
 

  ـ  بن يوسف بن خدةـ جامعة اجلزائر

   وقــكلية احلق
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  شهـادة املاجستـري فـي احلقـوقى ـول علـل احلصـن أجـ مةرـمذك

  وري ـون الدستـرع القانـف 

  

  هـد اللـن سعـر بـ عم:البـالط نـمقدمت 
  

  ادو ـي محـامشـاذ اهلـاألست: رف ـشامل

  

  :ةـاء اللجنـأعض

  اـ رئيسروـود منصـولـاذ مـ األست-

  رراــمقمحـادو     ي ـاذ اهلامشـ األست-

  واــعضكتـاب      ر ـاذ ناصـ األست-

   
  

 2009ـ   2008نة ـالس

 

  شغور منصب رئيس اجلمهورية شغور منصب رئيس اجلمهورية 

  فـي فـي 

 األنظمة اجلمهورية املغاربيةاألنظمة اجلمهورية املغاربية



 

  م ـن الرحيـم اهللا الرمحـبس
  

  

  "نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم" 

  ق اهللا العظيم  صد                                                                    

  " 76"اآلية / سورة يوسف                                                                      

  

  

  

لو غير هذا لكان : أني رأيت انه ال يكتب احد كتابا في يومه إال قال في غده " 

ن أحسن، ولو زيدا هذا لكان أحسن، ولو زيدا هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكا

  "أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر

                                                                    العماد األصفهاني 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  اإلهداء

  
  
  

  إ�� ا��ا�ـ��� ا�
	��ـ��،
   

 ــ�اء،ـــإ�� ا��ـ�ة ا��

 

 �ا'	 &��%��ره# درب ا�� �د �� إ�� �� �	��ا ا��
  .���0 ور�.%-ا ,+�* ()	�	

  
  
  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

  
  
  

 
  

  

 الـمـقـدمـة
 
 
 
 
 
 



 

  املقدمـــة

 تسود الدول مجيعا على أن يكون لكل دولة رئيس، وذلك            اليت تتفق خمتلف النظم القانونية   

يد درجـت عليـه     هو تقل ووجود احلاكم   . تأمينا للنظام وضمانا حلسن سري املؤسسات السياسية      

و يف النظام اإلسالمي، جيمع فقهاء الشريعة على ضـرورة          . اجلماعات اإلنسانية منذ نشأا األوىل    

 ،فاإلسالم.  يقوم بتدبري شؤوا والنظر يف مصاحلها بشكل عام        ،تولية رئيس عام للدولة اإلسالمية    

  1.م حبسب اختالف املذاهب يستوجب إقامة حكومة يرأسها اخلليفة أو أمري املؤمنني أو إما،كنظام

وقد تطورت مكانة رئيس الدولة عرب خمتلف املراحل اليت عرفتها اإلنسانية متأثرة مبختلـف              

فمـن  . الظروف واألزمات السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت تركت ظالهلا يف كل مرحلـة         

سلطة السياسية وامللك،   امللكية املطلقة اليت كانت جتسد الدولة يف شخص امللك دون الفصل بني ال            

باعتباره صاحب السيادة، وما ترتب عنها من سلطات وصالحيات واسعة له، إىل الفـصل بـني                

، حيث قيل بأن السيادة تعود إىل األمة 1789امللك والسلطة السياسية بعد قيام الثورة الفرنسية عام      

 .اته وخـضوعه للقـانون     وبالتايل تقييد صالحي   ،كشخص معنوي مستقل عن األفراد املكونني هلا      

األخذ مببدأ الفصل بني    خاصة منها درجة    وتباينت سلطة رئيس الدولة تبعا لطبيعة النظام السياسي         

  .السلطات

                                                 
اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة اإلسالمية والنظم الدستورية " دوي، أنظر حول الموضوع إسماعيل الب 1

  .42-31ص  بدون ناشر،مجموعة رسائل الدكتوراه، ، "المعاصرة
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رئيس الدولة يلعب دورا مهما وحيتل مكانة متميزة يف التدرج اهلرمي للـسلطات             وال يزال   

 مها مبدأ التداول على الـسلطة       خاصة يف األنظمة اجلمهورية واليت تعتمد على خاصيتني أساسيتني        

  . أو غري املباشروانتخاب رئيس اجلمهورية عن طريق االقتراع السري العام واملباشر

مكانـة  )  وموريتانيا ، تونس اجلزائر(حيتل رئيس اجلمهورية يف األنظمة اجلمهورية املغاربية          

 فباإلضافة  .بة النظام يشكل مفتاح ق  إذ   ، خمولة له بنصوص الدستور    ةهامة وميارس صالحيات عديد   

 يضطلع رئيس اجلمهورية باختصاصات تشريعية وسـلطات        ،لصالحياته كرئيس للسلطة التنفيذية   

  . لوحدة األمة وحامي الدستور وحكما بني املؤسسات والسلطاتاسامية باعتباره جمسد

ذي يعزز مـن  الاملتتبع لألنظمة اجلمهورية املغاربية أا متيل إىل األخذ بالنظام الرئاسي جيد  و

كانت ختتلف عن األنظمة الرئاسية املعهودة يف كثري من الـدول           وإن  ،  منصب الرئيس صالحيات  

فذلك يعود إىل كوا ترتع أكثر إىل زيادة صالحيات رئيس اجلمهورية بالنظر إىل الـصالحيات               

  1.التقليدية

 نظاما سياسيا   "اداهاملختار ولد د  " ومنذ أول دستور هلا أقام الرئيس األسبق         ،ففي موريتانيا 

 حيث السلطة التنفيذية فيه مركزة يف شخص        1961 ماي   20ذو طبيعة رئاسية بعد وضعه دستور       

   .2006 و 1991 يواحد ونفس الوضع يف دستور

  خول املؤسس الدستوري لرئيس اجلمهورية  1963ويف اجلزائر، ومنذ أول دستور هلا عام 

                                                 
 منشورات الحلبي الحقوقية، األنظمة السياسية،.أنظر حول تصنيف األنظمة السياسية محمد رفعت عبد الوهاب 1

  370، 317 ص ، 2005 بيروت،
Duverger (M). Institutions politiques et droit constitutionnel, 5eme édition, PUF, Paris, 1960,   

P. 235,237. 
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ع السلطات يف الدولة وحتـول دون إشـراك بـاقي           صالحيات واسعة جتعل منه املهيمن على مجي      

 وعلى الرغم من تبين مبدأ الفصل بني السلطات من طـرف            .وظائفهاالسلطات بفعالية يف ممارسة     

الـيت   باعتباره من املبادئ األساسية لألنظمة الدميقراطية        1996 و   1989املؤسس الدستوري لعام    

 إال أن   ،ثة التشريعية والتنفيذيـة والقـضائية     تقسيم الصالحيات بني سلطات الدولة الثال     تقتضي  

األحكام الدستورية والواقع يثبتان تفوق رئيس اجلمهورية واستحواذه على معظـم الـصالحيات             

  1.األساسية

 كرست أحكام هـذا األخـري   1959 جوان 01 إصدار أول دستور يف منذ و،أما يف تونس  

، وتعززت هذه السيطرة خاصة     رئيس اجلمهورية نظاما سياسيا رئاسيا مغلقا متيز بالسيطرة املطلقة ل       

احلبيب بورقيبـة    الذي جعل من رئيس اجلمهورية       1975 مارس   19بعد التعديل الدستوري لـ     

منـصب  زين العابدين بن علي     هذا النظام بقي على حاله بعد اعتالء الرئيس         . رئيسا مدى احلياة  

  .1987الرئاسة ابتداء من سنة 

يها منصب رئيس اجلمهورية يف األنظمة اجلمهوريـة، عاجلـت          ونظرا لألمهية اليت يكتس     

الدساتري األسباب اليت تؤدي إىل شغور منصب رئيس اجلمهورية وكيفية ملء حالة الشغور وذلك              

فإذا كانت متفقة نسبيا حول أسباب الشغور واملتمثلة يف حالة الوفاة،     . وفق أحكام دستورية حمددة   

                                                 
1 Voir Hartani A.K. "le pouvoir présidentiel dans la constitution du 28 novembre 1996", thèse de 

doctorat d'Etat,  faculté de droit, Ben Aknoun, 2003, P. 20-246. 
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لنهائي وثبوت اام رئيس اجلمهورية وحماكمته وفق إجـراءات         واالستقالة من املنصب، والعجز ا    

  .  فإا اختلفت يف كيفية ملء حالة الشغور احلاصل يف منصب الرئيس1خاصة،

 تتضمن الدساتري اجلمهورية املغاربية مفهوم الشغور وتعريفه وإمنـا أكتفـت بتحديـد              مل  

وملا كـان وضـع     . ائي، واالستقالة والوفاة  األسباب اليت تؤدي إىل إعالنه واملتمثلة يف املانع النه        

  . يالتعريف من عمل الفقهاء وجب البحث عن تعريف له ضمن الفقه الدستور

 فتكون بالتايل   ، أي رئيس اجلمهورية   ،فالرئاسة تعترب شاغرة عندما تكون بدون صاحب حق       

ع روح أحكام   مغري أن هذا التعريف ال ينطبق       . ه انعدام جسدي لصاحب   ، ومبعىن آخر  .غري مشغولة 

ل املدة اليت ميارس فيها الرئيس      ا أن منصب الرئيس يكون شاغرا طو       اعتبار  تذهب إىل  الدستور اليت 

 وال تزول حالة الشغور إال مبجرد انتخاب رئيس جديـد طبقـا             .بالنيابة مهام رئيس اجلمهورية   

   2. يف الدستور وقانون االنتخاباتةللشروط احملدد

دسـتور  ) 57املادة  (1963دستور  ( املتعاقبة منذ االستقالل     يةوقد كرست الدساتري اجلزائر   

 أحكاما تنظم حـاالت     ))88املادة  ( 1996دستور  ) 84املادة  ( 1989دستور  ) 117املادة  ( 1976

  دون حتديد حالة العزل املترتبة عن انعقاد املسؤولية ،واملتمثلة يف املرض واالستقالة والوفاة، الشغور

 

                                                 
يرى فقهاء اإلسالم أن األسباب التي تؤدي إلى شغور منصب الخليفة تتمثل في االستقالة من المنصب إذا وجد نقص  1

يؤثر في قيامه بواجباته وتغير حال الخليفة بالفسق، وهو رأي المعتزل واإلمام الشافعي الذين يرون انعزال الخليفة 

  .إصابته بمرض من األمراض أو موتهوكذلك في حالة . بالفسق والفجور

2 (F). Luchaire. le conseil constitutionnel: Organisation et attribution, 2eme édition, Tome 

1,ECONOMICA, Paris, 1997, P .394. 
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     من التعـديل الدسـتوري      158مهورية رغم إقرار مسؤوليته طبقا لنص املادة        اجلنائية لرئيس اجل  

  .1996لسنة 

 طلحات املشاة هلا، فالشغور خيتلف عـن انتـهاء  حالة الشغور عن املصهذا، وجيب متييز 

العهدة الرئاسية العادية بانقضاء املدة احملددة دستوريا لشغل منصب الرئاسة اليت ختتلـف حـسب           

 سـواء   ، وعليه فتقليص العهدة الرئاسية قبل انتهائها      ، من أربع إىل سبع سنوات     الدستوريةاألنظمة  

 . يعتـرب حالـة شـغور      ،)االستقالة(أو بطريقة اختيارية    ) الوفاة واملانع النهائي  (بطريقة إجبارية   

 ،بتقليص العهدة   ،خلو منصب الرئيس  حول   يف دراسته    ،J.Gicquelاألستاذ  يصطلح على ذلك    و

ويكون ناجتا عادة عـن الوفـاة   ) Abrègement naturel(ها إىل قسمني تقليص طبيعي ويقسم

ويكون يف حالـة املـانع   ) Abrègement obligatoire( وتقليص إجباري ،واالستقالة اإلرادية

النهائي لرئيس اجلمهورية بعد إثبات الس الدستوري عجز الرئيس ائيا، أو يف حالـة انعقـاد                

   1. علياالقضائية الكمة احملية وعزله من طرف مسؤوليته اجلنائ

كذلك الشغور عن املانع، فالشغور خيص الوظيفة واملانع يتعلق بالشخص املمـارس            خيتلف  

  .وآخر ائياملانع بدوره إىل مانع مؤقت  وينقسم .للوظيفية

لـة  ميكن أن يشمل املرض نتيجة إجراء عملية جراحية غري خطرية، أو يف حا            فاملانع املؤقت   

 ، فهناك احلالةوختتلف الدول يف تنظيم هذه . الغياب املؤقت أو االختطاف أو االحتجاز ملدة معينة

                                                 
1 (J).Gicquel. droits constitutionnels et institution politique, 19eme édition, Montchrestien,  

Paris, 2003, P. 540. 
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ومثال ذلك   . شروطها واآلثار املترتبة عنها    ونظمتيف أحكامها الدستورية    نصت  من الدول من    

 إال أن ، والدستور التونسي احلـايل    1996 والدستور اجلزائري لسنة     1958الدستور الفرنسي لسنة    

املانع النـهائي   أما  . املوريتانيةاإلسالمية   ومنها دستور اجلمهورية     احلالةبعض الدول مل تنظم هذه      

 يوم يف الدستور 45فاملرض الذي يستمر ملدة تتجاوز . يترتب عن استمرار املانع املؤقت ملدة معينة     ف

 وهنـا   .واالختفاءختطاف  الاحلال بالنسبة ل  ائي، وكذلك   حالة مانع   اجلزائري يستوجب اعتباره    

 فاحلالة األوىل ميكن لرئيس اجلمهورية أن يسترجع سلطاته        ،يكمن االختالف اجلوهري بني احلالتني    

ويباشر من جديد مهامه بصفة عادية، أما يف احلالة الثانية يؤدي ثبوت املانع النهائي إىل اإلعـالن                 

. لنهائي واالستقالة والوفاة والعـزل    عن شغور منصب الرئيس ومن مث فحاالت الشغور هي املانع ا          

كذلك حاالت شغور منصب رئيس اجلمهورية عن حاالت شـغور املترشـح لرئاسـة              ختتلف  

  .  من الدستور89اجلمهورية املنظم طبقا للمادة 

وهناك من الدول من عاجلت حالة الشغور وفق آليات خاصة، فالدستور األمريكي علـى              

 فإذا استقال   1. ضمانا ملواصلة ممارسة وظيفة رئيس اجلمهورية      سبيل املثال أقر منصب نائب الرئيس     

رئيس اجلمهورية أو حصل له مانع ائي حيول دون القيام مبهامه بصورة كاملة يعـوض تلقائيـا                 

ومباشرة من طرف نائبه والذي يستمر يف ممارسة عهدة الرئيس املستقيل إىل غاية انتهائها بكـل                

 1963 نوفمرب يف John F. Kennedy اغتيال الرئيس األمريكي فعلى إثر . الصالحيات والسلطات

  أين  1965إىل غاية جانفي  الذي استمر يف ممارسة عهدته  جونسونليندون عوضه نائبه املنتخب 

                                                 
 . في تاريخ الواليات المتحدة األمريكية25 من الدستور األمريكي، تعديل رقم 2ظر المادة أن 1
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 ونفس الشيء جنده يف النظام .فاز فيها وعني رئيسا   ومت ترشيحه من جديد يف االنتخابات الرئاسية        

 إذا استقال رئيس اجلمهورية يتوىل الوزير األول صالحيات         حيث 1976غايل يف ظل دستور     ينيالس

رئيس اجلمهورية إىل غاية انتهاء العهدة الرئاسية السارية ويعني يف مكانه وزيرا أول آخـر طبقـا                 

الذي الدستور التونسي   وجند هذه الكيفية كذلك يف      .  من الدستور السينيغايل   1 فقرة   153للمادة  

على اخلالفة اآلليـة للـوزير   نص ، إذ 1988 جويلية 25لدستوري املؤرخ يف إجراء التعديل ا سبق  

احلبيـب  للـرئيس  زين العابدين بن علـي  األول، وهذه األحكام مت تطبيقها عند خالفة الرئيس       

  1.بورقيبة

) تونسواجلزائر  موريتانيا،  (عرفت الدول املغاربية واقعا استعماريا له آثاره يف البلدان الثالثة           

 ذلك يف اال الدستوري، حيث تأثرت الدول الثالث إىل حد بعيد بالطبيعة السياسية لنظام               مبا يف 

احلكم بالنسبة للدولة اليت استعمرا حيث اقتبست بعض األحكام واإلجراءات املنظمـة لـشغور             

فدستور موريتانيا تضمن املانع النهائي كحالة عامة تؤدي إىل شـغور           . منصب رئيس اجلمهورية  

رئيس اجلمهورية مع إخطار الس الدستوري من طرف احلكومة إلثبات حصول املـانع             منصب  

رئاسة الدولة بالنيابة، وهي أحكام تـضمنتها       ) جملس الشيوخ (للرئيس وتويل رئيس الغرفة الثانية      

 اخلاصة بتنظيم حاالت الشغور واإلجراءات املتبعـة يف         1958 من الدستور الفرنسي لسنة      7املادة  
                                                 

 المصادق عليه 2002 لسنة 51آخر تنقيح بالقانون الدستوري عدد      (  من دستور الجمهورية التونسية      57ينص الفصل    1

في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب الوفـاة أو االسـتقالة أو   " : على 2002 ماي 26باالستفتاء الجاري في  

العجز التام يكلف الوزير األول بمهام رئاسة الدولة لما بقي من المدة الرئاسية ويوجه رسالة في ذلك إلى رئيس مجلس                    

أمام مكتب مجلس األمة  أمام مجلس األمة أو عند التعذر 44األمة ويؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليها في الفصل 

 .أو رئيس مجلس األمة
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 وأحكـام الدسـتور     )88من خالل نص املادة     ( أحكام الدستور اجلزائري     تأثرتلك  كذ. ذلك

يف إثبات املانع النهائي من قبل الس       بأحكام الدستور الفرنسي     )57من خالل الفصل    (التونسي  

   .الدستوري

  هذا وقد عرفت عملية تنظيم الدستور حلالة الشغور تطورات من خالل عمليات مراجعة

ذه الدول مراعاة لطبيعة النظام السياسي السائد، ومتاشيا مع الظروف الـيت أدت إىل             الدستور يف ه  

 نظم املؤسس الدستوري اجلزائري حالة الشغور بصورة موجزة تتضمن          1963ففي دستور   . ذلك

الـس  رئيس  واآلثار الدستورية املتمثلة يف ممارسة      ) االستقالة والوفاة والعجز النهائي     ( احلاالت  

 ومتاشيا مـع    1976ويف دستور   .  ملهام رئيس اجلمهورية مبساعدة رؤساء اللجان يف الس        الوطين

 مـن هـذا     117اخليارات املكرسة يف هذا الدستور وسياسة احلزب الواحد، نصت أحكام املادة            

ختويـل اللجنـة    و مع إغفال حالة العجز      1963الدستور على احلاالت املنصوص عليها يف دستور        

 وبعد تبين التعددية السياسية ومبدأ الفصل بني        ،1989ويف دستور   . ب سلطة اإلثبات  املركزية للحز 

 حالة الشغور بصورة أكثر دقة      84السلطات كمبادئ أساسية يقوم عليها الدستور، نظمت املادة         

  .ووضوحا من الدساتري السابقة

 على  1959 نص املؤسس الدستوري يف أول دستور للجمهورية التونسية لسنة           ،ويف تونس 

وقد عرف الدستور التونـسي عـدة       . حاالت الشغور ونظم اإلجراءات الدستورية إلعالن ذلك      

تعديالت كان هلا أثر على تنظيم الشغور، حيث شهد ستة تعديالت قبل حتول السابع من نوفمرب                

 يف خصوص خالفة رئيس  51 املتعلق بتنقيح الفصل 1969 ديسمرب 31تعديل   وكان أبرزها 1987
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مهورية بصفة مؤقتة بسبب الوفاة أو االستقالة أو العجز التام وتكليف الوزير األول بـالتويل               اجل

الفوري ملهام رئاسة الدولة ملا بقي من املدة الرئاسية، إذ نص على خالفة رئيس اجلمهورية بـصفة       

 بإقرار   من الدستور  51 و   40 يف املادتني    1975 مارس   19 كذلك عدل الدستور التونسي يف       .آلية

زين العابدين بـن علـي       وتويل   1987الرئاسة مدى احلياة، غري أنه بعد حتول السابع من نوفمرب           

 وإلغاء اخلالفة اآللية    1988 جويلية   25رئاسة الدولة مت حذف الرئاسة مدى احلياة مبوجب تعديل          

نظيم حالـة   وهو ما كان له تأثري على ت.1995 نوفمرب 6وإنشاء الس الدستوري مبوجب تعديل    

 االشروط الشكلية الالزمة إلعال   من ناحية     حاالت الشغور املختلفة   تناول  هذا باإلضافةو .الشغور

  . واآلثار الدستورية الناجتة عن ذلك

 تنافرا شديدا فيما خيص تطبيق األحكام الدستورية،        انوالواقع يشهد القانوين  ومبا أن اجلانب    

، من باب أوىل دراسة احلاالت املختلفة اليت عرفتها اجلزائـر         جيب  خاصة يف الدول املغاربية، فإنه      

 من أجل حتديد موطن اخللل مع التطرق        املترتبة عنها،  واآلثار   ،اإلجراءات املتبعة إلعالن الشغور   و

هـواري بومـدين    ملختلف الظروف واألوضاع السائدة يف كل حالة بداية من عجز الـرئيس             

  .حلبيب بورقيبةوعجز الرئيس التونسي  اليامني زروالو الشاذيل بن جديد واستقاليت كل من 

  : ختيار هذا املوضوع فيما يلــياوميكن تلخيص الدوافع اليت أملت علينا   

 إن تناولنا ملوضوع الشغور يف األنظمة اجلمهورية املغاربية جيد مربراته يف االختالف بني              -

