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  ::األولاألولالفصل الفصل 
  19761976الواردة على دستور الواردة على دستور   ةةستوريستوريددعديالت العديالت الالتّالتّ

  

 .)1(ةستعماريولة اإلولة املستعمرة بالدة للدستقالل وبدون شك حالة قطيعة سياسيل اإليشكّ     
مستقلةّ ةاجلزائر كدول نّايل فإوبالت حديثا قد استمدـ  ت شرعي تها أثناء تلك الفترة مـن الشة رعي

التة الثّارخييوريحرير الوطين، والّة جلبهة التيت ترتب عنها تداخل بني الدحرير الوطين ولة وجبهة الت
ستقالل، حيث مل ام األوىل لإلة تعود يف نشأا إىل األيرعيأزمة الش نّملا يقرب من اإلندماج، لذا فإ

لت املكتـب  املدنيني وشكّتة وحتالفت مع فريق من باحلكومة املؤقّ) اجليش(تعترف قيادة األركان 
ياسي الّالسلس التذي مل حيترم اختصاصات ا2(شريعأسيسي يف جمال الت( .  

  

ـ  عب لإلعلى الش هأسيسي، وعرضمن قبل الس الت) 1963(وضع دستور  بعد      ه سـتفتاء في
ق فـو سا تل دستور للبالد مكربذلك أوهر، ظهر وإصداره يف نفس الش) 08/09/1963( بتاريخ

املكتب السوعمل على إقامـة نظـام حكـومي    "ةمحد بن بلّأ"ئيس ياسي واحلكومة بقيادة الر ،
دستوري يعتمد على قوة احلزب ، وقد متيز بعد3(:زات منهاة ممي(   

  

 .ةيف صفوف املرجعي) 1963(إىل ) 1962(ة من نتقالينتيجة صراع سياسي يف املرحلة اإل ه جاءنأ •
• وصف هذا الده دستور برنامج وليس دستور قانوينستور بأن. 
• يعترف هذا الدستور باحلريات واحلقوق ولكنه يقي  ـ د من ممارستها ويربطهـا مببـادئ الت ه وج

  .ابع الرباجميستوري الطّص الده احلزيب وهذا ما يعطي للنوجشتراكي، والتاإل

 

اجلزائـر   ايت عايشتهروف الّر طويال نظرا للظّ يعمه ملنأستور هو املالحظ على هذا الد غري أنّ     
ـ أة داخـل هياكـل احلـزب، حيـث     ياسيراعات السيت يغلب عليها طابع الصوالّ ه بتـاريخ  ن
)03/10/1963(ر سياسي وعسكري جلأ، ونتيجة لربوز توت رئيس اجلمهورية ة إىل تطبيق نص املاد
)59 (يت قضت بعدم العمل بالستور والّمن الدلقل من شهر من صدوره، وهذا ما جعأستور بعد د   

                                         
، ص 2004، جملة الفكر الربملاين، العدد السابع، ديسـمرب  التطور الدستوري وحاالت األزمة يف اجلزائرإدريس بوكرا ،  )1(

133. 

، قاملة، 1945ماي  8، منشورات جامعة السياسي اجلزائري من األحادية إىل التعددية السياسية مالنظاناجي عبد النور،   )2(
 .117بدون سنة نشر، ص 

الثـاين   ، امللتقى الدويلالتطور الدستوري اجلزائري وإشكالية بناء دولة القانونعبد املالك الدح ، وعبد احلميد بن لغويين  )3(
 .337، ص مرجع سابق، البلدان العربيةالتعديالت الدستورية يف  حول
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اجلزائر تدخل مرحلة استثنائيةة وتنهي فترة احلكم العادي.  

  

     ت احلالة اإلواستمرحيث ظهر مـا يعـرف حبركـة    ) 1965(ة إىل غاية حلول سنة ستثنائي
هـا  القائمون ا على أنفها يت كي، والّ"اري بومدينهو"احل ئيس الريت قادها الرالّ) 19/06/1965(
"ةحركة تصحيحي "غم من أنّعلى الر الباحث يف مدى شرعيالقائمني  نّأل ،ةتها جيدها غري قانوني

ما جلأوا الستخدام وإن" ةمحد بن بلّأ"ئيس ة إلبعاد الررعية الشستوريريقة الديلجاوا إىل الطّ عليها مل
ـ    )1()نقالب العسكرياإل(العنف بواسطة اجليش  للوصـول إىل الس سـتور  لطة واسـتبدال الد

واملؤسسات الدـ  182 -65ة بنظام قانوين أساسي آخر وهو األمر رقـم  ستوري ادر بتـاريخ  الص
رت البالد مبوجبه إىل ه األمر الذي سيغري ألنستور الصاه البعض بالدذي مسوالّ )2()10/07/1965(

  ،)3()1976(غاية صدور دستور 

  

سـاا تفتقـد إىل   يت كانـت مؤس اجلزائر الّ اة كبرية عايشتههذه الفترة مرحلة انتقالي لمتثّ      
الشرعية، وأصبحت السلطة مركزة يف رئيس الدولة، حيث نصلس ئيس من منطلق ترأّب الر سه
لطات يف يـد  كيز السة فيظهر ترنفيذيل اهليئة التيت متثّة واحلكومة الّشريعيل اهليئة التذي ميثّورة الّالثّ

ـ  غياب مؤس ة ، ويف ظلّاحية القانونيوهذا ما جعل اجلزائر من الن. شخص واحد سـات الشة رعي
الدة تدخل يف املرحلة اإلستورينتقالية املتمثّة نظرا للخيارات اإليديولوجيلة يف التشـتراكي  ه اإلوج
ات كل سـلطة  اب دستور يوضح صالحيولة  نظرا لغيذي طغى على كل جماالت احلياة يف الدالّ

  .)4(م البالدوينظّ

  

     ـ ) 1976(املصادقة على امليثاق الوطين يف جـوان  ) 1976(ي دستور لقد سبق تبن  ذي متّوالّ
إعداده من قبل جبهة التحرير الوطين، وخالفا ملا سبق جاء هذا امليثاق لتوضيح إيديولوجيظـام  ة الن

رعوأهدافه إلضفاء صبغة الشيا الن ويظهـر  ). 1976 -1965(ظام ما بني ة على األعمال اليت قام
                                         

، ورئيس الـس الـوطين   "محد بن بلةأ"ستخدام القوة العسكرية حيث مت اعتقال رئيس اجلمهورية هذا اإلنقالب با لقد مت )1(
نقالب العسكري الذي يعرب عـن حركـة   باإلال ميكن وصف هذا اإلجراء إال باإلضافة إىل وزيرين ، وبالتايل  "احلاج بن علة"

مولود : نظرأ.ستيالء على السلطة دون مشاركة الشعبة دف اإلذات طابع عنفي قام ا اجليش مستخدما بذلك وسائل القو
 .342 ديدان، مرجع سابق، ص

 .342، ص نفس املرجع )2(

 . ، مرجع سابقحماضرات ألقيت على طلبة املاجستريبوزيد لزهاري،  )3(

 .337عبد املالك الدح، مرجع سابق، ص وعبد احلميد بن لغويين  )4(
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ـ لإلستفتاء فيهعب ذلك من خالل عرضه على الش ـ ، وأصبح بذلك الوثيقة اإليديولوجي عب ة للش
وتوجظام، وهو ميثّه النستورل مرجع لتأويل وتفسري أحكام الد.  

  

ياسي اجلزائـري،  ظام السزة عايشها النيظروف متم يف ظلّ) 1976نوفمرب  22(جاء دستور      
، ) 1965جـوان   19(ة الغائبة منذ ستورية الدرعيمثيل والشأزمة الت وضعه استجابة حللّ حيث متّ

ة عن طريـق  انتخاب رئيس اجلمهوري ىوتبن) 1976 نوفمرب 19(اعتماده عن طريق استفتاء  فقد متّ
جـوء  زت طريقة وضعه بغياب اللّكما متي. )1(عيب الوطينالشقتراع العام املباشر وانتخاب الس اإل
التقليدي إىل سلطة تأسيسية، إذ يف الواقع فحىت طريقة سنه مل يفصح عنها الننـت  ظام، وقد تكو

ستور على جلنة ورة وجملس الوزراء حيث طرح مشروع الدجلنة صياغته من بعض أعضاء جملس الثّ
ة، وهي هيئاإلطارات الوطنية مجاعيريقـة  لي اجليش واحلزب واإلدارة، وهذه الطّنت من ممثّة تكو

ومن ناحية املضـمون  . )2(ن كان هناك استفتاء دستوريإهي األقرب إىل أسلوب دساتري املنحة، و
نـه  هـو أ ما يالحظ عليه  ة، غري أنّشتراكياإل ص على إقرار اخلياراتالن) 1976(واصل دستور 

حال هنـاك العديـد مـن     اشتراكي، وليس دستور قانون، وعلى كلّ هدستور برنامج دون توج
املالحظات واملميا دستور زات اليت متي 1976(ز (  سـات  خصوصا ما تعلق منـها بتنظـيم املؤس

الدستورية يف الد3(:زات فيما يليولة، وميكن إمجال هذه املمي(
  

  

ه من وثيقة أمسى هي امليثـاق الـوطين،   ه يستوحي مبادئنأيف مضمونه ) 1976(دستور  قرألقد  •
ويعد ستور الّهذا مساسا خطريا مببدأ مسو الدأ ذي يعدمات دولة القانون الـيت تـبىن   حد أهم مقو

نّأستور وعلى أساس مسو الد كل القوانني والتستورنظيمات جيب أن تتماشى مع أحكام الد.  

  

الث إىل وظـائف  لطات الـثّ م السة قستوريسسات الدعند تنظيمه للمؤس) 1976(دستور  أنّ •
مسيت بالوظيفة التنفيذية، الوظيفة التشريعيأة، أي ة، الوظيفة القضائيند مبدأ الفصل بـني  ه مل جيس

السلطات ومل ينصذا فقد يسمح بتجميع السص عليها، ونة واحـدة لطات وتركيزها يف يد معي 
ة ممثّلة يف اجلهاز اإلداري الّذي تشرف عليهوهي احلزب الذي سيطرت عليه املؤسنفيذيسة الت.  

  
  

                                         
 .138 -137، مرجع سابق، ص التطور الدستوري وحاالت األزمة، بوكرا إدريس )1(

، دار اهلدى، )قانونية -سياسية -تارخيية(، تاريخ ودساتري اجلمهورية اجلزائرية، مراجعات القانون الدستوريعبد اهللا بوقفة،  )2(
 . 125، ص 2008زائر، اجل

 .339 -338عبد املالك الدح، مرجع سابق، ص وعبد احلميد بن لغويين  )3(
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هـذا   ولة قد فقدت دورهـا يف ظـلّ  ظام القانوين للدة محاية النالقضاء كهيئة تناط هلا مهم أنّ •
ثّأستور، وهذا ما الدر على نوعية العمل القضائي، حيث وبالردور  منه جند أنّ) 166(ة جوع للماد

ة ومصاحلها، وهذا ما يتناىف مع دور فـرض رقابـة   شتراكيورة اإلة مكتسبات الثّالقضاء هو محاي
قضائية محاية حلقوق اإلنسان وحريةاته األساسي.  

 

عن ) 1979(، وكان ذلك سنة ةاجلزئي الدستورية عديالتبعض الت) 1976(لقد عرف دستور      
لس الشلس )1980(تاله تعديل سنة  عيب الوطين، مثّطريق اـ عن طريق نفس ا أم ،عـديل  ا الت

عديالت ضمن مرحلة عرفت فيها اجلزائر نوع من ، وجاءت هذه الت)1988(الث فقد كان سنة الثّ
السياسة اإلصالحية اليت مست مجيع جماالت احلياة القانونية والسة سعيا للوصول إىل ترسـيخ  ياسي

  .دولة القانون  مبادئ

  :هذا الفصل إىل ثالث مباحث مقمنا بتقسي     

   ).1979(ستوري لسنة عديل الدالت: األولاملبحث 
   ).1980(ستوري لسنة عديل الدالتو: ايناملبحث الثّ
     .)1988(ستوري لسنة عديل الدالت: الثاملبحث الثّ

  
  

المبحث األوالتّالتّ: : للالمبحث األوعديل الد19791979ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الد    
  

ة اليت عرفتها اجلزائر، كـان  جتماعيحوالت اإلة والتياسيالسيجة لتسارع وتعاقب األحداث نت     
لزاما على املؤسستوري اللّس الداألزمة من جهـة، وأداة   ستور الستعماله وسيلة حللّجوء إىل الد

للمحافظة على الن1(ياسي من جهة أخرىظام الس( .  

  

سـتور، حيـث قـام رئـيس     الديف إطار أحكام  )1979(ستوري لسنة عديل الدالت وقد متّ     
30/06/1979(ة بتاريخ اجلمهوري (باملبادرة باقتراح التعديل الدة ستوري طبقا ألحكام املاد)191 (

ه يف ضـوء املمارسـة   ستور بتعديل بعض مواد، وقد رأى من خالله إثراء الد)1976(من دستور 
ومعايشة الواقع، وحدد التنقاط مثلما جاء يف  غيري يف ستابـع حلـزب جبهـة    توصية املؤمتر الر

2(:ما يليلت فيحرير الوطين متثّالت(
  

                                         
 .138، مرجع سابق، ص التطور الدستوري وحاالت األزمة، بوكرا إدريس )1(

، )30/06/1979(، جلسـة  )05/07/1979(مؤرخة يف ، 38ملداوالت الس الشعيب الوطين، العدد  اجلريدة الرمسية )2(
 .21 ص
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 ة ال بدح لرئاسة اجلمهوريلة القتراح املرشة للحزب هي اهليئة املؤهجنة املركزياللّ على اعتبار أنّ •
من النستورص على ذلك يف منطوق الد.  

  

ة لة مـد ة ودراسـة مسـأ  سة اجلمهوريجعل تعيني األمني العام للحزب مصادفا لترشيحه لرئا •
املأموريات الرةئاسي.  

 

• ص على املوانع املؤقتة الّالنة عن اإليت تعوق رئيس اجلمهوريـ  ضطالع مبهام لطة ه، وتعـيني الس
  .تة، وحصر اختصاصاايابة املؤقّفة بالنلطة املكلّفة بإثبات ذلك، وكذا الساملكلّ

 

ا وتوضيح اختصاصاته يف نطـاق احتـرام وحـدة    ل أمرا ضروريولة تعيني الوزير األجعل مسأ •
الوظيفة التةنفيذي.  

 

• إعادة النظر يف تعيني أكثر من نائب واحد لرئاسة اجلمهورية تعيينهم من ة مع اإلبقاء على إمكاني
ةقبل رئيس اجلمهوري.  

 

• النظر يف إمكانييت صارت غري ذات فائدةدابري الّة إبطال الت.  

  

     بعد تقدمي مشروع القانون املتضمن التعديل الدلس الشعيب الـوطين قامـت   ستوري أمام ا
مت ة، حيث قدة بدراسته دراسة وافية وثريل رئيس اجلمهورية يف هذا األخري مع ممثّجنة املختصاللّ

ا من حيث الشت أنّأكل ومن حيث املوضوع، فرمالحظا  مشروع القانون املتضـمعـديل  ن الت
الدستوري مقبول من حيث الشكل طاملا أنـ ه ناتج عن مبادرة رئيس اجلمهوري ت ة حسب ما نص

191(ة عليه املاد (من الدا من حيث املوضـوع مسحـت لـرئيس    ستور ، كما قدمت مالحظا
اجلمهوريتراح إقـرار  جنة يف األخري باققامت اللّ نها يف املشروع، مثّة بتسجيلها، فقبل بعضها وضم

مشروع تعديل الدلس الشذي صادق عليه باإلمجاع عن طريق رفـع  عيب الوطين، الّستور على ا
  .اليد

  

     وكمرحلة أخرية قام رئيس اجلمهورية بإصدار القانون املتضمن التستوري يف اجلريدة عديل الد
الرمسية للجمهوريأنّ، غري )1979/يوليو/10(ة بتاريخ ة اجلزائري أعديل هو ما يالحظ على هذا الته ن

مشلت وعلى العموم  .ز بني اإلصدار والنشرمل ميي12(املرحلـة   هذهعديالت يف الت ( ة مـن  مـاد
وألغيت ). 117 -116 -115 -113 -112 -111 -110 -108-105:(املواد لت يفستور متثّالد
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املـؤرخ يف   79/06لقـانون  حدثت هـذه التعـديالت مبوجـب ا    ، وقد)198 -197:(املادتان
)07/07/1979 .(  

     مست هذه التعديالت مركز رئيس اجلمهوريـ  ة، ومنصب نائب أو نو ة اب رئـيس اجلمهوري
والوزير األول، باإلضافة إىل بعض الت    198 -197(تني عديالت األخـرى الـيت ألغـت املـاد( ،

والثّ ،ة جديدةواستبدلت األوىل مباد199(ة انية باملاد.(  

  
  

المطلب األوعديالت المتعلّعديالت المتعلّالتّالتّ: : للالمطلب األوقة بمركز رئيس الجمهوريةةقة بمركز رئيس الجمهوري  
  

     مشل التمواد تتعلّ) 1979(ستوري لسنة عديل الدة من حيث شـروط  ق مبركز رئيس اجلمهوري
انتخابه وسلطاته وعهدته الرئاسيستوري الّة إىل جانب اليمني الديه وبعض املوانع املسقطة ذي يؤد

  .لرئاسته
  
  

الفرع األوللالفرع األو : :شروط انتخاب رئيس الجمهوريةةشروط انتخاب رئيس الجمهوري  
  
  

ـ :(هنأ على )105(ة املاد الثة منينص يف الفقرة الثّ) 1976(بعد أن كان دستور       ح يقترح املرش
من طرف جبهة التحرير الوطين، وميارس مؤمترها مباشرة هذه الص  ل الحية ابتداءا مـن انعقـاد أو

 79/06تعديل هذه الفقرة مبوجـب القـانون    متّ.  )نفيذحيز الت ستورثر دخول هذا الدإمؤمتر هلا 

حريـر الـوطين وفقـا لقانونـه     ويقترحه مؤمتر حزب جبهـة الت :(وأصبحت تنص على ما يلي
   .)1()األساسي

  

      يالحظ أن املؤسس الدستوري قد اكتفى بالنص على اقتراح املرشة مـن  ح لرئاسة اجلمهوري
رشيح ملنصب رئيس ة التاحلزب قد مارس صالحي بارة األخرى طاملا أنّطرف احلزب، وحذف الع

نّأة، واجلمهوري هذا الدستور قد دخل حيوعلى ما يبدو يهدف هـذا   .نفيذ منذ ثالث سنواتز الت
التب مسأعديل إىل جتنلة تعدد املترشـ   حني، وهذا يبدو جلي ة ا من خالل احتكـار احلـزب لعملي
رشيح ملنصب التنتخـاب، مثّ متر على تعيني مرشح واحد قابل لإلة حيث يوافق املؤرئيس اجلمهوري 

تستدعى اهليئة الن2(ح من قبل احلزباخبة لتزكية املرش(.  

