلياة السياسية

، االت احلياةتطورا كبريا يف خمتلف جم الدول األوروبية عرفتفقد العصور احلديثة أّما يف 

ثّم ، 02 القرن يفإلصالح الديين اعصر مرورا ب 01القرن  ابتداء مناحلياة السياسية،  مبا فيها جمال

، أين ظهرت أفكار وتصورات 01عصر التنوير يف القرن ووصوال إىل  02عصر النهضة يف القرن 

 ت احلكام ودور الشعبأشكال احلكم وصالحياونظريات حول مواضيع السلطة السياسية املتمّثلة يف 

 .يف ذلك

اليت  "جاك روسونظرية جان و"، "جون لوكنظرية "، "هوبز نظرية توماس"هذه النظريات  وأبرز

 (.الدستور)ساهمت يف إنشاء الدولة وإسناد السلطة وتنظيم احلكم 



 

 

مام تغيري صالحيات احلكام الحقا، وذلك أة فتحت اجملال كانت نظرية هوبز خطوة كبرية وهاّمف

، (أو الدستور)السياسي  األرض، كما جاءت نظرية لوك بالعقد بإنزال مصدر السلطة من السماء إىل

حيث تصبح فيه السلطة وديعة لدى احلاكم، يؤمتن عليها ملصلحة الشعب الذي حيق له سحبها 

 س الفرد الذيّدقفُت (نظرية العقد االجتماعي) ا نظرية روسوأّم ،إيداعها لدى حاكم أخر منه أو

قد كانت هذه النظرية در السيادة ومالكها، وصوتعترب الشعب م ،ة العامةراديساهم يف تكوين اإل

، الدميقراطية يف الغرب األنظمة إرساءيف  م0715والثورة الفرنسية  ثورة االجنليزمن كل مصدر إهلام ل

فرنسا يف ذلك، حيث ، رغم أّن إجنلرتا سبقت ة يف فرنساأول وثيقة دستورية هاّممّما أّدى إىل ظهور 

 إاّل؛ اليت قيدت بعض تصرفات امللك "العهد األعظم"وهي  م0502تعود أول وثيقة دستورية إىل عام 

وهكذا  ...م0717عام الذي ظهر  دستور الواليات املتحدةهو أول دستور مكتوب باملعنى احلديث  أّن

 .دول العامل ينتشر عرباحلراك الدستوري  أبد

م الذي نّظ" صحيفة املدينة: "بـاملعروف هلا و الم يف املدينة املنورة أول دستورعرفت دولة اإلسوقد 

 .لدولة اإلسالميةاة هي دستور علشري، وتبقى الحقوق واحلرياته لجمتمع املدينة اجلديد مع إقرار

هو دستور الربنامج الذي يطغى عليه الطابع ا من الدساتري خاص اكما عرفت الدول االشرتاكية نوع

 .على عكس الدول الليربالية اليت عرفت نوعا آخر من الدساتري وهو دستور القانون. يديولوجياإل

ىل جانب إو تعديلها،قة يوختتلف يف طر ،واجلامد وهي دساتري مكتوبة املرنالدستور كما يوجد 

 .ظهر قبل الدستور املكتوب العريف الذيالدستور  يوجد ذلك

األسلوب الدميقراطي الذي يساهم املنحة إىل العقد إىل ة الدساتري من نشأ أساليبوتتعّدد 

السلطة اليت ُتنشأ  ليةصاأل يعرف بالسلطة التأسيسية الشعب يف إعداده بالطريقة املباشرة وهو ما

 (.عن طريق التمثيل)بطريقة غري مباشرة  التأسيسية املشتقة لتعديل الدستور، أو



 

 

بداية القرن إىل تور وظهوره يف اجلزائر تعود فكرة الدسوعلى غرار العديد من الدول، 

 .وبعدها الدستورية خالل الثورة التحريرية اإلعالنانحيث عرفت جمموعة من ؛ العشرين

سبقته قد و معدودة ايعمر إال أيامالذي مل م 0521وكان أول دستور للجزائر املستقلة دستور 

. اجلزائر عرفتهاحلزب الواحد الذي ذا يف ظل النظام االشرتاكي وهو أخرىملواثيق كما تلته ابعض 

م 0511 خرها سنةكان آ تعديالت ةخضع إىل ثالثبرنامج والذي ر ودست ووه م0572دستور ثّم تاله 

تحول من النظام االشرتاكي الفتح الباب أمام التعددية السياسية و مّمام 0511 أكتوبر أحداثقب ع

و دستور قانون تكريسا للتعّددية، وتسّبب يف وه م0515دستور  ، فجاءاالنفتاح االقتصاديىل نظام إ

فكان لزاما . اليت تضمنها نظرا للنقائص اإلرهابمتعّددة اجلوانب، مّما أّدى إىل خلق ظاهرة  أزمات

والبيكامريالية الذي اعتمد الثنائية يف السلطة التنفيذية  م0552دستور  إعداد دستور قانون جديد وهو

وقد . لقضائيةعلى مستوى السلطة اخرى أ وإصالحاتني العضوية والقوانالسلطة التشريعية، يف 

 ألغىالذي ، هذا التعديل األخري م5111وثانيها سنة  م5115خضع إىل تعديلني، كان أّوهلا سنة 

يد رئيس ص صالحيته وركز السلطة يف منصب رئيس احلكومة واستبدله مبنصب الوزير األول وقّل

 ةاجمللس الدستوري مهمأناط ب، والرئاسية وفتح العهدات حقوق املرأةاجلمهورية، كما كّرس 

 .يف حالة التعديالت الدستورية( إبداء الرأي)على شكل استشارة الرقابة 

  



 

 

Résumé 

Durant l’histoire humaine, et dans les anciennes sociétés, les traditions et les 

coutumes faisaient le moyen principal de l’organisation de la gouvernance et des relations 

entre les individus. 

Cependant, avec le développement de ces sociétés et l’émergence des villes et des 

royaumes, commencent à apparaitre les lois qui abordaient différents aspects de la vie sociale, 

sans être préoccupées par les formes de gouvernance ou par les pouvoirs des dirigeants 

(gouverneurs), qui se considéraient comme des Dieux, ou de nature divine –comme dans 

certaines civilisations anciennes-. 