ار رئيس الدولة واإلجراءات املتبعـة يف       الدول ذات النظام اجلمهوري فيما بينها بشأن كيفية اختي        

  اجلمهورية، وكذا االختالف بينها وبني الدول ذات   أو وفاة لرئيس حالة حصول مانع أو استقالة
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النظام امللكي أين تكون عملية اختيار رئيس الدولة واستخالفه يف حالة شغور منصبه تبعـا               

دستور أو قانون توارث العرش حسب النظام القانوين للقواعد املبينة لكيفية التوارث اليت يتضمنها ال  

  .للدولة

 أمهية ومكانة رئيس اجلمهورية ودوره احملوري يف هذه األنظمة وكذلك حاالت الشغور             -

فاجلزائر عرفت حاالت فعلية للشغور     . املختلفة اليت عرفتها البلدان املغاربية خالل مراحل تطورها       

الشاذيل ووفاته واستقالة الرئيس هواري بومدين ئيس اجلمهورية متثلت يف حصول املانع النهائي للر

ويف تونس عرفت هذه األخرية حالة حصول مانع ائي لرئيس          . اليامني زروال  واستقالة   بن جديد 

 أما يف موريتانيا فقد عرفت صراعات سياسية وانقالبات متتالية أثرت           .حلبيب بورقيبة اجلمهورية  

ة حبيث كان الس العسكري يتدخل يف كـل مـرة يف احليـاة              على عمل املؤسسات الدستوري   

  .السياسية ويوقف العمل بالدستور ويستبدله مبواثيق دستورية انتقالية

 من خالل دراسة النصوص الدستورية للدول اليت تنظم شغور رئيس اجلمهورية يف الدول              -

ى لنا كيفية معاجلة هذه الدسـاتري       حمل املقارنة عرب خمتلف الدساتري اليت عرفتها هذه البلدان، تتجل         

ل دراسة احلاالت الواقعية ومعاينـة      هلذه احلالة ونقائص املنظومة الدستورية يف هذا اال من خال         

  .مدى تطابقها مع املعايري القانونية

 نقص الدراسات وقلة االجتهادات الدستورية املختصة يف معاجلـة املوضـوع، حيـث              -

 سـعيد بوالـشعري    والـدكتور    بوسوماح  القانون أمثال األستاذ    احنصرت يف إسهامات أساتذة     

 الشاذيل بـن جديـد     واستقالة   هواري بومدين خبصوص وفاة رئيس اجلمهورية      صايواألستاذة  

 .وبالتايل اقتصرت دراستهم يف املوضوع حول احلاالت الواقعية اليت عرفتها اجلزائر
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س اجلمهورية يف األنظمة املغاربية     تنصرف هذه الدراسة إىل تناول حاالت شغور منصب رئي        

   :ارتأينا صياغة اإلشكالية التاليــة معاجلة املوضوع مع التركيز على حالة اجلزائر، ومن أجل

اآلثـار الدسـتورية    ما هي    و ،ما مدى إحاطة املؤسس الدستوري جبميع حاالت الشغور       

  ملختلفة؟ وما مدى احترام النصوص الدستورية يف احلاالت ا ،املترتبة عن ذلك

  :ودف معاجلة هذه اإلشكالية ارتأيت اعتماد مناهج البحث التالية 

  .املنهج االستقرائي وذلك بتتبع واستقراء ما كتب عن املوضوع يف خمتلف املصادر والوثائق

  .املنهج املقارن، وذلك لكون الدراسة كان يف ضوء األنظمة اجلمهورية املغاربية

  .ملنهج التحليليمع االعتماد يف كل ذلك على ا

   : كما يلي تقسيم هذا البحث ت هذه اإلشكالية ارتأينلإلجابة ع

  حاالت شغور منصب رئيس اجلمهورية وإجراءات اإلعالن عنها:  الفصل األول
  التجربة الدستورية يف الدول اجلمهورية املغاربية: املبحث األول  
  حاالت الشغور الدستورية: املبحث الثاين  
  اإلجراءات الدستورية إلعالن حالة الشغور: ثالثاملبحث ال  

  اآلثار القانونية والواقعية املترتبة عن حالة الشغور: الفصل الثاين
  اآلثار الدستورية : املبحث األول  
 اآلثار الواقعية : املبحث الثاين  

   ةـــامتـاخل    
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  الـفـصـل األول 

  
 

 

                                          

 

 

 

 

 



 

 الفصل األول

  حاالت شغور منصب رئيس اجلمهورية وإجراءات اإلعالن عنها

  

 حيوز سلطات واسعة من بينها سـلطة        ذلك أنه  ،تعد مكانة رئيس اجلمهورية بالغة األمهية     

 ومـن مث فإنـه      ،خلارجيةالتعيني والتنظيم وقيادة الدفاع ورئاسة جملس الوزراء وتوجيه السياسية ا         

ونظـرا  . يترتب على حالة الشغور آثار وانعكاسات على استقرار الدولة ومؤسساا الدسـتورية           

 عرب   الدول اجلمهورية املغاربية   لألمهية اليت تكتسيها صالحيات رئيس اجلمهورية، أسست الدساتري       

، إال أن من بني     لة والوفاة املانع النهائي واالستقا  ك .مراحل تطورها، أحكام تضبط حاالت الشغور     

ومل تكتـف هـذه     .  حالة العزل املترتبة عن ارتكاب جرمية اخليانة العظمى        هذه الدول من أغفلت   

الدساتري بصياغة هذه احلاالت وحتديد طبيعتها، وإمنا امتدت كذلك إىل حتديد اإلجراءات الواجب             

ب اجتماع الس الدستوري    إتباعها من أجل إعالن حالة الشغور وكيفيات معاجلتها، وهي وجو         

  .إلثبات الشغور واقتراح ذلك على الربملان إلعالنه بصفة ائية

  : إىل ما يليهومن أجل معاجلة هذا الفصل ارتأينا تقسيم

   .املبحث األول ويتناول التجارب الدستورية يف الدول اجلمهورية املغاربية

ليت تؤدي إىل شغور منـصب رئـيس        املبحث الثاين ويتم فيه حتديد احلاالت أو األسباب ا        

 قارنتها ومتييزها عـن   الدول اجلمهورية املغاربية مع  اجلمهورية املنصوص عليها يف خمتلف دساتري
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  .  عن طريق ضبط أوجه التشابه واالختالف مع الدراسة والتحليل للحاالت الواقعية بعضها

 إتباعها عند حصول مانع ائي أو املبحث الثالث ويتناول اإلجراءات الدستورية الواجب  

استقالة أو وفاة لرئيس اجلمهورية واملتمثلة يف اجتماع الس الدستوري وانعقاد الربملان بغرفتيه مع 

 .التطرق إىل دور هذه املؤسسات الدستورية يف خمتلف احلاالت الواقعية
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   املبحث األول

   املغاربيةهوريةالدول اجلم التجربة الدستورية يف 

  

عرفت الدول املغاربية استقالهلا يف تواريخ متقاربة وهذا بعد أن كانت مجيعهـا خاضـعة               

 ما جعلها تتأثر بالدستور الفرنسي حبيث أا كانت يف غالب األحيان تستقي             ،لالستعمار الفرنسي 

ـ  . ةسياسيمن التجربة الدستورية الفرنسية وحتاول تكييفها مع طبيعة نظمها ال           هـذه   توقد عكف

 على صياغة دساتريها الوطنية وكانت يف كل مرة تعمل على           لالدول فور حصوهلا على االستقال    

واتسمت هذه  . أجل إجياد آليات دستورية لتنظيم املؤسسات السياسية      من  تطوير نظمها الدستورية    

 ذلك شـأن القـوانني       شأا يف  ،ها تكتسب املرونة  ل ما جع  ،التجارب بالتعدد من ناحية تعديلها    

  . العادية
  

 يةاجلزائراجلمهورية التجربة الدستورية يف  :املطلب األول

 وعرفت أول دستور هلـا  1962استقالهلا عام   ية الدميقراطية الشعبية    اجلزائراجلمهورية  نالت  

 أن حزب جبهة التحرير الوطين هو حـزب الطليعـة   23 الذي أقر يف مادته    1963 سبتمرب 10يف  

يف اجلزائر وهو من حيدد سياسة األمة ويراقب عمل الس الوطين واحلكومة، كما أنه هو               الواحد  

        لس الوطين الذين يمن يرشح ممثلي الشعب يف اخبون عن طريق االقتراع العام املباشر والسري       نت

 مل  التنفيذية مبقتضى هذا الدستور إىل رئيس الدولة الذي حي وأسندت السلطة.  ملدة مخس سنوات
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ويعترب رئيس الدولة مسؤوال أمام الس الوطين مبقتضى        . 39لقب رئيس اجلمهورية طبقا للمادة      

  .47املادة 

 على أنه يف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي             57نص يف املادة    كما   

ويساعده فيها رؤسـاء    أو سحب الثقة من احلكومة ميارس الس الوطين مهام رئيس اجلمهورية            

 أقر مبدأ الرقابة الدستورية من خالل إنشاء جملس         64 و   63ويف مادتيه   . اللجان يف الس الوطين   

دستوري يتوىل مهمة الفصل يف دستورية القوانني واألوامر التشريعية، إال أن هذا الس مل ير النور          

  .على اإلطالق

 جويليـة  10 الـصادر يف   182-65بـاألمر    ألغي أين   1965استمر هذا الدستور إىل غاية      

أعتـرب هـذا    . 1976 نوفمرب   22هذا، واستمر الوضع على حاله إىل أن مت إصدار دستور           . 1965

            رد فيه أي أثـر للرقابـة       الدستور أن االشتراكية اختيار الشعب الذي ال رجعة فيه، كما أنه مل ي

اسية تستأثر ا األجهزة القيادية للحزب  منه على أن الرقابة السي186الدستورية حيث نصت املادة    

 . ددت العهدة الرئاسية بست سنوات قابلة لتجديد وح1.والدولة طبقا للميثاق الوطين

يف حالة وفاة أو استقالة ، على أنه 117وعند تناوله حلالة الشغور، أقر هذا الدستور يف مادته  

 أن  الشغور النهائي لرئيس اجلمهورية على    الرئيس جيتمع الس الشعيب الوطين وجوبا ويثبت حالة         

 يوم، وهي الفترة اليت تنظم خالهلـا        45يتوىل رئيس الس الشعيب الوطين مهام رئيس الدولة ملدة          

 .انتخابات رئاسيــة

                                                 
 .142، ص 2000 بدون ناشر، الجزائر، التجربة الدستورية في الجزائر،. محفوظ لعشب 1
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  : وكان هذا الدستور منذ صدوره حمل جمموعة من التعديالت هـي

سنوات قابلة للتجديد كمـا      الذي حدد العهدة الرئاسية خبمس       1979 جويلية   7تعديل   -

ا واملالحظ بشأن هذ  . مانع يترتب عنه حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية       كأضاف حالة املرض    

 الذي أصيب مبرض منعـه مـن        هواري بومدين أنه صيغ على إثر حصول املانع للرئيس        التعديل  

  .1978 ديسمرب 27ممارسة مهامه الرئاسية إىل أن تويف يف 

 تأسس مبوجبه جملس حماسبة مكلف مبراقبة مالية الدولة واحلزب          1980 جانفي   12تعديل   -

  . واموعات احمللية واملؤسسات االشتراكية جبميع أنواعه

ثنائيـة الـسلطة    ( أحداث منصب رئيس حكومة بدل وزير أول         1988 نوفمرب   3تعديل   -

  ).Bicéphalisme: التنفيذية

عاجل حالة شـغور   . لتعددية السياسية  مسي بدستور احلريات وا    1989 فيفري   23 دستور   -

 .84منصب رئيس اجلمهورية يف املادة 

 ألول مرة   )Bicamérisme (أقر مبدأ ثنائية السلطة التشريعية    . 1996 ديسمرب   7تعديل   -

كما أنه حدد انتخاب رئيس اجلمهورية بعهـدتني        ) جملس األمة (من خالل إحداثه للغرفة الثانية      

  .88نظم حالة الشغور يف املادة . تيح حتقيق مبدأ التداول على السلطةغري قابلتني للتجديد مما ي

  . اعترب اللغة األمازيغية لغة وطنية2002 أفريل 10تعديل  -

 منه بتجديد انتخاب رئيس اجلمهورية ملدة       4 ويقتضي يف املادة     2008 نوفمرب   15 تعديل   -

 . كما أنه أحدث منصب وزير أول بدل رئيس حكومة. غري حمددة
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 .اجلمهورية التونسيةالتجربة الدستورية يف : املطلب الثاين

 جـوان   1 وكان أول عهد هلا باحلياة الدستورية يف         1958استقلت اجلمهورية التونسية يف     

 أين أصدرت أول دستور أسس لنظام رئاسي ينتخب فيه رئيس اجلمهورية عـن طريـق                1959

يضمن هذا  .  جملس وطين منتخب يف اقتراع عام      االقتراع العام، وسلطة تشريعية متارس عن طريق      

وقـد كـان هـذا      . الدستور حقوق اإلنسان واحلريات العامة وكذا استقاللية السلطة القضائية        

  : الدستور منذ صدوره عرضة لعديد من التعديالت متثلت يف ما يلــي

لـس   من الدستور اخلاصة بدورات ا     29 متعلق بتعديل املادة     1965 جويلية   01تعديل   -

  .الوطين

  . اخلاصة بدورات الس الوطين29 يتعلق بتعديل املادة 1967 جوان 30تعديل  -

 من الدستور اخلاصة بشغور منـصب       51 يتعلق بتعديل املادة     1969 ديسمرب   31تعديل   -

  .رئيس اجلمهورية

ة  جلعل رئاسة اجلمهوري51 و 40 يتعلق بتعديل املواد الدستورية 1975 مارس 19تعديل  -

  .مدى احلياة

  . يتعلق بالرقابة غرفة النواب على احلكومة1976 أفريل 8تعديل  -

  " غرفة النواب" بـ " الس الوطين"  املتعلق باستبدال تسمية 1981 جوان 9تعديل  -

 . املنظم لالنتخابات التشريعية املسبقة 1981 سبتمرب 9تعديل  -
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 زين العابدين بن علـي    ضمون بيان الرئيس     متعلق بتجسيد م   1988 جويلية   25تعديل   -

 واملتضمن إلغاء الرئاسة مدى احلياة، واألحكام املتعلقة باخلالفة       1987،1 نوفمرب   7املؤرخ يف   

  .التلقائية للوزير األول يف حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية

 املتعلقة بإنشاء فصل جديد يف الدسـتور خمـصص للمجلـس            1995 نوفمرب   6تعديل   -

  .توريالدس

  : أشتمل على القضايا التاليـة1997 أكتوبر 27تعديل  -

 .  من الدستور78 و 77، 76، 47توسيع جمال االستفتاء من خالل مراجعة املواد  -

  .وحتديد جمال القوانني والتنظيمات وترسيخ دور األحزاب السياسية يف الدستور -

  .ختفيض سن الترشح لغرفة النواب -

  . متعلق بالطابع امللزم آلراء الس الدستوري1998 نوفمرب 2تعديل  -

 اخلاصـة باالنتخابـات     40 متعلق باألحكام االستثنائية للمادة      1999 جوان   30تعديل   -

 . من أجل تكريس التعددية يف االنتخابات1999الرئاسية لعام 

  

                                                 
1  Le president El Abidine Ben Ali a mis en relief dans sa déclaration du 7 novembre 1987 que : " 

Notre Peuple a atteint un tel niveau de responsabilité et de maturité que tous ses éléments et 

ses composantes sont à même d'apporter leurs contributions constructives à la gestion de ses 

affaires, conformément à l'idée républicaine qui confère aux institutions toute leur plénitude et 

garantit les conditions d'une démocratie responsable ainsi que dans le respect de la souveraineté 

populaire telle quelle est inscrite dans la constitution. Cette constitution appelle une révision 

devenue aujourd'hui impérative." 
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  مـاي  26 متعلق بإصالح الدستور بعد املصادقة من قبل استفتاء          2002 جوان   1تعديل   -

 :. ، ويضم هذا التعديل مخسة حماور أساسية هــي2002

 .تعزيز حقوق اإلنسان -    

دف ضمان  ) الغرفة الثانية للسلطة التشريعية   (تدعيم ضماناا وإنشاء غرفة املستشارين       -  

 . متثيل واسع للمناطق وخمتلف تركيبات اتمع املدين

خالل إنشاء دورات مناقشة مع الوزراء      ترقية العالقات بني احلكومة وغرفة النواب من         -  

  .عن طرح األسئلة واألجوبة حبسب القطاعات

  .إنشاء نظام انتخاب رئيس اجلمهورية يف دورين -    

  .توسيع اختصاصات الس الدستوري وتعزيز حيادية واستقاللية أعضائه -    

ر مـن أجـل      من الدستو  40 متعلق باألحكام االستثنائية للمادة      2003 ماي   13تعديل   - 

  .2004ضمان تعددية املترشحني لالنتخابات الرئاسية لسنة 
  

 اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية التجربة الدستورية يف : املطلب الثالث

 وكانت قبل هذا قد عرفـت       1960 نوفمرب   28 يف   اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية  استقلت    

  .  يف إطار اموعة الفرنسية1959دستور 

 . 1961 ماي 20ر أول دستور بعد االستقالل يف وصد -
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 وىل اجليش علىـتـا اســ عندم1961 انتهى العمل بدستور 1978 جويلية 10ويف  -

  ة عسكريةـوريـتـوحلت حمله مواثيق دس. لسلطة معلنا إلغاء جممل أحكامه   

)chartes constitutionnelles (  

 يشرف مبقتضاه على الدولـة    1.ات العسكرية املتكررة  زادت على ستة مواثيق جراء االنقالب       

تتخذ القوانني بأوامر مثلما وقع يف اجلزائر من        . جملس عسكري رئيسه هو رئيس الدولة واحلكومة      

  .1991، ودام ذلك إىل غاية 1977 إىل 1965

ــتور  - ــة 20دس ــسابق   . 1991 جويلي ــد ال ــرئيس العقي ــدره ال ــذي أص                     ال

، وأسس لنظام سياسي قائم على التعددية احلزبية وبالتـايل          ولد سيدي أمحد الطايع   معاوية  

ومبقتضاه اعتربت موريتانيا أول بلـد عـريب عـرف          . ملرحلة جديدة من تاريخ موريتانيا    

  . منه40نظم الشغور يف املادة . انتخابات رئاسية تعددية

            ي بزعامـة    صدر بعـد االنقـالب الـذي قـاده الـس العـسكر             2006دستور   -

 إال أنه سرعان ما مت االنقـالب        ، نظمت مبقتضاه انتخابات رئاسية    علي حممد فال،  العقيد  

واملالحظ بشأن موريتانيا هو أن تارخيهـا       .  2008على الشرعية االنتخابية مرة أخرى سنة       

قرة ومما  السياسي ال خيلو من الصراعات واالنقالبات وهو ما جعل احلياة السياسية غري مست            

 .أثر على عمل املؤسسات الدستورية

 
                                                 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، "ما يميزها وما يقرب بينها: تير في المغرب العربيالدسا"  األخضر بن عزي،  1

 .11، ص 2003 ، سنة 4، عدد 41جزء واالقتصادية والسياسية، 
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  :املبحث الثاين

   حاالت الشغور الدستورية

  

 نظم املؤسس الدستوري اجلزائري على غرار دساتري الدول اجلمهورية املغاربية يف األحكام     

 ،اخلاصة بشغور منصب رئيس اجلمهورية احلاالت اليت ميكن اعتبارها أسبابا لشغور منصب الرئيس            

. األسباب اليت تضمنتها دساتري األنظمة املقارنة، فرنسا وبريطانيا والواليات املتحدة األمريكيةوهي 

إىل أسـعى   والسؤال املطروح هو هل عاجلت هذه األحكام مجيع حاالت الشغور؟ وذلـك مـا               

  :توضيحه من خالل املطالب التالية
 

  حالة املانع النهائي: املطلب األول

 من دستور اجلمهورية    57 من الدستور اجلزائري والفصل      88ادة  استقراء نص امل  خالل  من    

 جنـد أن املؤسـس      ،ن يشكالن النظام القانوين لشغور منصب رئيس اجلمهوريـة        يذل ال ،التونسية

الدستوري يف كال الدستورين ينص ضمنيا على حالة املانع النهائي ويدرجها كحالة من حـاالت               

 ميكن أن تشمل حاالت عديدة مثـل        ا تساؤالت، باعتبار أ    وإذا كانت عبارة املانع تثري     .الشغور

أو حماكمته  ) رتيغاوحالة دانيال أ  (االختطاف والغياب واالحتجاز أو األسر من طرف قوات أجنبية          

 اال الذي   امن طرف احملكمة اجلنائية الدولية،  فإن املؤسس الدستوري اجلزائري والتونسي قلص           

 الترتيب يف مرض رئيس اجلمهورية وعجزه النـهائي، وبالتـايل           ه على اتشمله هذه احلالة وحصر   

 انيا واليت تضمنت أحكامها تالدستوري يف موري املؤسس  عكس  األخرى على  احلاالت   ااستبعد
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فروح املادة ونصها يـذهبان إىل      . بكل ما حتمله الكلمة من معىن     " املانع" اخلاصة بالشغور عبارة    

ا على احلاالت األخرى اليت من املمكن مهائي على مرض الرئيس دون اشتماهل    اقتصار معىن املانع الن   

                  ونظـرا للحـاالت الواقعيـة الـيت عرفتـها اجلزائـر وتـونس              . أن تدخل ضمن هذا اـال     

 اجلمهورية التونسية           ورئيس هواري بومدين نهائي لرئيس اجلمهورية    الانع  املمت تناول حالة حصول     

 .حلبيب بورقيبة  

    