                                         
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العـدد  يتضمن التعديل الدستوري، ) 1979/يوليو/07(مؤرخ يف ، 79/06القانون  )1(

 .638 ص ).1979/ يوليو/ 10(، املؤرخة يف 28

 .147، مرجع سابق ص ستوريالقانون الدة، عبد اهللا بوقفّ )2(
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     إن اختيار املرشالئعي يف هذا املناضل، باإلضافة إىل ر عن ثقة احلزب الطّح من قبل احلزب يعب  
ما يتمتريقة هو اشتراطها على هذه الطّ ظما يالح له قبل انتخابه، غري أنّح من مسعة ع به هذا املرش  

حصول املترشح على األغلبية املطلقة للنلني، وهو شرط يصعب حتقيقه دائما، ذلك أنّاخبني املسج 
اشتراط األغلبية املطلقة للمسجنظام دستوري حيصر مسأ اخبني يف ظلّلني وليس النـ لة الت ح يف رش

ح واحمرشد يقترحه احلزب ميكن أن يؤدة خطرية تكون آثارهـا واضـحة   ي إىل مشكلة دستوري
على النظام السياسي برمة إذا ما عرفنا أنّته، خاص التب عن اإلغينتخابات أصبح السز مة اليت تتمي

ظام  مسعة النا قد يدفع إىل إعالن نتائج غري صحيحة تسيء إىلمم ة،ة العاملينتخابيظم اإلغلب النأا 
الني الد1(اخلي واخلارجييف ا( .لتفادي امتناع الشصويت، ولكي ال يظهـر رئـيس   عب عن الت

اجلمهورية على املستويني الداخلي واخلارجي بأنه انتخب من قبل أقلياخبة، يتوىل احلزب ة اهليئة الن
  ة بدورها جتنيـد مات اجلماهرييى املنظّة على مستوى احملافظة، وتتولّمات اجلماهرييأمر جتنيد املنظّ

اجلماهري لإلنتخابات الرئاسية، وقد تتحول احلملة اإلنتخابية إىل محلة جتنيد عادية يقوم ا احلزب 
  .)2(من أجل رفع مستوى الوعي السياسي واحملافظة على يقظة اجلماهري اتجاه الرجعية واإلمربيالية

  

     لتفادي كل اإلشكاليات السابقة طالب البعض بقصر فوز املرشـ ح باألغلبي اخبني ة املطلقة للن
3()1989(ق يف دستور ذي حتقّرين عن رأيهم، وهو املطلب الّاملعب(.  

  

ـ ستورية اليمني الدي رئيس اجلمهورية يؤديه رئاسة اجلمهوريبعد تولّ      يت كانـت هـي   ة والّ
  .ة؟ستوريقة باليمني الدعديالت املتعلّتعديل أيضا، فماهي الت األخرى حملّ

  
  

  ة ة ستوريستورياليمين الداليمين الد: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

    يعرف اليمني قانونيها بأن :)خذ فيه احلالف اهللا شاهدا على صدق مـا يقـول أو   عمل ديين يت
أد به، والوفاء مبا تعهن4()عقاب اهللا إذا ما حنث بيمينه ه يستحق(.  

  

  ةنه من حماكاة للعزروفة يف اتمعات القدمية، وهي باإلضافة إىل ما تتضمواليمني كانت مع     

                                         
 .141، مرجع سابق، ص ريالنظام السياسي اجلزائ، بو الشعري السعيد )1(

 .148، مرجع سابق، ص القانون الدستوريعبد اهللا بوقفة،  )2(

 .148، ص نفس املرجع )3(

 .27، ص 1985لبنان، ، الطبعة الثانية، منشورات عويدات، بريوت، الدستور واليمني الدستوريةهشام قبالن،  )4(
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ها متثّاإلهلية، فإنقليد منبعث من اإلميان بوجود عدالة سـامية  ل دعامة احلق عند اإلنسان، وهذا الت
تتفوم، وق على مجيع البشر، وترقب تعهمتثّدال الضمانة الفعن مري القضـائي بعـد أ  الة يف الض

ا الشاعتمدآنكما عرفت أيضا يف القر. )1(ة كوسيلة لإلثباتعوب البدائي ة رسول اهللا الكرمي وسن
  :الكرمي آنحيث جاء يف القر

  

وا قوما غضـب اهللا  ذين تولّمل تر إىل الّأ:"وقوله. )2("واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا:"وجل قوله عز
اهللا هلم عذابا شـديدا،   عدأكذب وهم يعلمون، عليهم، ما هم منكم وال منهم، وحيلفون على ال

وأوفوا بعهد اهللا إذا عاهدمت وال تنقضوا اإلميان بعد توكيدها :"وقوله.)3("يعملون اهم ساء ما كانوأن
  .)4("اهللا يعلم ما تفعلون إنّ كفيالوقد جعلتم اهللا عليكم 

  

     وجاء يف السنة النبويمسلّى اهللا عليه وريفة قوله صلّة الش":ثالث جدهن  جـد،   جد وهـزهلن
الق واليمنيكاح والطّالن."  

  

     واليمني الدة هي الّستورييت يعطى هلا املؤسستوري الطّس الدابع الد ص ستوري من خالل الـن
ستورعليها يف نصوص الد.  

  

     وقد عرفت اليمني الدستوريحيث ) 1963(ل دستور لسنة ة يف اجلزائر بصدور أوعليها  نص
املؤسس الدمضمون اليمني الّ ، غري أنّ)40(ة ستوري يف املادـ ذي يؤد ة كـان  يه رئيس اجلمهوري

ا، ورعاية يقتصر على احترام الدستور واملدافعة عنه، واحلفاظ على سالمة البالد واستقالهلا ووحد
مصاحل الش1976(ة، ومبوجب دستور عب واجلمهوري (ة املاد)منه ) 110ع مضـمون الـيمني   توس

الدستورية ليشمل احترام الدهـذا األخـري    ستور وامليثاق الوطين على اعتبار أنّين اإلسالمي والد
شتراكي الّ، باإلضافة إىل احترام اخليار اإلستورأصبح يسمو على الدذي تبناه املؤسسـتوري  س الد

ستوريف هذا الد.  

  

ة خر املادستوري على أن يضاف آلس الداملؤس الثة منه نصالثّة املاد 79/06ومبوجب القانون      
وفـاء  :"بعد تعديلـها كمـا يلـي   ) 110(ة لتصبح املاد" واهللا على ما أقول شهيد"عبارة) 110(

                                         
 .27، ص مرجع سابق ،هشام قبالن )1(
 .رة البقرةمن سو) 188(اآلية  )2(
 .من سورة اادلة) 14(اآلية  )3(
 .من سورة النحل) 91(اآلية  )4(
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للتضحيأسة، ات الكربى وألرواح شهداء ثورتنا املقدأالعظيم أن  قسم باهللا العلي  ين حتـرم الـد
حأن أده، واإلسالمي وأجمـ  ستور، وكلّترم امليثاق الوطين والد ن أمحيهـا، و أة وقوانني اجلمهوري

راب الـوطين ووحـدة   ن أحافظ على سالمة التأذي ال رجعة فيه، وشتراكي الّأحترم اإلختيار اإل
الشأن أة، وعب واألممحي احلقوق واحلريات األساسيأعب، وة للش ره عمل بدون هوادة على تطـو

لم يف العـامل، واهللا  ة والسيجل حتقيق املثل العليا للعدالة واحلرأقواي من  ى بكلّن أسعأوسعادته، و
  ".على ما أقول شهيد

  

إىل   " واهللا على ما أقـول شـهيد  " ستوري يهدف من خالل إضافة عبارةس الداملؤس يبدو أنّ     
ة على إشهاد اهللا على ما قاله، ملا يف ذلك من وازتقييد رئيس اجلمهوريع ديين وخطـورة   وخلقي

1("وال جتعلو اهللا عرضة ألميانكم:" يف كتابه الكرمي وجلّ يف حالة احلنث باليمني، حيث يقول عز(.  

  

     نّايل فإوبالت رئيس اجلمهورية يتحمل املسؤوليـ  ة أمام اهللا عز وجل، كما يتحم ة  ل املسـؤولي
نّيت اختارته هلذا املنصب، ولو أة الّأمام األم املؤسستوري مل ينص على عقوبة ما يف حالـة  س الد

احلنث باليمني الدستورية من طرف رئيس اجلمهورية، ومل يرتة عن هذا العمل،إال ب أي مسؤولي
نا نعتقد جازمني أنّأن ة جلرمية اخليانة العظمى، يكون يف نفس الوقت قـد  ارتكاب رئيس اجلمهوري

  .حنث بيمينه

  

ة ما هي إال قيد معنوي الغاية منه تقييـد رئـيس   ستورياليمني الد ميكن القول أنّ ويف األخري     
اجلمهورية مبا تعه2(يين وحماكاة شرفه وضمريهد به عن طريق إميانه الد(.  

  

ة فقد عرفت هي األخـرى تعـديال   ئاسيا العهدة الرة، أمستوريق باليمني الدهذا كل ما تعلّ     
ستوري س الديت دفعت املؤسسنوات، فماهي األسباب الّ) 5(سنوات إىل ) 6( يقضي بتقليصها من

إىل تقليص العهدة الرة؟ئاسي .  

  

    ةةئاسيئاسيتقليص العهدة الرتقليص العهدة الر: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

     1976(من دستور ) 108(ة بعد أن كانت املاد( ّتنص على أن املهمة الرئاسيا ست ة مد)6 (
ة إسنوات، وعلى إمكانية، متّعادة انتخاب رئيس اجلمهوري ة مبوجـب القـانون   تعديل هذه املاد

                                         
 .من سورة البقرة) 224( اآلية )1(
 .159هشام قبالن، مرجع سابق، ص  )2(
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" إعادة" سنوات، كما استبدلت عبارة) 6(سنوات بدل ) 5(ة إىل ئاسية الرص من املهمليقلّ 79/06
ة، يه لرئاسة اجلمهوريقد تشمل انتخاب رئيس سبق تولّ" إعادة" عبارة  ، ذلك أنّ" جتديد" بعبارة 

ك فهي ال تدع جماال للش" جتديد"ا عبارةة أخرى، أمه رئيس آخر أعيد انتخابه مرحملّ وبعد أن حلّ
ذي انتهت واليته، لذا نرى من وجهة نظرنا ئيس الّدت واليته هو نفسه الرذي جدئيس الّالر يف أنّ

  .ة يف هذا املوضعاحية القانونيهي األنسب من الن" جتديد"عبارة أنّ

  

ى ة هو مالءمتها مع فترات انعقاد مؤمتر احلزب، لكي يتولّئاسية الرن تقليص املهمالغرض م إنّ     
احلزب التهة يف مؤمتر لرشيح ملنصب رئيس اجلمهوري    ة كل مخس سنوات، وهـذا حسـب املـاد

)105 (لة الّاملعدت على أنّيت نص اقتراح املرشح لرئاسة اجلمهوريمن طرف احلـزب وفقـا    ة يتم
  .األساسي لقانونه

  

     وعلى ما يبدو اعتمدت األعوام الساية العهدة ب حصول اإلتة يف بادئ األمر لتجن قتران بني
الرئاسية والعهدة التشريعية مـن أخـذ   ة يف نفس الوقت هذا من جهة، ولتمكني رئيس اجلمهوري

الوقت الكايف للنهوض باملهام اليت يفترضها بناء الداالت من جهة أخرى، وهذا أمر ولة يف مجيع ا
1(فيه ال شك( .  

  

علـى   نـص ) 1976(دستور  ة طاملا أنّة على رئيس اجلمهوريئاسير تقليص العهدة الرال يؤثّ     
ثالث حاالت ميكن أن تنقضي فيها العهدة الرة، األوىل تتمثّئاسياية املد ة املنصوص عليها يف ل يف

الدستور مل نظر طاملا أنّ يت تبدو حملّوالّ ،ستورالد حيدد الوالية الرـال   ئاسية بعهدتني، وتـرك ا
ةمفتوحا لرئيس اجلمهوريحيث ميكنه الت ،رشح عدة مرحا من قبل احلزب، ات على أن يكون مرش

نالالثة فتتمثّانية والثّا احلالتني الثّأم ةيف وفاة أو استقالة رئيس اجلمهوري.  

يت جاء ا تعديل أيضا، فماهي اإلضافات الّ ة حملّوانع املسقطة لرئاسة اجلمهوريلقد كانت امل     
املؤسستوري يف هذا اجلانب؟س الد.  

  

الفرع الرابعابعالفرع الر : :الموانع المسقطة لرئاسة الجمهوريةةالموانع المسقطة لرئاسة الجمهوري  
  

     نص املؤس1976(ستوري يف دستور س الد( ة املاد)منه على املوانع املسـقطة لرئاسـة   ) 117
عيب الوطين وجوبا ويثبت لة يف حاليت الوفاة أو االستقالة، حيث جيتمع الس الشة واملتمثّرياجلمهو

                                         
 .148، ص ، مرجع سابقالقانون الدستوريعبد اهللا بوقفة،  )1(
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حالة الشغور النة، ويتولّهائي ملنصب رئيس اجلمهوريى رئيسه مهام رئاسة الدة ال تزيد عن ولة ملد
ـ وطين ال ميكنه التعيب الرئيس الس الش ة، على أنّم خالهلا انتخابات رئاسييوما تنظّ) 45( ح رش

  .هلذا املنصب

  

     ة جند أنّمن خالل استقراء هذه املاد املؤسس الدـ ستوري مل ينص على حالة املانع الد يت ائم الّ
تلحق برئيس اجلمهورية، ومتنعه من مزاولة مهامـ  ه، وبالت عيب الـوطين  ايل ال ميكن للمجلـس الش

الة هنـا ال تتعلـق بالوفـاة أو    احل نّة، ألسة اجلمهوريجتماع وجوبا إلثبات شغور منصب رئااإل
ئيس الـر  ة طاملـا أنّ ح جديد لرئاسة اجلمهوريى مؤمتر احلزب ال ميكنه تعيني مرشستقالة، وحتاإل

املصاب بالعائق الدائم ال يزال يف منصبه من الناحية الد1(ةستوري(.  

  

     املانع ال(ى عدم تقرير هذه احلالة لقد أدائمد (سايت بسبب املـرض الـذي أملّ  إىل فراغ مؤس 
2("هواري بومدين"ئيس بالر(حيث عايشت اجلزائر فراغا مؤس ،ا حوايل ثالثة أشهر، األمـر  ساتي

ولـة بالوكالـة مـن    عيب الوطين آنذاك رابح بيطاط إىل رئاسـة الد ذي دفع رئيس الس الشالّ
  . )3()08/02/1979(إىل غاية ) 27/01/1978(

  

املـانع  "حالة ة بإضافة ذي شاب هذه املادشريعي الّقص التسد الن متّ 79/06ومبوجب القانون      
ائمالد ."حيث نصت املاد4()9(اسعة ة الت( ة منه على تعديل املاد)117 ( سـتور وإعـادة   مـن الد

                                         
 .149 ، مرجع سابق، صالقانون الدستوري، بوقفة عبد اهللا )1(

قضى الرئيس الراحل هواري بومدين أسابيع يف االحتاد السوفييت بداعي زيارة عمل، إىل أن السبب احلقيقي هو املرض الذي  )2(
ديسمرب  27إىل غاية  1978نوفمرب  18امل به، وبعد أن عاد إىل ارض الوطن مكث يف مستشفى مصطفى باشا اجلامعي من 

 .تاريخ وفاته 1978
 .149، مرجع سابق، ص جع السابقاملر، بوقفة عبد اهللا )3(
  :من الدستور وتصاغ على النحو التايل) 117(تعدل املادة : على انه 79/06من القانون ) 9(تنص املادة  )4(
استحال على رئيس اجلمهورية أن ميارس مهامه بسبب مرض خطري مزمن جتتمع اللجنة املركزية للحزب وجوبـا، وبعـد    إذا(

على الس الشعيب الوطين التصريح حبالة  أعضائهاثلثي  بأغلبيةنع بكل الوسائل الكفيلة بذلك تقترح من حقيقة هذا املا التأكد
  .املانع

يعلن الس الشعيب الوطين ثبوت مانع لرئيس اجلمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه، ويكلف رئيسه بان يتوىل رئاسة الدولة بالنيابـة  
يتـوىل رئـيس   . من الدسـتور ) 118(ان ميارس صالحيته مع مراعاة أحكام املادة يوما، و) 45(ملدة أقصاها مخسة وأربعون 

الس الشعيب الوطين مهام رئيس الدولة ملدة أقصاها مخسة وأربعني يوما، تنظم خالهلا انتخابات رئاسية، وال حيـق لـرئيس   
  .الس الشعيب الوطين الترشح لرئاسة اجلمهورية طبقا لقانونه األساسي

  =استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته جيتمع الس الشعيب الوطين وجوبا ويثبت حالة الشغور النهائي لرئاسة اجلمهوريةيف حالة 
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واقتراح  ،حقيقة املانعأكد من جتماع وجوبا والتة للحزب اإلجنة املركزيصياغتها على حنو يلزم اللّ
التلس الشصريح بثبوت حالة املانع على الس(ة ثلثي أعضائها، هذا األخري عيب الوطين بأغلبيا (
يومـا،  ) 45(ة يابة ملدولة بالنى رئيسه رئاسة الدة ثلثي أعضائه، ويتولّذي يعلن ثبوت املانع بأغلبيالّ

ستقالة حبكم القـانون، حسـب   غور باإليعلن الش ملانعفإذا انقضت هذه املدة، واستمرت حالة ا
ة أخـرى  ولة مرعيب الوطين رئاسة الدى رئيس الس الشريقة املشار إليها سابقا، بعد ذلك يتولّالطّ
يوما تنظّ) 45(ة ملدة، م خالهلا انتخابات رئاسيوال حيق رشح هلذا املنصبله الت.  