Après l’émergence de l’état et des anciens empires dans les communautés orientales, 

une évolution des lois a permis d’affecter certains aspects de la gouvernance entraînant 

l’apparition des constitutions dont les premières étaient recueillies par Aristote de chez les 

Grecs et dépassaient les 158 ; bien que la première et réelle constitution était fondée par 

Solon à Athènes l’an 592 AV.JC 

Et c’est ainsi que les grecs fondaient la démocratie qui considérait le peuple comme la seule 

source du pouvoir et que les dirigeants (gouverneurs) assument toute la responsabilité envers 

lui, et doivent lui rendre compte de tout ; depuis, Athènes et devenue le symbole de l’état 

démocratique, tout comme la société Romaine qui a connue elle aussi une évolution 

remarquable dans le domaine de la vie politique. 

Dés le 14
ème

 siècle (ère de réforme religieuse), en passant par le 15
eme

 et 16
eme

 (ère de 

la renaissance) jusqu’au 18
eme

 (ère des lumières), l’Europe a connue une évolution 

considérable dans différents domaines y compris le domaine politique, d’où sont apparues des 

pensées, des perceptions et des théories qui s’intéressaient au sujet du pouvoir politique, au 

formes de gouvernance, au autorités des dirigeant (gouverneurs) et au rôle du peuple en tout 

çà. 



 

 

Parmi ces théories, les plus célèbres étaient celles de : Thomas Hobbes, John Locke, et 

Jean Jack Rousseau, cette dernière qui a contribuée à la création de l’état, la dévolution du 

pouvoir et l’organisation de la gouvernance (la constitution). 

La théorie de Thomas Hobbes était une grande et importante étape qui a aboutit -plus 

tard- vers le changement des pouvoirs des dirigeants (gouverneurs), en faisant descendre la 

source du pouvoir du ciel à la terre, entre autre la théorie de John Locke a instaurée le contrat 

politique (la constitution), dont le pouvoir est confié au gouverneur pour servir l’intérêt du 

peuple qui a le droit de la décision de la lui retirée et la confiée a un autre gouverneur. 

Quant à la théorie de Jean Jack Rousseau (Théorie du contrat social), elle considère 

que l’individu est sacré et doit contribuer à la formation de la volonté publique, et le peuple 

comme source et propriétaire unique du pouvoir. Cette théorie était une source d’inspiration 

essentielle pour la révolution anglaise et la révolution française (1789) qui ont abouti 

l’établissement des régimes démocratiques dans les pays occidentaux. Ce qui à conduit à 

l’apparition de premier document constitutionnel important en France, après l’apparition du 

« Magna Carta » en Angleterre qui remonte à l’an 1215, ce document constitutionnel qui 

limitait certaines actions du roi. 

Cependant, la première constitution écrite au sens contemporain, fut celle des Etats 

Unis d’Amérique, apparue en 1787…et depuis, le mouvement constitutionnel commença à se 

déployer à travers le monde. 

L’état islamique instauré à la Medina, a connu sa première constitution « La feuille de 

la Medina » qui a organisé le nouveau système communautaire de la ville avec reconnaissance 

et approbation des droits et des libertés, mais la « CHAREA » demeure l’unique constitution 

de l’état islamique. 

Les pays socialistes ont connu la constitution programme dominée par le caractère 

idéologique, contrairement au pays libéraux qui ont connu, la constitution juridique. Il existe 

aussi la constitution souple (flexible) et la constitution rigide, elles sont des constitutions 



 

 

écrites, et elles diffèrent dans la façon d’amendements, comme il existe aussi al constitution 

coutumière qui a précédé l’écrite. 

De nombreuses manières de création de constitutions ont été élaborées, à partir de l’octroi, à 

l’acte, au mode démocratique qui permet au peuple de contribuer  soit d’une façon directe à 

la préparation de la constitution comme pouvoir constituant originaire qui crée le pouvoir 

constituant dérivé chargé de l’amendement de la constitution ou d’une façon indirecte à 

travers la représentation. 

En Algérie, comme dans plusieurs états, l’idée de la constitution et son apparition date des 

débuts du XXe siècle sous forme d’un ensemble de déclarations constitutionnelles durant et 

après la guerre de libération. 

 Mais la première constitution de l’Algérie indépendante était celle de 1963 qui n’a 

vécue que quelques jours, et qui à été précédée par des chartes et succédée par d’autres sous la 

bannière du régime socialiste et du parti unique. 

Ensuite, il y’a eu la constitution de 1973 qui était une constitution programme et qui a fait 

l’objet de 3 amendements dont le dernier était en 1988 à la suite des événements du 5 octobre 

1988 qui ont ouvert la voie vers le pluralisme politique et la transition du système socialiste 

au régime libéral, et c’est la qu’apparait la constitution juridique de 1989. 

Malheureusement, cette constitution a provoqué de multiples crises qui ont mené à la 

naissance du phénomène du terrorisme à cause des lacunes qu’elle contenait, ce qui a 

nécessitait la préparation d’une nouvelle constitution juridique en 1996 qui a adopté le 

pouvoir exécutif binaire et le bicaméralisme du pouvoir législatif, en plus des lois organiques. 

La constitution de 1989 a subit elle aussi 2 amendements l’un en 2002 et l’autre en 2008, ce 

dernier a annulé le poste du chef du gouvernement et l’a remplacé avec le poste du premier 

ministre en réduisant ses pouvoirs, et a concentré le pouvoir entre les mains du président de 

la république, consacré les droit de la femme, ouvert les mandats présidentiels, et a confié au 

conseil constitutionnel -sous forme de consultation- la tâche de contrôle en cas 

d’amendements constitutionnels. 



 

 

Abstract 

During human history, and in ancient societies, traditions and customs were the main 

way of organizing the governance and relations between invidious. However, with the 

development of these societies and the emergence of cities and kingdoms begin to appear the 

laws that addressed different aspects of social life, without being concerned about the forms of 

governance or authority leaders (governors) who saw themselves as gods or from divine 

nature –like in some old civilizations-. 