  .طبيعة املرض: لفرع األولا

متيزت أحكام الدستور اجلزائري عن نظريا يف تونس بأن اشترطت بأن يكون املرض الذي   

يصيب رئيس اجلمهورية خطريا ومزمنا وأن يستمر ملدة حمددة على عكس املؤسـس الدسـتوري            

 .التونسي الذي أشترط العجز التام

  

 شروط خاصة   1996 من دستور    88تضمنت املادة   : طريا ومزمنا   أن يكون املرض خ   : أوال

فهل . تتعلق حبالة املرض وهي أن يكون املرض خطريا دون أن حتدد طبيعة اخلطر واآلثار املترتبة عنه

يتعلق األمر مبرض عقلي أو جسدي؟ وهل يؤدي إىل العجز التام أو هو جمرد مانع عابر يعيق رئيس                  

وقد جاء الدستور التونسي أكثر وضوحا يف هذه احلالة . 1مه بصفة عادية ممارسة مهاعناجلمهورية 

  .عند اشتراطه العجز التام إلعالن حالة الشغور

                                                 
 أكثر وضوح من النص العربي، إذ اشترط العجز التام إعالن المانع المؤقت لرئيس 88جاء النص بالفرنسية للمادة  1

 :  إذ تنص المادةالجمهورية،
• « Lorsque le président de la république, pour cause de maladie grave et durable, se trouve 

dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions » 
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كذلك مل توضح الشهادة الطبية الواجب تقدميها من طرف املترشح لرئاسة اجلمهورية، طبقا 

اىف وممارسـة مهمـة     ، نوع األمراض والعاهات واإلصابات اليت تتن      07-97 من األمر    57للمادة  

فهل يعتد مثال بنقص احلواس كأن يذهب بصر الرئيس أو مسعه أو يصيبه جنون أو احلجر                . الرئيس

  .على تصرفاته

 أي ليس جمـرد     *)Durable(والشرط الثاين املتعلق ذه احلالة هو أن يكون املرض مزمنا             

 إىل فترة نقاهـة واإلقامـة   نوبة عابرة يترتب عنها اخلضوع إىل فحوصات طبية بسيطة أو الركون  

يف موريتانيا أشارت أحكام الدستور ضمنيا إىل حالة املرض باعتبارهـا            و .باملستشفى ملدة قصرية  

وجتدر اإلشارة أن اجلزائر عرفت هذه احلالة أثناء وقوع مرض ومانع           . تدخل ضمن حاالت املانع   

  .1ائي للرئيس اجلمهورية هواري بومدين

باإلضافة إىل اشتراط خطورة معينة يف املرض الذي يصيب  : ة حمددةأن يستمر ملد:   ثانيا

رئيس اجلمهورية، أشترط املؤسس الدستوري اجلزائري، إلعالن حالة الشغور، أن يستمر هذا 

هذه املرحلة .  يوم على األكثر، يتوىل خالهلا رئيس جملس األمة رئاسة الدولة بالنيابة45املرض ملدة 

لكن السؤال املطروح هو .  استمرارها يؤدي إىل إعالن الشغور النهائي2قت،هي مرحلة املانع املؤ

  من قبل املؤسسات  يوم إثباته هل من يوم ظهور املانع أو ابتداء من  مىت يبدأ حساب هذه املدة؟ 

                                                 
  واالقتصادية نيةالمجلة الجزائر للعلوم القانو" 1976 من دستور 117تعليق على نص المادة " بوسوماح محمد أمين،  1

 .900، ص 1985، 1العدد ،  كلية الحقوق بن عكنون، الجزائروالسياسية واإلدارية،
 علـى إثـر   1979 جويليـة  7أدرج المؤسس الدستوري الجزائري حالة المانع المؤقت بموجب التعديل الدستوري لـ      2

ستور قبل ذلك حالتي االستقالة والوفاة دون إصابة الرئيس هواري بومدين بمرض ألزمه الفراش مدة طويلة، وقد نظم الد
  تثير بعض اللبس عند تطبيقها إذ تشترط إلعـالن المـانع المؤقـت    88حالة المرض، غير أن الفقرة األولى من المادة         

 أي أنه غير مؤقت وبالتالي فإدراج هذا الشرط يعبر عن حصول            )Durable(لرئيس الجمهورية أن يكون المرض مزمنا       
  . لرئيس الجمهورية وليس مانع مؤقتمانع نهائي
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هو ؟ وما جيب اإلشارة إليه ) الس الدستوري، الربملان(الدستورية املختصة طبقا للدستور 

 املؤسس الدستوري أن يكون مزمنا ط يتناقض مع خطورة املرض الذي أشترأن شرط املدة

)Durable ( ائيا ضمنيا  تذهب 188باعتبار أن املادة إىل أن املرض اخلطري واملزمن يشكل مانعا

 .  وبالتايل ال مربر لتنظيم مرحلة املانع املؤقت والتمييز بينه وبني املانع النهائي،يف حد ذاته

 ،ملؤسس الدستوري التونسي مرحلة املانع املؤقت على غرار نظريه يف موريتانيـا    امل ينظم   و  

إذ نص على إعالن حالة الشغور مبجرد حصول مانع ائي لرئيس اجلمهورية يتمثل يف عجز تـام                 

 وهذه ثغرات دستورية جيب معاجلتها الحتمال تعرض رئيس اجلمهوريـة           .دون حتديد مدة معينة   

وإذ كان عدم تنظيم مرحلة املانع املؤقت يف الفـصل          . تعطيل شؤون الدولة  ملانع مؤقت يؤدي إىل     

تفويض سلطات رئيس اجلمهورية إىل الـوزير األول       يعزى إىل    من دستور اجلمهورية التونسية      57

 حل جملس النواب يف حالة حصول مانع مؤقت للرئيس دون حتديد املدة املقـررة               سلطةباستثناء  

مبجرد حصول مانع مؤقـت لـرئيس       إذ  ،   فراغا دستوريا  موريتانيالة  يف حا  فإن ذلك يعد     ،لذلك

 1. يؤثر على استقرار املؤسسات يف الدولة، وهو مااجلمهورية يؤدي إىل إحداث أزمة دستورية

  

                                                 
 مـن  56 من الدستور الفرنـسي والفـصل   21المادة (نظمت مختلف الدساتير ومن بينها الدستور الفرنسي والتونسي     1

               حاالت أخرى مـشابهة تترتـب عـن حـصول مـانع لـرئيس الجمهوريـة وهـي االسـتخالف                    ) الدستور التونسي 
)la suppléance(ا يفوض رئيس الجمهورية إلى الوزير األول أو نائبه بعض الصالحيات مثـل رئاسـة مجلـس     وفيه

غير أو أوجه االخـتالف     ) مجلس الدفاع في فرنسا   (الوزراء طبقا لجدول أعمال محددا مسبقا أو رئاسة بعض المجالس           
 في حصول مانع له وبالتالي هو       تكمن في أن حالة االستخالف تكون بإرادة من رئيس الجمهورية تبعا لسلطته التقديرية            

من يقرر إذا كان ال يستطيع ممارسة مهامه بصورة كاملة على عكس حالة النيابة التي تكون نتيجة منطقية وحتمية لحالة  
دون تدخل رئيس الجمهوريـة،     ) المجلس الدستوري والبرلمان  ( الشغور المثبتة من طرف الهيئات الدستورية المختصة        

ض أثناء شغل رئيس منصب الرئاسة من طرف رئيس الجمهورية في حين يترتب عن إعالن الشغور        يكون التفوي   كذلك
وهذه الحالة كانت ناذرة التطبيق في عهد       . وتولي النيابة من طرف الشخص المؤهل دستوريا إلى فراغ منصب الرئاسة          

راحية أجريت له، أما المرة الثانيـة        إثر عملية ج   1964 أفريل   2المرة األولى كانت في     ) مرتين فقط (الجنرال دو غول    
 .  حيث كان الرئيس دي غول في زيارة خاصة لدول أمريكا الالتينية1964 سبتمبر 20فكانت في 
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هذا، ومل تبني أحكام الدستور يف اجلزائر، اإلجراءات اليت جيب أتباعها يف حالة معافاة رئيس 

دراسته ملرحلة  يف   سعيد بوالشعري يتساءل األستاذ   ويف هذا الشأن      يوم، 45اجلمهورية خالل مدة    

 فهل يكون ذلك    1املانع املؤقت عن اإلجراءات اليت جيب إتباعها يف حالة معافاة رئيس اجلمهورية،           

 وهل يعتمد على الشهادة الطبية أم أنه يطلب استرداد صالحياته           ؟ وأمام من  ؟بناء على تصريح منه   

يف هذه احلالة   ؟ و  أو كليهما  الربملان وأالطبية املثبتة ملعافاته من الس الدستوري       بناء على الشهادة    

رئيس العلى اإلجراءات الواجب أتباعها من قبل       عندما نص   جاء الدستور األمريكي أكثر وضوحا      

جملـس   وذلك بتوجيه بيان إىل جملس النواب و       ،  ملباشرة وظائفه من جديد بعد زوال املانع املؤقت       

  .يتضمن زوال املانع الذي يعيق ممارسة وظائفهوخ الشي

  .حالة حصول املانع يف التجربة اجلزائرية والتونسية: الفرع الثاين

عرفت كال من اجلزائر وتونس حالة مانع لرئيس اجلمهورية متثل يف حصول عجز                

 مبرض ترتبت عنه حالة شغور، وهـو      هواري بومدين   ففي اجلزائر أصيب الرئيس     . ائي له 

أن تقدم يف السن إىل درجة      بعد  حلبيب بورقيبة   نفس الشيء الذي حدث للرئيس التونسي       

  .أنه أضحى عاجزا على ممارسة مهامه بشكل عادي
  

  حالة حصول املانع للرئيس هواري بومدين: أوال

 الذي أدرج العجز النهائي لرئيس اجلمهورية كحالة من         1963على عكس دستور      

 احلالة اليت  هذه  إدراج  117يف املادة   1976 أغفل دستور  س،حاالت شغور منصب الرئي

                                                 
 .212، ص 1993،  دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،2ط النظام السياسي  الجزائري، .سعيد بوالشعير 1
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تشكل مانعا يعيق رئيس اجلمهورية يف االضطالع بالوظائف اليت حيددها الدستور، هذا املانع 

قد يكون مؤقتا يستمر ملدة حمددة يعود رئيس اجلمهورية بعدها ملمارسة كامل صـالحياته              

  .وقد يكون ائيا الستحالة مباشرة مهامه من جديد ،وهنا ال يترتب عن ذلك شغور منصبه

 املؤسس الدستوري اجلزائر مل يدرج حاالت املانع النهائي، مبا يف ذلـك              أن كما  

 إىل النظام االستثنائي الذي كان سـائدا         املرض هذه  ويعود عدم إدراج حالة   . حالة املرض 

 تفادوا عمدا اإلشـارة      حيث أن واضعي الدستور    هواري بومدين خالل فترة حكم الرئيس     

 غري أن ذلك أفرز فراغا دستوريا بعد إصابة رئيس اجلمهورية مبرض            .إىل حالة مرض الرئيس   

لم فجتهل طبيعته وأستمر ملدة طويلة، ذلك ما كان له وقع على سري املؤسسات الدستورية               

ية دخولـه    إىل غا  1978يعد ظهور الرئيس على الساحة اإلعالمية إال نادرا ابتداء من أوائل            

 ديسمرب دون حساب األسابيع اليت قضاها يف االحتـاد          27 نوفمرب إىل    18املستشفى بتاريخ   

وبعد إعالن وفاتـه تـويل      . ة، بينما كانت أسباا صحية حبتة      حبجة زيارة صداق   السوفيايت

 يوما مبقتضى   45الرئاسة بالنيابة ملدة    رابح بيطاط   رئيس الس الشعيب الوطين آنذاك السيد       

، نظمت خالهلا انتخابات رئاسية وكان الشاذيل بن جديد مرشح حزب 2 الفقرة 117ملادة ا

  .جبهة التحرير الوطين الوحيد

إن غياب رئيس اجلمهورية ملدة طويلة ودخوله يف غيبوبة تامة يشكل مانعا ائيـا                

م  وهو ما تداركه املؤسس الدستوري يف التعديل الدستوري لعـا ،إعالن الشغور يستوجب

1979. 
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  حالة حصول املانع للرئيس حلبيب بورقيبة:ثانيا

، حلبيب بورقيبـة   من دستور اجلمهورية التونسية، خالل حكم        57تناول الفصل     

 إذ ورد بشأا اعتبار حالة العجز النهائي أحد األسباب املؤديـة           ،مسألة تنظيم حالة الشغور   

 إىل املانع املؤقت وهذا رمبا تفاديا للحرج        إىل حالة الشغور، ويف املقابل تغاضى عن اإلشارة       

 ودوره التارخيي الـذي     بورقيبةالذي قد يثريه تناول مثل هذه املسألة اعتبارا ملكانة الزعيم           

  .جعل منه شخصية رمزية يف النظام السياسي التونسي

ح     مـع تقدمه يف الـسـن حبيث أصب      لبورقيبةهذا وقد تدهورت احلالة الصحية        

         وباعتمـاده علـى تقريـر طـيب، قـام          . ادر على ممارسة مهامه بشكل عـادي      غري ق    

 بوصفه وزيـرا أول     1987 نوفمرب   7بتويل الرئاسة يف    زين العابدين بن علي      الوزير األول 

 وقد نـص بيـان      1.ة أطباء يف االختصاص   عبعد معاينة حالة العجز التام بناء على تقرير سب        

  :أن على 1987السابع من نوفمرب 

الواجب الوطين يفرض علينا أمام طول شيخوخته واستفحال مرضه أن نعلن اعتمادا على تقريـر               "

          طيب أنه أصبح عاجزا متاما على االضطالع مبهام رئاسة اجلمهورية، وبنـاء علـى ذلـك وعمـال                  

 2". من الدستور نتوىل بعون اهللا وتوفيقه رئاسة اجلمهورية57 بالفصل

 

 

                                                 
  .404، ص 2002مركز النشر الجامعي، تونس، ام السياسي التونسي، األنظمة السياسية والنظ. األزهر بوعوني 1

 .نفس المرجع، نفس الصفحة 2
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 طرح مسألة احلالة الصحية لرؤساء اجلمهورية أين يكتنفها الغموض يف           وهنا ميكن     

  .كثري من الدول ملا هلا من وقع على تواصل الدولة يف أهم مؤسساا

ومل تكتف أحكام الدستور بذكر حالة املرض على سبيل احلصر، بل أضافت حاليت         

  .الشغوراالستقالة والوفاة كعاملني من العوامل اليت تؤدي إىل حالة 
  

  االستقالةالوفاة وحالة : املطلب الثاين  

        تعترب حالة االستقالة والوفاة من احلـاالت الـيت تـؤدي إىل الـشغور النـهائي                    

وقد تـضمنت   . وهي احلاالت األكثر شيوعا من بني احلاالت األخرى       . لرئاسة اجلمهورية 

 . الذي كرسهما يف أول دستور لهجل الدساتري هاتني احلالتني ومن بينها الدستور اجلزائري
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  واالستقالةمفهوم الوفاة : الفرع األول

  مفهوم الوفاة: أوال    

 من التعديل الدستوري تعريف الوفاة وأسباا واكتفت بتحديد        88 تتضمن املادة    مل    

ارجية أو تكون   والوفاة قد تكون طبيعية دون تدخل عوامل خ       . اآلثار القانونية املترتبة عنها   

 وإذا كانت بعض التشريعات قد نصت يف أحكامها على          .بسبب حادثة أو اغتيال أو انتحار     

تعريف الوفاة فإن البعض اآلخر منها أوكلتها لألطباء، وقد ثار خالف فقهي بـني فقهـاء                

القانون والطب حول مدى إمكانية إخضاع مسألة املوت للتشريع مبعىن هل املوت مـسألة              

وهناك بعض التشريعات مـن     . أم أنه مسألة طبية حبثة تترك ألهل الفن واالختصاص        قانونية  

بينها التشريع اجلزائري مل يتعرض إطالقا ملسألة املوت وكيفية حتديدها، كذلك ثار خالف             

بني فقهاء الطب والقانون حول مسألة تعريف أو حتديد اللحظة احلقيقية للوفاة متخض عنه              

   1:بروز االجتاهات اآلتية

وتوقف ) توقف الدورة الدموية  (يعرف الوفاة بأا توقف القلب عن النبض        : االجتاه األول 

  .عن العمل وعدم إبداء جهاز رسم القلب ألي رد فعل) اجلهاز التنفسي(الرئتني 

يعرف الوفاة مبوت املخ وتوقف الدماغ عن العمل وعدم إبداء جهاز رسـم             : االجتاه الثاين 

  ألن الطب احلديث أستقر على   تبىن املعيار احلديث للموت ذا االجتاهاملخ ألي رد فعل، وه

                                                 
المجلة الجزائرية للعلوم ، "المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل وزرع األعضاء البشرية"ماروك نصر الدين،  1

  نقال عن. 31-29، ص 4، العدد 1990 كلية الحقوق، الجزائر،  والسياسية، واالقتصاديةالقانونية

 (P). Piotit. La détermination du moment exact du décès, J.T. 1968. P 55 et S. 
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وهـذا  . أن حياة اإلنسان تنتهي عندما متوت خاليا خمه حىت ولو ظلت خاليا قلبـه حيـة               

التعريف للموت أثار بدوره خالفات فقهية وتشريعية ودينية، متخض عنـها بـروز اآلراء              

  :اآلتيـة

التشريعات الصمت فلم حتدد معيارا للموت، وهذا هـو         لقد التزمت بعض    : الرأي األول 

املتبع يف اجلزائر ويف سبع واليات أمريكية ويف القانون اللبناين والقانون األردين والقـانون              

  . املصري والقانون الكوييت اجلديد

 أن املوت هو زوال احلياة ويثبت بعالماته الظاهرية أو          اءيرى البعض من الفقه   : الرأي الثاين 

كلينيكية مثل توقف القلب وشخوص البصر واسترخاء القـدمني واعوجـاج األنـف             اإل

 كتب الطب الشرعي قدميها وحديثها ولكنه       قننتهوهذا االجتاه هو الذي     . واخنساف الصدغ 

تبث بعد التطور الطيب اهلائل وما استحدثه من أجهزة أن املوت اإلكلينيكي هو أوىل مراحل               

 مىت مت استخدام جهاز التنفس الصناعي أو جهاز القلب أمكن           املوت وليس املوت ذاته ألنه    

 .مبقتضاه تدفق الدم إىل املخ

يرى أنصار هذا االجتاه بوجوب مسايرة املعيار الطيب احلديث للوفاة الـذي            : الرأي الثالث 

أتبث أن موت املخ هو التعريف الصحيح للوفاة متحججا يف ذلك بأن الطب هو صـاحب                

  .تباع يف هذا اخلصوص وليس العكساالختصاص الواجب اإل

يقول أنصار هذا االجتاه بوجوب األخذ باملعيار املزدوج أي أتباع التعـريفني           : الرأي الرابع 

 معا التقليدي واحلديث، فال تثبت الوفاة إال بعد موت جدع املخ واملوت اإلكلينيكي بعالمته 
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 األمريكي والفرنـسي واإليطـايل      وهو ما أخذ به الفقه اإلسالمي احلديث ويطبقه املشرع        

  .  والعراقي

وإذا كان الفقه حيدد الوفاة باالستناد إىل االجتاهات السابقة فإن الطب احلـديث                 

ومعه جانب كبري من الفقهاء يرى بأن موت جذع املخ الذي يدخل صـاحبه يف غيبوبـة                 

  . أبداعميقة يأخذ وصف الوفاة باعتبار أن اإلنسان ال يعود بعدها إىل احلياة

  مفهوم االستقالة : ثانيا

     عرـا        مل ت واكتفـت   ،ف أحكام الدستور االستقالة والشروط املوضوعية اخلاصة 

لذلك وجب البحث يف الفقه عن تعريف هلا أو إجياد معيار           . بالنص على اآلثار املترتبة عنها    

ومـن معـه     )Haurio.A(هوريـو   لقد أشار الفقهاء الثالثة     . واضح ميكّْننا من حتديدها   

)Gicquel.J, Gilard.P ( اليت تؤدي إىل االستقالة، وهـي املـانع النـهائي   احلاالت إىل، 

  1.(les convenances personnelles) واخلالف السياسي، واالتفاقات الشخصية

فيميْز بني نوعني من االستقالة، االسـتقالة اإلجباريـة         ) Prélot(بريلو  أما الفقيه       

حقق األوىل عندما ال يستطيع رئيس اجلمهورية أن يفرض الـوزير           تت 2.ةواالستقالة اإلرادي 

 لوقوع أزمة  أيضا نتيجة  االستقالة إجبارية  وقد تكون  أمام الربملان،   أختاره  األول الذي

                                                 
1 Haurio (A), Gicquel (J) avec la participation de Gélard (P), Droit constitutionnel et Institutions 

politiques, 7eme éditions, Montchrestien, Paris, 1980, P .967 

2  Prélot (M), Institutions politiques et droit constitutionnel, 2ème éditions, DALLOZ, Paris, 

1961, P. 646. 
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 بريلـو وهذا ما ذهب إليه كل مـن        . خطرية بني رئيس اجلمهورية وأغلبية أعضاء الربملان      

كن أن تكون نتيجة حلصول مانع ائي حيث نص املؤسس           أو مي  Boulouis. (1 (بولويو

 على إعالن االستقالة وجوبا بعد استمرار املانع املؤقت ملدة 1996الدستوري اجلزائري لسنة   

 تنتج عن أسـباب شخـصية       Prélouأما االستقالة اإلرادية كما يراها      .  يوم 45تزيد على   

  .لرئيس اجلمهورية وال ميكن رفضها

 تشكل نتيجة االستفتاء سببا من أسباب استقالة رئيس اجلمهورية،          كذلك ميكن أن      

فبإرادته .  حىت يف حالة رفض موضوع االستفتاء      لهعلى الرغم أا ال تشكل إال التزاما أدبيا         

     وقد حدث هذا أثنـاء اسـتقالة اجلنـرال         . قى يف ممارسة مهامه الرئاسية    يبأن يستقيل أو    