  

     غم من أنّعلى الر عديل الت1979ستوري لسنة الد قد سد النق حبالة املانع شريعي املتعلّقص الت
باعهـا يف  ة إتيت جيب على رئيس اجلمهوريغفل اإلجراءات الّه أنأة، إال يت تلحق برئيس اجلمهوريالّ

ـ هادة الطّعتماد على الشصريح منه وأمام من؟، وهل ميكن اإلحالة شفائه، فهل يكون ذلك بت ة بي
ه هـو مـن   نأة للحزب على اعتبار جنة املركزيويطلب استرداد سلطاته من اللّ ،بت شفاءهيت تثالّ

ى رئيس الس هو مـن تـولّ   عيب الوطين على اعتبار أنّل بترشيحه، أم يطلبها من الس الشتكفّ
1(ولة، أم يطلبها منهما معا؟منصب رئاسة الد(.  

  

رة ستوري واملقـد عديل الدن التاملتضم 79/06من القانون ) 9(ة رة يف املادة املقراملد يبدو أنّ     
ـ يوما تعترب مبثابة املهلة الّ) 45(بـ إة، ويت يرجى من خالهلا تعايف وشفاء رئيس اجلمهوري ال عـد 

ن شفي من مرضه بعد هذه املهلةأى ولو حدث ومستقيال حبكم القانون حت.  

  

ة أثناء عيب الوطين ال ميكنه ممارسة مهام رئيس اجلمهوريلشرئيس الس ا جتدر اإلشارة إىل أنّ     
117(ة فتريت اخلمسة واألربعني يوما املشار إليهما يف املاد(ّوال ،يت نصة ت عليها املاد)118 (لة املعد

  :لة يفأيضا واملتمثّ

  

• حل أو تعديل احلكومة القائمة إبةان وفاة أو استقالة رئيس اجلمهوري.  

 .ةاب رئيس اجلمهوريل ونائب أو نوأعضاء احلكومة والوزير األوتعيني  •

 •تائجحتديد صالحيات أعضاء احلكومة، أو إصدار العفو وإلغاء العقوبات أو ختفيضها، أو إزالة الن  

                                                                                                                               
  .من الدستور) 108(ميارس رئيس اجلمهورية املنتخب مهامه طبقا ألحكام املادة = 

قالة حبكم القانون، حسب الطريقـة املنصـوص   ويف حالة استمرار املانع، بعد انقضاء مخسة وأربعني يوما، يعلن الشغور باالست
 .عليها أعاله وطبقا ألحكام الفقرات التالية هلذه املادة

 .212، مرجع سابق، ص النظام السياسي اجلزائريسعيد بو الشعري، ال )1(
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القانونية أيلإلسـتفتاء  م، أو أن يعمـد  يت تصدرها احملاكبة عن األحكام الّا كانت طبيعتها، واملترت
  .الشعيب

 

• لس الشعيب الوطين وإجراء انتخابات مسبقة لهحل ا.  

 

إال . سـتور ة أو إعالن حالة احلرب أو وقف العمـل بالد عبئة العامة أو التستثنائيتقرير احلالة اإل •
لس الشستشارة املسبقة لقيادة احلزبعيب الوطين مع اإلمبوافقة ا.  

  

ـ رئاسة الد وما ميكن مالحظته يف األخري هو أنّ      لس الشعيب ولة بالوكالة من طرف رئيس ا
الوطين جعله ميسك بقيادة اهليئتني التشريعية والت1(ةنفيذي(، أغم على الره من غري املعتاد أن ينـوب  ن

لس الشرئيس اعيب الوطين رئيس اجلمهورية يف النوهذا ما يفسر إقـرار تعـيني    ،)2(ئاسيظام الر
قة عديالت املتعلّستوري، فماهي التعديل الدة يف مضمون التاب رئيس اجلمهورينومنصب نائب أو 

  .مبنصب نائب رئيس اجلمهورية؟

  
 

  ة ة اب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهوريإنشاء منصب نائب أو نوإنشاء منصب نائب أو نو: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ

  

فـاظ  ة واحلنظيميلطة التعيني وممارسة السات رئيس اجلمهورية يف جماالت التتعاظم صالحي إنّ     
ياسي ضرورة إدراج وإحداث منصب ظام السفرز معطيات أخرى تضغط على النأ ولةمن الدأعلى 

نائب رئيس اجلمهورية يساعده يف أداء مهاموأكثر مـن ذلـك    ة معه،ه، وملا ال يتقاسم املسؤولي
يتعاضم دور نائب الرئيس خاصول الّة يف الديت تشهد عدم التيت ميكن أن تقبل ياسي، أو الّوازن الس

ودان حدة أو السة املتة كاإلمارات العربيحاديتيف املستقبل على غرار األنظمة اإلت فتنقسام والتاإل
يت فرضت رئيسها نائبا لرئيس والّ ،ودانجل حترير السأة من عبيدا تقوده احلركة الشذي يشهد مترالّ

الدية هذا وتربز أمهّ لطة معه،ولة تقامسا للساملنصب إذا وضعنا احلالة السة الّياسيا لبنـان يف   يت مير
ا يت يشهدها، ممة الّياسيوازنات السر غياب هذا املنصب بشكل كبري يف احلفاظ على التثّأامليزان إذ 

جعله يعيش فراغا دستوريا خطري يهدد مؤس3(ولةسات الد(.  

  

                                         
 .وهو األمر الذي أدى إىل دمج السلطتني التشريعية والتنفيذية يف يد رئيس الس الشعيب الوطين )1(

 .150، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفة عبد اهللا )2(

 ، امللتقى الدويل الثاين حولالنظام القانوين ملنصب نائب رئيس الدولة يف ظل التعديالت الدستورية العربيةعمار بشكيوة،  )3(
 .393، ص مرجع سابقالتعديالت الدستورية يف البلدان العربية، 
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ت اإلشارة إليـه يف دسـتور   متّ) 1963(دستور  ويف اجلزائر، وبعد أن غاب هذا املنصب يف     
)1976 (ة وذلك مبوجب املاد)يت تنص على أمنه والّ) 112هن ":ميكن لرئيس اجلمهوري ن ة أن يعـي

نائبا لرئيس اجلمهوري1("هة يساعده ويعينه يف مهام( .ّإال أن املؤسس الدستوري عدة ل املاد)112 (
79/06 كر مبوجب القانونالفة الذّالس ال أمام رئـيس  )07/07/1979(خ يف املؤرحيث فتح ا ،

اجلمهورية ليعيذي يتم به اختيار فماهو األسلوب الّ. هن نائب أو أكثر يساعدونه ويعينونه يف مهام
نائب رئيس اجلمهورية، وماهي شروطه واختصاصاته ونطاق مسؤوليه؟ته، ومىت تنتهي مهام.  

  
  

  ة وشروطهة وشروطهاب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهورينائب أو نونائب أو نوختيار ختيار إإ: : لللفرع األولفرع األواا

  

    ال بد من وجود طريقة يتم بواسطتها تعيني نائب رئيس اجلمهوريروط الواجب ة، وحتديد الش
ـ   ذي يتمتوافرها لشغل هذا املنصب اهلام، فماهو األسلوب الّ ة، به اختيار نائب رئـيس اجلمهوري

  .؟وماهي الشروط الواجب توفرها فيه

  
  

أوالالأو::  أسلوب اختيار نائب أو نوأسلوب اختيار نائب أو نواب رئيس الجمهوريإذا كان   ::ةةاب رئيس الجمهوريساملؤس سـتوري  الد
ة تعيني نائب ة من صالحيمهوري رئيس اجلنيكمت على) 1976(من دستور ) 112(ة يف املاد نص قد

ة ستوري اجلزائري يف هذه املرحلظام الدي الند تبنذي يؤكّ، األمر الّهه يف أداء مهامله يعينه ويساعد
د فضال عن إسقاط قاعدة تعـد  ،عينية عن طريق التد منصب نائب رئيس اجلمهوريألسلوب تقلّ

نّواب، فإالن الت1979(ستوري لسنة عديل الد (عيني من طـرف رئـيس   قد أبقى على أسلوب الت
د النوابذة مع تكريس قاعدة تعداجلمهوري ،حيث نص06-79من القـانون  ) 5(ة اخلامسة ت املاد 

ـ : "ايلحو التستور وتصاغ على النمن الد) 112(ة ل املادتعد:"لى أنع ة أن ميكن لرئيس اجلمهوري
يعيغفـل  أقد ) 1976(ن كان دستور إهذا و. )2("هن نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه يف مهام

ضرورة أداء اليمني الدستوريلـى رئـيس   واقتصار أدائها ع ،ئيس من عدمهاة من طرف نائب الر
اجلمهوري1976(من دستور ) 10(ة ة دون غريه مبوجب املاد (79/06ل مبوجـب القـانون   املعد 

نّكر، فإالف الذّالس غالبيـة النظم الدـة األخرى قد أشستوريارت إىل أداء اليمني الدة منستوري  

                                         
يتضمن إصدار دستور اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريـدة  ) 22/11/1976(مؤرخ يف  97-76أمر رقم  )1(

 .1313ص  ).24/11/1976(مؤرخة يف  94الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
 .638 ص مرجع سابق، ،06-79قانون رقم  )2(
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 1(ئيسطرف نائب الر( .  
  

ة ال سـتوري صوص الدستقرئ للنامل نّإ ::ةةاب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهوريشروط نائب أو نوشروط نائب أو نو: : ثانياثانيا
جيد شروطا معي1976(ئيس، سـوءا يف دسـتور   نة يستلزم توافرها يف نائب الر (عـديل  أو يف الت

1979(ستوري سنة الد(نا نعتقد أنّ، إال أن ـ روط الواجب توفّالش ة هـي  رها يف رئيس اجلمهوري
رها يف نائبهروط الواجب توفّنفسها الش.  

  
  

  ةةاب رئيس الجمهورياب رئيس الجمهوريإختصاصات نائب أو نوإختصاصات نائب أو نو: : انيانيثّثّللااالفرع الفرع 
  

ئيس فقط، إذ ال جيوز له ى يف كونه مساعدا للرة ال يتعداختصاص نائب رئيس اجلمهوري إنّ     
ئاسة املؤقّممارسة الرة، على خالف بعض األنظمـة  تة مثال يف حالة شغور منصب رئاسة اجلمهوري

الدستورييت متنح اة الّة العربيلنئاسة املؤقّائب الرنةتة يف حاالت معي.  

 

ات ة من بني ما يضطلع به من صالحيرئيس اجلمهوري جند أنّ) 1976(جوع إىل دستور بالرو     
111(ة مبوجب املاد (79/06لة مبوجب القانون املعد أكر الف الذّالسمن  ه ميكن له تفويض جزءان

مع مراعاة أحكام املاته لنائبه صالحي116(ة اد (من الدستور، وبالرة جوع إىل املاد)116 (ن لنا يتبي
فويض، إذ ال جيوز لـه  ة التات رئيس اجلمهورية يف ممارسة صالحيهناك قيدا يرد على صالحي أنّ

تفويض سلطته يف تعيني نائب رئيس اجلمهوريه، وال يف إجراء اسـتفتاء أو يف  ة، وإعفائه من مهام
لس الشمـن  ) 124 ىلإ 119(يب الوطين، وال يف تطبيق األحكام الواردة يف املـواد مـن   عحل ا

الد13 -9 -4(الواردة يف الفقرات  تلطاستور، وكذا الس (ة من املاد)111 (ستورمن الد .  

  
  

  ههة ونهاية مهامة ونهاية مهامة نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورينطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

ـ أ، إذ رتب أي مسؤولية على نائب رئيس اجلمهوريـة يستور اجلزائري ال الد جند أنّ     ه أورد ن
7(ة حكما واحدا يف املاد  (أنبيت تقضي والّ 79/06القانون  من تعدة ل املاد)115 (سـتور  من الد

وتصاغ على الننائب : (ايلحو التاب أو نورئيس اجلمهوريل وأعضـاء احلكومـة   ة والوزير األو
  ام ـائب مسؤوال فقط أم، ولذلك كان الن)ةهم أمام رئيس اجلمهوريملهام ولون أثناء ممارستهمؤمس

                                         
 .398مرجع سابق، ص  عمار بشكيوة، )1(
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  .)1(ومعاونا له عتباره مساعدارئيسه بإ
  

      أمة جند أنّا خبصوص انتهاء مهام نائب رئيس اجلمهوري املؤسس الدحاالت د ستوري مل حيد
الثة جوع إىل الفقرة الثّه وبالرغري أن ،)1979(لسنة ستوري عديل الدالتئيس يف مهام نائب الر إاء

1976(من دستور ) 118(ة من املاد (اء مهام نائب أو نواب رئيس جندها قد أوردت قيدا على إ
اجلمهورية ، إذ ال ميكن حسب مفهوم ذات املاداء مهام النـ ة إ ان فتـرة وفـاة رئـيس    ائب إب
م رئيس اة أو استقالته إىل أن يتسلّاجلمهوريجلمهوريا يؤكّة اجلديد مهامه، مم مهـام   ة أنّد فرضـي
نائب الرئيس ومدة واليته غري مرتبطة بوالية رئيس اجلمهوريئيس بالوفاة أو ة، فقد تنتهي عهدة الر

  .ئيس قائمويبقى منصب نائب الر ،ستقالة مثالاإل

  

     ستقالة أو اإلقالةة أو اإلة بالوفاوعلى العموم ميكن أن تنتهي مهام نائب رئيس اجلمهوري.  

  

ـ تإستور الد غم  من أنّه وعلى الرنأجتدر اإلشارة إىل       ة سـلطة  جه إىل منح رئيس اجلمهوري
اب له على الطّتعيني نائب أو نوة، إال أنّريقة األمريكي ئيس الر"مل ير ضـرورة   "اري بومدينهو

إة لتعيني نائب له، وعلى ملحئيس ثر وفاة الر"اري بومدينهو" ابع حلزب جبهـة  وانعقاد املؤمتر الر
تعيني  حرير الوطين متّالت"خلفا له، ومتكني بوتفليقة وحيياوي من منصيب نيابـة   "اذيل بن جديدالش

رئيس اجلمهورية، ولكن جتاهل تعيني هذا املنصب وارتأى أن حيكـم   "الشاذيل بن جديد"ئيس الر
  .)2(لوحده بدون منازع

  

ـ  عديالت الّق بالتما تعلّ هذا كلّ      ة، فمـاهي  يت حصلت على منصب نائب رئـيس اجلمهوري
عديالت الّالتل؟يت وقعت على منصب الوزير األو.  

  
  

  للقة بمنصب الوزير األوقة بمنصب الوزير األوعديالت المتعلّعديالت المتعلّالتّالتّ: : الثالثالمطلب الثّالمطلب الثّ
  

     كان املؤسستوري يصطلح على تسمية س الد"لسرئيس ا"مصطلح  "لالوزير األو"  ـ ذي الّ
ـ   1946ة من دستور املستمد "ةمحد بن بلّأ"ظهر يف حكومة  يت يعـود أصـلها إىل   الفرنسـي والّ

ة الثّاجلمهوريسمية الّـالثة، وهي التلس الوطين ـثر موافقإها عمليا ـغم من تبنييت وعلى الرة ا  

                                         
 .638ص  ، مرجع سابق،79/06القانون رقم  )1(

 .150، مرجع سابق، ص القانون الدستوري، بوقفة عبد اهللا )2(
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الت1(1963 دستور ال جند هلا أثرا يف "ةمحد بن بلّأ"ل حكومة برئاسة أسيسي على أو(.  

  

هي تسمية منتقدة بسبب وجود جملس وزراء يرأسه رئيس  "الس سرئي"تسمية  واحلقيقة أنّ     
اجلمهورية، وهذا ما دفع املؤسإىل استبداهلا بتسمية  1976ستوري سنة س الد"ـ  "لالوزير األو يت الّ

ـ  ظام الربيطاين، مثّيعود تارخيها إىل الن سـاتري، مثـل دسـتورا    د مـن الد انتشرت لتشمل العدي
اجلمهوريتني الفرنسيوالّ ،ابعة واخلامسةتني الرا منح سلطة فعلي يت أريدل على بقيـة  ة للوزير األو

ـ ة الفرنسيلطات الواسعة لرئيس اجلمهوريجتاه اصطدم بالسهذا اإل الوزراء، غري أنّ ا ة اخلامسة، مم
يعد ظام الربيطاين الّتعارضا مع النامللـك يسـود وال    ل حيث أنّذي ظهر فيه منصب الوزير األو

  . )2(حيكم

  

     1976دستور  غم من أنّعلى الر نص ذلك مل حيدث، فجـاء  ل إال أنّعلى تعيني الوزير األو 
الت1979(ستوري لسنة عديل الد  (ليلزم رئيس اجلمهوريل، وينص على ة بتعيني منصب الوزير األو

  .ستوريف صلب الد بعض اختصاصاته

  
  

الفرع األوالنّالنّ: : للالفرع األوص على إلزاميص على إلزامية تعيين الوزير األوللة تعيين الوزير األو  
  

     1976(دستور  غم من أنّعلى الر (قد نص ة يف املاد)3()113( ة تعيني الـوزير  منه على إمكاني
ل، إال أنّاألو رئيس اجلمهوريأستوري طاملا ة مل يستعمل هذا احلق الدنه ميلك السقلطة التة يف ديري
التعيني من عدمه، وهذا ما يفهم من الصـ ) 113(ة ياغة الواردة يف املاد ابقة حيـث اسـتعمل   الس

املؤسيت ال تفيد الوجوب يف هذا املوضعالّ" ميكن"ستوري كلمةس الد.  

  

ل مـن حـق   حيث انتقل حق تعيني الوزير األو) 1979(ر بعد تعديل عام الوضع تغي غري أنّ     
 79/06من القانون ) 6(ة ، وهذا ما يستخلص من املاد)4(ة إىل حق إلزاميلرئيس اجلمهوريتقديري 

   ـةن رئيس اجلمهوريـيعي:"ايلحو التوتعاد صياغتها على الن) 113(ة ل املاديت تنص على أن تعدالّ

                                         
 .286، مرجع سابق، ص النظام السياسي اجلزائريسعيد بو الشعري، ال )1(

 .286، ص نفس املرجع )2(
  .يعني رئيس اجلمهورية أعضاء احلكومة:"نهعلى أ 1976من دستور ) 113(املادة جاء يف  )3(

 ".عني وزيرا أولميكن لرئيس اجلمهورية أن ي

 .244، ص 2004، الطبعة الثانية، الدار العثمانية للنشر والتوزيع، اجلزائر، النظام الدستوري اجلزائريالعيفا أوحيىي،  )4(
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  .)1(..."أعضاء احلكومة ومن بينهم وزير أول 
  

ن تشكيل وتنظيم احلكومة، واملتضم) 08/03/1979(خ يف املؤر 79/57 وبصدور املرسوم رقم     
ورد ألوإة منصب ول مرل، وبذلك متّسم الوزير األو ـ  تعيني الوزير األو ة ل يف احلكومـة اجلزائري

ألوستقاللاإلة منذ ل مر.  