After the emergence of the state and the old empires in Eastern communities, an 

evolution in laws allowed to affect some aspects of governance resulting the appearance of the 

first constitutions, which were collected by Aristotle from the Greeks and beyond 158; 

although the first real constitution was founded by Solon in Athens in the year 592 BC. And 

that’s how the Greeks founded democracy which regarded the people as the sole source of 

power, and that leaders (governors) assume all responsibility towards him, and shall report to 

him all; since Athens became the symbol of the democratic state, like the Roman society that 

has 

 also known a remarkable development in the field of politics. 

Right from the 14th century (religious reform era), through the 15th and 16th (the 

renaissance era) to 18th (Lights AD), Europe has known considerable evolution in various 

fields including politics , from which appeared thoughts, perceptions and theories that were 

interested by the political power, forms of governance, governors authorities and the role of 

the people in all this. 

Among these theories, most famous were those of Thomas Hobbes, John Locke, and Jean 

Jack Rousseau, this last has contributed to the creation of the state, the devolution of power 

and organization of governance (the Constitution). 

The theory of Thomas Hobbes was a great and important step which led to change -

more later- of leaders (governors) powers, by lowering the source of power from heaven to 



 

 

earth, among, the John Locke’s theory introduced the political contract (the constitution), 

whose power is assigned to the Governor to serve the interests of the people who has the 

right of decision to remove him this power and transferred it to another Governor. 

As to the theory of Jean Jack Rousseau (Social Contract Theory), it considers that the 

individual is sacred and must contribute to the formation of the public will, and the people as 

a source of power and sole owner. 

This theory was an essential source of inspiration for the English Revolution and the French 

Revolution (1789) which led the establishment of democratic regimes in Western countries. 

This has led to the appearance of the first important constitutional document in France, after 

the appearance of "Magna Charta" in England, that dates back to 1215, this constitutional 

document that restricted certain actions of the king. 

However, the first written constitution in the contemporary sense was that of the 

United States of America, appeared in 1787 ... and since the constitutional movement began 

to move through the world. 

The Islamic state established in Medina, had its first constitution "The sheet of the 

Medina" who organized the new Community system for the city with recognition and 

approval of rights and freedoms, but "SHARIA" remains the only constitution of the Islamic 

state. 

The socialist countries also experienced a particular type of constitution, the program 

constitution dominated by the ideological character, unlike the liberal countries that have 

experienced a different type of constitution, legal constitution. 

There is also the flexible constitution and rigid constitution, they are written constitutions, 

and they differ in the way of amendments, as there are also the customary constitution that 

preceded the written constitution. 

Many constitutions creative ways have been developed, from the granting, to the act, 

to the democratic mode that allows the people to contribute either in a direct manner to the 



 

 

preparation of the constitution as original constituent power that creates the derived 

constituent power responsible for the amendment of the constitution, or indirectly through 

the representation. 

In Algeria, as in many states, the idea of the constitution and its appearance dates 

from the early twentieth century as a whole constitutional declarations during and after the 

war liberation 

But the first constitution of independent Algeria was burned in 1963 and has lived only a few 

days, and which has been preceded by charters and succeeded by others under the banner of 

socialism and single party. 

Then, there's been the constitution of 1973, which was a program constitution and has been 

subject to three amendments which the last was in 1988 following the events of October 5
th
, 

1988 that paved the way for political pluralism and the transition from socialist system to 

liberal and it is here that the constitution of 1989, which was a legal constitution. 

Unfortunately, this constitution has provoked multiple crises that led to the birth of the 

phenomenon of terrorism because it contained gaps, which required the preparation of a new 

legal constitution in 1996, which adopted the binary executive and bicameral legislative 

power, in addition to organic laws, and other reforms in the judiciary. 

The 1989 constitution also underwent two amendments, one in 2002 and another in 2008, 

this last one canceled the post of head of government and replaced it with the post of Prime 

Minister by reducing its powers, and concentrated power in the hands of the president, 

devoted the right of women, opened presidential terms, and assigned to the Constitutional 

Council -under the form of consultation- control task in case of constitutional amendments.
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 قائمة املصادر واملراجع

 املصادر :أوال

I.  ،م5115القرآن الكريم، برواية ورش، تشّرفت بطباعته اليمامة للّطباعة والنشر والتوزيع دمشق، سوريا. 

II. يع، ، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوز1تفسري القرآن العظيم لإلمام اجلليل بن كثري، اجملّلد الرابع، ط

 .م0551بريوت، لبنان ، 

III .القواميس 

 باللغة العربية. أ

 .م0507، دار الراتب اجلامعية بريوت، لبنان،0األسيل القاموس العربي الوسي ، ط .0

القاموس اجلديد للطالب، علي بن هادية، بلحسن البليش، اجلياللي بن احلاج حييى، تقديم حممود  .5

 .م0550 زائر،اجللوطنية للكتاب ا،املؤسسة 7املسعدي، ط

 .(ت.د)املعجم العربي، املتقن املوسع، دار الراتب اجلامعية بريوت، لبنان،  .1

 .م0511م بريوت، لبنان، .م.ش: ، دار املشرق1املنجد اإلعدادي، ط  .1

 .م5110، دار الشروق بريوت، لبنان، 5املنجد يف اللغة العربية املعاصرة، ط .2

 باللغة الفرنسية. ب

6. Ibtissem Garram, Terminologie juridique dans la législation Algérienne, lexique 

FrançaisــArabe, palais du livre, Blida, Algérie, 1998. 
7. Dictionnaire Encyclopédique : Hachette livre, Paris, 2000. 