)De Gaulle ( حيث أن النتيجة السلبية املتمثلة يف رفـض الـشعب   1969 أفريل 27يف ،

ملشروع القانون الذي يتضمن تأسيس أقاليم ودمج الغرفة الثانيـة للربملـان مـع الـس                

االقتصادي واالجتماعي، أدت إىل استقالته بعدما ربط بني نتيجة االستفتاء وبقائه يف قـصر   

   2.اإليليزي

ترب أن االستقالة، رغم كوا حق شخصي، إال         فهو يع  بوالشعري سعيد، أما األستاذ       

أنه جيب أن يراعى فيها املصلحة العامة قبل املصلحة اخلاصة مبا يضمن اسـتمرار الدولـة                

                                                 
1  Prélot (M) Boulouis (J), Institutions politiques et droit constitutionnel, 8eme éditions, 
DALLOZ, Paris, 1980, P 677. 
2 Massot (J), "Chef de l'Etat et chef du gouvernement", la documentation française, 1993, P 
112-114. 
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فاالستقالة حق شخصي مقرر لكل من يتوىل مهمة حمددة، غري أن هذا            . واستقرار مؤسساا 

   1.تله املقرر لصاحلهاحلق خيتلف من حيث طبيعته ومدى أثره باختالف املركز الذي حي

أي االستقالة باللغـة  ) démission(ووفقا للمعجم القانوين، فإنه ينص على كلمة            

وهو ذلك اإلجراء الذي يتخلى بواسطته شـخص        ) démissio(الفرنسية وباللغة الالتينية    

 وآثـار  ،عن ممارسة وظائفه) Contrainte légale(بصفة تلقائية أو على إثر إكراه شرعي 

كما جند نفس املعجم القانوين يشري .  اإلجراء قد ال تتم إال بعد موافقة السلطة اليت عينته       هذا

واليت تعـين  ) démission à blanc(إىل استقالة من نوع خاص وهي االستقالة على بياض 

  2.عملية تتضمن التخلي دون حتديد األجل

ر السياسية والقانونية عقـب   ونظرا لردود األفعال املختلفة اليت أثارا خمتلف الدوائ           

 من الساحة السياسية    اليامني زروال والرئيس  الشاديل بن جديد    انسحاب رئيس اجلمهورية    

  .ارتأينا معاجلة هذه احلاالت وتكييفها على ضوء رأي األساتذة والتعاريف املقدمة أعاله

  طبيعة استقالة الشاذيل بن جديد: لفرع الثاينا  

، جيب التطرق إىل خمتلف الظروف واألوضاع       الشاذيل بن جديد   قبل دراسة طبيعة استقالة   

 واعتمـاد األحـزاب     1989فبعد إقرار التعددية السياسية يف دستور       . اليت سادت يف تلك الفترة    

                                                 
 وحل المجلس الشعبي 1992 جانفي 11وجهة نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ "بوالشعير سعيد،  1

  .08، ص 1993، المدرسة الوطنية لإلدارة، مجلة إدارة، "الوطني

2 Cornu (G), "Vocabulaire Juridique", Association Henri Capitant, 5eme édition, Publications 

Universitaires de France, Paris, Janvier 1996. P 499. 
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  جرت انتخابات حملية ووالئية عادت فيها أغلبية املقاعد للجبهة اإلسـالمية لإلنقـاذ             1السياسية،

جراء انتخابات تشريعية مسبقة اليت قَِبلَ رئيس اجلمهورية إجرائها يف هذه األخرية طالبت بإ. املنحلة

 27إال أنه مت تأجيلها إىل غاية . ، حبجة توافر بعض الشروط الضرورية     1991الثالثي األول من سنة     

 أين جـرت أول انتخابـات تعدديـة    1991 ديسمرب   26 بسبب حرب اخلليج إىل      1991جويلية  

 188مية لإلنقاذ بأغلبية املقاعد يف الدور األول حيث حتصلت على           أسفرت عن فوز اجلبهة اإلسال    

هذه النتيجة صاحبتها ردود أفعال خمتلفـة       . مقعد يف انتظار تنظيم الدور الثاين خالل ثالثة أسابيع        

) اخل... جبهة القوى االشتراكية، جبهة التحريـر الـوطين       (بني مطالبة باستمرار املسار االنتخايب      

 أمام هذا الوضـع     2).إخل... جلنة إنقاذ اجلزائر، التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية       (     وتوقيفه  

   3:لرئيس اجلمهورية ثالثة حلول أساسية تتثمل فيما يلي       كان 

  .استكمال املسار االنتخايب مع ما حيمله من خطورة انفجار الوضع العام يف البالد -

             راف عديـدة وهـذا غـري ممكـن باعتبـار أن            إلغاء االنتخابات مثلما نادت به أط      -

 . هو صاحب املبادرة باإلصالحات السياسية واالقتصاديةالرئيس الشاذيل بن جديد

 .استقالته واليت قد تثري عدم تفهم الشعب هلذا القرار -

                                                 
ا  على حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي المعترف بها وال يمكن التذرع بهذ1989 من دستور 40تنص المادة  1

 .الحق لضرب الحريات األساسية والوحدة الوطنية والسالمة الترابية واستقالل البالد وسيادة الشعب

2 Mohamed Boussoumah," la situation  de la constitution de 1989 entre le 11 janvier 1992 et le 16 

novembre 1995" revue IDARA, Volume 10, Numéro 2, 2000, P75. et suivants  

3  Mohamed Boussoumah. la parenthèse des pouvoirs publiques constitutionnels: de 1992 à 

1998, Office des publications Universitaires, Alger, 2005, P. 39-40  
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ولقد أختار رئيس اجلمهورية احلل األخري بإعالنه انسحابه من الساحة السياسية، والـذي             

ف على أنه استقالة،يلس الدستوري يشرح فيها أسباب استقالته 1كَيمع توجيه رسالة إىل رئيس ا 

وتزامن هذا مع حل الس الشعيب الوطين وإحداث أزمة دسـتورية ال            . بصورة موجزة وخمتصرة  

  .سابقة هلا يف تاريخ اجلزائر أدت إىل تعجيل إلغاء املسار االنتخايب

فالرأي األول يعتربها مبثابـة عامـل       . أيني يف حتديده لطبيعة االستقالة    وأنقسم الفقه إىل ر     

باإلضافة إىل هذا، ظهرت    . مساعد على االنقالب، أما الرأي الثاين فيكيْفها على أا استقالة إرادية          

 2.وجهة نظر أخرى تدعم الرأي الثاين وتعترب االستقالة مبثابة انتهاك للدستور

  

  مبثابة عامل مساعد على االنقالب االستقالة هي : أوال  

الرأي األول يرى أن الفراغ احلاصل على مـستوى         . لقد كان هلذه النظرية رأيان        

غياب رئيس اجلمهورية، حل الس الشعيب الوطين، غياب رئـيس          (املؤسسات الدستورية   

ركَّز علـى   أما الرأي الثاين ف   . هي عوامل متهد حلدوث انقالب داخل الدولة      ) الدولة بالنيابة 

األسباب اليت تضمنتها رسالة رئيس اجلمهورية إىل رئيس الس الدستوري، واليت تـوحي             

وحسب هذا الرأي، كان على الرئيس أن يؤكد يف رسالته   . بأن الرئيس أُرِغم على االستقالة    

مع العلم أن انتشار قوات اجليش الوطين الشعيب كـان قبـل      . أنه مل يتعرض إىل أية ضغوط     

 االستقالة، كما أن حل الس الشعيب الوطين مت بطريقة غري دستورية، ممـا أدى إىل                إعالن

                                                 
1  Mohamed Boussoumah. la parenthèse des pouvoirs publiques constitutionnels: de 1992 à 

1998,Op. Cit., P. 40. 

2 Ibid., P .39. 
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. اجتماع الس األعلى لألمن بالرغم من كونه هيئة استشارية وإنشائه الس األعلى للدولة      

  .ويعد هذا من الناحية السياسية والقانونية مبثابة انقالب

 اجليش اجلزائري واملؤسسات الدستورية     إضافة إىل ذلك، هناك دراسة فقهية حول          

يف إحدى تقسيماته للموضوع، ) Jean-Jaques Lavenue(فاألستاذ . تؤكد هذه النظرية

  1992.1 جانفي 11يصف استقالة الرئيس الشاذيل بن جديد بانقالب 

  االستقالة عمل إرادي: ثانيا

ة ـ للـصحيف  سيد أمحد غزايل  ق  ـابـة الس ـومـكـجاء يف تصريح رئيس احل    

يكـون  أن أي مسؤول، مهما كان، يتلقى دائما نصائح أو ) libre Belgique( البلجيكية

وهو ما أكده رئيس الس األعلى للدولة يف حديثـه          . معرض لضغوط قد تكون قوية جدا     

فقبل إجراء الدور الثاين لالنتخابات التشريعية ميكن أن        . لصحيفة االحتاد االشتراكي املغربية   

مهورية قد تعرض لضغوطات متعددة من طـرف مقربيـه أو أطـرف يف              يكون رئيس اجل  

السلطة، وخاصة قيادة اجليش الوطين الشعيب بعد مطالبة بعض اجلهات باسـتقالته ضـمانا              

ويف املقابل أصرت جهات أخرى علـى مواصـلة املـسار           . الستقرار البالد والدميقراطية  

أنه من الناحية القانونية، تعترب اسـتقالة  غري . الدميقراطي ضمانا الستمرار الدولة ومؤسساا   

الشاذيل بن جديد دستورية وأا استقالة إرادية بالنظر لعدة مؤشرات سياسية وقانونية وحىت             

                                                 
1 Jean-jacques LAVENUE, "l'armée algérienne et les institutions politiques" IN revue de droit 

publique. Paris: L.G.D.J, 1993, P .101. 
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 فبالرجوع للدستور، جند أنه مل يتضمن اإلجراءات املتعلقـة باالسـتقالة،            1.بسيكولوجية

 يكتـف   مل عند استقالته،    ن جديد الشاذيل ب والرئيس  . وبالتايل، فهي ختضع للواقع العملي    

            بتوجيه رسالة إىل رئيس الس الدستوري أو إعالم الـرأي العـام كمـا قـام بـذلك                 

. ، وإمنا صرح باستقالته حبضور أعضاء الس الدستوري1969 سنة (De Gaulle)اجلنرال 

رية أمام الشعب عند    وبالنتيجة، هناك تطبيق لقاعدة توازي األشكال مع أدائه اليمني الدستو         

رسـالة كتابيـة    (ومن الناحية الشكلية استوفت استقالته كل اإلجراءات        . مباشرة وظائفه 

أما املؤشرات البسيكولوجية، فعلى الرغم من      ). مؤرخة وموقعة ومصحوبة بعدد من النسخ     

علـى  أمهية احلدث واآلثار اخلطرية املترتبة على ذلك، مل يبدو للرأي العام أن الرئيس أجرب               

وما عزز هذا التصور، هو عدم اختاذ أي إجراءات استثنائية، سواء قبل االستقالة             . االستقالة

   . أو بعدها

، 2001 جانفي 9 يف الشاذيل بن جديدباإلضافة إىل هذه املؤشرات، صرح الرئيس     

  2.أي عشر سنوات بعد استقالته، أنه استقال مبحض إرادته

    

                                                 
1  Mohamed Boussoumah. la parenthèse des pouvoirs publiques constitutionnels: de 1992 à 

1998, Op. Cit., P. 40. 

2  Dans un interview accordé au quotidien le Matin du 9 Janvier 2001. à la question " avez-vous 

été démis de vos fonctions ou êtes-vous parti de votre plein gré ? Il répondra sans hésiter :" 

personne ne pouvait me démettre, je suis parti de mon propre chef"   
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  ستوراالستقالة انتهاك للد: ثالثا

ــى         ــة العظم ــة اخليان ــة جرمي ــة املتعاقب ــاتري اجلزائري ــرْف الدس                           مل تع

وقـد  ). 1989 فيفري   23، دستور   1976 نوفمرب   22، دستور   1963 سبتمرب   20دستور  (

أختلف الفقه حول طبيعتها، فهناك جانب من الفقه يرى أن الرئيس غري مسؤول جنائيا ألنه               

وهناك من يعترب أن اخليانة العظمى تتضمن كل انتهاك خطـري مـن             . ياسياغري مسؤول س  

جانب رئيس اجلمهورية اللتزاماته واملسؤولية يف هذه احلالة خمتلطـة سياسـية وجنائيـة              

(politicopénale).1   

 مييزون بـني مـسؤولية الـرئيس        بولويوبريلو  غري أن بعض األساتذة من بينهم           

لسري املنتظم للمؤسسات الدستورية وبني مـسؤولية الـرئيس         السياسية بسبب اإلخالل با   

وبالرجوع إىل اسـتقالة    . بوسوماحاجلنائية بسبب ارتكاب جناية، وهو ما يوافقه األستاذ         

 بسبب إحداثه أزمة دسـتورية      2.الرئيس بن جديد، جنده مل يقم بواجبه كحامي للدستور        

رية دون استشارة رئيسه واسـتقالته      نامجة عن حل الس الشعيب الوطين بطريقة غري دستو        

على الرغم من علمه أن اقتران احلل مع االستقالة ستنجم عنه أزمة دستورية حتما لكـون                

ما هذا  .  االستقالة واقتراا حبل الس الشعيب الوطين      عن ال تتحدث    84 من املادة    9الفقرة  

 ومنه . إجراء االستقالةما ضاعف من أثر  وهو  أزمة دستورية   على إحداث  يؤكد إصراره

                                                 
1  Antide Moreau, " La haute trahison du président de la république" IN Revue de droit publique, 

1987, P. 1546.  

 "يجسد رئيس الجمهورية رئيس الدولة وحدة األمة وهو حامي الدستور :" 1989 من دستور 67تنص المادة  2
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ميكن اعتبار رئيس اجلمهورية أنه مل حيترم الواجب امللقى على عاتقه مبوجب أدائه الـيمني               

 فإذا كانت االستقالة هي عمل إرادي، تصبح يف دولة القانون جرمية خيانـة               1.ةالدستوري

ـ   2. الوظيفية تعظمى إذا كانت متعلقة بإمهال االلتزاما      ذي جعـل  ورمبا هذا هو السبب ال

 يضيف عبارة استمرارية الدولة كواجب من الواجبات اليت         1996املؤسس الدستوري لسنة    

، وبالتايل  76يتحملها رئيس اجلمهورية عند أدائه اليمني الدستورية املنصوص عليها يف املادة            

  .يكون مسؤوال عند عدم حتقيقها

 أنه استقالة ليس    كُيف على  الذي   الشاذيل بن جديد  وانسحاب رئيس اجلمهورية        

 .احلالة الوحيدة اليت عرفتها اجلزائر فهناك حالة أخرى مشاة تتعلق بالرئيس اليمني زروال

  

  تكييف قرار اليامني زروال: لفرع الثالثا   

           علـى إثـر اسـتقالة       1992بعد األزمة العميقة اليت عرفتها اجلزائـر يف سـنة               

 الوطين واليت أدت إىل حلول هيئات ومؤسـسات          وحل الس الشعيب   الشاذيل بن جديد  

 مت تنظـيم أول     3حمل اهليئات الدستورية املنتخبة وإىل جتميد املؤسسات الـسياسية،        انتقالية  

        الـيمني زروال   أسفرت عن فـوز الـسيد        1995 نوفمرب   16انتخابات رئاسية تعددية يف     

                                                 
وفاءا للتضحيات الكبرى " يؤدي رئيس الجمهورية اليمين حسب النص اآلتي، : 1989 من دستور 73نصت المادة   1

وألرواح شهدائنا األبرار وقيم ثورة أول نوفمبر، أقسم باهللا العلي العظيم أن أحترم الدين اإلسالمي وأمجده وأدافع عن 

  ..." ة وقوانينهاالدستور وأحترم حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهوري

   .Bousoumah, Op. Cit., P. 47 وكذلك . 11.ص المرجع السابق،  أنظر بوالشعير سعيد، 2

3  Mahiou (A). " note sur la constitution algérienne du 28 novembre 1996" IN annuaire de 

l'Afrique du nord, Volume XXXV, C.N.R.S, Paris, 1996, P. 480. 
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ستور، هذا األخري بادر بتعـديل       من الد  74 سنوات طبقا للمادة     5رئيسا للجمهورية ملدة    

، تـاله إجـراء     1996 نـوفمرب    28 عن طريق االستفتاء الشعيب احلاصل يف        1989دستور  

، ليكتمـل   1997 مث انتخابات االس احمللية يف أكتوبر        1997انتخابات تشريعية يف جوان     

 1.البناء املؤسسايت يف اجلزائر

  

       لتخلي عـن رئاسـة اجلمهوريـة       ، رئيس اجلمهورية يعلن ا    1998 سبتمرب   11يف      

 شهر من انتهاء عهدته الدستورية مع ممارسة كل الصالحيات املخولة له دسـتوريا              21قبل  

  : إىل غاية تنظيم انتخابات رئاسية، إذ جاء يف اإلعالن

ومـن أجـل    ... لقد صممت تقليص عهديت الرئاسية دون أن أرشح نفسي لالنتخابات         "    

وإىل غاية هذا التاريخ سوف أمـارس       ...  رئاسية مسبقة يف مدى قريب     ذلك سوف تنظم انتخابات   

  2".كل الصالحيات املخولة يل دستوريا

لقد حتاشى رئيس اجلمهورية يف خطابه املتضمن تقليص عهدته الرئاسية واخلطاب               

         الذي مدد مبوجبه إجـراء االنتخابـات الرئاسـية إىل غايـة            1998 نوفمرب   01املؤرخ يف   

 رمبا حىت ال تتأثر مكانته مثلما فعـل الـرئيس           3 ذكر مصطلح االستقالة،   1999أفريل   15

  رمباأو  . 1992 سنة  جديد يف قراره  الشاذيل بن   والرئيس  1969 أفريل 28الفرنسي يف 

                                                 
 المجلس الشعبي ، مجلة النائب،"المؤسسات التشريعية في الجزائر منذ االستقالل. "براهيمي. عاشوري، ي. ع 1

  .2003العدد األول،  الجزائر،، الوطني

2 Discours du président de la république à la nation IN Elwatan, 11 et 12 septembre 1998, P. 3. 

3 Les élections en Avril IN El - Moudjahid, 01 Novembre 1998, P .3. 
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قـراره ومـدى    لتفادي خمتلف التأويالت وجتنبا إلثارة أي جدل سياسي وقانوين حـول            

مضمون نص التصريح، جند أن الـرئيس مل يعلـن صـراحة            فمن خالل حتليل    . تهدستوري

استقالته وإمنا صرح يف نص اخلطاب على تقليص عهدته الرئاسـية مـع ممارسـة كافـة                 

الصالحيات إىل غاية انتخاب رئيس جديد، ومعىن ذلك أننا بصدد استقالة ضـمنية مـن               

شارة إىل أن الفقه     هذا، وجتدر اإل   1.الناحية الدستورية حىت ولو كانت آثارها ليست فورية       

الدستوري يف اجلزائر ال يعترف ذا النوع من االستقالة وإمنا يشترط أن تكون فورية مرتبة               

 من الدستور الفقرة    88 ومن خالل نص املادة      2.آلثارها املنصوص عليها يف الدستور مباشرة     

 فورية مبجـرد     املادة ونصها يذهبان إىل اعتبار أن االستقالة       مضمون يتجلى لنا أن     7،  5،  4

إعالا وإثباا من قبل املؤسسات الدستورية رغم عدم توضـيح اإلجـراءات الـشكلية              

إلعالا، هل يتم إعالا أمام الس الدستوري أو بتوجيه رسالة إىل هذا األخري؟ هذا مـن                

جهة، ومن جهة أخرى عدم ترتيب قراره لآلثار الدستورية واملتمثلة يف إعالن حالة الشغور              

لنهائي بعد اجتماع الس الدستوري والربملان وهو ما مل حيدث، هذا ال ينفي عنها صـفة               ا

  بصدد  وإذا كنا.  استقالة مبثابة  اليامني زوال   يعترب قرار وعلى الرغم من ذلك. االستقالة

                                                 
، ص 2000، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  ماجستيرمذكرة" العهدة الرئاسية والدساتير الجزائرية" اسة، يبلطرش م 1

24. 
  الشكلية والموضوعيةتجاءت أحكام الدستور الكاميروني المتعلقة باالستقالة أكثر وضوحا إذ بينت مختلف اإلجراءا 2

 ففي حالة شغور. ونصت على أن االستقالة تكون فعلية عند أداء رئيس الجمهورية الجديد المنتخب اليمين الدستورية

بسبب انقطاع  العهدة الرئاسية قبل أوانها بسبب االستقالة يكون على رئيس الجمهورية أن يعلن عليها في خطاب موجه 

ويبقى مع . الة عدم وجوده أو عدم قدرته إلى رئيس المحكمة العليالألمة وأن يقدمها إلى رئيس المجلس الوطني وفي ح

 .ذلك في وظيفته إلى غاية أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية
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 88استقالة، فهل هي دستورية؟  فبقراره هذا، يكون رئيس اجلمهورية قد خالف نص املادة               

، وبالتايل فاستقالته املؤجلة غـري مطابقـة ألحكـام          1996 من دستور    7،  6،  5،  4فقرات  

 وتـذهب   1.ومن هنا ميكن التساؤل حول القيمة القانونية لألحكام الدسـتورية         . الدستور

إىل اعتبار أن هذه االستقالة هي خمالفة للدستور، وهي يف هذا الصدد تتفـق      صاي  األستاذة  

ذي مييز بني املمارسات الدستورية املعدلة بـشكل مقبـول    الAndré Hauriouمع الفقيه 

ويبين الفقيه هذا   . للقواعد الدستورية املكتوبة وبني املمارسات الدستورية املنتهكة للدستور       