  

  للإختصاصات الوزير األوإختصاصات الوزير األو: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     ل يف نص اورد ذكر بعض اختصاصات الوزير األو79/06من القانون  )2()6(ة ملاد  ن املتضـم
عدالتيل الدهستوري، حيث أن يقوم مبساعدة رئيس اجلمهوريشاط احلكومي، وتطبيق ة يف تنسيق الن

خذة يف جملس الوزراءالقرارات املت .  

  

ضـها لـه   يت يفوات الّالحيل متارس يف نطاق الصاختصاصات الوزير األو نّوعلى العموم فإ     
ة رئـيس  يت تنص على إمكانيستور الّمن الد) 111(ة من املاد) 15(ة طبقا للفقرة اجلمهوري رئيس

اجلمهورية يف أن يفوض جزءا من صالحياته للوزير األويت متنع الّ) 116(ة ل مع مراعاة أحكام املاد
رئيس اجلمهورية تفويض صالحياالت التاليةاته يف ا:  

  

  .عيب الوطين، أو تنظيم انتخابات مسبقةأو حل الس الش إجراء استفتاء •
 .ستورمن الد) 120(ة وارئ أو احلصار املنصوص عليها يف املادتقرير حالة الطّ •
ي سـتور وتـولّ  ة، أو إعالن احلرب، أو وقف العمل بالدعبئة العامة، أو التستثنائيتقرير احلالة اإل •

لطات، أو املوافقة علمجيع السى اتفاقي121 -120(لم املنصوص عليها يف املـواد  ات اهلدنة والس- 

122- 123- 124 (ستورمن الد. 
• كما ال ميكن لرئيس اجلمهورية أن يفوراتـل جزءا من سلطاته الواردة يف الفقض للوزير األو 
)4- 9- 13 (ة من املاد)لة يف تولّواملتمثّ) 111املسلّات ي القيادة العليا جلميع القوة،حة للجمهوري  

                                         
 .638ص  مرجع سابق، ،79/06القانون رقم  )1(
من الدستور ) 113(املادة  تعدل: على انه 1979املتضمن التعديل الدستوري لسنة  79/06من القانون ) 6(تنص املادة  )2(

  :وتصاغ على النحو التايل
يعني رئيس اجلمهورية أعضاء احلكومة ومن بينهم وزيرا أول يساعده يف تنسيق النشاط احلكومي ويف تطبيق القرارات املتخذة (

 111ية طبقا للمادة وميارس الوزير األول اختصاصاته يف نطاق الصالحيات اليت يفوضها إليه رئيس اجلمهور. يف جملس الوزراء
 ).من الدستور) 15الفقرة (
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ولة، وإصـدار العفـو وإلغـاء العقوبـات أو     جتماعات املشتركة ألجهزة احلزب والدوترأس اإل
ختفيضها، وكذلك حق إزالة النتائج القانونية أييت تصدرها بة عن األحكام الّا كانت طبيعتها، واملترت

  .احملاكم

 

 79/96عليها املرسـوم   ل قد نصا الوزير األويت يقوم ختصاصات الّاإل نّحال فإوعلى كل      
07/04/1979(خ يف املؤر( إن املتضمل، والّختصاصات الوزير األودها كما يلييت حد:  

  

  .حتضري اجتماعات جملس الوزراء •
• الس الوزاريةرئاسة ا. 
• تنشيط النةشاطات الوزاري. 
• هر على تنفيذ قرارات جملس الوزراءالس. 
• السةهر على تنفيذ القوانني واألنظمة، وحسن سري اإلدارة واملصاحل العمومي. 
• التعيني يف الوظائف املدنيةة بتفويض من رئيس اجلمهوري. 
• ممارسة السلطات التنظيمية املفوةضة له من طرف رئيس اجلمهوري.  

 

     تبقى اختصاصات الوزير األويت يررورة الّل تتزايد حسب الضةاها رئيس اجلمهوري.  

  

ى هذه اإلختصاصات، فباإلضافة إىل ل تتعدمهام الوزير األو أنّ" العيفا أوحيىي"ويرى األستاذ     
 ة تدخل يف مدى حتديد العالقات بينـهما، فنجـد أنّ  ة هناك اعتبارات شخصيعتبارات الوظيفياإل

الوزير األوإل بتعم) الوزارة األوىل(ة به ل له وزارته اخلاصة، ويساهم يف تصال مع رئيس اجلمهوري
م من طرف رئيس اجلمهوري1(ةاختيار أعضاء الوزراء وحتديد اختصاصا( .  

  

اخل واخلارج ظاهرات يف الدة يف العديد من التل رئيس اجلمهوريه ميثّنأكما  «:ويصيف قائال      
كما ي. ة، وإرساله كمبعوث خاص لهبتفويض من رئيس اجلمهوريل املبـادالت  باشر الوزير األو

الربوتوكولية والوظيفية مع نظرائه يف العامل، كما يستقبل الشات والوزراء األجانب، كمـا  خصي
يقوم باملباحثات واملبادالت التجارية مع الدة باعتباره عضوا يف احلكومة، وذلك عـن  ول األجنبي
ة املطريق إصغائه للعروض الوزاريمة يف اجتماقدقـارير املنشـورة   عات جملس الوزراء، وكذا الت

العه علـى العقـود   احلكومة حول نشاطات الوزراء يف اخلارج، وكذا باطّ أعضاءعة على واملوز

                                         
 .245العيفا أوحيىي، مرجع سابق، ص  )1(
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، وكـذلك باسـتقباله   )دول أو شركات( يت تعقدها اجلزائر مع اخلارجة الّقتصاديات اإلفاقيتواإل
  . )1(»جلزائر من قبل بلدام املختلفة للسفراء واملمثّلني األجانب املعتمدين يف ا

  

 ل، غري أنّلوزير األوميكن لرئيس اجلمهورية أن خيص ا ايت ختصاصات الكبرية الّيالحظ اإل     
دديت تطرح ة الّاإلشكاليأهو  يف هذا الصختصاصات، هل ميكـن للـوزير   كل هذه اإل ه يف ظلّن

األول أن يتحما؟الّ ة على األعمالل املسؤولي ـ   فإ. يت يقوم يت ن كان مسؤوال فمـاهي اجلهـة الّ
يتحمة؟ل أمامها املسؤولي.  

  
  

  ل وانتهاء مهامهل وانتهاء مهامهة الوزير األوة الوزير األونطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

    الوزير األول مسؤول أمام رئيس اجلمهورية فقط وهذا ما نصمن القـانون  ) 7(ة ت عليه املاد
79/06 نّتقضي بأيت الّ. الفة الذكرالس ل مسؤول أثناء ممارسته ملهامـه أمـام رئـيس    الوزير األو

ةاجلمهوري.  

  

     أماية مهامه فغالبا ما تكون الس لطة الّاـاء  عيني هي نفسها الّيت متلك حق التيت متلك حق إ
كمـا   ل،ذي ميلك سلطة إاء مهام الـوزير األو ة هو الوحيد الّرئيس اجلمهوري نّاملهام، لذلك فإ

ل باإلميكن أن تنتهي مهام الوزير األوة ويبقـى  ستقالة أو الوفاة، وقد تنتهي عهدة رئيس اجلمهوري
الوزير األول ميارس مهامه إىل غاية انتخاب رئيس مجهوريت عليـه الفقـرة   ة جديد، وهذا ما نص

ل أثنـاء  مهام الوزير األو ه ال ميكن إاءنأ تنص علىيت الّ 1976من دستور ) 118(ة الثة من املادالثّ
  .ةيت تلي استقالة أو وفاة رئيس اجلمهوريفترة اخلمسة واألربعني يوما الّ

  
  

المطلب الرقة بأحكام مختلفةقة بأحكام مختلفةعديالت المتعلّعديالت المتعلّالتّالتّ: : ابعابعالمطلب الر  

  

واحلذف واإللغاء، وقـد   واإلضافة ستبدالستوري اإلعديل الدشرنا إليه سابقا يشمل التأكما      
جاء الت1979(ستوري لسنة عديل الد (تني ليلغي املاد)198 -197.( ة جديدة وضعها ويضيف ماد

املؤساجلزائري ستوريس الد 179(ة مكان املاد (حلّامللغاة، وة ت املاد)199 (ّحمل  ة املـاد)198 (
   .امللغاة أيضا

                                         
 .245، ص سابق مرجع،  العيفا أوحيىي )1(



 72

الفرع األوللالفرع األو : :إلغاء الماد198198  --197197تين تين إلغاء الماد  

  

ة ورة كهيئة تشريعيلس الثّلت يف جمة متثّة انتقاليت سياسيسامبؤس) 1965جوان  19(جاء نظام      
ـ  ت حملّة حلّعيب الوطين، واحلكومة كهيئة تنفيذيالس الش ت حملّحلّ ة، هـذان  رئيس اجلمهوري

اجلهازان يرأسهما شخص واحد وهو الرلسني تولّحيث " هواري بومدين"احل ئيس الرى رئاسة ا
)يت حيتلّبقيادة اجليش، هذه املكانة الّ حتفظوا ،)ولة واحلزبأجهزة الدها الرظام مسحت ئيس يف الن

له بتدعيم سلطاته الشخصيـ  ة وات ة خاذ قرارات وإصدار توجيهات، وهو ما جعل منه مفتـاح قب
1(ظام املؤقتالن(.  

  

اسطة ة بوستوري على انتخاب رئيس اجلمهوريس الدفيه املؤس نص) 1976(وبصدور دستور      
عيب الوطين، على أن يبقى جملـس  على انتخاب أعضاء الس الش قتراع العام املباشر، كما نصاإل
ـ  نفيذي والتورة واحلكومة مضطلعان باجلهازين التالثّ ة شريعي إىل غاية انتخاب رئـيس اجلمهوري

لس الشأفعال، حيث  عيب الوطين، وهذا ما متّواالشاذيل "انتخاب  متّ) 07/02/1979( ه وبتاريخن
  .)2()25/02/1977(عيب الوطين بتاريخ تنصيب الس الش ة، كما متّرئيسا للجمهوري "بن جديد

  

يت تـنص  الّ) 197(ة جوء إىل إلغاء املادل تعديل دستوري اللّبيعي ومبناسبة أوكان من الطّ لقد     
ـ  ذ اإلجراءات التخاورة ورئيس جملس الوزراء اتى رئيس جملس الثّعلى أن يتولّ شـريعية الضة روري

لس الثّلتنصيب اهليئات املنصوص عليها يف الد ورة وجملس الوزراء وذلك عن ستور أثناء اجتماع
ستور ال ميس بسلطات اهليئات القائمـة  سريان الد يت تنص على أنّالّ) 198(ة واملاد. طريق أوامر

.     ب بعدستور مل تنصعليها الد يت نصاملماثلة هلا والّسات ما دامت املؤس) ورة واحلكومةجملس الثّ(
، عـادت  1979تهما بانعقاد مؤمتر احلزب يف جانفي سنة ورة واحلكومة مهمبعد أن أى جملس الثّ

3(ميقراطية بذلك لنظام احلكم يف اجلزائرالد(، وأصبح النظام الدستوري اجلزائري يقوم على الشة رعي
الدة بعدستوري أن كان يقوم على الشة الثّرعي1965جوان  19ة بداية من نظام وري.  

  

  
                                         

 .73ص مرجع سابق، ، النظام السياسي اجلزائريبو الشعري،  السعيد )1(

املتعلق بكيفيـات  ) 30/01/1977(اريخ الصادر بت 02-77تولد الس الشعيب الوطين إىل الوجود مبقتضى األمر رقم  )2(
 .انتخاب النواب

 .115العيفا أوحيىي، مرجع سابق، ص  )3(
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  ))199199((ة ة ة جديدة وإعادة ترقيم المادة جديدة وإعادة ترقيم المادإضافة مادإضافة ماد: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     نص املؤسس الد79/06من القانون  )1()12(ة ستوري يف املاد  ة جديـدة إىل  على إضافة مـاد
) سنوات5(ة ئاسية الراغ على حنو يسمح ببداية تطبيق املدالث املعنون بأحكام خمتلفة  تصالباب الثّ

مباشرة بعد انعقاد املؤمتر الرفعال حيث انعقد املـؤمتر   حرير الوطين، وهو ما متّابع حلزب جبهة الت
ا للحـزب،  أمينا عام" اذيل بن جديدالش"حرير الوطين، وانتخبابع حلزب جبهة التستثنائي الراإل

د لإلن كمرشح وحيوعينتخابات الروبعد انقضاء )07/02/1979(انتخابه بتاريخ  ة، حيث متّئاسي ،
5(ة مد (ة سنوات املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املاد)108 (من التستوري لسـنة  عديل الد
  ).22/06/1984(انتخابه يف  جتديد متّ) 1979(

  

     واستبدال األو) 198 -197(تني بعد إلغاء املادوكـإجراء بيعـي  ة جديدة، كان من الطّىل مباد 
  .ستورمن الد) 198(ة هي املاد )199(ة أن تصبح املادتنظيمي 

  

حرير الوطين ابع حلزب جبهة التيت طرحت يف توصية املؤمتر الرات الّكل اإلشكالي يالحظ أنّ     
صوص الّجتد إجابتها يف النا الت ستفس، باستثناء اإلعديليت جاءقطة األوىل مـن  ار املطروح يف الن

واملتمثّ -وصية التل يف وجوب الناللّ ستور على أنّص يف منطوق الدقتـراح  ة مؤهلة إلجنة املركزي
املرشدال جيالّذي  -ةح لرئاسة اجلمهوري تيت ة األوىل من املشروع الّإجابته يف املادعلـى أنّ  نص 
املرش2(زب وفقا لقانونه األساسية يقترحه احلح لرئاسة اجلمهوري(.  

  

نفيذي عن ها تندرج يف إطار تقوية اجلهاز التها جاءت كلّعديالت أنما يالحظ على هذه التك     
يئة بسيطة له، تستجيب لضرورة مواجهة الت طريق إعادةات اإلحدية واإلقتصاديـ جتماعي يت ة الّ

بدأت تواجه البالد آنذاك، سواء بسبب عوامل داخلي3(ويلة أو نتيجة تأثريات الوضع الد(.  

  

     ـات لتويف حماولة إلحداث آلياتـانية من اإلصالحراع، جاءت املوجة الثّرجيح كفة الص  
                                         

وتصـاغ   197مادة ) أحكام خمتلفة -الباب الثالث(تضاف إىل الدستور : ما يلي 79/06من القانون ) 12(جاء يف املادة  )1(
  :على النحو التايل

على املدة الرئاسية اليت تعقب انعقاد املؤمتر الرابع حلزب جبهـة  ) الفقرة األوىل( 108ينطبق اإلجراء املنصوص عليه يف املادة "
 ".التحرير الوطين

 .23ص  ،مرجع سابق،38العدد اجلريدة الرمسية ملداوالت الس الشعيب الوطين،  )2(

 .140، مرجع سابق، ص التطور الدستوري وحاالت األزمة يف اجلزائر، بوكرا إدريس )3(
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بالتفماهي األسباب ال1980ّستوري لسنة عديل الد ،يت أدوماهو مضمونه؟. عديل؟ت إىل هذا الت.  

  

  19801980ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الدعديل الدالتّالتّ: : انيانيالمبحث الثّالمبحث الثّ

  

     جاءت مبادرة رئيس اجلمهوريـ الّ 1976من دستور ) 191(ة ة بناءا على املاد  نّي بـأ يت تقض
املبادرة بالتعديل الدلي .ةستوري تكون من طرف رئيس اجلمهوريتقـدمي مشـروع   بعد ذلك  تم

القانون املتضمن التستوري إىل اللّعديل الدجنة القانونيلس الشـ عيب الـوط ة با يت عقـدت  ين الّ
 ، مبقر الس الشعيب الوطين، حيـث قامـت بدراسـته، مثّ   1980جانفي  7و 6اجتماعني بتاريخ 

  .ةجنة املركزيعرضته على اللّ
م املشروع املذكور، وبعـد  ذي قدل احلكومة الّإحالة الكلمة ملمثّتواصلت إجراءات التعديل ب     

) 190(ة عديل وهو نص الفقرة األوىل من املاداملقترح للتص قة بالنمناقشات تناولت اجلوانب املتعلّ
تقدميه إىل اللّ متّحيث ستور، من الدجنة القانونيعيب الوطين ة ة واإلداريلس الشيت راقبته مـن  الّبا

كل، ومن حيث املوضوعحيث الش.  