 

IV .الوثائق احلكومية 
 باللغة العربية. أ              

 الدساتري*                  
 .م0521سبتمرب  01، بتاريخ 21م، اجلريدة الرمسية رقم 0521جلمهورية اجلزائرية ادستور  .1

 51، بتاريخ 51، العدد ةم، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائري0572اجلمهورية اجلزائرية دستور  .5

 .م0572نوفمرب 

 .م0515مارس  0، 5قم م، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ر0515اجلمهورية اجلزائرية دستور   .01
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       بتاريخ 72م، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد0552دستور اجلمهورية اجلزائرية   .00

 .م0552ديسمرب  11

 بتاريخ ،25 اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد املعّدل،م 0552دستور اجلمهورية اجلزائرية  .05

 .م5111نوفمرب 5

املؤرخة  52م املعّدل، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد0552اجلزائرية ستور اجلمهورية د  .01

 .م5115أفريل  01يف 

     الصادرة  21 م، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، رقم05/00/5111م املعّدل يف 0552دستور   .01

 .م5111نوفمرب  02يف 

املعهد الوطين  اجلمهورية اجلزائرية، ،حزب جبهة التحرير الوطين م،0572امليثاق الوطين   .02

 .م0572اجلزائر،

م، حزب جبهة التحرير الوطين، األمانة العامة للجنة املركزية، اجلمهورية 0512امليثاق الوطين   .02

 .م0517اجلزائرية، نشر وتوزيع قطاع اإلعالم والثقافة والتكوين، وحدة بن بولعيد اجلزائر، جويلية

 .5101ية الصادر يف دستور اجلمهورية التونس  .07

م، دار بلقيس للّنشر 5100جويلية  0املوافق لـ  ـه 0115رجب  51دستور اململكة املغربية املعدل بتاريخ   .01

 (.ت.د)اجلزائر، 

 1، اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، العدد م5105سنة  املعّدل مجهورية مصر العربية دستور  .05

 .م5101جانفي  01هـ، املوافق لـ 0112ربيع األول  07بتاريخ  ،(أ)مكرر 

فيندالي، إعداد وترمجة جلنة دائرة  وإيرت دستور الواليات املتحدة األمريكية تأليف بروس فيندالي  .51

 .م0521املعارف العاّمة، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع القاهرة، مصر، 

 

 .اإلعالنات الدستورية* 
 .م0521بهة التحرير الوطين إىل الشعب اجلزائري يف أّول نوفمربنص أول نداء وجهته الكتابة العامة جل  .50

يتضمن إقامة جملس أعلى للدولة، اجلريدة الرمسية للجمهورية  0555جانفي  01إعالن مؤرخ يف   .55

 م02/10/0555بتاريخ  1اجلزائرية، العدد 

 55، الصادر يف (أ)مكرر  57اإلعالن الّدستوري، اجلريدة الرمسية جلمهورية مصر العربية، العدد   .51

 .م5101يوليو  1هـ، املوافق لـ 0111شعبان 

 .م، الصادر عن اجمللس األعلى للقوات املسلحة املصرية5100لسنة  يعالن الّدستوراإل  .51
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 . قوانني، أوامر ومراسيم* 
 10ددم، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، الع5105يناير  05املؤرَّخ يف  11ــ05القانون الُعضوي   .52

 .م01/10/5105املؤرخة يف 

م يتضمن تعديل 0575يوليو سنة  7، املواقف ـه0155شعبان عام  05مؤرخ يف  12ــ75قانون رقم   .52

 .م0575يوليو  01، بتاريخ 51الّدستوري، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 

 .م5111نوفمرب  02 املؤرخة يف، 21، اجلريدة الّرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد05ــ11القانون   .57

واملتضمن إصدار  م،0572نوفمرب  55ه، املوافق لـ 0152ذي القعدة  11مؤرخ يف ،57ــ72أمر رقم   .51

 .م0572نوفمرب  51، بتاريخ 51عدد اجلزائرية،الّدستور، اجلريدة الرمسية للجمهورية 

 اجلريدة الرمسية ،الداخليةم املتضمن صالحيات وزير 0521جويلية  5بتاريخ  055/ 21املرسوم   .55

 .م0521جويلية  1بتاريخ  00للجمهورية اجلزائرية العدد 

م، يتعّلق بنشر 0511نوفمرب سنة  2ه، املوافق 0115ربيع األّول عام  52مؤرخ يف  551ـ11مرسوم رقم   .11

ة م، اجلريدة الرمسية للجمهوري0511نوفمرب سنة  1التعديل الّدستوري املوافق عليه يف استفتاء 

 .12العدد  ،اجلزائرية

يتعلق بنشر نص تعديل الدستور املوافق عليه يف  م0515فرباير  51املؤرخ يف  01ـ15املرسوم الرئاسي رقم   .10

 .م0515مارس  0، بتاريخ 5، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، رقمم0515فيفري  51استفتاء 

م، املتعلق بنشر نص الّدستور املوافق عليه يف 0552ديسمرب  7، املؤرخ يف 111ـ52املرسوم الرئاسي رقم   .15

 .م1/05/0552 ، بتاريخ2الرمسية للجمهورية اجلزائرية، رقم ، اجلريدةم0552نوفمرب 51استفتاء 

 تعليمات ومناشري* 
التعليمات واملناشري الصادرة عن األمانة الدائمة للجنة املركزية للحزب، واليت مت إرساهلا إىل   .11

 .م0512املستوى الوطين، وتوزيعها على القسمات مبناسبة إثراء امليثاق الوطين عام  احملافظات على

 

 الدساتري األجنبية. ب
34. Constitution de la république française. Ed. 2014 

 .م5100،إيكينيا يينايف للنشر بورصا، تركيا، دستور مجهورية تركيا، تأليف كمال قوزالر،   .12

TURKIYE CUMHURIYTIANAYASASI, BURSA, EYLUL 2011, BASKI 

 .م0515جويلية  51م املعّدل يف 0575دستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لسنة   .12

ّ..،ّهاديّطالعّخرشد(ش.هـ 0125 درسال بهّانضمامّقانونّاساسى)ّاسالمىّايرانّ مجهورى قانونّاساسى
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املراجع: ثانيا  

 باللغة العربية. 0
 املتخصصة .أ      

، دار الفكر والقانون للنشر 0يد حممد الشناوي، الرقابة القضائية على التعديالت الّدستورية، طول.د  .17

 .م5101والتوزيع، مصر، 

، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع 0، ط"دراسة مقارنة"أمحد العربي النقشبندي، تعديل الّدستور .د  .11

 .م5112عمان، األردن، 

النظام الّدستوري املصري : واملبادئ الّدستورية ّدستوريعبد الوهاب، القانون الرفعت  حممد.د  .15

 .م5111والتعديالت الّدستورية، دار اجلامعة اجلديدة مصر، 

، دار احلامد للنشر والتوزيع عمان، 0حازم صباح محيد، اإلصالحات الّدستورية يف الدول العربية، ط.د  .11