التمييز على الكيفيات املستعملة من قبل صاحب املمارسة أكثر من مضمون هذه املمارسات    

أحكام ب املمارسة يتصرف مبفرده فإنه ينتهك       فإذا كان صاح  . بالنظر لألحكام الدستورية  

.  السلطات األخرى فإنه يعدل الدسـتور      ةتشارمن خالل اس  الدستور أما إذا كان يتصرف      

 التمييز مقبول فمعىن ذلك أننا بصدد إدراج قرار الرئيس ضمن الصنف األول             افإذا كان هذ  

 2.وذلك أن القرار أختذ من غري استشارة السلطات األخرى

  

                                                 
يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي :"  على 1996 من التعديل الدستوري لسنة 182تنص المادة  1

  "أساسي للجمهوريةأقره الشعب وينفذ كقانون 

2  Sai (F). "l'élection présidentielle anticipée en Algérie: le droit à l'épreuve de la politique" IN 

revue IDARA, Volume 9, Numéro 2, 1999, P. 66-67  

جامعية للدارسات المؤسسة ال. وأنظر كذلك أوندري هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ترجمة على مقلد

 327-326، ص 1977والنشر والتوزيع، 
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خالل ما سبق يتبني أن أحكام الدستور اجلزائري والتونسي حددت أسـباب            من    

وحاالت الشغور وعددما على سبيل احلصر دون إدراج حالة العزل املترتبة عن حماكمـة              

 .رئيس اجلمهورية الرتكابه جرمية اخليانة العظمى

  

 

  ة العظمىرئيس اجلمهورية الرتكابه جرمية اخليان إغفال حالة عزل: املطلب الثالث

األصل أن رئيس اجلمهورية غري مسؤول مدنيا على األقوال واألفعال اليت تصدر عنه مبناسبة                

 باإلضافة إىل هذا فإنه غري مـسؤول        1يفته نظرا لصفته التمثيلية،   ظقيامه بالنشاط اخلاص بأعمال و    

اب نـصوص   سياسيا رغم متتعه بسلطات واسعة متكنه من قيادة السلطة التنفيذية وهذا بسبب غي            

ويف  2،دستورية تقر هذه املسؤولية وآليات حتريكها سواء أمام الربملان أو هيئة دسـتورية أخـرى              

  املقابل أقر املؤسس الدستوري لكل من اجلزائر وموريتانيا مسؤولية رئيس اجلمهورية عن املتعلقة 

  3.جلمهوريةبارتكابه جرمية اخليانة العظمى، واليت تؤدي يف بعض األحيان إىل عزل رئيس ا

  

                                                 
 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلمان،. عبد الغاني بسيوني 1

  .224، ص 1995والتوزيع، بيروت، 

، إذ 56، 55، 47بنص المواد ) 1963دستور (ص على المسؤولية السياسية في أول دستور لها ن في الجزائر تم ال 2

ب الثقة يتعين توقيعها من طرف يعتبر رئيس الجمهورية هو وحده مسؤول أمام المجلس الوطني وهذا بإيداع الئحة سح

 حذفت هذه المسؤولية من دساتير الجزائر الالحقة أين أخذ المؤسس نلك. ث النواب الذي يتكون منهم المجلسثل

  . الحكومةالدستوري بمسؤولية السياسية

 من الدستور التونسي التي تقضي بأن رئيس 41 في الفصل 02الفقرة  2002 الدستوري لعام التنقيحأضاف  3

الجمهورية يتمتع بحصانة قضائية أثناء ممارسة مهامه كما ينتفع بهذه الحصانة القضائية بعد انتهاء مباشرته لمهامه 

 .هامهبالنسبة لألفعال التي قام بها بمناسبة أدائه لم
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يتفق الدستور اجلزائر مع الدستور التونسي يف كون كالمها ال يـدرجان حالـة العـزل                  

)Destitution (            املترتبة عن انعقاد مسؤولية رئيس الدولة ضمن حاالت الشغور النهائي، حيـث

الشغور وعددا على سبيل احلصر وهي األسباب املتمثلـة يف املـانع النـهائي              أسباب  حددت  

 من الدستوري املوريتاين والفرنسي اليت جـاءت        40ستقالة والوفاة على خالف أحكام املادة       واال

  ". يف حالة حصول مانع ألي سبب كان"عامة يف حتديد أسباب الشغور باستعماهلا لعبارة 

  مفهوم جرمية اخليانة العظمى: الفرع األول   

ة العظمى واإلجراءات املتبعة     يوضح الدستور اجلزائري وال املوريتاين مفهوم اخليان       مل

يف حتريك الدعوى خاصة وأن هناك خالف فقهي حول حتديد األفعال اليت تعـد خيانـة                

عظمى، فهل هي جرمية هلا وصف جنائي أم وصف سياسي؟ وقد ثار خالف حول طبيعـة    

  1:ا يليمى ــاء إلـهذه اجلرمية وأنقسم رأي الفقه

  : الرأي األول

يقصد ( ف اخليانة العظمى إىل أن الدستور مل يعر(L. DUGUIT)ذهب العميد   

 ويترتب على ذلك .ومل حيدد عقوبة اخليانة العظمى) 1875 الفرنسي الصادر عام دستورال

 وعدم استطاعة جملس الشيوخ توقيع ،عدم إدخال خمالفة معينة حتت هذا الوصف من ناحية

 أن اخليانة العظمى يف (G.Vedel)هذا يف حني يرى العميد . أية عقوبة من ناحية أخرى

 .  ألن قانون العقوبات عرف اخليانة ومل يعرف اخليانة العظمى،حد ذاا ليست جرمية جنائية

                                                 
 . 231-228ص  المرجع السابق،  عبد الغاني بسيوني عبد اهللا، 1
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فاخليانة العظمى هي إمهال شديد لاللتزامات الوظيفية وانتهاك جسيم للواجبات امللقاة على 

لعظمى فكرة ذات  إىل أن اخليانة ا(G.Vedel) وخيلص العميد .عاتق رئيس اجلمهورية

مل العقوبات  حقيقة أن قانون (M.Prélot) ويذكر األستاذ .طابع سياسي مل تعرف قانونا

خليانة العظمى من ناحية وأن إجراء احملاكمة خيص جملسي الربملان والقضاة حسب ما يعرف ا

 لذلك فإن اخليانة العظمى ميكن إثارا يف حالة وقوع خالف خطري .يرون من ناحية أخرى

أن اخليانة العظمى تقوم  (J. Gicquel)يقول األستاذ  .بني الربملان ورئيس اجلمهورية

يرى أنه ميكن حتليلها يف مظهرين أساسني مها وحمتوى متغري، وكجرمية ذات طابع سياسي 

اإلمهال اجلسيم من الرئيس يف أداء واجباته امللقاة على عاتقه املوضحة يف املادة اخلامسة من 

  . وحالة حدوث انتهاك صارخ للدستور من ناحية أخرى، ناحيةالدستور من

  : الرأي الثاين

 أن اخليانة العظمى تتضمن كل انتهاك خطري من (Michel Henri)يرى األستاذ     

جانب رئيس اجلمهورية اللتزاماته الدستورية وأن املسؤولية الناجتة عنها ليست قانونية صرفة            

         وهلذا فإا تبقى بالتأكيد جمرد ديد يلوح به ضـد           ،جنائية ـ ا مسؤولية خمتلطة سياسية   منإو

رئيس اجلمهورية مل يستخدم أبدا وهلذا فإن املسؤولية السياسية لرئيس اجلمهورية ليـست             

 من الدستور الفرنسي للخيانـة      68عدم تعريف املادة    باتريك أوفري   فعلية ويرجع األستاذ    

رة وبالعمل الذي يرتكبه رئيس اجلمهورية ويكون ذو خط       العظمى إىل استحالة التنبؤ مقدما      

 .كافية لإلحاطة مببدأ عدم مسؤوليته
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  : الرأي الثالث

  فريي أن جرمية اخليانة العظمى اليت يرتكبهاعبد الغين بسيوين يقوده األستاذ    

 رئيس اجلمهورية هي جرمية جنائية تتضمن كل جرمية متس سالمة الدولة أو أمنها اخلارجي

كذلك كل عمل يصدر من رئيس اجلمهورية و ،أو الداخلي أو نظام احلكم اجلمهوري

ويعترب إمهاال جسيما يف احلفاظ على سيادة الدولة واستقالهلا أو االعتداء على أحكام 

وهكذا يتضح لنا غلبة الطبيعة السياسية على جرمية اخليانة العظمى بالنظر إىل عدم . الدستور

  .املشرعبل قوضع تعريف هلا من 

  إجراءات عزل رئيس اجلمهورية : الفرع الثاين    

على الرغم من أن الدستور اجلزائري ينص على مسؤولية رئيس اجلمهورية على ارتكابه   

حماكمته وجرمية اخليانة العظمى إال أنه ال حيدد اإلجراءات املتبعة الام رئيس اجلمهورية 

 من 158 يضبط ذلك، إذ تنص املادة ر القانون العضوي الذيووهذا بسبب عدم صد

الدستور اجلزائري على تأسيس حمكمة عليا للدولة تتوىل حماكمة رئيس اجلمهورية على 

األفعال اليت ميكن وصفها باخليانة العظمى، ومن هنا نتساءل عن من له صالحية االام 

وال ميكن التنبؤ . ولةواحملاكمة يف غياب القانون العضوي احملدد لصالحيات احملكمة العليا للد

باهليئات اليت قد تناط ا مستقبال مهمة املتابعة واحملاكمة وغريها من القواعد اإلجرائية إال 

  من الدستور 68وحيث بينت املادة . القانون املقارن السيما يف فرنسا إىل أحكام  بالرجوع 
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ر ا دعوى بارتكاب  واملراحل اليت متالفرنسي، خبالف احلاالت األخرى، اإلجراءات

   1:الرئيس جلرمية اخليانة العظمى واليت تتمثل يف املراحل التاليـة

 وخيول فيها للربملان سلطة اام رئيس اجلمهورية بناء على الئحة مـصادق             :مرحلة االام   

 2.عليها من طرف الربملان اتمع بغرفتيه مع إعالم النائب العام للمحكمة القضائية العليـا             

ام ضد رئيس اجلمهورية يتطلب اجتماع مخسة شروط          مورو  ن األستاذ   ـوبيأن توجيه اال

تتمثل يف أن يكون الربملان منعقدا سواء بقوة القانون أو يف دورة انعقاد عادية أو غري عادية                 

ما للشكل اخلاص حبمايـة حقـوق       بينما يتطلب الشرط الثاين أن يكون توجيه االام حمترِ        

أما الـشروط األخـرى فتتعلـق       . ة بواسطة الئحة كل من جملسي الربملان      الدفاع املوضوع 

 ، إذ يتعني أن يتم التصويت بأسلوب مماثل يف وقت واحد يف السني من ناحية              ،بالتصويت

 وأخريا أن يتم التصويت     ،وأن يصدر القرار باألغلبية املطلقة ألعضاء السني من ناحية ثانية         

  .بصورة علنية

 وختتص به جلنة مكونة من قضاة تعمل على مجع كل املعلومـات الـيت               :يقمرحلة التحق   

 .تؤدي إىل إظهار احلقيقة يف إطار احترام القانون وحق الدفاع

 

                                                 
1 Jean Gicquel, droit constitutionnel et institutions politiques, 19ème Editions,  Montchrestien, 

Paris, 2003, P. 544. 

من أعضاء منتخبين بالتساوي من بين الجمعية        من الدستور    67تتكون المحكمة القضائية العليا في فرنسا حسب المادة          2

الوطنية ومجلس األمة عند كل تجديد جزئي أو كلي لهاتين الغرفتين وتتولى المحكمة انتخاب رئيسها من بين أعـضائها                   

 .ويحدد قانون أساسي تكوين المحكمة العليا، قواعد عملها وكذا اإلجراءات المتبعة أمامها
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  : وختتص به احملكمة القضائية العليا اليت تصدر إحدى العقوبات التالية:مرحلة صدور احلكم

  الذي هو ) Impeachment( االام هر نظامالعزل بعد احملاكمة اجلنائية، وهذا هو جو -

  1إجراء جنائي صرف ولكنه يتحرك بواسطة اامات سياسية؛  

 اجلزاء السياسي اخلاص؛ -  

 .العزل دون حماكمة جنائية -

وال يكون حكم العزل الذي يصدر بعد احملاكمة مسببا وال يوجد بطبيعة احلال طريق للطعن         

 من الدستور 2 الواليات املتحدة األمريكية، تنص املادة  ويف2.يف هذا احلكم باالستئناف أو النقض     

بصريح العبارة على أن عزل الرئيس يعد حالة من احلاالت اليت تؤدي إىل تويل نائـب الـرئيس                  

 وعلى العكس من فرنسا، ختول سلطة االام للغرفة املنتخبة عن طريق            3.ملنصب رئيس اجلمهورية  

 تقريرا مبا تنتهي إليـه      دِعث تتوىل التحقيق يف االام املقترح وت      حي) جملس النواب (االقتراع املباشر   

متضمنا توصياا بشأن االامات مث يعرض هذا على الس ملناقشته والتصويت عليه وإقـراره إن               

  وإال فال يقر الس االام وال تكون هناك .حصل على موافقة األغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين

                                                 
 من ممارسة مهامه بصفة ه والذي يتمثل في عائق يمنع)l'empêchement(رئيس الجمهورية  يختلف المانع الحاصل ل1

 المتمثل في أنه إجراء جنائي بموجبه يتم تحريك االتهام في األنظمة )Impeachment(عادية عن نظام االتهام 

  )الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا(األنجلوساكسونية 

  .234ص ، مرجع سابق، اهللا عبد الغاني بسيوني عبد 2

براهام لنكولن وذلك عند أ نائب الرئيس  Andrew Johnson : نذكر منها عزلحاالت   عرفت الواليات المتحدة 3

 .المكلف بشؤون الدفاع دون استشارة مجلس الشيوخ وقد تمت تبرئته (Stanto) إنهاء مهام الوزير األول
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 ويف حالة موافقة الس على االام فإنه يصوت على نص حيـدد أسـباب               .ة للرئيس مة موجه 

 لكن هل يتم إعـالن  1االام اجلنائي أما سلطة احلكم فتكون للغرفة الثانية ممثلة يف جملس الشيوخ، 

حالة الشغور مبجرد اام رئيس اجلمهورية أو بعد انتهاء مراحل الدعوى وصدور احلكم النـهائي               

فاألصل هو استمرار رئيس اجلمهورية يف ممارسة مهامه باعتباره، كـأي مـواطن             .  بالعزل اخلاص

عادي، بريء حىت تبث إدانته وهذا ما يتوافق مع تطبيق قرينة الرباءة على الرغم من احتمال تـأثري    

رئيس اجلمهورية على أعضاء هذه احملكمة خاصة يف الدول غري الدميقراطية الـيت تتميـز بعـدم                 

 غري أن هناك من الفقه من مييز بني مرحلة االام واليت ينتج عنها عدم               2.لية السلطة القضائية  استقال

ممارسة رئيس اجلمهورية لصالحياته كحكم ويكيف يف هذه املرحلة على أا مانع مؤقت يكـون               

   .3ائيا يف حالة صدور احلكم بالعزل

 توقع على رئـيس اجلمهوريـة املتـهم    ميثل العزل من منصب الرئاسة العقوبة الرئيسية اليت   

بارتكاب جرمية اخليانة العظمى أو اجلرمية اجلنائية عند إدانته مع ما قد حتكم به احملكمة العليا مـن                  

 أسباب شغور منصب  وهي من  اجلمهورية  مانع ائي لرئيس   إىل حصول  عقوبات واليت تؤدي

 

 

                                                 
، ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق"ة في األنظمة الديمقراطية الغربيةرئيس الدول" أنظر سامي محمد الغنام، 1

  .314، 311كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 
 

                    في الواقع، قبل اتهام رئيس الجمهورية يقدم استقالته، وهذا ما حدث للرئيس األمريكي نيكسون في 2

  .Water Gateقضية 

3  (F). Luchaire, Op. Cit., P. 392. 

 

49 



 

درجها ضمن األحكام اخلاصة بالـشغور وهـذا        الرئيس إال أن املؤسس الدستوري اجلزائري مل ي       

  . يعترب فراغا دستوريا

باإلضافة إىل حتديد حاالت شغور منصب رئيس اجلمهورية تضمنت األحكـام اخلاصـة               

  .بالشغور اهليئات املكلفة باإلثبات وكيفية إعالنه طبقا إلجراءات شكلية حمددة 
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  :املبحث الثالث

  ورية إلعالن حالة الشغور اإلجراءات الدست

 من الدستور التونـسي  57 والفصل 1996  من الدستور اجلزائري لسنة    88تضمنت املادة     

 من الدستور املوريتاين اإلجراءات الواجب أتباعها إلعالن شـغور منـصب رئـيس              40واملادة  

السـتقالة أو    وهي اجتماع الس الدستوري إلثبات كل من حالة املانع النهائي أو ا            ،اجلمهورية

 بغرفتيه إلعالن   اانعقاد الربملان جمتمع  وختتص اجلزائر على خالف كل من تونس وموريتانيا ب         ،الوفاة

  1.هذه احلاالت
  

  وجوب اجتماع الس الدستوري: املطلب األول

تعود فكرة إنشاء الس الدستوري يف حالة اجلزائر إىل ما بعد االستقالل مباشرة، وتبناها   

، ليعود إىل 1976 وأغفلها يف دستور 1963.2 سبتمرب 08دستوري لدى وضعه دستور املؤسس ال

  يف إطار اإلصالح إىل 1996ويهدف التعديل الدستوري لسنة . 1989تبنيها مرة أخرى يف دستور 

 

                                                 
 06-79كانت إجراءات إعالن شغور منصب رئيس الجمهورية بعد التعديل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم  1

 يتمثل في اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني للتأكد من حقيقة المانع وتقترح 1979 يوليو 7بتاريخ 

 .مجلس الشعبي الوطني التصريح بحصول المانع لرئيس الجمهوريةبأغلبية ثلثي أعضائها على ال
وبالتالي لم يكن له  ،رية للقوانين واألوامر التشريعية الرقابة الدستو1963لم يتعد دور المجلس الدستوري في دستور  2

و األوامر يفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين  '' : منه على 64دور في حالة الشغور، وتنص المادة 

في حالة استقالة '' : على 57، وتنص المادة '' .التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني

رئيس الجمهورية أو وفاته أو عجزه النهائي أو سحب الثقة من الحكومة يمارس المجلس الوطني مهام رئيس 

 '' .الجمهورية ويساعده فيها رؤساء اللجان في المجلس الوطني
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ويف تونس مت إنشاء . دمقرطة وعصرنة املؤسسات واحلياة السياسية يف اجلزائر وإرساء دولة القانون

   .1995 نوفمرب 06لدستوري مبوجب التعديل الدستوري املؤرخ يف الس ا

نص على هذه اهليئة يف الدستور اجلزائري يف الباب الثالث منه واخلاص بالرقابة واملؤسسات                

  .االستشارية

باإلضافة إىل اختصاصاته يف جمال رقابة القوانني العادية والعضوية والتنظيمـات ورقابـة             و  

الداخليني للمجلس الشعيب الوطين وجملس األمة مع الدستور املهمـة األصـيلة             املطابقة للنظامني 

 1.يضطلع الس الدستوري مبهمة خاصة يف حالة حصول مانع لـرئيس اجلمهوريـة            ،  للمجلس

وجيتمع وجوبا إلثبات املانع، وفقا إلجراءات حمددة، باعتباره اهليئة املكلفة باحترام الدستور ضمانا             

ويف فرنسا خيول للمجلس الدستوري ممارسة اختصاصات بإثبـات         .  ومؤسساا الستقرار الدولة 

أصطلح على تـسميتها    وهي االختصاصات اليت     ،املانع النهائي واستقالة رئيس اجلمهورية ووفاته     

القوة القاهرة أثناء مرحلة    حالة   يضطلع الس بإثبات     ، ذلك وفضال عن  .باالختصاصات التوثيقية 

  ويف حالة تونس، كما 2. إىل تأجيل االنتخابات الرئاسية عن موعدها الدستوري ي اليت تؤد النيابة

                                                 
، في ، مجلة "ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري"علي بوبترة ، 1

وقد جاء تنظيم عمل المجلس الدستوري في حالة الشغور في  .57ص، ،2004 ، أفريل 05الفكر البرلماني، العدد 

  : وانظر أيضا .لدستوريالباب الرابع من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ا

- Hugues portelli. Droit constitutionnel, 2eme édition, DALLOZ, Paris, 1998, P 213, 219 

- Walid Lagguoune. "La conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie" IN revue 

IDARA, Volume 6, N 2, 1996, P 7,25. 