  

     جنة أنّكلي رأت اللّفمن اجلانب الش مشروع القانون املتضمعدين التسـتوري مطـابق   ل الد
191(ة ألحكام املاد (يت تنص على أنّستور الّمن الد ة هو مـن يقـوم باملبـادرة    رئيس اجلمهوري

باقتراح مشروع القانون املتضمن التأستوري، كما رأت عديل الدن   ة ه يتطابق مـع أحكـام املـاد
)122 (من النظام الدأيت تنص على عيب الوطين الّاخلي للمجلس الشيف حالة مـا إذا أعطـت   :"هن

احلكومة األولويلس الشعيب الوطين هلـذا  ة ملناقشة مشاريع قوانني أو اقتراحات قوانني يستجيب ا
ة عديل املقترح يقتضي إدخال تغيري على حمتوى الفقرة األوىل من نص املـاد الت نت أنّوبي". لبالطّ
)190 (املراقبة "ستور، وذلك حبذف مجلة من الد واسـتبداهلا  " ولـة الالحقة جلميع نفقـات الد

  ".ولةة الدمبراقبة مالي"بعبارة

  

     تأماملراقبة املنوطة مبجلس احملاسبة املنصوص عليها يف  أنّاللّجنة  ا من اجلانب املوضوعي فأقر
190(ة الفقرة األوىل من املاد (ذي يسمو ، الّدة للمراقبة يف امليثاق الوطينال تنسجم مع األبعاد احملد

على الدها ال تفي بالغرض الّستور، كما أندف إليه املاد 184(ة ذي (لـذلك رأت   .ستورمن الد
ـ ستوري جاء بصياغة قابلة للتعديل الدن التمشروع القانون املتضم أنّ ة طبيق يف جمال املراقبة املالي

قتصاد الوطين، واحملافظةولة على محاية اإلبشكل يساعد الد على الس سـيري  ري احلسن ألجهـزة الت
ـ ورة يف عملييت قد تعترض طريق الثّالّ األخطاراملايل، والتصدي ملواجهة مجيع  ة، ات التنمية الوطني
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فمراقبة مالية الدولة بكيفيحكم أكثـر يف  ة منتظمة من خالل أعمال جملس احملاسبة تسمح هلا بالت
  .يةروات الوطناستغالل الثّ

  

عيب الوطين باقتراح إقرار مشروع ة بالس الشة واإلداريجنة القانونياءا على ذلك قامت اللّوبن     
القانون املتضمن التعديل الدلس الشذي صوت عليه باإلمجاع عيب الوطين، الّستوري على أعضاء ا

  .عن طريق رفع اليد

  
  

المطلب األوللالمطلب األو : :أسباب تعديل الفقرة األولى من الماد190190((ة ة أسباب تعديل الفقرة األولى من الماد ( (من الدستورستورمن الد  
  

ـ ل احلكومة بتقدمي مشاريع النبعد تكليف من رئيس اجلمهورية ملمثّ      قـة  ة املتعلّصوص القانوني
بالرلس الشل احلكومة بإثرائها وتعديلها على مسـتوى احلكومـة   عيب الوطين، وقيام ممثّقابة إىل ا

ياسي، نوقش مشروع القانون املتعلّواملكتب السجنة ة من طرف جملس احملاسبة يف إطار اللّقابق بالر
القانونيلس الشمـن  ) 2(كبري، أال وهـو املـادة   لوطين، واعترض هذه املناقشة حاجز عيب اة با

" ةمالي"عبارة ، ولوحظ أنّ...ولة واحلزبة الدجملس احملاسبة يراقب مالي يت تنص على أنّاملشروع الّ
ال1976ّمن دستور ) 190(ة تتعارض مع املاد ،سبة يراقب نفقات جملس احملا ا على أنّيت تنص حرفي

1(ولة واحلزبالد(.  

  

) 190(ة يت شابت الفقرة األوىل من املادغرة الّإىل الثّ ا، مل ينتبهو1976حمرري دستور  يبدو أنّ     
لقانون أثناء مناقشة االنواب حيث اكتشف " نفقات"لة يف استعمال عبارة، واملتمث1976ّمن دستور 

ماليـة  تراقـب   الس احملاسبة املوجودة يف العاملكل جم قابة من طرف جملس احملاسبة أنّق بالراملتعلّ
من الدستور تـنص  ) 190(، يف حني أنّ الفقرة األوىل من املادة )وايراداتنفقات (الدولة بأكملها 

  .)2(على أنّ جملس احملاسبة يراقب النفقات فقط

  

عيب الـوطين  ة بالس الشجنة القانونييت كانت حاجزا أمام اللّة هي الّستوريقطة الدهذه الن إنّ     
أثناء دراستها، وبالت02/01/1980(م تعديلها يوم ايل حتت (يف جلسة عمل ضم ولـة،  ت رئـيس الد
لس الشعيب الوطين، وممثل احلكومة، وعلى اعتبار أنّورئيس ا رئيس الدـ ولة هو حامي الد تور س

                                         
دة أيام ، اجللسات العمومية املنعق)13/03/1980(، مؤرخة يف 53، العدد دة الرمسية ملداوالت الس الشعيب الوطيناجلري )1(
 .7، ص 1980مارس ) 8 -7 -6 -5(
 .7ص  نفس املرجع، )2(
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1976من دستور ) 111(ة حسب ما تقضي به املادجملس احملاسبة ال أن صالحيات  ح أنّ، فقد صر
متتد لتشمل رقابة جمموع ماليولة، وال تتوقّة الدـ ، ...ولة واحلزبف عند نفقات الد ى وذلك حت

من دسـتور   )190(ة من عرض املاد ايل كان ال بدوبالت .ي وأفضلن من املراقبة بشكل جديتمكّ
1976 للتعديل الدستوري، ذلك أن عدم وجود رقابة فعالة ملاليولة قد أدى إىل بروز أمراض ة الد
طفيلية يف السياسة التنموية منذ السات، وظلّتينيت تتفشع يف ظل عدم وجود جـزاءات  ى وتتوس

ـ  ة الّالوطني شوة واختالس أموال اموعةلت هذه األمراض يف الررادعة هلا، متثّ ان، يت بـرزت للعي
لقد وصلت هذه األمراض إىل درجة خطـرية،   .اخلي أو املستوى اخلارجيسواء على املستوى الد

1980سنة مضت على سـنة  ) 15(نت ثروات غري مشروعة خالل حيث برزت طبقة طفيلية كو ،
ولذلك جاء املؤمتر الرسـات غـري املشـروعة،    حرير الوطين لردع هذه املمارابع حلزب جبهة الت

1("من أين لك هذا"بني يف ذلك بتطبيق شعارومساءلة املتسب(.  

  

     ن أنّلقد تبي شوة واإلانتشار الرذي ة املراقبة، وهو األمر الّختالس يرجع أساسا إىل ضعف آلي
الة على مستوى جملس احملاسبةوجب تالفيه من خالل تطبيق رقابة فع.  

  

ي ن يـؤد ال تسمح لس احملاسبة بـأ ) 190(ة اردة يف الفقرة األوىل من املادياغة الوالص إنّ     
ته بصفة كاملة ومقبولة، حيث أنّمهم مراقبته ال تنصب دستوريفقات، مع العلـم أنّ ا إال على الن 

الواقع يقتضي لكي تكون املراقبة املالية ناجعة أن تنصب ذا ة جبميع عناصرها هعلى احلسابات املالي
مسـري مـايل أو    مة من طرف جملس احملاسـبة ألي من جهة، ومن جهة أخرى ال ميكن إبراء الذّ

مة على أساس فحص مجيع ظر يف نفقاته فقط، بل ينبغي أن يكون إبراء الذّحماسب على أساس الن
نّة، وباإلضافة إىل هذا فإالعناصر املالي الترئـيس   ذي يرفعه جملـس احملاسـبة إىل  نوي الّقرير الس

فقـات  يكون ناقصا إذا ما تعرض إىل جانب الن) 190(ة انية من املاداجلمهورية بناءا على الفقرة الثّ
وحدها، بل جيب أن يكون هذا التقرير مشتمال على صورة كاملة للوضعية، حبيث يصـبح  ة املالي

أقرير هذا التة إلحد العناصر املوضوعيواملالئم من  مخاذ القرار الالزت  ل يف طـرف املسـؤول األو
  .)2(البالد

  ولة أو احلزب أو ة للدة املراقبة املاليطلع جملس احملاسبة مبسؤوليـضي أن يضـالواقع إذا يقت إنّ     
                                         

وظيفة املراقبة مـن   أثناء مناقشة مشروع القانون املتعلق مبمارسة "أمحد طالب اإلبراهيمي"هذا ما ورد يف كلمة ممثل احلكومة )1(
 .8 -7  ، مرجع سابق، ص53قبل جملس احملاسبة، اجلريدة الرمسية ملداوالت الس الشعيب الوطين، العدد 

 .10نفس املرجع، ص  ،"إمساعيل محداين"كلمة ممثل رئيس اجلمهوريةهذا ما ورد يف   )2(
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املؤسموعات احمللية،سات أو اوهذا ال يتأت190(ة ى إال من خالل تعديل الفقرة األوىل من املاد(.    
  

  19801980تعديل الدستوري لسنة تعديل الدستوري لسنة أبعاد الأبعاد ال: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  

ي منـذ اسـتعادة   يت عرفها اتمع اجلزائـر حوالت الّطورات اليت شهدا البالد، والتالت إنّ     
ة للقيـادة  هتمامات األساسيعلت من وظيفة املراقبة موضوعا لإل، ج1980سنة غاية ستقالل إىل اإل
السل يف نظرهم احللقة تلف املستويات، وميثّة، كما أصبحت تعكس انشغاالت املواطنني يف خمياسي
دد إال نها امليثاق الوطين ذا الصيت تضمصوص الّنمية يف البالد، وما النيت افتقدا مسرية التمينة الّالثّ

ولة، دت بإرساء قواعد الديت توطّورة الّة ملسرية الثّنشغاالت، ونتيجة حتميتعبري صادق عن هذه اإل
اواكتمال بناء مؤسإنّ .سا املراقبة مبدلوهلا العام تعين التتبع بالنعرف علـى  ظر واملالحظة قصد الت

الوسـائل   مـن أهـم  ) املراقبـة (حقائق األشياء، واكتشاف ما خفي منها عن األعني، وهي تعد 
املستخدمة للتقتصـاد  كأداة حلراسة األموال ومحايـة اإل  تائج، وقد استعملتصدي واملواجهة بالن

حنرافات، وإمنا جيب قائص واإلر عنها امليثاق الوطين ال تقتصر على كشف الن، وهي كما عبالوطين
أن تتعداها إىل إجراء عمليدف إىل جترمي املسؤولني بالد ـدف  ة تفتيش ال رجة األوىل، بقدر ما

نّايل فإإىل حتسني مستوى عملهم، وبالت ل يف مطارقابة ال تتمثّالغاية املثلى للردة النمـا  قائص، وإن
).)1دف إىل القضاء عليها قضاءا كامال

  

  

ة حقق من ممارسـة املسـؤولي  رامة يف العمل، والتاملراقبة ذا املفهوم دف إىل إضفاء الص إنّ     
ممارسة تنسجم مع التوجه العام للبالد، وتطابق القرارات مع القوانني األساسيدف ة لألم ة، كما

ـ  وانني، وتسهر على احترام أصـول اإل ارم للقطبيق الصالتإىل ضمان  نضـباط والشة،وحماربة رعي
ةالبريوقراطي نّا .ى أنواع التباطؤ اإلداريوشت حديد املوضوعي ملهمة املراقبة جيد مكانه يف التأكد الت

من حسن استعمال املوارد املاليـ دة، ومن مقاييس املرة، والوسائل املالي ة، وتطبودي ـ يـق الت ات قني
ذا الصنّدد فإاحلديثة، و ة املراقبة تتمثّمهما األعوان هر على تطابق األعمال الّل يف الس يت يقوم

  ةروريعديالت الضنمية، وإدخال التالت املرجوة من هدافاألخططات وون مع الربامج واملقتصادياإل
 2(ة املرسومةلتجسيد األهداف الوطني(.  

  

                                         
اجلريدة الرمسية ملداوالت  ،"عبد الرمحان بوراوي" الشعيب الوطين دارية بالسهذا ما ورد يف كلمة مقرر اللجنة القانونية واإل )1(

 .12 ص ، مرجع سابق،53الس الشعيب الوطين، العدد 
 .12نفس املرجع، ص  )2(
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ـ  نفيذ الّطبيقي يعتمد على وسائل التعمل املراقبة يف اال الت إنّ      ة يت تنطلق من أجهـزة إداري
متخصصة ودائمة عن طريق مؤسة مالئمة، وقد وجـدت هـذه الوسـائل تعبريهـا     سات وطني

الدالس الشميقراطي يف األك دة نظامها اإلشتراكي، ذة قاععبيه ال ميكن معاجلة القضايا الوطننة ي
يف نطاق مغلق، بل جيب أن ختضع باستمرار لتحريات اجلماعة الشعبياملراقبة دائمة ى تكون ة، وحت

ا، إذ مل حيصـرها يف  ا وشعبية، وأعطاها بعدا سياسيامليثاق الوطين أعطاها عناية خاص نّوشاملة، فإ
األجهزة الدـالس   يت متارس يف إطار منظّولة فقط، بل جعلها من املهام الّائمة للدم عن طريـق ا

الشا، وقد حثّعبية على اختالف مستويا ال امليثاق الوطين على أن تسعى املراقبة إىل تشجيع العم
ن تسمح بترقيـة اإلطـارات   أجتماعي، وقي اإلذين يسامهون بإخالصهم يف زيادة اإلنتاج والرالّ

ب اجلزاء، ر شروطها إال عن طريق نصوص ترتملراقبة ال تتوفّجناعة ا نّالكفأة وامللتزمة، ومع ذلك فإ
كـان  خمالفـة مهمـا    وقد جعله امليثاق الوطين أداة تربية وإصالح، وسيكون اجلزاء شامال لكلّ

شتراكي اجلزاء يف املفهوم اإل غري أنّ .ولةجتماعي، ووظيفته يف الدمرتكبها، ومهما كان مركزه اإل
ولـة  ا يكون وسيلة للوصول إىل تسيري أحسن، وتنظيم أدق لشؤون الدال يكون أبدا هدفا بقدر م

  .)1(وإدارا

  

ن إنشاء جملس احملاسبة يهدف املتضم 1980ستوري لسنة عديل الدالت ويف األخري يبدو جليا أنّ     
إىل إقامة نوع من الشفافية والنأة، غري زاهة يف تسيري األموال العموميصراع بني  ه يندرج يف إطارن

وجناح إصالحي يقوده "هواري بومدين"الراحللطة، جناح حمافظ لنهج الرئيس جناحني يف الس ،
ئيسالر"اذيل بن جديدالش"وعلى العموم  .)2(عديل بتصفية عناصر اجلناح احملافظ، وقد مسح هذا الت

   .)190(ادة إىل معاجلة النقص التشريعي الذي شاب الفقرة األوىل من امل يلأدى هذا التعد
  
  

  19881988ستوري لسنة ستوري لسنة عديل الدعديل الدالتّالتّ: : الثالثالمبحث الثّالمبحث الثّ

  

ـ  "الشاذيل بن جديد"ئيس األسبق يف عهد الر 1976بدأت القطيعة مع دستور       ي بواسطة تبن
ا واضـحا عـن أهـم األسـس     ل ختليوتشكّ )3(ستوريت تبعد عن روح الدجمموعة من القوانني الّ

                                         
 .13 -12، مرجع سابق، ص 53اجلريدة الرمسية ملداوالت الس الشعيب الوطين، العدد  )1(

 .140، مرجع سابق، ص ألزمة يف اجلزائرالتطور الدستوري وحاالت ا، بوكرا إدريس )2(

حول املستثمرات  1987صدور قانون و .املتضمن التنازل عن أمالك الدولة 1981صدور قانون : متثلت هذه القوانني يف )3(
  =1988وصدور قانون .ورة الزراعية يف قطاع الفالحةـالفالحية، والذي يسجل بداية التخلي عن نظام التسيري الذايت والث



 79

إىل انعكاسات خطـرية علـى   ة قتصاديت هذه اإلصالحات اإل، أدظام االقتصادية للنقتصادياإل
لة يف مبـدأ املسـاواة   ستوري املتمثّظام الدة للنجتماعيت باألسس اإلجتماعي حيث مسالوضع اإل

1(من الدستور )24(و )41( تنيوضمان حق العمل املنصوص عليهما يف املاد(.    

  
لت جتمـاعي سـج  عيب والغليان اإلحتقان الشمن اإلرفت هذه الفترة درجة كبرية وقد ع        

يت آلت إليها البالد يف خمتلف نـواحي احليـاة   بات كثرية زاد من حجمها األوضاع املزرية الّترس
ياسية واإلالسة والثّجتماعية واإلقافيلة أساسا يف اخنفاض سعر البتـرول، وزيـادة   ة، واملتمثّقتصادي
ـ  ة لكلّرائيور القدرة الشغل يف ظل تدهلب على الشالطّ ة مواطن، فكانت أن نشأت حربا كالمي

 19(يف  "الشاذيل بن جديـد "ئيس األسبق ية للبالد عقب خطاب الرة املتردقتصاديحول احلالة اإل
من احلـزب   ئيس كالّحيث انتقد الر ،ةة الوالئينسيقيذي ألقاه أمام مكاتب التالّ) 1988ديسمرب 

ط فيها اتمع، وحلالـة  يت يتخبة ملعاجلة املشاكل الّروريقصري يف أداء املهام الضتواحلكومة بسبب ال
التسييت مشلت كلّة الّب العام  ـ   من املسؤول واملواطن على حـد ت حركـة مـن   سـواء، فعم
ارع اجلزائـري  ر عن ردود فعل الشتعب) 1988/أكتوبر/05(ضطرابات وجاءت مظاهرات يوم اإل

من ) 119(ة إعالن حالة احلصار طبقا للماد" اذيل بن جديدالش"ئيسر الروضاع، فقرحيال هذه األ
ستور يف اليوم املوايل لألحداث األليمة، والّالدقدما يف  يت مسحت للجيش بدخول العاصمة باملضي

سـتوري بتـاريخ   عـديل الد ، فجـاء بـذلك الت  الـرئيس  يت وعد ـا اإلصالحات العميقة الّ
  .)2(عيبستفتاء الشبواسطة اإل) 1988/نوفمرب/03(

  

                                                                                                                               
التطـور   بوكرا، إدريسانظر  .ملتضمن استقاللية املؤسسات، وبذلك يتم التخلي عن نظام التسيري االشتراكي للمؤسساتا= 

 .14 ، صالدستوري وحاالت األزمة يف اجلزائر، مرجع سابق
ت ذات الطـابع  تكفل الدولة املساواة لكل املواطنني، وذلك بإزالة العقبـا :"ما يلي 1976من دستور ) 41(جاء يف املادة  )1(

االقتصادي واالجتماعي والثقايف اليت حتد يف الواقع من املساواة بني املواطنني، وتعوق ازدهار اإلنسان، وحتول دون املشـاركة  
  ".الفعلية لكل املواطنني يف التنظيم السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي، والثقايف

اتمع على العمل، وينبذ التطفل نبـذا جـذريا، وحيكمـه املبـدأ     يرتكز :"ما يلي 1976من دستور ) 24(جاء يف املادة و
  ).من كل حسب مقدرته ولكل حسب عمله(االشتراكي القائل

  .العمل شرط أساسي لتنمية البالد، وهو املصدر الذي يضمن به املواطن وسائل عيشه
إدريـس   : أنظر ".ءا على قدراته ومؤهالتهيتم توظيف العمل حسب متطلبات االقتصاد واتمع، وطبقا الختيار العامل، وبنا

 .140ص مرجع سابق، ، التطور الدستوري وحاالت األزمةبوكرا، 

امللتقـى الـدويل   ، عالقة التعديل والتبديل الدستوريني يف اجلزائر باألزمات يف ظل مرحلة التعددية احلزبيةعيسى طييب،  )2(
 .130مرجع سابق، ص  ة، مرجع سابقالثاين حول التعديالت الدستورية يف البلدان العربي
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 -192-191(ستوري املنصوص عليها يف املواد عديل الدعديل خارج نطاق أحكام التهذا الت متّ     

" الشاذيل بـن جديـد  "ةرئيس اجلمهوري ، حيث أنّ 1976من دستور  )196 -195 -194 -193
وبعد إعداده ملشروع الته إىل حقّ ستوري جلأعديل الد14(ستوري املنصوص عليه يف الفقـرة  الد (

يت تالّ) 111(ة من املادلإل ة جلوءهقضي بإمكانييف كل القضايا ذات األمهّ عيبستفتاء الشة، ية الوطني
طرح التساؤل حول مدى دستورية التعديل؟ إىلا يقودنا مم .ومدى اعتبار الت سـتوري  عـديل الد

ى الفقه وحت ،؟ستوريف صلب الد حمددة أنّ إجراءاته ، يف حنيةالوطني األمهّيةالقضايا ذات  إحدى
ـ اإل بواسطةستور جوء لتعديل الدجواز اللّحول  واختلف مل يفصل يف هذه املسألة، عيب ستفتاء الش

دون إتابع املتعلّباع اإلجراءات املنصوص عليها يف الباب الرق بالتولذلك تبقـى   ،ستوريعديل الد
  .لسلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية الّذي رأى جوازهااملسألة خاضعة ل

  

     يبدو أن السبب يف عدم إتريقة الّة للطّباع رئيس اجلمهورييت نظمستور والقاضية بعرض ها الد
مشروع التعديل الدطرح املشروع علـى   هو أنّ ،ة ثلثي أعضائهستوري على موافقة الربملان بأغلبي

ظام احلـايل نتيجـة   ي إىل رفضه أو إفراغه من حمتواه، وعدم ظهور النكان سيؤداهلياكل القائمة 
التمسك باألحادية احلزبيذين ال سيما أولئك الّ ،غلب مناضلي احلزبألطة من قبل ة واحتكار الس

1(ات يف احلزبميارسون مسؤولي(.  