 .م5105األردن، 

ملساهمة الشعب يف تعديل الّدستور، منشورات احلليب  وش عمر عبد اهلل، اإلطار الّدستوريماخ.د  .10

 .م5101احلقوقية بريوت، لبنان، 

 .م5101اجلزائر، ( ج.م.د)اجلزء األّول، : سعيد بوالشعري، النظام السياسي اجلزائري.د  .15

دراسة تحليلية لطبيعة نظام احلكم يف : سعيد بوالشعري، النظام السياسي اجلزائري، اجلزء الثاني.د  .11

 .م5101م، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، 0515ر دستو

،دار احلامد للنشر والتوزيع 0جعفر عبد السادة بهري الدراجي، تعطيل الدستور، دراسة مقارنة، ط.د   .11

 .21، ص5115األردن،  ،عمان

 العاّمة. ب

شر والتوزيع عمان، مصادر االلتزام، دار الثقافة للن :أجمد حممد منصور، النظرية العامة لاللتزامات.د  .12

 .م5117األردن، 

ديوان املطبوعات اجلامعية ،الوجيز يف القانون الّدستوري واملؤسسات السياسية املقارنة ،األمني شري .د  .12

 .م0551 ،اجلزائر ،(ج.م.د)

، املؤسسة احلديثة "دراسة مقارنة"أمني عاطف صليبة، دور القضاء الدستوري يف إرساء دولة القانون   .17

 .م5115ابلس، لبنان، للكتاب طر

         مكتبة السنهوري  ،0ط مدخل للقانون الّدستوري، حممد ثامر،.إيرك بارندت، ترمجة د  .11

 .م5105 العراق، ،بغداد
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 .م5100بومحيدة عطاء اهلل، الوجيز يف القضاء اإلداري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر،.د  .15

اجلزائر،      دار الكتاب احلديث ،ن الّدستوري واملؤسسات السياسيةالوجيز يف القانو إدريس، بوكرا.د  .21

 .م5111

 .م0551تيسري عواد، حماضرات يف النظم السياسية املقارنة، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر، .د  .20

عبد الكريم أمحد، مطبعة اهليئة العاّمة للكتاب، . جان جاك روسو، العقد االجتماعي، ترمجة د  .25

 .م5111مصر، 

 .5101، منشورات كليك اجلزائر، 0مجال سايس، االجتهاد اجلزائري يف القضاء الدستوري، ط  .21

جمموعة الروائع : ، السلسلة0، جمّلد0ماجد فخري، ط. جون لوك يف احُلكم املدني، ترمجة د  .21

 .م0525اإلنسانية، اللجنة الدولية لرتمجة الروائع بريوت،لبنان، 

، دار الثقافة 0القانون الّدستوري يف ضوء الّدساتري العربية املعاصرة، طمحدي العجمي، مقدمة يف .د  .22

 .م5115لنشر والتوزيع عمان، األردن، 

 .م5115أحسن، الوسي  يف القانون الدستوري، دار هوما للطباعة والنشر اجلزائر،  راحبي.د  .22

   ، بريوت، 0ّمة، طنعمت عبد اهلل مكي، حقوق اإلنسان واحلّريات العا. دو  رامز حممد عمار.د  .27

 .م5101لبنان، 

 م5115عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات احلليب احلقوقية بريوت، لبنان،   .21

، (كاملة بآخر تعديالتها وإصداراتها) إدريس، موسوعة الّدساتري العربية  ابوكر. د وعمر سعد اهلل .د  .25

 .م5111ر والتوزيع اجلزائر، الّدساتري املوحدة دار هوما للطباعة والنش: اجمللد األّول

، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، 1حممد اجملدوب، القانون الدستوري والنظام السياسي، ط  .21

 م5115لبنان، 

منال حممود املشين، حقوق املرأة بني املواثيق الّدولية وأصالة التشريع اإلسالمي، دار الثقافة للنشر .د  .20

 .م5100ن، األردن، اوالتوزيع، عم

والّدستور وطرق  ةالنظرية العاّمة للدول: سعيد بوالشعري، القانون الّدستوري والّنظم السياسية املقارنة.د  .25

 .م0515ممارسة السُّلطة، اجلزء األّول، املؤسسة الوطنية للكتاب وديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
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 11.............................................................................................................................عديل الدستور عن إلغائهمتييز ت: الفرع الثاني

 15......................................................................................................................................................طبيعة الّدستور: املطلب اخلامس

 15.............................................................................................................................................................الطبيعة العقدية: الفرع األّول

 11...........................................................................................................................................الطبيعة الفينومينولوجية: الفرع الثاني

 10....................................................................................................الفرق بني الطبيعة العقدية والفينومينولوجية: الفرع الثالث

 15...........................................................................................................................................................الطبيعة البنيوية: الفرع الرابع

 11........................................................................................................ظهورية الّدستور يف احلضارات القدمية: املطلب السادس

 11..................................................................................................................الّدستور يف احلضارات الغربية القدمية: الفرع األّول

 11................................................................................................................................................الّدستور عند املسلمني: الفرع الثاني

 12..................................................................................والدميقراطية يف نشأة الّدستورالنظريات التيوقراطية  :الثانياملبحث 
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 12...............................................................................................................................................النظريات التيوقراطية :املطلب األّول

 12..................................................................................................................................نظرية الطبيعة اإلهلية للحاكم: الفرع األّول

 17......................................................................................................................................نظرية احلق اإلهلي املباشر: الفرع الثاني

 17............................................................................................................................نظرية احلق اإلهلي غري املباشر: الفرع الثالث

 11........................................................................................................................ (العقدية)الدميقراطية النظريات  :املطلب الثاني

 11......................................................................................................................................................نظرية توماس هوبز: الفرع األّول

 15.........................................................................................................................................................نظرية جون لوك: الفرع الثاني

 21......................................................................................................................................... نظرية جون جاك روسو: الفرع الثالث

 21...........................................................................................................................................ماهية العقد السياسي :املبحث الثالث

 21.......................................................................................................................لسياسيا التعاريف  الفقهية للعقد :األول املطلب

 21.............................................................................................................................................على أساس عقد اجتماع: األول الفرع

 21...............................................................................................................................................على أساس عقد اتفاق :الفرع الثاني