2 Michel LASCOMBE. Le droit constitutionnel de la 5ème  république, 9ème édition, HARMATAN, 

Paris, 2005, P. 326. 
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 املانع النهائي لرئيس اجلمهورية     الس الدستوري اهليئة املختصة بإثبات    يعد   ،موريتانياهو احلال يف    

 2002 جوان   1حيث أعتمده املؤسس الدستوري كهيئة إثبات بعد التعديل الدستوري الصادر يف            

 1.رك الفراغ الذي كان واقعا قبل ذلكوتدا

. من خالل التجربة امليدانية خاصة بعد التغيريات اليت عرفتها اجلزائر          تتبني لنا أمهية هذه اهليئة      

 الس الدستوري عند قيامه مبهامه، وكذلك       يةولكن التساؤل الذي يطرح يتمثل يف مدى استقالل       

  . لنهائي ويف حاليت االستقالة والوفاةيف حالة املانع النشاطه الطبيعة القانونية 

  إجراءات عمل الس الدستوي يف حالة الشغور: الفرع األول

. ختتلف إجراءات عمل الس الدستوري باختالف األنظمة واالختصاصات اليت يقوم ـا             

 ففي اجلزائر، ولكي يباشر الس الدستوري عمله يف جمال رقابة دستورية القوانني والتنظيمـات             

   خطر من قبل إحدى اجلهات احملددة قانونا واملتمثلة يف رئيس اجلمهوريـة            واملعاهدات، جيب أن ي

 فاإلخطار هو اإلجراء احملرك لعملية الرقابة على 2.ورئيس الس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة

عيب الـوطين    للمجلس الـش   نيدستورية القوانني والتنظيمات والقوانني العضوية والنظامني الداخلي      

 املانع املؤقت والشغور النهائي  بإثبات حالة  كهيئة تقوم   بالنسبة الختصاصاته،   أما.وجملس األمة

                                                 
 لم يتضمن الهيئة المكلفة 1988 جويلية 25رغم إلغاء الرئاسة مدى الحياة والخالفة اآللية فإن تعديل الدستور في  1

ج الذي أبداه المجلس القومي التأسيسي في الخوض في بإثبات شغور منصب الرئيس ويعود سبب عدم تنظيم ذلك بالحر

ر يهذا الموضوع عند وضع الدستور نظرا لمكانة الزعيم الحبيب بورقيبة ودوره التاريخي، فلم يكن من السهل أن يث

   .المؤسسون هذه المسألة بحضور زعيم األمة
  .1996ر  نوفمب28 الجزائري لـ ي من التعديل الدستور166، 165أنظر المادتين  2

 الجزائر، ـ  المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الرغايةالتجربة الدستورية في الجزائر،. محفوظ لعشب : وانظر 

 .160 ـ 157ص ،  2000
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 من الدستور اجلزائري، يف فقرا األوىل املتعلقة حبالـة          88ملنصب رئيس اجلمهورية، فتنص املادة      

 اجتماع الس الدستوري وجوبا، أي      ى وفقرا الرابعة املتعلقة حباليت الوفاة واالستقالة، عل       ضاملر

غري أـا مل توضـح   .  دون إخطار أو طلب من أية جهة كانت(de plein droit) بقوة القانون

اإلجراءات املتبعة الجتماعه ، مبعىن، هل جيب أن جيتمع بطلب من رئيسه ؟ أم بطلب من أغلبيـة                  

   .أعضائه؟ وكذلك املدة الالزمة اليت يتم انعقاده خالهلا

 على الساعة 1974 أفريل 2 يوم (Georges Pompidou)بعد موت الرئيس وفي فرنسا ف  

التاسعة مساءا و إعالن موته عن طريق بيان رمسي على الساعة العاشرة مساءا أجتمـع الـس                 

  .  إلثبات الوفاة1974 أفريل 3الدستوري يوم 

يس اجلمهوريـة أو رئـيس      أما يف موريتانيا، فالس الدستوري جيتمع بناء على إخطار رئ         

املؤسـس   وهو مـا وافقـه      1.اجلمعية الوطنية أو الوزير األول للتحقق من الشغور واملانع النهائي         

جيـب  غيـر أنّ مـا     . الدستوري الفرنسي، إذ اشترط اخطار احلكومة، متمثلة يف الوزير األول         

 عند ممارسـة  تلف  زالة كل لبس يتعلق مبوضوع اإلخطار من حيث أن هذا اإلجراء خي           إلتوضيحه  

الس الدستوري الفرنسي الختصاصاته يف جمال رقابة دستورية القوانني واختـصاصاته املتعلقـة             

 والـوزير  فاالختصاص األول خيول لرئيس كل من السني النيابيني. بإثبات شغور منصب الرئيس 

 وخ صالحية إخطاره، األول وستني نائبا من أعضاء اجلمعية الوطنية أو ستني من أعضاء جملس الشي

                                                 
  .2006 من الدستور الموريتاني لعام 41أنظر المادة  1

 معهد ماجستير، ةمذكر، "1991ة رئيس الجمهورية في الدستور الموريتاني الصادر سن" . داه ولد محمد إبراهيمال

 .63، ص 1997البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 
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أما عند ممارسته الختصاصه اخلاص بإثبات حالة الشغور فسلطة اإلخطار ختول فقط لرئيس             

وما ميكن مالحظته يف هذه احلالة أن سلطة تقدير مدى قدرة رئيس اجلمهوريـة علـى                . احلكومة

ريـة يف إخطـار     القيام مبهامه ترجع يف املقام األول إىل رئيس احلكومة الذي ميتلك السلطة التقدي            

الس الدستوري من عدمه عند وقوع مانع لرئيس اجلمهورية، من أجل إثباته، بتوجيه رسالة إىل               

أحكام ففي اجلزائر أكتفت    .  اإلثبات آلياتجممل الدساتري كيفية و   ومل توضح   . الس الدستوري 

 ونفس  .ئمة دون حتديدها  الشغور املتعلقة حبالة املرض أن التحقق من املانع يكون بكل الوسائل املال           

 منـها   50الشيء بالنسبة ألحكام النظام احملدد لقواعد عمل الس الدستوري اليت نصت يف املادة              

على و. ةنيعلى أن يقوم الس جبميع التحقيقات ويستمع إىل أي شخص مؤهل وإىل أي سلطة مع              

ة دستورية تـضم خـرباء      الرغم من ذلك، فهي تبقى غامضة باعتبار أن الس الدستوري هو هيئ           

ـ         . وخمتصني يف امليدان القانوين، وهي ليست جلنة طبية         وفما هي اهليئات اليت يلجأ إليها؟ هـل ه

جلنة مستقلة تضم أطباء أخصائيني وحملفني؟ وهل تعتمـد علـى           هي  الطبيب اخلاص للرئيس أو     

جلزائـر ويف الـدول   تصريح منه، أو على الشهادات الطبية املقدمة ؟ والواقع العملي، أثبـت يف ا           

 حالة الغموض اليت حتيط مبرض الرئيس واألمثلة كثرية ، منها اختفاء الـرئيس املـصري                ،األخرى

وعـادة        .  عن األنظار ملدة طويلة دون إعالن حالة الشغور، أو املانع املؤقـت            حممد حسين مبارك  

  . واملعلومات الصحفيةتاناتضارب البيباجلمهورية يف األنظمة لرئيس لحلالة الصحية ما تتزامن ا

وعلى العكس من حالة املرض اليت تستوجب اللجوء إىل خمتصني يف العلوم الطبية إلثباـا،                 

 يكفي  الوفاة،  فحادثة . التحقق منها وإثباا ال تثري أي إشكال بشأن  فإن حالة االستقالة والوفاة 
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إعالن الرئيس عن اسـتقالته       فبمجرد ،ستقالةنفس الشيء يف حالة اال    . تقدمي شهادة الوفاة بشأا   

باجتماعه بأعضاء الس الدستوري أو بتوجيـه رسـالة إىل الـس            أو  سواء أمام الرأي العام     

 يعترب مبثابة إشهاد    الرئيس الشاذيل بن جديد    الدستوري تتضمن استقالته كما حدث عند استقالة      

  .على وقوع حالة الوفاة أو االستقالة

 إذ  ،حكام الدستور األغلبية الالزمة إلثبات حالة املانع املؤقـت و النـهائي           وقد حددت أ    

اشترطت أن يكون ذلك باإلمجاع، أي موافقة مجيع أعضاء الس وبالتايل فإن ختلف موافقـة أي                

 و اشتراط اإلمجاع من شأنه كبح أي مبالغة من طرف           .عضو يترتب عليه بطالن اإلثبات وتصرحيه     

 خاصـة و أن األمـر   ،توري إلزاحة رئيس اجلمهورية من منصبه مبجرد عجزهأعضاء الس الدس 

 غري أن املؤسس الدستوري أغفل ذكر األغلبية املـشترطة يف           1يتعلق بالشخصية األوىل يف البالد،    

حالة الوفاة و االستقالة، وكذلك يف حالة اقتران شغور منصب رئيس اجلمهورية مع شغور منصب            

فى املؤسس الدستوري بالنص على وجوب اجتماع الس الدستوري ومل رئيس جملس األمة، واكت  

يوضح يف هذه احلالة األخرية هل اجتماع الس الدستوري يكون من أجل إثبات احلالتني معا أو                

 يف حني .وقد يعود ذلك لوضوح اإلجراءات ووسائل اإلثبات يف هذه احلالة      . كل حالة على حدى   

 س على إقرار الشغور النهائي من طرف الس الدستوري باألغلبية نص املؤسس الدستوري يف تون

                                                 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، "المجلس الدستوري الجزائري بين النظرية والتطبيق. "نوري مرزة جعفر 1

 .948، ص 1990، ديسمبر 4العدد واالقتصادية والسياسية، 

 

56 



 

وقد  االستقالة و الوفاة والعجز التام دون التمييز بينها،: ، وذلك يف احلاالت التالية1املطلقة ألعضائه

 مـن دسـتور   41 ويف املقابل مل تنص أحكام املادة        .اتفقت يف ذلك مع أحكام الدستور الفرنسي      

  . وجاء النص عاما غري حمدد،علقة بالتحقق من الشغور على األغلبية الالزمة لإلثباتموريتانيا املت

غري أن عملية إثبات شغور منصب الرئيس من طرف الس الدستوري تثري مسألة استقاللية                

  .أعضائه نظرا لتركيبة الس وإجراءات عمله

  ت املانعمدى استقاللية الس الدستوري يف إثبا: فرع الثاينال     

إثبات املانع النهائي واالستقالة والوفاة يف       ب يعترب الس الدستوري اهليئة الدستورية املختصة       

األنظمة املقارنة، ولكن التساؤل الذي يطرح يتمثل يف مدى استقاللية الس الدستوري عند قيامه              

نب العضوي للمجلـس     واإلجابة على هذا التساؤل تقتضي علينا تسليط الضوء على اجلا          ،مبهامه

الدستوري، هذا األخري أصبح يتكون بعد األخذ بنظام االزدواجية القضائية من تسعة أعضاء بدل              

، واثنـان  اجلمهورية من بينهم رئيس الس     فثالثة منهم يعينهم رئيس      ،1989من سبعة يف دستور     

نه احملكمة العليا، وعضو    واثنان ينتخبهما الس الشعيب الوطين، وعضو تعي       ينتخبهما جملس األمة،  

 وإذا كانت هذه التشكيلة تعكس مسامهة السلطات الـثالث يف هـذه             2،آخر يعينه جملس الدولة   

  رئيس الس  اهليئة، فإن ما يعاب على املؤسس الدستوري أنه أسند لرئيس اجلمهورية سلطة تعيني

                                                 
 المصادق 1988 لسنة 88آخر تنقيه بالقانون الدستوري عدد ( من دستور الجمهورية التونسية 57 الفصل ـ ينص 1

عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو استقالة أو لعجز '' :على ) 2002 ماي 26عليه باالستفتاء الجاري في 

 '' .المطلقة ألعضائهتام ، يجتمع المجلس الدستوري فورا ويقر الشغور النهائي باألغلبية 
 .1996 نوفمبر 28 من التعديل الدستوري 164أنظر نص المادة   2
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مكانية تأثري رئيس اجلمهوريـة     وهذا ما جيعل إ    من بني الثالثة الذين منحه القانون حق اختيارهم،       

على التوجه العام للمجلس أمر واردا، خاصة إذا علمنا أن اهليئة املكلفة بتحضري أشـغال الـس                 

 هذا من جهة، ومـن      1،تابعة لرئيس الس الدستوري   ) األمانة العامة ( وتنظيم عمله    الدستوري،

غلبية الربملانية منذ أول برملان تعددي       حالة التوافق املوجودة بني رئيس اجلمهورية واأل       ،جهة أخرى 

خاصة وأن الدستور اجلزائري يشترط إمجاع أعضاء الس إلثبات املـانع املؤقـت أو   . يف اجلزائر 

النهائي، ومنه فإن ختلف أي عضو عن املصادفة يؤدي إىل البطالن عكس الدستور الفرنسي الذي               

  .يشترط األغلبية املطلقة

لشغور من قبل الس الدستوري يثري مسألة استقاللية أعضائه، فإنه          وإذا كان إثبات حالة ا     

 .كذلك تطرح إشكالية حول القيمة القانونية لنشاط الس الصادرة يف هذه احلالة

  

   الس الدستوريلقرارات القانونية القيمة: فرع الثالثال  

 دستورية القوانني والنظر يف     تتوج أعمال الس الدستوري، يف إطار نشاطاته املتعلقة برقابة          

منازعات االنتخابات الرئاسية والتشريعية ورقابة املطابقة للقوانني واختـصاصاته االستـشارية يف            

 اآلراء والقرارات   وتكون 2.آراء أو بيانات أو إعالنات الظروف االستثنائية، بإصدار قرارات أو 

                                                 
 المتعلق بالقواعد الخاصة    1989 أوت   07 المؤرخ في    89/143 من المرسوم الرئاسي رقم      08 و   07أنظر المادتين     1

ـ    32بتنظيم المجلس الدستوري والقـانون األساسـي لـبعض موظفيـه، ج ر رقـم                         . 1989 أوت   07ي   المؤرخـة ف

 يتعلق بالتعيين فـي الوظـائف المدنيـة         1999 أكتوبر   27 المؤرخ في    99/240والمادة األولى من المرسوم الرئاسي      

 . 1999 أكتوبر 31 المؤرخة في 76والعسكرية للدولة ج ر 
    ، 06 ،المجلـد  دارةمجلـة إ فـي ،  " تقديم و حوصلة لتجربة قـصيرة ،   :المجلس الدستوري الجزائري    "طه طيار،   ـ   2

 .49، 47، ص 1996 ، 2العدد 
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        ا ملزمة لكافـة الـسلطات العموميـة        مكتسبة حجية الشيء املقضي فيه مبجرد صدورها، أي أ

أما يف إطار اختصاصاته املتعلقة بإثبات حالة شـغور         . والقضائية و اإلدارية وغري قابلة ألي طعن      

 حيدد املؤسس الدستوري الطبيعة القانونية لألعمال الـصادرة عـن           مل ،منصب رئيس اجلمهورية  

" يقترح"الة أو الوفاة، إذ ذكرت عبارة       الس الدستوري، سواء يف حالة املرض أو يف حالة االستق         

دون حتديد الشكل الذي يصدر فيه هذا االقتراح والقيمة القانونية له يف حالة املرض، أما يف حالة                 

 دون توضـيح وحتديـد      ،الوفاة واالستقالة فنصت على إصدار شهادة التصريح بالشغور النهائي        

نظام احملدد لقواعد عمل الس الدستوري، جنـده        وبالرجوع إىل ال  . للطبيعة القانونية هلذه الشهادة   

استشارة الس الدستوري يف حـاالت  " يدرج دور الس الدستوري يف هذه احلالة حتت عنوان     

، دون حتديد طبيعة هذه اآلراء الصادرة عنه عند إثباته حلاالت الشغور وهل تدخل ضمن               "خاصة

 عند تنظيميه لقواعد عمل الس      ،ستوري واملشرع وملا كان املؤسس الد   . احلاالت املذكورة أعاله  

 مل حيدد قيمتها واآلثار القانونية املترتبة ، وبالنتيجة، فإنه، مل ينص على طبيعة هذه اآلراء،الدستوري

  .عنها

 املتعلقة حبجية اآلراء والقرارات الصادرة عن الس        ،49وقد أدرج املشرع اجلزائري املادة        

 املترتبة عن ممارسة الس لصالحياته يف جمال الرقابة الـسابقة والالحقـة        الدستوري وهي النتيجة  

 كمـا   . على الترتيب يف الباب الثالث من النظام احملدد لقواعد عمل الس الدسـتوري             ،للقوانني

، ومنه ال   )الباب الرابع ( أدرج األحكام اخلاصة باستشارته يف احلاالت اخلاصة يف باب مستقل عنه            

 وبالتايل ال  . اخلاصة وتبقى جمرد أعمال استشارية يف احلاالت باآلراء الصادرة عنه  تداد ميكن االع
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ختضع القرارات الصادرة عن الس الدستوري عند ممارسته هلذا االختصاص لألحكام الواردة يف             

ات طبيعة  هل هي ذ، مما يؤدي إىل طرح التساؤل حول القيمة القانونية هلذه األعمال          ،الباب الثالث 

 لنا صدور رأي  يتبني1992 ومن خالل التجربة العملية اليت شهدا اجلزائر يف ؟ملزمة أو غري ملزمة

ويف غياب أعراف دستورية ثابتة يف هذه احلاالت ال ميكن حتديد           . الس الدستوري يف شكل بيان    

  .تها القانونيةالطبيعة القانونية آلراء الس الدستوري عند إثباته حلالة الشغور وقيم

يعترب اجتماع الس الدستوري هو اإلجراء األول إلثبات الشغور، يترتب عنـه صـدور                

  .اقتراح يبلغ إىل الربملان الذي جيتمع بغرفتيه إلعالن الشغور وهو اإلجراء الثانـي

  انعقاد الربملان: املطلب الثاين  

، أصبح الربملان يف خمتلـف      غاربيةالدول اجلمهورية امل  بعد التطورات والظروف اليت عاشتها        

 وإن اختلفت التشكيلة و االختصاصات من دولة ألخـرى، غـري أن     ،أنظمتها يتكون من غرفتني   

أوجه التشابه بني هذه الدول تتمثل يف اعتماد منط االقتراع املباشر يف انتخـاب الغرفـة األوىل،                 

 .انيةواعتماد منط االقتراع أو التعيني أو مها معا يف الغرفة الث

خيول الربملان بغرفتيه يف اجلزائر، باإلضافة إىل االختصاصات التشريعية والرقابية واالستشارية             

يف احلاالت غري العادية، صالحية إعالن ثبوت املانع لرئيس اجلمهورية، سواء يف حالة املـرض أو                

 .  بعد اقتراح ذلك من قبل الس الدستوري بإمجاع أعضائه،الوفاة و االستقالة

 

 

 

60  



 

  تشكيلة الربملان: الفرع األول

 مها  1:، من غرفتني  1996 نوفمرب لعام    28يتشكل الربملان يف اجلزائر بعد التعديل الدستوري          

الس الشعيب الوطين الذي ينتخب أعضاؤه عن طريق االقتراع العام واملباشر ملدة مخس سـنوات               

أعـضاء  تراع غري املباشر والسري من بني       وجملس األمة الذي ينتخب ثلثي أعضائه عن طريق االق        

البلدية وأعضاء االس الشعبية الوالئية، ويعني الثلث الباقي مـن قبـل رئـيس               االس الشعبية 

  .اجلمهورية، ويكون ذلك ملدة ست سنوات

مجعية وطنية ينتخب نواا بـاالقتراع العـام        : أما يف موريتانيا فيتشكل الربملان من غرفتني        

يقومون بتمثيـل اموعـات   و باالقتراع غري املباشر ئهينتخب أعضاجملس الشيوخ الذي   واملباشر  

مبوجب التعديل الدستوري املؤرخ يف     ) جملس املستشارين (ويف تونس مت إنشاء الغرفة الثانية       . احمللية

 واليت تتكون من عضو أو عضوان عن كـل واليـة            2 باإلضافة إىل غرفة النواب،    ،01/06/2002

 عدد السكان يتم انتخابه أو انتخاما على املستوى اجلهوي من بني أعـضاء اجلماعـات                باعتبار

 والفالحـني   العمـال احمللية وثلث من أعضاء الس يتم انتخابه على املستوى الوطين من بـني              

واألجراء ويعني رئيس اجلمهورية بقية أعضاء جملس املستشارين من بني الشخصيات والكفـاءات             

 .الوطنية

  

                                                 
 .1996 من التعديل الدستوري لسنة 98أنظر نص المادة  1
 مـن دسـتور الجمهوريـة       18  من دستور موريتانيا، والفصل    47 من الدستور الجزائري، والمادة      101أنظر المادة    2

  .التونسية
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ويرجع اعتماد نظام الغرفتني يف األنظمة املقارنة إىل عدة اعتبارات تارخيية أو متعلقة بشكل                

، إال أن الوضع )جملس اللوردات يف بريطانيا(الدولة بسيطة أو مركبة أو متثيل طبقة معينة يف اتمع      

مثيـل وضـمان    خيتلف يف اجلزائر إذ مت إنشاء الغرفة الثانية نتيجة لعوامل مرتبطـة بتحـسني الت              

 ورمبا هذا هو السبب الواقعي الذي جعل اجلزائر تأخذ بتجربة الغرفـة الثانيـة               ،استمرارية الدولة 

 1.يف التـسعينات  ) الرئيس، الربملان (عقب الفراغ الدستوري الذي عصف مبؤسسات الدولة العليا         

ة عن عهـدة  جملس األمة أي بفارق سن وما يربر هذا الطرح هو اعتماد ست سنوات كمدة لعهدة   

  .الس الشعيب الوطين، وعدم قابليتها للحل، أي أا تظل موجود يف مجيع االحتماالت

يضطلع الربملان، باإلضافة إىل دوره يف جمال التشريع والرقابة على أعمـال احلكومـة ويف                 

 .احلاالت االستثنائية، مبهمة خاصة هي إثبات شغور منصب الرئيس

  

  ان يف حالة الشغوردور الربمل: الفرع الثاين

باإلضافة إىل اختصاصاته التشريعية واالستشارية يف الظروف االستثنائية، يضطلع الربملـان             

 . مبهمة أساسية يف حالة حصول مانع مؤقت لرئيس اجلمهورية وكذلك يف حالة االستقالة والوفاة

                                                 
دعائم وخصوصيات نظام الغرفتين في األنظمة "در وعدة جلول محمد، العربي شحط عبد القا:  أنظر حول الموضوع  1

، 2، الجزء ، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية واألنظمة المقارنة"السياسية المقارنة

  .13،28 ، الجزائر، ص 2002 أكتوبر29-30

الملتقى الوطني حول ، "لمجلسين والهيئة النيابية ذات المجلس الفرديالموازنة بين الهيئة النيابية ذات ا" حسن مزود، 

 ، الجزائر، ص2002 أكتوبر 30-29، 2، الجزء نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية واألنظمة المقارنة