  

يت تائج الّيف حماضر مجع وتركيز الن نةبياإلنتخابية بإحصاء األصوات املجنة بعد ذلك قامت اللّ     
ا اللّأعدجان الوالئية، والسفارات والقنصلياملالحظـات   كمـا درسـت  ة باخلارج، ات اجلزائري

والشكاوى املسجتائج الّلة يف حماضر مجع النا اللّيت أعدجان اإلستفتاء أعلنت نتائج اإل ة، مثّنتخابي
  :ايلكل التيت جاءت على الشوالّ

10.435.046.................................................................اخبنيعدد الن.  
  .312.940...............................................................عدد األوراق امللغاة
10.122.106.....................................................ر عنهاعدد األصوات املعب .

9.341.429"...............................................................بنعم"تون املصو.  
780.677"...................................................................بال"تون املصو.  

                                         
دون  لرفضت فكرة الفصل ومسؤولية احلكومة امام الـرئيس والـس   1988لو طرح مشروع التعديل الدستوري لسنة  )1(

النظـام  السعيد بو الشعري، : نظرل رئيس احلكومة بكل حرية، أ، ولرفضت مسالة اختيار الوزراء من قباحلزب باملفهوم السابق
 .185، مرجع سابق، ص زائريالسياسي اجل
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     وقام رئيس اجلمهورية بنشر التاملـؤرخ يف   223 -88ملرسـوم  ا بواسـطة سـتوري  عديل الد
ن هـذا املرسـوم   ، حيث تضم1988نوفمرب سنة  3املوافق عليه يف استفتاء و ،)1988/نوفمرب/5(

تعلّتنيماد ،قت األوىل بنشر التيف  223 -88انيـة بنشـر املرسـوم    قت الثّستوري، وتعلّعديل الد
اجلريدة الرمسية للجمهوريةة اجلزائري.  

  

ذي مل عديل الّعب، ونشر التة بني استفتاء الشمنيالفترة الز هو قصر على التعديل يالحظإنّ ما      
مييشر، حيث اكتفى بذكر الثّز بني اإلصدار والنلاين دون األو .  

  

     جاء الت1988ستوري لسنة عديل الد بإحداث ثنائية يف السلطة التنشأ بذلك مركـزا  ة، فأنفيذي
ة وليي إىل قيام مسؤات جديدة تؤدلية على أعمال احلكومة بآقابة الربملانيز الرزلرئيس احلكومة، وع

ـ  ا من طرف أعضاء الس الشجتسيدها عملي احلكومة أمام الربملان إذا ما متّ ايل عيب الـوطين، وبالت
ة قابة، فكان ذلـك مبوجـب تعـديل املـاد    قة دون العمل مبلتمس الرصويت بالثّلة التطرح مسأ

به البالد  ذي كانت مترالوضع اخلطر الّ عيب، ويبدو أنّستفتاء الشجوء إىل اإلالقاضية باللّ) 111/14(
وكذلك السذه اخلطوة املتمثّ لطة على حد يف إجيـاد كـبش    ةلسواء، كل ذلك كان وراء القيام

الفداء للرياسة الّئيس يف حال مل تفلح السأة ويت انتهجها، خاصا أه بـد نـ لت ل مـن احلـزب   نص
  .وضغوطات احملافظني عليه

  

  :قمنا بتقسيم هذا املبحث إىل أربعة مطالب 

  

فيه نتناول : لاملطلب األو1988ستور سنة عوامل تعديل الد.  
  .ةقة بسلطات رئيس اجلمهوريعديالت املتعلّالت فيه نتناول: ايناملطلب الثّ
  .احلكومةإنشاء منصب رئيس فيه نتناول : الثاملطلب الثّ
فيه نتناول: ابعاملطلب الر تعزيز الرة على أعمال احلكومةقابة الربملاني.  

  
  

المطلب األوللالمطلب األو : :عوامل تعديل الد19881988ستور سنة ستور سنة عوامل تعديل الد  

    
سـات  عب يف املؤسقة من قبل الشي للثّيف فقدان كلّ) 1988(ة قبل اية ياسيلت األزمة السمتثّ     

الدوذلك من خالولةستورية للد ،عبري احلقيقي عن انشغاالت وإرادة املواطن مـن قبـل   ل عدم الت
  خاذ القرار منوانفراد سلطة ات ،واإليديولوجيا ة احلزبدة كأحاديـظام املعقّليه نظرا لطبيعة النممثّ



 82

  .)1(لون إال أنفسهمة من املسؤولني ال ميثّقبل ثلّ

  

 .ةة دولية سياسية ثقافية اقتصادياجتماعي ة عواملإىل عد) 1988(ميكن أن ترجع أزمة أكتوبر      
  .سنحاول دراسة كل عامل منها يف فرع مستقل

  
  

الفرع األوجتماعيجتماعيالعامل اإلالعامل اإل: : للالفرع األو  

  

سنة، إذ بلغت نسبة ) 35(أعمارهم عن  ذين تقلّباب الّمانينات نسبة الشرتفعت مع بداية الثّإ     
مـن   )% 33( حـوايل اىل سنة ) 14(رهم عن ذين تقل أعماكان، ونسبة الّمن الس) %75(هؤالء 

كان، وهي فئات مل تعش ملحمة الثّالسحريرية الكربى، إذ أنّورة الت هذه التيت ة هي الّركيبة العمري
قد والفساد اإلداري، و ةتعاملت مع البريوقراطيظام عن تغطية تلك األعداد املتزايدة مـن  عجز الن

3.2(كان حيث بغلت الس % (زيادة قدرها لة مسج)800( ا، كل ذلك انعكس ألف نسمة سنوي  
  .)2(يت باتت مزريةة الّجتماعيروف اإلعلى املستوى املعيشي والظّ

  

ناسب احلاصل بـني  ة ترجع أساسا إىل عدم التأسباب تدهور احلياة املعيشي هناك من يرى أنّ     
لب اإلمو الدميغرايف والطّالنجتماعي على السغل كن والشوالتحة من جهة، وبني مستوى عليم والص
قتصادي من جهة أخرى، وأوضح أنّمو اإلالن تمع وصلت بني سنيت القوى الن1985(شيطة يف ا-

ألف منصب  )800(توفريها فوصلت إىل  يت متّغل الّا مناصب الش،  أم)1.980.000(إىل ) 1993
  .)3(مليون شخص )1.16(شغل، فزادت نسبة البطالة لتبلغ 

  

باب العاطلني عـن  ذلبات، إىل أن بلغت نسبة الشوهكذا عجزت احلكومة عن تلبية هذه الطّ     
هادات البطالة امتدت لتشمل حاملي الش نتباه هو أنّ، وامللفت لإل)%82.6(إىل  1989العمل سنة 

اجلامعي4000(حامال لشهادة ليسانس، باإلضـافة إىل   )16500(حوايل  1990ى بلغت سنة ة حت( 
  ى إىل هجرة األدمغة إىل اخلارج بعد أن صرفت عليهم ا أد، مم)4(تقين سامي )55000(ومهندس،

ولة أمواال طائلةالد.  

                                         
 .131مرجع سابق، ص عيسى طييب،  )1(
  .123ناجي عبد النور، مرجع سابق، ص  )2(

Ahmed ben bitour. L'Algérie au troisième millénaire. Defis et potentialities. Alger Edistions. Marimoor   )3(  
1988 .p 86- 87 

  .3، ص )23/02/1992(، 79جريدة اليوم، العدد  )4(
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، جتمـاعي يف مظهـرين  د البعد اإلة املزرية، جتسجتماعيهذه األوضاع اإل باإلضافة إىل كلّ      
اء دورها على أحسن وجه، واآلخر ة وعجزها عن أدجتماعيسات اإلل يف فشل املؤسحدمها يتمثّأ

البعد اإلجتمـاعي   ايل فإنّوبالت .ة املختلفةجتماعيرائح اإلفاوت بني الشساع فجوة التل يف اتيتمثّ
رات طوا عاجزا عن مواكبة التنظاما سياسيأفرز يت ذكرناها آنفا األسباب الّ ل يف كلّزمة واملتمثّلأل

   . )1(جتماعياحلاصلة يف اال اإل

  

  قتصاديقتصاديالعامل اإلالعامل اإل: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

      تبنيف املخطّ لطة القائمة آنذاكت السط الرسياسـة تشـجيع   ) 1984 -1980(ل باعي األو
تزامن ذلك مـع  ات، لكن صدف أن جتماعي مبا يف ذلك الكمالياإلسترياد قصد حتسني الوضع اإل

فط، فركد اإلنتاج وزاد اإلعتماد أكثر ي أسعار النلة أساسا يف تدنة املتمثّقتصاديبروز نذر األزمة اإل
ة يف العديد من القطاعـات، وازدادت  رت خمتلف املشاريع اإلمنائية، وتأخسترياد املواد الغذائيعلى إ
مليار دوالر مستحقّ )25.7(ة إىل أن بلغت املديونيفع على املدى القصري، فصـاحب ذلـك   ة  الد

ع أسعار املواد اإل، وارتفاضخمارتفاع نسبة التعلـى  . 1986سـنة   %)76.05(ة بنسبة ستهالكي
غم من تدعيم أسعار املواد اإلالرستهالكياإل نّة، ألة األساسيسترياد كان قد مشل حتى املواد األوة لي

يت كانت يف ارتفاع مستمر، مقابل اخنفاض أسعار الـنفط، ونـزول قيمـة    ة الّبالعمالت األوربي
اية سنة لذلك و تبعا. والرالد 1986مع 2(دوالر )16.5(فط ال يتجاوز كان سعر برميل الن(.  

  

     بـت  ) 144.5) (1991 -1979(فط بني سنيت لقد بلغت عائدات اجلزائر من الن مليار دوالر
ة تقارب ة، وكان أن جلبت للبالد مديونينمية احملليستهالك دون استغالل جزء منها يف التها لإلكلّ
)25.7( مليار دوالر مستحقة الدا جعل تسيريها مستحيال حيث متـتص  فع على املدى القصري، مم

مليـار دوالر،   )1.6(ذي بلغ رف الّادرات، إىل جانب احتياط الصمن قيمة الص) %70(أكثر من 
  .)3("اري بومدينهو"ئيسمليار دوالر عند وفاة الر )2.7(مقابل 

  

قشف، وارتفـاع األسـعار،   ناقضات وسياسة التة املزرية، والتاديقتصهذه األوضاع اإل كلّ     
وانتشار الفساد اإلداري والتضخم، يضاف إليها سيطرة البريوقراطية، وختلّة العسكريولة عن ي الد

                                         
 .124سابق، ص ناجي عبد النور، مرجع  )1(
 .132 -131ص  مرجع سابق،عيسى طييب،  )2(
 .3، ص )30/10/1994(،1215جريدة اخلرب، العدد  )3(



 84

دعم أسعار املواد االستهالكيـ  إىل فقدان كلّ ىة وجتميد األجور، أد ـ ي لثقـة الش لطة عب يف الس
نفجار يف ة لإلجتماعيأ اجلبهة اإلوهي. )1(غيري واإلصالحردود أفعال تطالب بالتف ورموزها، وخلّ

حلظة أي .  

  

  قافيقافيالعامل الثّالعامل الثّ: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

     ات الثّتواجدت احلساسية قافيى قبل اإلحتة بني الثّستقالل خاصة قافة العربي)عب، حزب الش
ـ  ، وفيما بعد الثّ)اسرحات عبأحباب البيان، ف(ة والفرنسي). مصايل احلاج ة بعـد  قافـة األمازيغي

مـت  ة وأقاحوة اإلسالميمانينات حركة الصبيع األمازيغي، كما نشطت يف مرحلة الثّحداث الرأ
ة باملطالبة بتعريب البيصادف أن قامت بعض احلركات الطّ ،ة باجلزائرامللتقيات اإلسالميمن عديد ال

ة ما بني خمتلف األمناط الثّة كبرياجلامعة، فكانت هناك هوبقـة  ة يف البالد، خاصة مـابني الطّ قافي
ظـام يف اإلدارة  اسة مـن الن غلغل يف املراكز احلسنت من التها متكّتها إال أنيت رغم قلّالّ -املفرنسة 

واملؤسسة العسكرية، وخمتلف دواليب السوبـني بقيـة    -ى اآلنلطة، وما زالت هذه املظاهر حت
ة ويصبو لتمكينه من حصاد مثرة اإلستقالل بأن قافة اإلسالميع بالثّب واملتشبع اجلزائري املعراتم

ذي سقط يف سبيل حتقيقه مليون ونصف س الّوهو ذلك اهلدف املقد ،ةعتبار لثوابته الوطنييعيد اإل
ـ  فباب املثقّذي زاد يف شحن مهم الشرف، وهو األمر الّليون شهيد يف ساحة الشامل وق إىل يف الت

اشة واحلمـاس  ة العالية والعواطف اجليجله اآلباء واألجداد حتذوه يف ذلك اهلمأحتقيق ما مات من 
وهو ما حـدث   ،غري أو املواجهةستعداد للتة على أهبة اإلقافيامللهبة، فكانت كل هذه األطياف الثّ

  .)2(فعال فيما بعد

  
  

الفرع الرابعابعالفرع الر : :العامل السياسيياسيالعامل الس  

  

ة وريرعية الثّستقالل على الشة منذ اإلياسياحة السلوطين على الساحرير يطر حزب جبهة التس     
 شييد، وعوض أن يتممعركة البناء والت ستكمالالة إىل تكافل اجلهود البالد يف حاجة ماس حبجة أنّ

بنـاء اإلنسـان    من خالل )جهاد النفس(إىل اجلهاد األكرب ) حاملسلّ(نتقال من اجلهاد األصغر اإل
ف فه من ختلّستعمار، وما خلّقايف لألزمة، وإصالح ما أفسده اإلبالعودة إىل األصل احلضاري والثّ
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وأثار انسالخ على الكبار والصغار، اتة احلـزب وعلمانيـة   جهت سياسة احلزب إىل اختيار أحادي
الن1958ظام الفرنسي املنتهج يف دستور ظام وتقليد الن ـ  بعيد إىل حد ى جممـل القـوانني   بل حت

ذلـك   نّ، ألة والقاعدةناغم ما بني القمنسجام والتثر على عدم اإلا كان له عميق األمم. األخرى
ظام ة والواعية، فكان النة احلرعبية نابعا من اإلرادة الشياسي مل يكن البتظام السختيار لطبيعة الناإل
برمته فاقدا للشرعية الدة مصطستورية الثّنعا بدهلا ما يسمى باملشروعيوريخذ هـذا احلـزب   ة، وات
التالفتكاكة سبيال عبئة اجلماهريي نوعا من الشة اإلرعيـ سترضائي عارات ة معتمدا يف ذلك على الش

الرباقة والعبارات الرأخذ اإلانة ، وننتشار داخل مؤسا ، وكذا يف النا وجامعاا وإداراقابات سا
ـ   ة من خالل سياسة التمات اجلماهريينظّوامل ة عبئة املنتهجة من احلزب، وليس عـن طريـق عملي

املشاركة السةياسيمم ،ا طمأن القادة السياسيني بذلك أنّني ضان   ر يف صـفوف  احلـزب متجـد
ة اهلـو  نّأياسي القائم، وظام السقة يف النعب فقد الثّالش نّاملواطنني، رغم أنّ كل املعطيات تشري بأ

تمع واهلياكل الركبرية بني امسي1(ولةة للد(.  