 21.......................................................................................................................................ياسيخصائص العقد الس :الثاني املطلب

 21.......................................................................................................................................العقد السياسي عقد رضائي: الفرع األّول

 21........................................................................................................................العقد السياسي عقد ملزم للجانبني :الفرع الثاني

 21...................................................................................................................................ضةوعقد معا العقد السياسي :الفرع الثالث

 21.......................................................................................................................................ىسّمالعقد السياسي عقد ُم :الفرع الرابع

 22..........................................................................................................نشأة الّدستور من منظور العقد السياسي: املطلب الثالث

 27............................................................................................................................تعاقدية املعاصرةلدساتري اللأمثلة : الفرع األّول

 25....................................................................................................................الّدساترينشأة العقد يف  أسلوبتقييم : الفرع الثاني

 20.......................................................................................................الوضعية األنظمةالعقد السياسي يف  أركان: الرابع املطلب

 21................................................................................................................هوبز ستوما العقد السياسي عند أركان: الفرع األّول

 22....................................................................................................................أركان العقد السياسي عند جون لوك: الفرع الثاني

 21.....................................................................................................العقد السياسي عند جون جاك روسو أركان: الثالثالفرع 

 75..................................................................................................الوضعية األنظمةالعقد السياسي يف  أحكام: املطلب اخلامس

 71...................................................................................................................................العقد السياسي عند هوبز آثار: الفرع األّول

 72.......................................................................................................................العقد السياسي عند جون لوك آثار :الثانيالفرع 

 77..........................................................................................................العقد السياسي عند جان جاك روسو آثار :الثالثالفرع 
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 75...................................................................................الوضعية ةظم السياسيالنُّيف العقد السياسي  انقضاء :السادسطلب امل

 11...............................................................................................................هوبز توماس انقضاء العقد السياسي عند :األّولالفرع 

 10..................................................................................................................انقضاء العقد السياسي عند جون لوك :الثانيالفرع 

 11....................................................................................................قضاء العقد السياسي عند جان جاك روسونا: الثالث الفرع

 11..................................................................................................تكييف العقد السياسي ومبدأ سلطان اإلرادة: املبحث الرابع

 12.......................................................................................................................................العقد السياسي عقد وكالة: املطلب األّول

 12..........................................................................................................................................العقد السياسي كوصاية: املطلب الثاني

 17..........................................................................................................العقد السياسي واالشرتاط ملصلحة الغري: املطلب الثالث

 15..................................................................................................................................................اإلرادةسلطان  مبدأ: املطلب الرابع

 51............................................................................................................................................اإلرادةسلطان  مدى مبدأ: الفرع األّول

 51..........................................................................................................................................اإلرادةسلطان  مبدأنطاق  :الفرع الثاني

 50.......................................................................................................................................اإلرادةسلطان  أساس مبدأ: الفرع الثالث

 51......................................................اإلسالمي منهموقف الفقه و العقد السياسي بني الفرض واحلقيقة: املبحث اخلامس

 51..................................................................................................................العقد السياسي بني الفرض واحلقيقة: املطلب األول

 57........................................................................................................السياسيمن العقد  اإلسالميموقف الفقه : املطلب الثاني

 51...........................................................................................................................تري وتعديلهاأساليب نشأة الّدسا: الفصل األّول

 55.......................................................................................................األساليب غري الدميقراطية لنشأة الّدساتري: املبحث األّول

 011..........................................................................................................................................................أسلوب املنحة: األّولاملطلب 

 015..........................................................................................................................................................أسلوب العقد: املطلب الثاني

 012...........................................................................................................األساليب الدميقراطية لنشأة الّدساتري: املبحث الثاني

 012.................................................................................................................أسلوب اجلمعية النيابية التأسيسية :املطلب األّول

 011...............................................................................................................................الّدستوري أسلوب االستفتاء: املطلب الثاني

 001......................................................................................................االستفتاء الّدستوري واالستفتاء السياسي: املطلب الثالث

 002......................................................................................................................................إعداد وتعديل الّدستور: املبحث الثالث

 002.....................................................................................................................................................السُّلطة التأسيسية:املطلب األّول

 002.................................................................................................................................السُّلطة التأسيسية األصلية: املطلب الثاني

 005......................................................................................................................................................تعديل الّدستور: املطلب الثالث

 051...........................................................................................................................اجلهة املختصة بتعديل الّدستور: ّولالفرع األ
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 050.......................................................................................................................................السُّلطة التأسيسية املنشأة: الفرع الثاني

 051.......................................................................................................................اهليئة اليت تزاول السُّلطة املنشأة: الفرع الثالث

 052..........................................................................................................................................أصلنة تعديل الّدستور: املطلب الرابع

 057...................................................................................................................................إجراءات تعديل الّدستور: املبحث الرابع

 051...........................................................................................................................................مرحلة اقرتاح التعديل: املطلب األّول

 011..................................................................................................................................مرحلة إقرار مبدأ التعديل: املطلب الثاني

 011.........................................................................................................................................مرحلة إعداد التعديل: املطلب الثالث

 012...............................................................................................................................مرحلة إقرار التعديل نهائيا: املطلب الرابع

 011.........................................................................................................................................................أنواع الّدساتري: الفصل الثاني

 015..............................................................................................................وريالّدستالّدساتري العرفية والعرف :  املبحث األّول

 015......................................................................................................................................................الّدساتري الُعرفية: املطلب األّول

 015...................................................................................................................تعريف الُعرف والُعرف الّدستوري: الثانياملطلب 

 015.............................................................................................................................................................تعريف الُعرف: الفرع األّول

 015......................................................................................................................................تعريف الُعرف الّدستوري: الفرع الثاني

 021..............................................................................................................الّدساتري املكتوبة والقوانني الُعضوية: املبحث الثاني

 021.....................................................................................................................................................توبةالّدساتري املك: املطلب األّول

 020.........................................................................................................متايز الّدستور املكتوب عن الّدستور الُعريف: الفرع األّول

 025.......................................................................................................................................ممّيزات الّدستور املكتوب: الفرع الثاني

 021...................................................................................................................................................القوانني الُعضوية: املطلب الثاني

 021...............................................................................................................................................................................املبدأ: الفرع األّول