29 ،44. 
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قاد هنا يفيد االجتمـاع   ومعىن االنع1.فالربملان ينعقد وجوبا بغرفتيه وبطلب من رئيس جملس األمة 

 واهلدف من هذا االجتماع هـو       ،سواء كان أثناء الدورات العادية واالستثنائية أو يف حالة عطلة         

 وهنا تظهر   ،دراسة اقتراح الس الدستوري بإقرار ثبوت استحالة ممارسة رئيس اجلمهورية ملهامه          

ت اليت قد تصيب قمة هرم السلطة       أمهية املؤسسة التشريعية اليت تكلف بإعالن وإثبات أخطر احلاال        

 وما اجتماع الربملان هنا إال دليل علـى احتـرام           . أال وهو رئيس اجلمهورية    ،التنفيذية يف اجلزائر  

وقـد  . الدستور ومؤسسات الدولة وإضفاء الشرعية على اإلجراءات اليت تتخذ يف هذه الظروف           

بوت املانع لرئيس اجلمهورية بعد التثبت      دور الربملان يف حالة املرض بإعالنه ث       88/02حددت املادة   

 وكذلك الوسائل القانونيـة     ،من ذلك من طرف الس الدستوري دون حتديد اإلجراءات املتبعة         

 سواء يف الدستور أو النظام الداخلي لكل من     ،واملادية للتحقق من املانع واملدة اليت يتم خالهلا ذلك        

ن العضوي املتعلق بالعالقات الوظيفية بـني احلكومـة         الس الشعيب الوطين وجملس األمة والقانو     

باإلضافة إىل هذا، حددت األغلبية الالزمة إلعالن الربملان واملتمثلة يف ثلثـي            . والربملان وعملهما 

، بعد تبليغ  دون اشتراط ذلك يف حالة االستقالة والوفاة واكتفت بذكر اجتماعه الوجويب2،أعضائه

  أساسيا   يعد  دور الربملان هو أن  ميكن مالحظته،   أن ما غري. 88/05 التصريح يف املادة  شهادة

                                                 
الوطني، ومجلـس األمـة و       الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي       99/02 من القانون العضوي     98/02 أنظر المادة    ـ 1

 100وكذلك نص المادة    . 1999 مارس   09 المؤرخة في    15عملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ج ر          
تضبط القواعد األخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا فـي     : "  على ما يلي   99/02من القانون العضوي    

نة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر األعضاء سنا ويـصادق عليهـا البرلمـان بغرفتيـه                نظام داخلي تقترحه لجنة مكو    
  ."المجتمعتين معا في بداية جلساته

مرة كـل   ( يفهم من خالل هذه المادة أن إعداد النظام الداخلي من قبل لجنة برلمانية مشتركة يكون في كل جلسة خاصة                  
 .في هذه الحالة يحكم كل اجتماعات البرلمان وبالتالي ال يوجد نظام داخلي )سنوات (5)خمس 

 لم يتوقع المؤسس الدستوري حالة عدم وجود المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل، وبالتالي األغلبية المشترطة في ـ 2

 .هذه الحالة 
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وحموريا يف حالة املرض، فعدم حتقق األغلبية املتمثلة يف ثلثي األعضاء يؤدي إىل عدم تقرير وقـوع             

، يف حني يكون دور الربملان      88/02املانع املؤقت لرئيس اجلمهورية، وهذا ما يفهم من روح املادة           

أما يف دسـتور    .  أي ال يتعدى اجلانب االستعالمي     1يكاد ينعدم يف حالة االستقالة والوفاة،     ثانويا و 

 من دستور   57 واكتفى بالنص يف الفصل      ،تونس، فلم ينص املؤسس الدستوري على انعقاد الربملان       

اجلمهورية التونسية على تبليغ تصريح الس الدستوري إىل رئيس جملس املستشارين ورئيس جملس     

لنواب، وهو ما وافقه املؤسس الدستوري الفرنسي، فليس للربملان، يف حالة تـونس، أي دور يف                ا

أما يف الدستور األمريكي، فإن الكونغرس هو اهليئة املختصة بإثبات          . إثبات املانع املؤقت والنهائي   

وص علـيهم يف  املانع بعد توجيه رسالة من طرف الرئيس أو نائبه وأغلبية املوظفني التنفيذيني املنص       

 ساعة إلثبات حالة عجز رئـيس       48 يترتب عنها انعقاد الربملان يف مدة        ،قانون يصدره الكونغرس  

 ويرجع ضعف الربملان يف إثبات حـاالت        2.الدولة عن ممارسة مهامه، وهذا بأغلبية ثلثي أعضائه       

ـ               ة اجلمهوريـة   الشغور رمبا إىل حق حل الغرفة األوىل الذي يتمتع به رئيس اجلمهورية يف األنظم

 .املغاربية

  
                                                 

حالة  كان المجلس الشعبي الوطني هو الهيئة المختصة بإثبات 1989 قبل إنشاء المجلس الدستوري في دستور ـ 1

   . 1976 من دستور 117الشغور حسب المادة 

رئيس تصريح كتابي إلى الرئيس في الواليات المتحدة األمريكية ويتمثل في إرسال ال هناك أجراء ثاني لإلثبات عجز  2

 عدم قدرته على مواصلة مهامه ويخول فيها نائب مقرر مجلس النواب والتي يوضح فيهرئيس مجلس الشيوخ وإلى 

  .الحياته المؤقتةالرئيس ص

: الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية"أنظر حسن مصطفى البحري، 

 .404، 398، ص 2006كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، رسالة دكتوراه، ، "دراسة مقارنة
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وملا كان إعالن الشغور يتم عن طريق املؤسسات الدستورية وفق إجراءات خاصة، تطرقنا               

  .يف هذا البحث إىل دور الس يف احلاالت الواقعية اليت عرفتها اجلزائر
  

  تعامل الس الدستوري مع استقالة الشاذيل بن جديد واليامني زروال: املطلب الثالث

رب الس الدستوري اهليئة املختصة بإثبات شغور منصب رئيس اجلمهورية نتيجة حلصول            يعت  

مانع ائي أو استقالته ووفاته، مما يؤدي بالضرورة إىل معاجلة دوره يف احلاالت الواقعية اليت عرفتها         

  .اجلزائر

  حالة الشاذيل بن جديد: الفرع األول

 سابق هلا يف التاريخ الدستوري اجلزائري، فمن أحدثت استقالة الشاذيل بن جديد وضعية ال

 يتجلى لنا صراحة بأن املؤسس الدستوري ربـط حالـة           1989 من دستور    84خالل نص املادة    

االستقالة بوجود الس الشعيب الوطين مقتصرا على ذكر حالة الوفاة اليت ال دخل إلرادة اإلنسان               

 والقراءة احلرفية لنص املادة تؤكد أننا أمام فـراغ          1.غالبا فيها واقتراا حبل الس الشعيب الوطين      

 .دستوري

  

                                                 
  :  ما يلي على1989 من دستور 09 الفقرة 84تنص المادة  1

وإذا اقترنت وفاة رئيس الجمهورية بشغور المجلس الشعبي الوطني بسبب حله يجتمع المجلس الدستوري وجوبا إلثبات                

  .الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية

يضطلع رئيس المجلس الدستوري بمهمة رئيس الدولة في الظروف المبينة في الفقرات السابقة من هذه المادة وفي المادة        

 .من الدستور 85
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           بعد تلقي رسالة رئيس اجلمهورية املتـضمنة اسـتقالته، أجتمـع الـس الدسـتوري               

  : ما يلـي، بعد حتديده للتأشريات املستند إليها1 وأعلن يف بيانه،1992 جانفي 11يف 

  .شغور منصب رئيس اجلمهورية -

توقع املؤسس الدستوري حلالة شغور منصب رئيس اجلمهورية واقتراـا ِبحـلّ            عدم   -

 .الس الشعيب الوطين

 .استقالة رئيس اجلمهورية مرتبطة بالظروف اخلاصة اليت تعرفها البالد -

اجليش الوطين الشعيب،   (باإلضافة إىل ذلك، خول الس الدستوري املؤسسات الدستورية           

 ،129،  79،  75،  24 مبقتضى املـواد     ،)لة يف رئيس احملكمة العليا، واحلكومة     السلطة القضائية ممث  

 مهمة السهر على استمرارية الدولة وتوفري الشروط الضرورية للسري احلـسن             من الدستور،  130

  هذا احلل، استبعد تنظيم انتخابات رئاسية يف ظرف 2.للمؤسسات الدستورية والنظام الدستوري

 

                                                 
1 شر بيان المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةـنـلم ي. 
تنتظم الطاقة الدفاعية لألمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني :  على ما يلي1989 من دستور 24تنص المادة  2

  .الشعبي

  .لشعبي في المحافظة على االستقالل الوطني والدفاع عن السيادة الوطنيةتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني ا

  .كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البالد وسالمتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أمالكها البحرية

  .مهورية الذي يعينهميقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين يختارهم لرئيس الج:  على ما يلي75وتنص المادة 

  .يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء

  .ينفذ رئيس الحكومة وينسق البرنامج الذي وافق عليه البرنامج الشعبي الوطني:  على ما يلي79وتنص المادة 

  .السلطة القضائية مستقلة:  على ما يلي129ونتص المادة 

حمي السلطة القضائية الحريات وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم ت:  على ما يلي130ونتص المادة 

 .األساسية
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، وهو  )هواري بومدين  السابق   وفاة رئيس اجلمهورية  (سا على احلالة املشاة      يوم مقارنة وقيا   45

  ..حول دور الس الدستوري يف هذه احلالةما أثار ردود أفعال خمتلفة سياسية 

وجرت العادة فيما يتعلق بقرارات االس الدستورية يف األنظمة املقارنة، أا غالبا ما تتسم              

ب، والتفصيل يف حيثياا، ودقتها، هذا باإلضافة إىل أا تكون مسببة،           من ناحية صياغتها باإلسها   

 جاء خمتصرا وغري دقيق ويغلـب       1992 جانفي   11إال أن بيان الس الدستوري الصادر بتاريخ        

كذلك مل يتضمن آراء وتصورات     . عليه الطابع السياسي دون االلتزام باجلانب القانوين الدستوري       

 يف ظـل الظـروف      لدستوري واحللول املمكنة ملعاجلة هذا الفـراغ الدسـتوري        أعضاء الس ا  

        ، إذ كان عليه إثارة مدى دسـتورية قـرار احلـل املـؤرخ              االستثنائية اليت كانت تعرفها الدولة    

 لعدم احترام اإلجراءات الدستورية املتعلـق باستـشارة        شرعي أو اعتباره غري     1992 جانفي   4يف  

  1.إصدار قرار احلليف شعيب الوطين رئيس الس ال

  

فتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة يستوجب حل الس الشعيب الوطين، وهو ما اسـتقرت             

فاملمارسة الدستورية يف بريطانيا ذهبت يف هذا االجتاه منذ تبنيهـا للنظـام             . عليه األنظمة املقارنة  

 بعـد  )F. Mitterrand( قبل رئيس اجلمهوريةويف فرنسا، حلَّ الس الشعيب الوطين من . الربملاين

ـ حل الس الشعيب الوطين(اقتراح من الوزير األول قبل إجراء االنتخابات، إال أن العالقة   إجراء  

 ، وأستمر 1991 ديسمرب 26 مبناسبة إجراء االنتخابات التشريعية يف  مت استبعادها) انتخابات مسبقة

                                                 
 02ني، ج ر رقم  يتضمن حل المجلس الشعبي الوط1992 جانفي 4 المؤرخ في 92/01 أنظر المرسوم الرئاسي رقم  1

 أفريل 7 مع جريدة الشعب يوم حوار السيد عبد العزيز بلخادم رئيس المجلس الشعبي الوطني.  جانفي5مؤرخة في 

 .1992 أفريل 8 نشر يوم 1992
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إىل غاية ) 1992مارس (دية كما يف حالة انتهاء العهدة التشريعية الربملان يف ممارسة مهامه بصفة عا

وحسب املمارسة الدستورية، ال ميكن حل الس الـشعيب الـوطين يف     . انطالق احلملة االنتخابية  

الثالثة أشهر األخرية قبل انتهاء عهدته، وهي املدة املنصوص عليها دستوريا لتجديـد انتخـاب               

  1. دور الس الدستوري باعتباره هيئة تسهر على احترام الدستورمن هنا نتساءل عن. أعضائه

 مـن   84ملـادة   ألتزم حبرفية نص ا     أنه من خالل البيان الصادر عن الس الدستوري يتبني       

 وكان بإمكانه االعتماد على القياس انطالقا من احلاالت املشاة كتقنية تعتـرب أكثـر               ،الدستور

الدستورية أو باالعتماد علـى التجـارب الـسابقة واألعـراف           استعماال من أجل سد الثغرات      

 وبالتايل مل يقم الس الدستوري بأي دور يف         ،الدستورية، رغم قصر التجربة الدستورية اجلزائرية     

الضيق لألحكام املنظمة للشغور دون األخذ بعني االعتبار روح         باملفهوم  هذه احلالة سوى التفسري     

 أن  براهيمـي وقد اعترب األستاذ    .  ضمان استمرارية السلطة التنفيذية    هذه النصوص اليت دف إىل    

قصد جماة األوضـاع    إجراء الس الدستوري الصادر منه أدى بالنتيجة إىل حشد وتعبئة القانون            

ـ  حيث كان على الس الدستوري، رفض استقالة الـشاذيل  2،السياسية اليت كانت سائدة   نب

 اخلطرية املترتبة على تلك االستقالة املقترنة حبل الس الشعيب الوطين           جديد ولفت نظره إىل اآلثار    

 يوم يتم خالهلا تنظيم انتخابـات       45لعدم دستوريتها أو أن يتوىل رئيسه مهام رئاسة الدولة ملدة           

  . رئاسية

                                                 
1 Voir Dominique ROUSSEAU et Alexandre VIALA. Droit constitutionnel, Montchrestien, Paris,  

2004, P. 387-397. 

2 Mohamed BRAHIMI, le pouvoir en Algérie et ses formes d'expression institutionnelles. 

Office du Publications Universitaires, Alger, 1995, P. 87. 
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سلطة قيادة  ) اجليش الوطين الشعيب واحلكومة   ( مؤسسات أخرى    هفتنازله عن رئاسة الدولة وختويل    

ويكون . دولة حبجة ضمان استمراريتها دليل على ضعف الس الدستور وعدم حتمل مسؤولياته           ال

عدم التجاء الس الدستوري إىل هذه احللول رمبا انسجاما مع دوره املتمثل يف رقابة دسـتورية                

  .متها مع الظروف اليت تعرفها الدولةئاالستقالة وليس مدى مال

 اسـتقالته   بن جديد الشاذيل  س الدستوري بعد إعالن الرئيس      باإلضافة إىل دراسة دور ال    

من خالل اإلجراءات الدستورية املتخذة، أتبعنا نفـس اخلطـوات لدراسـة حالـة اخلطـوات                          

  .ودور الس الدستوري فيهااليامني زروال 

  حالة اليامني زروال: الفرع الثاين

 ةمن قبل الس الدستوري إثر اسـتقال      مل يتم إعالن حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية         

  . ، إذ أنه واصل ممارسة مهامه الرئاسية عاديا على حنو ما سبق ذكرهاليامني زروالالرئيس 

                  1 فقرة 88فالس الدستوري مل جيتمع وجوبا وبقوة القانون كما تنص املادة 

نونية تتمثل يف غموض كيفيات ، ورمبا قد يعود سبب ذلك العتبارات قا1996من دستور 

          واعتبارات واقعية تتمثل يف عدم ختلي الرئيس عن منصبه ،وإجراءات االستقالة من جهة

. وهذا ما يبني ضعف الس الدستوري وهيمنة رئيس اجلمهورية على هذه اهليئة. من جهة أخرى

  1999 مارس 11رخ يف  مؤ99/د.م.ق/03واكتفى دوره يف هذه احلالة بإصدار القرار رقم 

 الناخبة اهليئة  أن مت استدعاء  وبعد . النتخاب رئيس اجلمهورية  املترشحني  قائمة يتضمن حتديد 
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 وإجراء االنتخابات الرئاسية بالتاريخ احملدد وفرز النتائج وبعد 1999،1 فيفري 12 بتاريخ 

 يتعلق بنتائج 99/د.م.إ/01م  أفريل إعالن رق20مداوالت الس أصدر هذا األخري بتاريخ 

وملا كان السيد بوتفليقة عبد العزيز قد حصل يف الدور :" انتخاب رئيس اجلمهورية واآليت نصه

 من الدستور 71األول على األغلبية املطلقة من األصوات املعرب عنها ليعلن انتخابه وفقا للمادة 

  2."ت من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابا167واملادة 

 هو رئيس اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية      بوتفليقةوهكذا أعلن الس الدستوري أن السيد       

من هذا نستنتج أن الـس      .  من الدستور  75 ويباشر مهامه فور أدائه اليمني طبقا للمادة         ،الشعبية

حة انتخاب  السهر على ص ومل يتعدى دورهمني زروالااليالدستوري مل يقم بأي دور عند استقالة 

 ومن هنا نتساءل عن دوره كمؤسسة دسـتورية تقـوم           . وإعالن نتائج االقتراع   رئيس اجلمهورية 

بإثبات االستقالة وإعالن الشغور النهائي وتسهر على احترام الدستور مبراقبة مدى دستورية قـرار              

االسـتقالة ال   حىت وإن كانت بعض اآلراء ال تؤيد ذلك باعتبار أن مراقبة دستورية     مني زروال االي

  صرحية   ءتجا من الدستور اليت   163املادة إىل  واستندت هذه اآلراء  ، ضمن صالحياته تدخل 

                                                 
 بتاريخ 07 ج ر رقم 12/02/1999المؤرخ في يتضمن استدعاء هيئة الناخبين  38-99أنظر المرسوم الرئاسي رقم  1

 . لالنتخاب لرئاسة الجمهورية13/02/1999
 رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع العام ينتخب:  على ما يلي97/07 من القانون العضوي 71تنص المادة  2

  يتم الفوز في االنتخاب بالحصول على األغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها. المباشر والسري

يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية لالنتخابات الرئاسية في مدة :  على ما يلي97/07 من ق ع 167تنص المادة 

 من هذا 165اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان االنتخابية الوالئية المنصوص عليها في المادة  أيام 10أقصاها 

 .القانون
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 حيث أن هناك من يرى أن الس الدستوري جيسد مهمة السهر            1وواضحة يف هذا الشأن،   

علـى  على احترام الدستور من خالل ممارسة االختصاص املسند إليه واملتمثل يف جمـال الرقابـة                

 وبالتايل ال يعين أن هذا    ، من الدستور  165دستورية القوانني واملعاهدات والتنظيمات مبوجب املادة       

هر علـى   س غري أن فكرة ال    2.الس هو حامي الدستور، فهذه املهمة مسندة إىل رئيس اجلمهورية         

  .ستقالة الرئيس يدخل ضمن جماهلا فكرة رقابة دستورية اااحترام الدستور ميكن أن تأخذ معنا واسع

                                                 
  "يسهر المجلس الدستوري على احترام الدستور :" 1996 من الدستور 163تنص المادة  1

ي حول إشكاليات تطبيق المادة ،محاضرة مقدمة في الملتقى الوطن"الرقابة على دستورية القوانين"مسعود شيهوب،  2

 .1996 من دستور 70أنظر المادة  .2004 ديسمبر  من الدستور، 120
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  وتقديرخالصة 

عاجل املؤسس الدستوري اجلزائري حالة الشغور طبقا ملادة وحيدة يف كل الدساتري                

، 57، تقابلـها املـواد      1996 من التعديل الدستوري     88اليت عرفتها اجلزائر تتمثل يف املادة       

األحكـام  ومنه نستنتج أن    . 1989،  1976،  1963، على الترتيب من الدساتري      84،  117

  .الدستورية اخلاصة ذه احلالة قليلة وحمدودة

 40 من الدستور التونسي واملادة      57 من دستور اجلزائر والفصل      88تضمنت املادة       

من دستور موريتانيا احلاالت التقليدية اليت نصت عليها دساتري األنظمة املقارنة املتمثلـة يف              

زل كحالة من احلاالت اليت تؤدي إىل شـغور         املرض واالستقالة والوفاة دون ذكر حالة الع      

 فإذا كانت أحكام الدستور اجلزائري أقرت مـسؤولية الـرئيس           .منصب رئيس اجلمهورية  

اجلنائية ومل حتدد األفعال اليت ميكن وصفها باخليانة العظمى واإلجراءات اخلاصـة باالـام             

عزل الرتكاب جرميـة     كان من األجدر على املؤسس الدستوري إدراج حالة ال         ،واحملاكمة

  . اخليانة العظمة باعتبارها من أكثر احلاالت شيوعا يف التجارب الدستورية املختلفة

   نالحظ من خالل تفحصنا للحاالت املؤديـة إىل إعـالن الـشغور النـهائي أن                   

 يف  الـيت جـاءت   املؤسس الدستوري مل حيدد بدقة الشروط املوضوعية اخلاصة بكل حالة           

 نص املؤسس الدستوري يف كل من اجلزائـر         ،يما خيص حالة املانع النهائي     فف .صياغة عامة 

 دون االعتداد باحلـاالت     ، اليت تشكل مانعا ائيا    ةوتونس على أن املرض هو احلالة الوحيد      

  أو األسر من االختطافوصف املانع واملتمثل يف  األخرى اليت من املمكن أن يشتمل عليها 
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    امه من قبل حمكمة جنائية دولية، حيث نص صراحة على اعتبـار            طرف قوات أجنبية أو ا

املرض بالنسبة للجزائر والعجز التام بالنسبة لتونس مانعا ائيا يترتب عليه إعالن الـشغور              

دون حتديد درجة اخلطر واألوصاف اليت تنطبق عليه واحلاالت اليت تؤدي إىل إعالن املـانع               