  

 "اري بومدينهو"ئيس ي الروتولّ 1965ياسة منذ انقالب ممارسة دخول اجليش للس ذكذلك أن     
املوجودة يف اجلبهة من خمتلـف   ات، بدأت احلساسيجاجةا اقتربت األزمة من عنق الزاحلكم، وملّ

ـ  "حممد الشريف مساعديه"غيري إىل اجلناح احملافظ بقيادة الت جاهات تسعى إىلتاإل ذي حـاول  الّ
شكيك بالوضع القائم آنذاك فاستنفذت واهتلكت بذلك سياسات اجلبهة، ومل يكن لديها البديل الت

ياسي، ألنّالس أعب بدالش يستيقظ من التنومي الشعارايت والوعود الكاذبة فتداعت شرعيظـام  ة الن
  .)2(ساته املتهالكة أصالاشة مؤسحتت هش

  

  ولي في تغذية األزمةولي في تغذية األزمةدور المحيط الددور المحيط الد: : الفرع الخامسالفرع الخامس

  

     اهليئات اإلمن خالل  1988ويل يف تغذية أزمة أكتوبر يظهر تأثري احمليط الدقتصاديوليـة  ة الد
كالبنك الدويل وصندوق النا، حيث ييت روط الّقد الدويل والشمقدار م انربطيفرضا ا مسـاعدا

مبدى دميقراطية الداجلزائـر   اغبة يف املساعدة، ومدى حمافظتها على حقوق اإلنسان، ومبا أنّولة الر
وقعت يف أزمة اقتصادييت مـن أهـم شـروط    ة الّة خانقة فقد خضعت لشروط هذه اهليئة العاملي

ـ  اإلنضمام إليها واإل ا هو خوصصة القطاع العـام ، وبالتايل تسـريح آالف  ستفادة من مساعدا
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العميار اإل زمة،أكرب لألا جنم عنه تفاقم ال ممكما واكبت تلك الفترة اتـايل وفيييت حاد السوبالت 
  .)1(ذي تقتدي بهلطة ومثلها الّلسل املرجعيتة اإليديولوجية يت كانتة الّشتراكيزوال املوضة اإل

  

     ستوري الّجاءت اخلطوة األوىل من اإلصالح الدة بتعديل جزئـي  ذي وعد به رئيس اجلمهوري
منه لكي يفسح  وكان ذلك بإجراء متهيدي ال بد ،)1988نوفمرب  03(وذلك يف ) 1976(لدستور 

ال أمام الرا، لدرجة أنّئيس للمضي قدما يف اإلصالحات الّا ـ لّأعضاء ال يت وعد ة جنة املركزي
حيـث  ) 1988أكتوبر  24(ة يف ن رئاسة اجلمهوريللحزب مل يعلموا بتفاصيله إال يوم صدور بيا

تلخصت هذه التيئة بسيطة للجهاز الت ـ نفيذي، متثّعديالت يف ة يف اجلهـاز  لت يف إحداث ثنائي
التنفيذي، بإنشاء مركز لرئيس احلكومة، باإلضافة إىل تعزيز الرة على أعمال احلكومـة  قابة الربملاني

ـ عيب الوطين، وبالتة أمام الس الشبيان سياستها العامأثناء تقدميها لربناجمها، أو  ة قيـام  ايل إمكاني
مسؤوليقابةة احلكومة أمام الربملان، ومل يعمل مبلتمس الر.  

  
  

  ةةقة بسلطات رئيس الجمهوريقة بسلطات رئيس الجمهوريعديالت المتعلّعديالت المتعلّالتّالتّ: : انيانيالمطلب الثّالمطلب الثّ
  

     مشل الت1988(ستوري لسنة عديل الد (لطات املإلغاء بعض السخوة، وتقييد لة لرئيس اجلمهوري
بعضها اآلخر، وإضافة سلطات أخرى، وهي تعديالت فرضها إنشاء منصب رئيس احلكومة، فمن 

  .لطات مع رئيس احلكومةة السبيعي إذا أن يتقاسم رئيس اجلمهوريالطّ

  
  

الفرع األوللالفرع األو : :إلغاء بعض السلطاتلطاتإلغاء بعض الس  

  

     ألغى املؤسس الدـلطات املخستوري بعض السوة املنصوص عليها يف املوادلة لرئيس اجلمهوري  
  ).155(و )148(و )111(
  

أوالالأو : :تعديالت المادمتثّ: : ))19761976((من دستور من دستور ) ) 111111((ة ة تعديالت الماديفيف  ةلت تعديالت هذه املاد::  
  

ولة داخـل  ة للدوايل عن متثيل رئيس اجلمهوريران على التتان تعبالثة اللّالفقرتني األوىل والثّ إلغاء •
عديل من الت) 104(ة ص عليهما يف املادالن ستور، وقد متّ، وكذا اعتباره حامي الدخارجهاالبالد و

1988(ستوري لسنة الد.(  
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ـ ران على التتان تعباسعة اللّانية والتإلغاء الفقرتني الثّ • ة لوحـدة  وايل عن جتسيد رئيس اجلمهوري
القيادة السياسيجسه اإلولة، وكذا ترأّة للحزب والدما، وقد ثار التساؤل تماعات املشتركة ألجهز

ولة واحلزب، أم هو متهيد إللغـاء نظـام   هل هو الفصل بني الد ،حول الغرض من إلغاء الفقرتني
ا مـن  ولة عن احلزب، وإبعاده تـدرجيي اهلدف من ذلك هو فصل الد ويبدو أنّ. احلزب الواحد؟

مراكز القيادة، ومنح صالحية للقيام باإلصالحات الّات لرئيس اجلمهوريا وتضم نها يف ما يت وعد
ة نظيمات املهنية والتظمات اجلماهريية للمنستقاللي، كما يهدف إىل منح اإل)1()1989(بعد دستور 

عن وصاية وسيطرة احلزب، وقد عبئيسر الر"نّإ:"عن ذلك بقوله" اذيل بن جديدالش احلزب ال بد 
ة، كمـا  مات اجلماهرييقتصادي واملنظّولة والقطاع اإلات يف جهاز الديأن يبعد قبضته عن املسؤول

أصبح الترشح للمجالس املنتخبة ال يشترط إجباري2(ة يف احلزبة العضوي( .  

  

لطة ة يضطلع بالسرئيس اجلمهوري وايل على أنّران على التتان تعباللّ) 11(و) 10(إلغاء الفقرتني  •
التة، ويسهر عنظيميحيث أنّ نظيمات،لى تنفيذ القوانني والت الحية األخرية باتت من اختصاص الص

  .رئيس احلكومة

  

  .استبداله مبنصب رئيس احلكومة ى اعتبارعل) 15(من الفقرة " لالوزير األو"إلغاء عبارة •

  
  

  ))148148((ة ة تعديالت المادتعديالت الماد: : ثانياثانيا
  

     ل لرئيس اجلبعد أن كان حق املبادرة بالقوانني خمومهوريلس الشعيب ة، باإلضافة إىل أعضاء ا
نائبا، ختلّ) 20(مها عشرون الوطين إذا قدى رئيس اجلمهورية عن هذه الصة لرئيس احلكومـة  الحي
148(ة مبوجب املاد (من التستوري لسنة عديل الد)والّ) 1988ت على أيت نصمن رئـيس   لكلّ:"هن

لس الشبالقوانني اين أن يبادرعيب الوطاحلكومة وأعضاء ا.  
  .مها عشرون نائباقاش إذا قدالقوانني قابلة للن تتكون اقتراحا

تقدلس الش3("عيب الوطينم احلكومة مشاريع القوانني إىل ا(.  
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  ) ) 155155((ة ة تعديالت المادتعديالت الماد: : ثالثاثالثا

  

     متّيتة سلطة طلب إجراء مداولة ثانية حول القوانني الّبعد أن كان لرئيس اجلمهوري  صويت الت
لس الشـ   عيب الوطينعليها من طرف ا ى رئـيس  يف غضون ثالثني يوما من تاريخ إقـراره، ختلّ

اجلمهورية عن هذه الصالحية لصاحل احلكومة، وهذا ما نص155(ة ت عليه املاد ( عـديل  مـن الت
1988(ستوري لسنة الد (ّاليت ارتأى املؤسس الدبح ترقيمهـا  مها ليصستوري على أن يقد)154 (
ـ :"كما يلي هارحرو صـويت  الت ذي متّلرئيس احلكومة أن يطلب إجراء مداولة ثانية يف القانون الّ

ة ثلثـي  إقرار القانون بأغلبي ويف هذه احلالة يتم. يوما من تاريخ إقراره) 30(عليه، يف ظرف ثالثني 
لس الش1("عيب الوطينأعضاء ا( .  

  

  شريع بأوامر شريع بأوامر فويض والتّفويض والتّسلطتي التّسلطتي التّتقييد تقييد : : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ

  

     نص املؤسستوري على تقييدس الد ة املتمثّسلطيت رئيس اجلمهوريفـويض،  لتان يف سلطة الت
شريع بأوامر بني دوريت الربملان، وهذا ما يتجلّوسلطة التمن ) 153(و )116(تان ى بوضوح يف املاد

الت1988(ستوري لسنة عديل الد(.  

  

ة يف تفويض سـلطاته،  ستوري سلطة رئيس اجلمهوريس الدد املؤسقي) 116(ة ا خيص املادفيم     
حيث نص هفيها على أن":ال جيوز بأي حال من األحوال أن يفوة سـلطته يف  ض رئيس اجلمهوري

تعيني نائب أو نواب رئيس اجلمهوريهم، أو ة، ورئيس احلكومة وأعضائها، أو يف إعفائهم من مهام
ة مسبقة، أو يف تطبيق األحكام املنصوص عليها يف يف إجراء استفتاء، أو يف تنظيم انتخابات تشريعي

مـن   111من املادة  8و 6و 5و 3و 2و 1من الدستور، وكذلك الفقرات  124إىل  119املواد من 
2("ستورالد(.  

  

رئـيس   جند أنّ) 1976(من دستور ) 124 -123 -122 -121 -120 -119(وباستقراء املواد      
لة يفة ال ميكنه تفويض سلطاته املتمثّاجلمهوري:  

  

  .وارئ أو احلصارإعالن حالة الطّ •
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  .ةستثنائيإعالن احلالة اإل• 
• إعالن التةعبئة العام.  
  .إعالن احلرب •
• ي مجيع السلطاتستور يف فترة احلرب وتولّوقف العمل بالد.  
• املوافقة على اتمعاهدات وات اهلدنة فاقيلمالس.  

  

     أما بالر1976(من دستور ) 111(ة جوع للماد (ة ال ميكنه تفويض سـلطاته  فرئيس اجلمهوري
  :لة يفوايل واملتمثّعلى الت 8و 6و 5و 3و 2و 1املنصوص عليها يف الفقرات 

  

• ولة داخل البالد وخارجهامتثيل الد.  
• جتسيد وحدة القيادة السياسيولةة للحزب والد.  
• ستورمحاية الد.  
• مسؤوليفاع الوطينة الد.  
• تقرير السياسة العامة لألمالني الدا وتنفيذها يف ااخلي واخلارجية وقياد.  
  .س جملس الوزراءترأّ •

  
  

  لطاتلطاتإضافة بعض السإضافة بعض الس: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ

  

ادسة من ابعة والسقرتان الروالف) 05(ة يف املواد لطات لرئيس اجلمهوريت إضافة بعض السمتّ     
111(ة املاد (ة والفقرة األوىل من املاد)114 .(  

  

     نص املؤسس الدعلى أنّ) 1976(من دستور )5(ة اخلامسة ستوري يف املاد ":السة يادة الوطني
لتصـبح  تعديلها  وقد متّ. )1("ليه املنتخبنيستفتاء أو بواسطة ممثّعب ميارسها عن طريق اإلللشملك 

  .عبة ملك للشيادة الوطنيالس( :كما يلي
     ميارس الشستفتاءيادة عن طريق اإلعب هذه الس.  
     ميارس الشليه املنتخبنييادة كذلك بواسطة ممثّعب هذه الس.  
     لرئيس اجلمهوري2()عبة أن يرجع مباشرة للش(.  
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     ر تني، جند أنّبإجراء مقارنة بسيطة بني املادئيس اجلمهورية قد دععب مـن  م عالقته مع الش
عديل، ذلك أنّخالل هذا الت 1976ياغة الواردة يف دستور الص ـ ال متنح لرئيس اجلمهوري لطة ة الس

يف الرجوع إىل الشعب يف حالة اتاملؤمتر يقوم ببحث  ة، على اعتبار أنّخاذ موقف يف املؤمتر باألغلبي
ة وتنظيم املسائل احلزبيوات ا، باإلضافة إىل حبث القضـايا التخاذ القرارات بشأ أسيسـيولـة ة للد 

حسب الفقرة الت1(القانون األساسي للحزب) 95/9(ة اسعة من املاد(أم ،ياغة األخرية الواردة ا الص
يف الت1988ستوري لسنة عديل الدال واسعا لرئيس اجلمهورية باللّ، فهي تفتح اعب جوء إىل الش

ن املؤمترون من اخلروج بتوصـيات هلـا طـابع    ل ومتكّص األوما أراد ذلك، فلو أبقى على النكلّ
تأسيسي خاص بالدخمالفتـها   -وهو األمني العام للحـزب  -ةولة، لصعب على رئيس اجلمهوري

  .)2(حهذي رشه سيصبح بذلك خارجا عن طاعة احلزب الّعب، ألنجوء إىل الشواللّ

  

ـ ياسي والدخلص السة يف التئيس اجلادعلى حماولة الر يدلّة هذه املادتعديل  نّإ      ذي ستوري الّ
عب مباشرة دون اخلضـوع  من خماطبة الش يتمكّنوهذا كي  ،)1976(كان سائدا يف ظل دستور 

ولـة واحملـافظني علـى    ايل اخلضوع ألولئك املستفيدين من ريع الدة للحزب، وبالتجنة املركزيللّ
ـ أنواع الض كما جيعله يف مأمن من كلّ. )3(ةخصيم ومصاحلهم الشمناصبه ذي حيتمـل أن  غط الّ

  .)4(ميارس عليه من طرف احلزب واجليش

  

رئـيس   ة أنّسـتوري األنظمة الد بيعي وككلّبعد إنشاء منصب رئيس احلكومة بات من الطّ     
اجلمهورية هو من يعيه، وهذا مان رئيس احلكومة، وينهي مهام نصت عليه الفقرة الرة ابعة من املاد

  .ةادسة من نفس املادة، حسب الفقرة السئاسيع املراسيم الره يوقّنأ، كما )111(

  

     ـوله أيضا أن يعني أعضاء احلكومة حسب ما نصيت الّ) 114(ة ت عليه الفقرة األوىل من املاد  
ـ  حكومته، ويقـد ة سعل رئيس احلكومة بعد استشارات وايشكّ:"نبأ تقضي  ذينم أعضـاءها الّ

ة الّاختارهم إىل رئيس اجلمهورينهمذي يعي".  
  

                                         
حبث :"من القانون األساسي للحزب على أن حلزب جبهة التحرير الوطين أن يتوىل) 95(ن املادة تنص الفقرة التاسعة م )1(

 ".القضايا التأسيسية

 .185 -184، مرجع سابق، ص النظام السياسي اجلزائري، و الشعريسعيد بال )2(

 .139عيسى طييب، مرجع سابق، ص  )3(
 .185، ص املرجع السابق، بو الشعري سعيدال )4(
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  إنشاء منصب رئيس الحكومةإنشاء منصب رئيس الحكومة: : الثالثالثّالثّلمطلب لمطلب اا

  

     رف الثّاحلكومة هي الطّ تعداين يف املؤسسة التنفيذية، وتتكون مـن  ن من رئيس احلكومة املعي
لهم رئيس احلكومة بعد استشارات واسعة ذين يشكّة، ومن عدد من الوزراء الّقبل رئيس اجلمهوري

ويقدة الّمهم إىل رئيس اجلمهورينهم، جتتمع احلكومة يف جملس واحد متجانس ومتضـامن  ذي يعي
جملس احلكومة"ى يسم"ة، وحبضور رئيس اجلمهوري "ى جملس الوزراءيسم."  

  
  

الفرع األوتعيين رئيس الحكومةتعيين رئيس الحكومة: : للالفرع األو  

  

ة ابعة من املـاد ت عليه الفقرة الرة بتعيني رئيس احلكومة حسب ما نصريينفرد رئيس اجلمهو     
)111 (من التبقوهلا 1988ستوري لسنة عديل الد":يعيهن رئيس احلكومة وينهي مهام")1(.  

  

رئـيس  (هـذا األخـري    ة ال يعـين أنّ تعيني رئيس احلكومة من طرف رئيس اجلمهوري إنّ     
ةاجلمهوري (ع باحليتمتة املطلقة ريبوصفه حامي الدستور، وجيسـ د وحدة األم ة ضـامن  ة، ومن مثّ

استقرار املؤسخص املناسب هلذا املنصب العديد منسات، لذا عليه أن يراعي لدى حبثه عن الش  
   .)1(ياسينتماء السبة واإلمعة الطيها الكفاءة العالية والسعتبارات أمهّاإل

          

  ات رئيس الحكومةات رئيس الحكومةييصالحصالح: : انيانيرع الثّرع الثّالفالف

  

     يعترب رئيس احلكومة الرئيس التنفيذي واملنسق الفعلي للمؤسسة التملسؤول احلقيقي او ،ةنفيذي
ـ سواء أمام رئيس اجلمهوري ،ةعلى أنشطتها وأعماهلا احلكوميواملباشر  نـه  ذي يعية باعتباره هو الّ

ذيأمام الربملان باعتباره هو الّ وأه، وينهي مهام ا، ويالحـظ  يقيم أعمال احلكومة ويراقب نشاطا
ها مـن رئـيس   املهـام يسـتمد   ات أو سلطات، فكلّصالحي ةبأيع رئيس احلكومة ال يتمت أنّ

ةاجلمهوري، حيث يقوم جبملة من الصالحيات نص مـن  ) 115(ة ت عليها الفقرة األوىل من املـاد
التل يفوتتمثّ) 1988(ستوري لسنة عديل الد:  

  

• توزيع الصات بني أعضاء احلكومةالحي.  

                                         
  
 .288 -187ص  مرجع سابق، ،النظام السياسي اجلزائري، بو الشعريسعيد ال )1(



 92

  .رئاسة جملس احلكومة •
• السنظيماتهر على تنفيذ القوانني والت.  
• توقيع املراسيم التةنفيذي.  
• التولة طبقا للقانونعيني يف وظائف الد.  

  

  :لة يفواملتمثّ )1988( تعديلات األخرى املنصوص عليها يف الحيلصباإلضافة إىل ا      

  

  .)113(ة املاد ،ضبط برنامج احلكومة وتنسيقه وتنفيذه •
• ة الّتشكيل أعضاء احلكومة بعد استشارات واسعة، وتقدميهم إىل رئيس اجلمهورينـهم ذي يعي، 

114/1(ة املاد(.  