 021.......................................................................................................................................................القانون األساسي: الفرع الثاني

 027............................................................................................................القوانني الُعضوية ودساتري دول املغاربة: الفرع الثالث

 025........................................................................................................................................................أهمية التقسيم: املطلب الثالث

 020..................................................................................................................الّدساتري املرنة والّدساتري اجلامدة: املبحث الثالث

 020.........................................................................................................................................................الّدساتري املرنة: املطلب األّول

 021................................................................................................................................................... اجلامدةالّدساتري: املطلب الثاني

 022.....................................................................................................القيد الزمين أو اجلمود املطلق الكّلي املؤقت: الفرع األّول

 021............................................................................................القيد املوضوعي أو اجلمود املطلق اجلزئي الدائم: الفرع الثاني
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 071.......................................................................................بني صفيت اجلمود واملرونةالّدساتري اليت جتمع : املطلب الثالث

 071.........................................................................ةالتوافقي اتريالربنامج والّدس والدساتريالقانون  الدساتري: املبحث الرابع

 071.......................................................................................................................................................الّدستور القانون: املطلب األّول

 071...................................................................................................................................................الّدستور الربنامج: املطلب الثاني

 071............................................................................................الّدستور يف الدولة ذات االجتاه االشرتاكيأهمية : الفرع األّول

 072........................................................................................................................مكانة الّدستور يف الدولة احلديثة: الفرع الثاني

 071.............................................................الشرتاكيةالّدساتري الليربالية والّدساتري ابني أسباب االختالف : الفرع الثالث

 011..................................................................................................................................................الّدستور التوافقي: املطلب الثالث

 010.......................................................................................................ةالرئاسي اتريوالّدس ةالربملاني اتريالّدس: املبحث اخلامس

 010.....................................................................................................................................................الّدستور الربملاني: املطلب األّول

 011...................................................................................................................................................الّدستور الرئاسي: املطلب الثاني

 012.................................................................................................................................الّدستور الرئاسي الربملاني: املطلب الثالث

 050.......................................................................................الّدساتري يف األنظمة السياسية اجلزائرية وتعديلها: الباب الثاني

 055....................................................................................................يف ظل النظام االشرتاكي وتعديلها الدساتري: الفصل األول

 051.....................................................................................................................فكرة الّدستور وظهوره يف اجلزائر :ّولاألاملبحث 

 051.........................................................................تطور النظام السياسي والّدستوري اجلزائري خالل الثورة: املطلب األّول

 051..........................................................................................................................................سات الثورة املسلحةمؤّس :لالفرع األّو

 051......................................................................................................................................................املبادئ التنظيمية :الثانيالفرع 

 051......................................................................................................................اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية :الفرع الثالث

 052............................................................................................................................................جلنة التنسيق والتنفيذ :الفرع الرابع

 052...............................................................................................................................................قرارات التنظيميةال :اخلامسالفرع 

 052................................................................................................................احلكومة املؤقتة ودورها يف التفاوض :املطلب الثاني

 052................................................................................................................احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية :الفرع األّول

 057.........................................................................................................................كومة املؤقتة يف التفاوضدور احل :الثانيالفرع 

 057..................................................................................................................................................املرحلة االنتقالية :الثالثاملطلب 

 051..........................................................................................................................................هيئات املرحلة االنتقالية :األّولالفرع 

 051............................................................................................................................تشكيل اهليئة التنفيذية املؤقتة: الفرع الثاني

 055........................................................................................................................................م0525برنامج طرابلس : املطلب الرابع
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 055.............................................................................................................................................................ميثاق طرابلس :الفرع األّول

 511........................................................................................................................................اخلالف بني قادة الثورة :الفرع الثاني

 510..................................................................................................................................................االستفتاءعملية  :ملطلب اخلامسا

 510..............................................................................................................................................عملية االستفتاء إجراء :الفرع األّول

 515.................................................................................................................االعرتاف الفرنسي باستقالل اجلزائر :الفرع الثاني

 515...........................................................................................................................................الفرتة االنتقالية انتهاء: الفرع الثالث

 511.......................................................................................................................................احلزبية األحاديةمرحلة  :الفرع الرابع

 511........................................................................................................................................................م0521دستور  :املبحث الثاني

 511..........................................................................................................................................................الّدستور إعداد :املطلب األّول

 511..........................................................................................................يف إعداد الّدستور التأسيسيدور اجمللس  :الفرع األّول

 512.............................................................................................................دور املكتب السياسي يف إعداد الّدستور :الفرع الثاني

 512..........................................................................................................................................................لدستورتزكية ا: الفرع الثالث

 512......................................................................................................................................م0521خصائص دستور : املطلب الثاني

 517..................................................................................................................................دستور برنامج م0521دستور  :الفرع األّول

 517....................................................................................................................................م دستور جامد0521دستور  :الثانيالفرع 

 511............................................................................................................م وتعطيل العمل بالّدستور0521أزمة  :املطلب الثالث

 515..................................................................................................................................................................م0521 أزمة :الفرع األّول

 515...........................................................................................................................................تعطيل العمل بالّدستور :الفرع الثاني

 501..................................................................................م0522م وقيادة البالد إىل غاية 0521ميثاق اجلزائر : املطلب الرابع

 501................................................................................................................................................م0521ميثاق اجلزائر  :الفرع األّول

 500..........................................................................................................................التأسيسيمتديد عهدة اجمللس  :الفرع الثاني

 500......................................................................................................................................انتخاب اجمللس الوطين :ثالفرع الثال

 505..........................................................................................ة النظام وتركيز السُّلطة يف يد الرئيسنشخص :اخلامساملطلب 

 501...........................................................................................................................................................امة النظنشخص :األّولالفرع 

 501..................................................................................................................................تركيز السُّلطة يف يد الرئيس :الثانيالفرع 

 502..........................................................................................................................م0521دستور  (إلغاء)نهاية  :السادساملطلب 

 502...........................................................................................................................الّدستورإلنهاء العادي  األسلوب :لالفرع األّو

 502.................................................................................................................الّدستورإلنهاء غري العادي  األسلوب :الفرع الثاني
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 505................................................................................................................................م0522اإلعالن الدستوري  :الثالثاملبحث 