  

     ـ  ؤل حول ما إذا كان املقصود من اإلساوقد ثار الت ة لـرئيس  ستشارة الواسعة إعطـاء حري
. ؟ضرورة انتمائهم إىل احلـزب د به غري مقينأاختيار مساعديه من أعضاء احلزب، أم احلكومة يف 

" ستشـارة الواسـعة  اإل"يهدف من خالل استخدامه ملصطلحستوري كان س الداملؤس ويبدو أنّ
جتسيد إصالحاته الدستورية الرافضة الحتكار السلطة، وتقرير حرة رئيس احلكومة يف اختيـاره  ي

ـ أحرير الوطين من عدمه، طاملـا  ينتمون إىل حزب جبهة الت اقيد مبا إذا كانودون الت ملساعديه ه ن
يتحمل املسؤولية السياسية املزدوجة، أمام رئيس اجلمهوريلس الش1(عيب الوطينة وأمام ا(.  

  

     عم مركز رئيس احلكومة فيما يتعلّلقد تدق حبرة اختيار أعضاء حكومته، حيث يقيم األعضاء د
ستوري قد س الداملؤس كن القول أنّميايل نهم، وبالتذي يعية الّذين اختارهم إىل رئيس اجلمهوريالّ

منح رئيس احلكومة حرية اختيار مساعديه يف مقابل حتمل املسؤولية السة املنصوص عليهـا يف  ياسي
برنامج احلكومة ومناقشته مـن طـرف   لة يف تقدمياملتمثّ )2()5 -4 -3 -2(الفقرات ) 114(ة املاد 

لس الش3(ذي ميكنه املوافقة عليه أو رفضهعيب الوطين الّا(.  

                                         
 .187 -186، مرجع سابق، ص النظام السياسي اجلزائري، بو الشعري السعيد )1(

يقوم رئيس احلكومة بإعداد برنامج احلكومة ويعرضه على ) 5 -4 -3 -2(الفقرات ) 114(حسب ما نصت عليه املادة  )2(
برنامج  الوطين ملناقشته ومن مثة التصويت علية، وعلى ضوء مناقشة الس الشعيب الوطين يكيف رئيس احلكومة الس الشعيب

حكومته، فإذا رفض تكييفه أو أن الس الشعيب الوطين مل يوافق عليه فان ذلك يدفع برئيس احلكومة إىل تقدمي استقالته أمـام  
جديد، ويف حالة رفض الس الشعيب الوطين لربنامج احلكومة اجلديـدة فانـه   رئيس اجلمهورية الذي يعني رئيس حكومة من 

 .ينحل وجوبا حبكم القانون وتنظم انتخابات تشريعية يف اجل ثالثة أشهر
 .187، ص بو الشعري، املرجع السابقسعيد ال )3(
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     لس الشعيب الوطين لإلكما ميكن لرئيس احلكومة طلب استدعاء اة   جتماع يف دورة استثنائي
أو طلـب إجـراء    ).148م(عيب الوطين واملبادرة بتقدمي مشاريع القوانني أمام الس الش). 147م(

ـ مداولة ثانية فيها لس الشعيب الـوطين  ، وذلك يف ظرف ثالثني يوما من تاريخ إقراره من قبل ا  
شريع بأوامر، على أن تقوم احلكومة ة خبصوص التتقدمي اقتراحات لرئيس اجلمهوري وكذا ).154م(

لس الشبعرضها على اتنفيذ باإلضافة إىل ). 153م(ليها ل دورة الحقة ليوافق ععيب الوطين يف أو
القوانني والتنظيمات والتولةعيني يف وظائف الد.  

  

 1988ستوري لسنة عديل الدة يف التلطات املمنوحة لرئيس اجلمهوريهذه الس لقد نتج عن كلّ     
انتقال السلطة التنفيذية إىل الثّة من الواحدينائية، مما أدظاى إىل اعتناق الن1(ئاسيم شبه الر(.  

  

  ههة رئيس الحكومة ونهاية مهامة رئيس الحكومة ونهاية مهامنطاق مسؤولينطاق مسؤولي: : الثالثالفرع الثّالفرع الثّ
  

  عيب الوطين، لذاة والس الشوريمن رئيس اجلمه ة مزدوجة أمام كلّاحلكومة مسؤولي لرئيس      
ـ ذي يعية الّأن ينال ثقة رئيس اجلمهوري جب عليهو لس الشعيب نه وميكن أن يعزله، وينال ثقة ا

قة منه عن طريق رفض ذي ميكن له أن يرفض املوافقة على برنامج احلكومة، أو سحب الثّالوطين الّ
يت يطلبها، وهو ما سنعرض إليه تباعاقة الّصويت له بالثّالت.  

  

      ستقالة الّيمكن أن تنتهي باإلفمهام رئيس احلكومة ا أمرها بنفسه حيت يقر ة سب نص املـاد
رهـا الـس   يت يقرة الّستقالة الوجوبي، أو اإل)1988(ستوري لسنة الد عديلالتمن  )2()115/2(

رفضعيب الوطين، بعد رفضه لربنامج احلكومة، أو الش قةصويت بالثّالت.  

  

     ة على اعتبار أنّكما ميكن أن تنتهي باإلقالة من طرف رئيس اجلمهوري يت متلك حق لطة الّالس  
زلـيت متلك حق العلّعيني هي نفسها االت، وهذا ما نصت علية الفقرة الرمن ) 111(ة ابعة من املاد

  ."هن رئيس احلكومة وينهي مهاميعي:"ةرئيس اجلمهوري نّيت تقضي بأالّ) 1988( تعديل

  

ـ        ـ  هناك حالة أخرى ميكن أن تنتهي فيها مهام رئيس احلكومـة والّ س يت مل يـذكرها املؤس
ستوري يف هذا االدعديل وهي حالة الوفاةلت.  

                                         
 .187، مرجع سابق، ص النظام السياسي اجلزائري، بو الشعريسعيد ال )1(

لرئيس احلكومة أن يقدم استقالة حكومتـه لـرئيس   :"على انه 1988من التعديل الدستوري لسنة ) 115/2(دة تنص املا )2(
 ".اجلمهورية
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ـ استقرار منصب رئيس اجلمهوري قد جاء لضمانمنصب لرئيس احلكومة  إنشاء إنّ      ة ة خاص
يت قد ة الّدمات العنيفبعض الصجانب، فلتفادي  ة مثخنة جبراح األزمة من كلّاحة الوطنيالس نّأو

تعصف بالنظام ويكون رئيس اجلمهوريوبـذلك مت فكرة اإلصالحات ، ه صاحب ة يف الوجهة ألن 
استحداث منصب رئيس احلكومة ليتحمل املسؤولية السـ ياسي ة ة أمام الربملان بدل رئيس اجلمهوري

ة على أعمال احلكومة. اغري املسؤول سياسيقابة الربملانيى إىل تعزيز الروهو ما أد .  

  
  

المطلب الرابعابعالمطلب الر : :تعزيز الرتعزيز الرقابة البرلمانيلحكومةلحكومةأعمال اأعمال اعلى على ة ة قابة البرلماني  

  

     ات الّإذا كانت اآلليسعليها  يت نصاملؤس ستوري لرقابة الربملان ألعمال احلكومة يف املواد الد
حقيق ستجواب وجلان التات األسئلة واإللة أساسا يف آلي، واملتمثّ)1976(من دستور ) 162 -161(

قد أثبتت أنها آليالة وضعت لرقابة نفسها، حيثات ضعيفة غري فع ها عدمية األثر وال ميكـن أن  أن
ترتب املسؤوليسامل نّياسية للحكومة، فإة السؤس ستوري ويف حماولة منه إلضفاء نـوع مـن   الد
التوازن بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذيلس الشة منح اات أخرى مبوجـب  عيب الوطين آلي
التامن شأ) 1988(ستوري لسنة عديل الد أن ترتب املسؤولية الس ة للحكومـة إذا مـا متّ  ياسـي 

جتسيدها عمليلس الشعيب الوطين، حيث له أن يراقب الربنامج احلكومي املعـروض  ا من طرف ا
عليه، كما له أن يناقش بيان السةياسة العام.  

  

الفرع األوللالفرع األو : :الرالرقابة السابقة للبرنامج الحكوميابقة للبرنامج الحكوميقابة الس  

  

     لس الشعميارس ايب الوطين مبوجب الترقابته على احلكومـة  ) 1988(ستوري لسنة عديل الد
وذلك عن طريق مناقشة برناجمها وتبادل الرأي معها حول الربنامج املقترح، حيث نص ة ت املـاد

)113 (من التلسنة ستوري عديل الد)يضبط رئيس احلكومة برنامج حكومتـه  :" على أن ) 1988
ذه، وهو قه وينفّوينسلس الش1("عيب الوطينمسؤول أمام ا(كما نص ،ةت املاد )ـا  ) 114يف فقر

عيب الوطين للموافقة م رئيس احلكومة برناجمه إىل الس الشيقد:" عديل على أنالتنفس  انية منالثّ
لس الشعليه، جيري اعيب الوطين مناقشة عامـ ة للربنامج املقد ف م، وميكن رئيس احلكومة أن يكي

  .)2("برناجمه يف ضوء هذه املناقشة
                                         

 .1523ص مرجع سابق،  ،223 -88مرسوم رقم  )1(
 .1523 ، صنفس املرجع )2(
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     ـ تني يقوم رئيس احلكومة بتقدمي برناجمه الّمبوجب هاتني املاد لـس  ذي ضبطه ونسقه إىل ا
الشاملوافقة شرط أساسي لكـي   روع يف العمل، ومع أنّعيب الوطين للموافقة علية وذلك قبل الش

على أهم مظـاهر   يت تدلّلى يف املوافقة الّقة تتجثّة فالتباشر احلكومة ما هلا من اختصاص، ومن مثّ
) 1976(ودسـتور   ،)1963(ن مل تربز هذه العالقة يف دسـتور  إالعالقة املتبادلة بني اجلهازين، و

عـديل  عيب الوطين احلق يف مناقشة برنامج احلكومة، فقد برزت يف التمل مينحا للمجلس الش نذااللّ
ذي مالّ) 1988(ستوري لسنة الدعيب الوطين هذه العالقة من خـالل املناقشـة  نح للمجلس الش     .
م رئيس م له من طرف احلكومة يقديف حالة عدم موافقة الس الشعيب الوطين على الربنامج املقدو

ذي يقوم بتعيني رئيس حكومة مـن  ة، هذا األخري الّاحلكومة استقالة حكومته إىل رئيس اجلمهوري
واإلجراءات الّات جديد حسب الكيفيعليها ا يت نصلدالثـة  الثّت عليه الفقرة ستور، وهذا ما نص

114(ة من املاد (من التستوري لسنة عديل الد)يف حالة عدم موافقـة  :"ا يلييت قضت مبالّ )1988
لس الشاعيب الوطين على الربنامج املعروض عليه يقدة اسـتقالة  م رئيس احلكومة لرئيس اجلمهوري

  .)1("ات نفسهاته حسب الكيفيحكوم
  

ـ        لـس الشعيب مباشرة بعد تعيينها تضطلع احلكومة اجلديدة بإعداد برناجمها، وتعرضه على ا
عيب الوطين على الربنامج املقدم له من طـرف احلكومـة   عدم موافقة الس الش الوطين، غري أنّ

ـ  ي إىل حل اة يؤدنها رئيس اجلمهورييت عياجلديدة الّ لس وجوبا من طرف رئـيس اجلمهوري ،ة
أشهرجل أقصاه ثالثة ة مسبقة يف أحيث يتم تنظيم انتخابات رئاسي ت عليه الفقـرة  حسب ما نص

الر114(ة ابعة من املاد (من التستوري لسنة عديل الد)ـ يت تقضي الّ )1988 مل حتصـل   إذا :"هبأن
لس الشلس قانونـا  احلكومة من جديد ، حيلّعيب الوطين على برنامج عمل موافقة ام تـنظّ  .ا
2("أشهرجل أقصاه ثالثة ة جديدة يف أانتخابات تشريعي(. 

  

  ةةياسة العامياسة العامبيان السبيان الس: : انيانيالفرع الثّالفرع الثّ
  

     يعد بيان السياسة العاملس الشـ  عيب الوطين مبا متّة وسيلة إلبالغ ا ـ تطبيقه أثناء الس يت نة الّ
ـ   ومي، وما هو يف طور اإلجناز، ويتممضت من الربنامج احلك يت خالله إبراز جممل املصـاعب الّ

  .يت تنوي احلكومة حتقيقها خالل األمدين القريب والبعيدواجهت احلكومة، واألهداف الّ
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الع أكثر نهم من اإلطّعيب الوطين متكّة من قبل أعضاء الس الشياسة العامن مناقشة بيان السإ     
من خالله إبالغ موقفهم عن سياسة احلكومة املمارسة عن طريـق إصـدار    ا يتمعلى حمتواه، كم

ـ  ل دعما لسياسة احلكومة املطبقة أو انتقادا هلا، فإذا ما قدالئحة ميكن أن تشكّ لـس الشعيب م ا
ـ الوطين الئحة بلوم احلكومة ميكن هلذه األخرية أن تطلب تصويتا بالثّ لس الشعيب قة من طرف ا

ة ت عليه الفقرة اخلامسـة مـن املـاد   وهذا ما نص. اجلمهوريةنها من مواجهة رئيس ميكّ الوطين
)114()1(من التابق ذكرهعديل الس.  

  

     بعد التانية مـن اإلصـالحات  يف املـؤمتر    جاءت املوجة الثّ) 1988(ستوري لسنة عديل الد
السذي صادق الّ) 1988نوفمرب  28و 27(ني حرير الوطين املنعقد يف الفترة مابادس حلزب جبهة الت

على توصية مبوجبها يتحول احلزب إىل جبهة تضم ات الّخمتلف احلساسيتمـع،  يت يتكون منها ا
ارع وتأثريات الطّولكن هذه احملاولة فشلت ومل تصمد أمام ضغط الشويلرف الد.  

  

لـت  يت متثّالعديد من العوامل الّ ويرجع ذلك إىل ،األزمة إىل حلّهذه اإلصالحات ي  تؤدمل     
ايدة نتيجـة وطـأة وآثـار األزمـة     عب املتزستجابة ملطالب الشكومة عن اإلأساسا يف عجز احل

قتصاد الوطين، حكم يف تسيري اإلياسي، وعجزها أيضا عن التة، رغم اخلطاب السة العامليقتصادياإل
فضال عن تفشوبروز طب ،ةي ظاهرة البطالة واحملسوبيـ   ة متكّقة طفيلي ة نت من مجـع ثـروات مالي

عسف واملضايقات واملعاملة نظام حر إال مبرور األجيال، زيادة إىل الت ضخمة يصعب مجعها يف ظلّ
يئة الّالسيت كان يتعرض هلا املواطن لدى تعامله مع األجهزة البريوقراطية والسـ لطوي ا ة األخرى، مم
ام واحملكومنيص احلاكمني، فكانت القطيعة بني احلكّقة يف األشخافقدان الثّب عنه ترت.  

  

     وهكذا يكون القانون الدستوري مدعوولـة، لـيس فقـط املشـكل     ا ملواجهة وحلساب الد
الدذي تفرضه قتصادي الّياسي لإلندماج يف املسار اإلجتماعي واإلستوري ولكن أيضا املشكل الس
، على ظهور وثيقـة  )1976(ستوري املنبثق عن دستور ظام الدت القطيعة مع النوقد دلّ. ةيربالياللّ

2(بواسطة استفتاء شعيب) 1989فيفري  23(ة جديدة يف دستوري( .  

                                         
تقدم احلكومة للمجلس الشعيب الوطين بيانا سنويا :"على انه 223 -88من املرسوم ) 114(مسة من املادة تنص الفقرة اخلا )1(

  .عن السياسة العامة
  .وميكن للمجلس الشعيب الوطين أن خيتتم هذا النقاش بالئحة. يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل احلكومة

 ".لرئيس احلكومة أن يطلب تصويتا بالثقة
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ها غيرت أن رغمما يالحظ على هذه الوثيقة هو صدورها يف شكل تعديل دستوري،  غري أنّ     
يف طبيعة النليربايل، وهو عمل حمظور مبوجب الفقرة ياسي متاما من نظام اشتراكي إىل نظام ظام الس

ستور أن مشروع لتعديل الد ه ال ميكن ألييت تقضي بأنالّ 1976من دستور ) 195(ة الثة من املادالثّ
شتراكيباإلختيار اإل:"ميس."  

  

     ايل ميكن القول أنّوبالت هي دستور جديـد ولـيس تعـديل     1989ستورية لسنة الوثيقة الد
  ).28/02/1989(خ يف املؤر 89/18ئاسي اء يف املرسوم الردستوري كما ج

  

     ـ  عونستند يف رأينا هذا إىل ما قاله األستاذ بو الش دد حيـث يـرى   ري السعيد يف هـذا الص
اري املفعـول  ستور السعديل وفقا ألحكام الدصوص أو املبادئ غري القابلة للتل النحينما تعد:"هنأ

خذنا موقفانكون قد ات معارضا ملا هو قائم رافضني القيود معبرين عن حري ظـام  تنا يف اختيـار الن
ـ ستور، وإنر عن مطاحمنا وال يكون ذلك بتعديل أحكام الدذي يعبالّ ى ما بوضع دستور جديد حت

يكون التصرف منطقيا ألنعوبة مبا كان يف ظلّه من الص سمية تربير إلغاء ما ال ينبغـي أن  هذه الت
روف العادية واإلبقاء على ما هو سهل تعديله، لذلك كان من األفضل وهو رأينا الظّ ى يف ظلّيلغ

أن خيرج النص باعتباره مشروع دستور جديد لكونه يعبة ثانية، ر عن نظام حكم جديد يف مجهوري
قاعدته سيادة الشعب واحلرية والتعددية احلزبيـ  لطات متييزا هلا ة والفصل بني الس ة عـن اجلمهوري

ـ  شتراكي القائم على احلزب الواحد حمتكر السظام اإليت اعتمدت الناألوىل الّ عب لطة وقائـد الش
جزءا  ا شامال وكامال ال خيصعب كان نصم للشص املقدالن إنّ مثّ. وموجهه دون مراقب أو منازع

لذلك فهو 1988نوفمرب  3ستور فقط مثلما حدث أثناء تعديل من الد ، جديـد، مبوافقـة    نـص
قد ختلّ نعب عليه يكوالشى عن الد1("ابقستور الس(.  

  

  .اينسنحاول دراستها يف الفصل الثّالدستورية عديالت بعض الت 1989عرف دستور      
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