 505......................................................................................................................................م 0522جوان  05ة حرك: املطلب األول

 551..................................................................................................................................م0522جوان  05بيان حركة  :الفرع األول

 550...........................................................................................................................م0522جوان  05تكييف حركة  :الفرع الثاني

 555...........................................................................................م0522جويلية  01بأمر  م0521تور تعويض دس :الثانياملطلب 

 555...............................................................................................................................................................حمتوى األمر :األولالفرع 

 557..........................................................................................................................م0522جويلية  01 األمرتكييف  :الفرع الثاني

 555.........................................................................................................................................م0572امليثاق الوطين  :الرابعاملبحث 

 555..............................................................................................................................................امليثاق الوطين إعداد :األّولاملطلب 

 510..............................................................................................................................................امليثاق الوطين إقرار: الثانياملطلب 

 515..................................................................................................القانونية للميثاق الوطينالسياسية ومة يالق :الثالثاملطلب 

 515.......................................................................................................................مسو امليثاق الوطين عن الّدستور: املطلب الرابع

 511..................................................................................................................................................من الناحية الشكّلية: الفرع األّول

 511.............................................................................................................................................من الناحية املوضوعية: نيالفرع الثا

 512.............................................................................................................(امليثاق امُلثرى)تعديل امليثاق الوطين : املطلب الرابع

 511........................................................................................................................................................م0572دستور : الرابعاملبحث 

 511.............................................................................................................................................بناء مؤسسات الدولة: املطلب األّول

 511.............................................................................................................................................م0572إعداد دستور : املطلب الثاني

 510.....................................................................................................................................م0572خصائص دستور : املطلب الثالث

 510..................................................................................................................................م دستور برنامج0572دستور : الفرع األّول

 510...................................................................................................................................م دستور جامد0572دستور : الفرع الثاني

 515................................................................................................................................م0572نطاق تعديل دستور : املطلب الرابع

 511..............................................................................................................................................................احلظر الزمين: الفرع األّول

 511......................................................................................................................... (املواد الصماء)احلظر املوضوعي  :الفرع الثاني

 511.......................................................................................................................................م0572 تعديل دستور: املطلب اخلامس

 512......................................................................................................................................م0575التعديل األّول سنة : الفرع األّول

 521.............................................................................................................م0511التعديل الثاني للّدستور يف سنة : الفرع الثاني

 521...........................................................................................................م0511التعديل الثالث للّدستور يف سنة : الفرع الثالث
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 521............ى التعديالت الدستوريةوالرقابة عل االنفتاح االقتصادينظام الّدساتري وتعديلها يف ظّل : الفصل الثاني

 522.........................................................................................................................................................م0515دستور  :األّولاملبحث 

 522..............................................................................................................................................م0515إعداد دستور  :األّولاملطلب 

 521....................................................................................................................................م دستور معدل0515ور دست :األّولالفرع 

 525..................................................................................................................................م دستور جديد0515دستور : الفرع الثاني

 521......................................................................................................................................م0515خصائص دستور : املطلب الثاني

 520...................................................................................................................................قانونالم دستور 0515ر دستو:الفرع األّول

 521.....................................................................................................................................م دستور جامد0515دستور: الفرع الثاني

 521......................................................................................................................دستور شبه رئاسي م0515دستور : الفرع الثالث

 522.......................................................................................................................م0515قائص يف دستور وجود ن: املطلب الثالث

 571.............................................................................................................................................اجمللس األعلى للدولة: الفرع األّول

 577.................................................................................................................................اجمللس االستشاري الوطين: الفرع الثاني

 515..........................................................................................االنتقاليةالوفاق الوطين وتنظيم املرحلة أرضية  :الثاني املبحث

 515................................................................................................طبيعة أحكام ونصوص أرضية الوفاق الوطين :األول املطلب

 511...........................................................................................................................................................رئاسة الدولة: الثاني املطلب

 511..................................................................................................................................................................احلكومة: الثالث املطلب

 517...................................................................................................................................اجمللس الوطين االنتقالي: الرابع املطلب

 550.......................................................................................................................وريةالشرعية الدست إىلالعودة  :املطلب اخلامس

 555.................................................................................................................................................ئاسيةاالنتخابات الر: الفرع األول

 552................................................................................................................................................ ندوة الوفاق الوطين :الفرع الثاني

 111.......................................................................................................................................................م0552دستور : الثالثاملبحث 

 111..............................................................................................................................................م0552إعداد دستور : املطلب األّول

 112......................................................................................................................................م0552خصائص دستور : املطلب الثاني

 112.................................................................................................................................م دستور القانون0552دستور : الفرع األّول

 112...................................................................................................................................م دستور جامد0552دستور : الفرع الثاني

 111............................................................................................م دستور البيكامريالية واالزدواجية0552دستور : الفرع الثالث

 101............................................................................................................................................م0552تعديل دستور : املطلب الرابع

 101.............................................................................................................................م5115يف م 0552تعديل دستور : الفرع األّول
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 102........................................................................................................................م5111عام  م0552تعديل دستور : الثانيالفرع 

 152..................................................................................................................الرقابة على التعديالت الّدستورية :الرابعاملبحث 

 151..................................................................................................الرقابة القضائية على التعديالت الّدستورية: املطلب األّول

 155............................................الدستورية الّدساتري اليت متنح احملاكم الّدستورية ُسلطة رقابة التعديالت: الفرع األّول

 110............................................................الدستورية الّدساتري اليت تحظر الرقابة القضائية على التعديالت :الفرع الثاني

 115...............................................الدستورية يتعّلق برقابة التعديالتا دستوري ًاالّدساتري اليت تتضمن نّص: الثالثالفرع 

 111.......................................................................................................................(شبه قضائية)الرقابة السياسية : املطلب الثاني

 112...................................................................................................................................اجمللس الّدستوري الفرنسي: الفرع األّول

 115...............................................................................................................................اجمللس الدستوري اجلزائري: الفرع الثاني

 111.....................................................................................................................................................................................................خامتة

 121.............................................................................................................................................(م5102ستوري التعديل الد) ملحق

 172..................................................................................................................................................................................واملراجع املصادر

 385..............................................................................................................................................................................املوضوعات فهرس

 