 ر على املؤسس الدستوري يف كل من تونس وموريتانيا        وكان من األجد  . املؤقت أو النهائي  

 ،1976 من دستور    117عند تعليقه على نص املادة       ،بوسوماح كما يرى األستاذ     واجلزائر،

أن يضع مجيع احلاالت املمكنة اليت تشكل مانعا ائيا يعوق رئيس اجلمهورية عند ممارسـته        

استعمال عبارة املانع ألي   ب أو   بعد،مر مست  وهذا أ  ، إما بتحديد مجيع األسباب املمكنة     ،ملهامه

 وهي الصيغة اليت اعتمدها الدستور الفرنسي       .سبب كان لتفادي حصول أي فراغ دستوري      

 فلم توضح كيفية تقدمي االستقالة والشكل الذي تـتم          ،أما فيما خيص االستقالة   . واملوريتاين

فهل تـتم   .  للجمهورية املصرية   كما هو احلال بالنسبة    فيه واجلهة املختصة بقبوهلا أو رفضها     

ثبات الشغور أو أمام جملس األمـة باعتبـار        إلأمام الس الدستوري باعتباره اهليئة املخولة       

 هذه يف ظل عدم وجود أعراف دسـتورية تـبني           ؟رئيسه مؤهل لتويل رئاسة الدولة بالنيابة     

  .ذلك

كام الدستور املتعلقة    مل ختلو أح   ، وعلى غرار الدستور اجلزائري    ،وأما يف موريتانيا      

حباالت شغور منصب رئيس اجلمهورية من نقائص، حيث مل حتدد األسباب اليت تؤدي إىل              

اية الرئاسة نتيجة ألسباب غري عادية مثل االستقالة، ولذا فإن على املشرع املوريتـاين أن               

 أن"  فيلليماكيامن هنا ميكن ذكر مقولة . يضع هذه املالحظات يف االعتبار وجيد هلا حلوال
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اجلمهورية لن تكون كاملة إن مل تكن قوانينها تنص على كل احلـوادث، تتـدارك كـل                 

كذلك كان من األجـدر أن      . "احلوادث القابلة للوقوع ومتلي اإلجراءات الواجب إتباعها      

شرط للترشح لرئاسة اجلمهورية، خاصة وأن عامل       كحيدد يف الدستور احلد األقصى للسن       

باطا وثيقا بالقدرات العقلية واجلسمية الالزمة ملمارسـة وظيفـة رئـيس            السن مرتبط ارت  

وعلى العكس من الشروط املوضوعية جاءت الشروط الشكلية اخلاصة بإعالن          . اجلمهورية

الشغور أكثر وضوحا رغم ما يشوا من نقائص تتعلق بكيفيات اإلثبات واملـدة الالزمـة               

دور الربملـان   هذا، ويستلزم تفعيل     .ت عمله لذلك من قبل الس الدستوري وكذلك آليا      

دوره يف   وأن ال ينحـصر      باعتباره ممثل اإلرادة الشعبية يف إثبات شغور رئاسة اجلمهوريـة         

  . خاصة يف حالة االستقالةاجلانب االستعالمي

تناولت أحكام الدستور اخلاصة بالشغور احلاالت املؤدية إىل إعالنه واإلجـراءات               

 حتديد اآلثار املترتبة عن الشغور ودراستنا يف الفصل الثاين سنرتكز علـى             املتبعة يف ذلك مع   

 .اآلثار الدستورية مع دراسة احلاالت الواقعية اليت عرفتها اجلزائر
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  الـفـصـل الـثـانـي 

  



 

  :الفصل الثاين

  املترتبة عن حالة الشغورالقانونية والواقعية  اآلثار 

  

 اآلثار املترتبة عن إعالن حالة      90 و   88 يف نص املواد      يف اجلزائر  وريةعاجلت األحكام الدست  

تنظيم واملتمثلة يف    ،شغور منصب رئيس اجلمهورية نتيجة حلصول مانع ائي أو استقالته أو وفاته           

 من دستور اجلمهوريـة     57على غرار الفصل    ، وهذا    انتخابات رئاسية  ا جتري خالهل  مرحلة النيابة 

   . من الدستور املوريتاين40ة التونسية واملاد

يترتب عن إعالن حالة الشغور النهائي تقليص لصالحيات رئيس الدولـة يف الظـروف              و

بشروط تتمثل يف موافقة الربملان املنعقد      ، وهذا   العادية وممارسة اختصاصاته يف الظروف االستثنائية     

  . ى لألمنبغرفتيه اتمعتني معا واستشارة الس الدستوري والس األعل

 فإن الواقع العملي أثبت نسبيته      ،وإذا كانت هذه اآلثار منصوص عليها يف الدستور صراحة        

 إذ مت اللجوء إىل حلول خارج الدستور يف احلاالت اليت عرفتها اجلزائر بعد استقالة               ،يف هذه احلالة  

ؤسسات الدستورية  وهو ما أدى إىل التأثري على سري امل ،اليامني زروال  و الشاذيل بن جديد  الرئيس  

 تناول هذا املوضوع يف مبحثني اثـنني، األول وهـو خمـصص          ، يف هذا الصدد،   وسيتم. األخرى

ملعاجلة اآلثار الدستورية املتمثلة يف تنظيم مرحلة النيابة بعد شغور منصب رئيس اجلمهورية بسبب              

 يات القائم بالنيابة وتنظيم  حتديد صالح، سيتمإىل هذا باإلضافة و  .ائي أو استقالة أو وفاة مانع 
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الثاين فيتنـاول   املبحث   أما   . وهذا ما يصطلح عليها باآلثار الدستورية      ،رئاسيةالاالنتخابات  

  .ثريها على سري املؤسسات والسلطاتأاآلثار الواقعية املترتبة عن احلاالت اليت عرفتها اجلزائر وت
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  :املبحث األول

  ةـيـونـانــقار الــ اآلث

  

ينجم عن حصول مانع ائي لرئيس اجلمهورية أو استقالته أو وفاته جمموعة مـن اآلثـار                

 هذه األحكام تضمن اسـتمرارية الدولـة        .منتها أحكام الدستور اخلاصة بالشغور    ضالدستورية ت 

نظم  حيث ت  ،وجتنب البالد حالة الفراغ اليت قد تطال هذه املؤسسة مع ما ينتج عنه من مضاعفات              

 وإن اختلفت الدول حمل الدراسة      .خمتلف الضوابط الواجب إتباعها إىل غاية انتخاب رئيس جديد        

 إال أا اتفقت على تولية رئيس إحدى غرفيت الربملان رئاسة          ،يف ترتيبها لآلثار اخلاصة حبالة الشغور     

 ا يف مقابـل     ه وذلك بتحديد الصالحيات اليت يتمتع     اتالدولة بالنيابة مع تقليص نطاق اختصاص     

صالحيات رئيس اجلمهورية اليت ال جيوز له ممارستها وكذلك إجراء انتخابات رئاسـية يف مـدة                

  .زمنية حمددة طبقا للدستور
  

  تنظيم مرحلة النيابة: املطلب األول

يقتضي إعالن الشغور طرح مسألة تويل رئاسة الدولة بالنيابة اليت تعود، حبـسب دسـاتري                 

.  إىل رئيس جملس األمة أو رئيس إحدى الغرفتني أو رئيس الس الدستوري            الدول حمل الدراسة،  

وإلمكانية حصول مانع ائي لرئيس الدولة بالنيابة مت التعرض يف هذه الدراسة إىل مجيع احلـاالت            

 . املفترضة وكيفية معاجلة املؤسس الدستوري لذلك
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  ة الدولة بالنيابةساتويل رئ: الفرع األول  

د إعالن الشغور النهائي من قبل الربملان سواء يف حالة املرض أو حالة االستقالة أو الوفاة،                بع  

 يوما دون أن يكون له حق الترشـح لرئاسـة   60يتوىل رئيس جملس األمة نيابة رئاسة الدولة ملدة     

ام ، فقد نص على تويل مه      تونس أما يف .  وهذا ما حدده املؤسس الدستوري يف اجلزائر       ،اجلمهورية

 حيل رئيس جملس الـشيوخ      موريتانياويف  .  يوم 45رئاسة الدولة من قبل رئيس جملس النواب ملدة         

علة منع الرئيس بالنيابـة     وتكمن  . حمل رئيس اجلمهورية يف تسيري الشؤون اجلارية ملدة ثالثة أشهر         

ملبـدأ  الترشح يف ضمان نزاهة العملية االنتخابية وتساوي احلظوظ بني املترشـحني تطبيقـا              من  

وفيما يتعلق بتويل رئيس جملس األمة أو رئيس جملس النواب رئاسة الدولة بالنيابة، فذلك              . املساواة

يعود إىل كونه منتخب من قبل أعضاء جملسه الذين هم بدورهم منتخبني من قبل الشعب، وهـذا                 

ليس يف نفس منط    رمبا ما يؤهله إىل تويل رئاسة الدولة ، إذ أن كالمها منتخبني بالرغم من أن ذلك                 

هذا، ويشكل عدم توفر النص الدستوري الذي يقضي حبـل جملـس األمـة ضـمانا                . االقتراع

  .لالستمرارية املؤسسات

 املؤسس الدستوري هذا احلل من النظام الفرنسي بعد اعتماده نظـام الثنائيـة              لقد أقتبس و  

ىل نائب الرئيس ونائب الـرئيس   ومن الدساتري من أسند رئاسة الدولة يف حالة الشغور إ  1.الربملانية

  وهذا ،األول يف حالة تعدد النواب وإىل الرئيس األكرب سنا يف ظل الشكل اجلماعي لرئاسة الدولة

                                                 
 70نائب الرئيس، المادة ( لم يتغير اعتماد هذا الحل في النظام الدستوري الفرنسي ماعدا شخصية القائم بهذه الوظيفة  1

رئيس مجلس النواب، المادة ) (1875 فيفري 25دستوري  من القانون ال7مجلس الوزراء، المادة ) ( 1848من دستور 

 )1946 من دستور 41
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 سألةيف الدول اليت تنص دساتريها على إنشاء منصب نائب للرئيس الذي يساعد بدوره على حل م        

أحدثت منصب نائـب رئـيس      فهناك بعض الدول     1.الشغور بدون اللجوء إىل إجراءات خاصة     

 من دسـتور    112ومن تطبيقات ذلك يف التجربة الدستورية اجلزائرية ما نصت عليه املادة            ،  الدولة

نه ميكن لرئيس اجلمهورية أن يعني نائبا له أو أكثر يعينونه ويساعدونه            أ ": واليت نصت على   1976

 حيث أصبحت   1979 جويلية   7 املؤرخ يف    79/06 عدلت املادة مبوجب القانون رقم       مث" يف مهامه 

غري أن ما ميكـن  . "أنه ميكن لرئيس اجلمهورية أن يعني نائبا يساعده ويعينه يف مهامه          ": تنص على 

دساتري تنص   ويف املقابل هناك  . مالحظته أن نائب الرئيس ال يلعب أي دور يف ملء حالة الشغور           

 .يينه على سبيل الوجـوب    صراحة على إحداث منصب نائب للرئيس وتلزم رئيس اجلمهورية بتع         

وتباينت أحكام دول أخرى بني أن يتوىل ممارسة مهام الرئيس عند شغور منصبه نائب الرئيس أو                

 حسب املعجم   ،النيابةوتقتضي  . رئيس الوزراء أو رئيس السلطة التشريعية أو رئيس احملكمة العليا         

 سـلطات رئـيس     إسناد إذ يتم     تعيني الوظيفة املمارسة واملدة اليت يتم خالهلا ذلك،        ،الدستوري

   2.ما أستثين بنص دستوري ذه الفترة إالـاجلمهورية إىل رئيس الدولة بالنيابة خالل ه

                                                 
 المؤسسة تحليل قانوني مقارن،: السلطة التنفيذية في الدول العربية ذا النظام الجمهوريقائد محمد طربوش،  1

  .190-159، ص 1996الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

الجمهورية مصطلحان مترادفان كون أن صاحبهما يشغل أعلى منصب في الدولة غير مصطلح رئيس الدولة ورئيس  2

أن االختالف بينهما يكمن في أن رئيس الجمهورية منتخب من طرف الشعب مباشرة في حين أن رئيس الدولة يعين أو 

 أثناء حالة  يميز بين هذين المصطلحين1996ينتخب من طرف مجلس أعلى في الدولة والدستور الجزائري لسنة 

على الرئيس المنتخب بطريقة مباشرة من قبل الشعب في حين يطلق الشغور، إذ يطلق مصطلح رئيس الجمهورية  

 ). رئيس المجلس الدستوري–رئيس مجلس األمة (مصطلح رئيس الدولة على الرئيس بالنيابة 
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       لـرئيس جملـس األمـة يتـوىل         غري أنه يف حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية وحصول املانع         

            ملطبقـة علـى    طبقـا لـنفس الـشروط ا       ،رئيس الس الدستوري مهمة رئاسة الدولة بالنيابة      

   .رئيس جملس األمة

ويف تونس، يتوىل رئيس جملس املستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة إذا تزامن الشغور                

 ويؤدي القائم مبهام رئيس اجلمهورية اليمني الدستورية أمام جملس          ،النهائي مع حل جملس النواب    

  .النواب وجملس املستشارين امللتئمني معه

يتوىل فيها رئـيس    ف ،يف موريتانيا، شأا شأن الدول اليت ال تعرف منصب نائب الرئيس          أما    

ومـا يالحـظ أن     . جملس الشيوخ نيابة رئيس اجلمهورية لتسيري الشؤون اجلارية ملدة ثالثة أشهر          

املؤسس الدستوري يف موريتانيا مل يتنبأ بوقوع حالة تزامن شغور رئيس اجلمهورية وحصول املانع              

 ا دسـتوري  ا وهنا يعترب فراغ   . مل ينظم اآلثار الناجتة عن هذه احلالة       ، وبالتايل ، جملس الشيوخ  لرئيس

 يف  ،وجب على املؤسس الدستوري تداره من أجل ضمان دميومة الدولة ومؤسساا الدسـتورية            

 وإذا كانت أحكام الدستور حددت اآلثار املترتبة على شـغور           .حال وقوع تزامن شغور املنصبني    

الرئيس واملتمثلة يف تويل رئيس جملس األمة أو رئيس الس الدستوري الرئاسة بالنيابة، فما    منصب  

  هي اآلثار املترتبة عن حصول مانع لرئيس الدولة بالنيابة؟

هل . النيابةب من الدستور كيفية تويل رئيس جملس األمة لرئاسة الدولة           88ومل توضح املادة      

در عن الربملان أو أنه مبجرد إثبات الشغور يتوىل رئيس جملس األمة             اإلعالن الصا  لىيتم ذلك بناء ع   

 الس املتعلق بتنظيم   02/ 99العضوي  القانون  ما مل يوضحه   هذا . بقوة القانون رئاسة الدولة
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 إذ اكتفى يف    ،الشعيب الوطين وجملس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبني احلكومة          

 بتحديد  "الربملان املنعقد بغرفتيه اتمعيتني معا    " الواردتني يف الفصل اخلامس بعنوان       99 و   98املادة  

  1.كيفية انعقاد الربملان برئاسة رئيس جملس األمة وبطلب منه

  حصول مانع لرئيس الدولة بالنيابة: الفرع الثاين   

ارسة رئيس جملـس األمـة       املدة اليت يتم خالهلا مم      اجلزائري  من الدستور  88حددت املادة     

هذه املدة أن يستقيل رئيس       يوم، غري أنه ميكن خالل     60لسلطات رئيس اجلمهورية بالنيابة وهي      

 ،الدولة بالنيابة أو حيصل له مانع مؤقت أو ائي يؤدي إىل إعالن استقالته وجوبا بقوة القـانون                

، فأحكـام   ة ما بني دوريت الربملان     إشكاالت عديدة خاص   ريوبالتايل انقطاع مدة النيابة، هذا ما يث      

جنده حيدد احلـاالت    حيث   النظام الداخلي لس األمة مل تبني الوضع القانوين لرئيس جملس األمة          

اليت تؤدي إىل شغور رئاسة جملس األمة واملتمثلة يف االستقالة أو العجز أو الوفاة أو التنـايف دون                  

ب رئيس جملس األمة شاغرا يستوجب انتخاب رئيس        حتديد حاالت التنايف اليت مبوجبها يعترب منص      

 من النظام الداخلي لس األمة حيث أن هذا النظام مل يدرج            11جملس أمة جديد طبقا لنص املادة       

ويبني املركز القانوين لرئيس جملس األمة الذي يتوىل رئاسة الدولة بالنيابة، هل يـستعيد منـصبه                

وهل يعترب تويل رئاسة    . أنه ال حيق له الترشح لرئاسة اجلمهورية      األصلي بعد انتهاء مدة النيابة علما       

   الفقرة 88فبالرجوع إىل أحكام املادة  . التنايف توجب استخالفه من حاالت   حالة  الدولة بالنيابة

                                                 
 بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس األمة يرأس البرلمان المنعقد :" 02-99 من القانون العضوي 99تنص المادة  1

 ." 5، 3، 2 الفقرات 88في الحاالت المنصوص عليها في المادة 
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 جند أن املؤسس الدستوري نظم احلالة املتعلق بشغور منصب رئيس اجلمهورية واقتراـا              ،األخرية

.  جملس األمة ونص على تويل رئيس الس الدستوري النيابة يف هذه احلالـة       بشغور منصب رئيس  

لكن ما يفهم من روح املادة هو تزامن وقوع احلالتني أو حصول املانع لرئيس جملس األمـة قبـل                

 ومنه ميكن طرح التساؤل حول من يتوىل رئاسة الدولة بعد حصول املانع لرئيس       ،رئيس اجلمهورية 

 يف س الدولة بالنيابةيأن الدستور مل حيدد كيفية استخالف رئو خاصة  ، فترة النيابة  جملس األمة أثناء  

  .هذه احلالة

نفس الوضعية جندها يف أحكام الدستور املوريتاين حيث مل يتوقـع املؤسـس الدسـتوري                 

إمكانية حصول مانع ائي لرئيس الدولة بالنيابة أو اسـتقالته ومل يـنظم اإلجـراءات اخلاصـة                 

  .فه وهو ما قد يؤدي إىل تعطيل شؤون الدولةباستخال

وباملوازاة مع تولية إحدى رؤساء الغرفتني نيابة رئاسة الدولة يف حالة الشغور قيد املؤسـس             

  .الدستوري صالحيات القائم بالنيابة حسب دستور كل دولة

إذا كان شغور منصب الرئيس يترتب عنه تويل رئاسة الدولة مـن قبـل رئـيس الـس                

توري أو رئيس جملس األمة فإن التساؤل الذي يطرح يتمثل يف الصالحيات اليت يتمتـع ـا            الدس

 .رئيس الدولة بالنيابة
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   بالنيابة صالحيات رئيس الدولةتقييد: املطلب الثاين

يضطلع رئيس الدولة بالنيابة يف اجلزائر بالعديد من الصالحيات سواء يف الظروف العادية أو                

 إال بتوافر شـروط     ، يف هذه احلالة األخرية    ، إال أن تلك السلطات ال ميارسها      .ستثنائيةالظروف اال 

  .تتمثل يف موافقة الربملان املنعقد بغرفتيه بعد استشارة الس الدستوري والس األعلى لألمن

ا يف ضمان مبدأ اسـتمرارية الدولـة        ااختصاصات رئيس الدولة يف هذه احلالة مربر      جتد  و  

 الرئيس األعلى للسلطة التنفيذية والساهر على حسن سري         ،ويض فراغ منصب رئيس اجلمهورية    وتع

 1.املؤسسات الدستورية

 مـن   90واملالحظ أن حتديد صالحيات رئيس الدولة جاء بصفة سلبية طبقا ألحكاماملادة              

 رئـيس   وبالتايل فإن ما خيرج عن جمال هذه املادة فهو من اختـصاص         ،1996التعديل الدستوري   

الدولة بالنيابة طبقا لنفس الشروط املطبقة لرئيس اجلمهورية خالل ممارساته لسلطاته أثناء سـريان              

  2.العهدة الرئاسية

                                                 
1 (M) DEVILIER, Op. Cit.,  P. 119. 

            ال يمكن أن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع :  من الدستور على ما يلي90تنص المادة  2

  .رية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامهلرئيس الجمهو

 أحد أعضائها حينئذيستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهورية ويمارس وظيفة رئيس الحكومة 

  .الذي يعينه رئيس الدولة

، تطبيق 89 و 88يوما المنصوص عليهما في المادتين ) 60(يوما و الستين ) 45(ال يمكن في فترة الخمسة واألربعين 

 و 174 و 137 و 136 و 129 و 124 و 79، والمواد 77 من المادة 8 و 7األحكام المنصوص عليها في الفقرتين 

  . من الدستور177 و 176

افقة البرلمان  من الدستور إال بمو97 و 95 و 94 و 93 و 91ال يمكن خالل هاتين الفترتين تطبيق أحكام المواد 

 .المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس األعلى لألمن
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  صالحيات رئيس الدولة يف الظروف العاديةحدود : الفرع األول

خول املؤسس الدستوري لرئيس الدولة جمموعة من الصالحيات اخلاصة لـضمان الـسري               

ؤون الدولة أثناء مرحلة النيابة ميكن تقسيمها إىل صالحيات باعتباره رئـيس للـسلطة              العادي لش 

  .التنفيذية باإلضافة إىل قيادته شؤون الدفاع واخلارجية

  )رئيس السلطة التنفيذية(صالحيات رئيس الدولة : أوال      

صالحيات اليت  يضطلع رئيس الدولة بالنيابة على غرار رئيس اجلمهورية يف احلالة العادية بال             

ت الالحقة  تضمن استمرار وظيفة الدولة ومؤسساا ومنها سلطة التنظيم والتعيني وإدارة اإلجراءا          

  .للمصادقة على القانون

   السلطة التنظيمية ـ1    

وهي السلطة اليت تشمل اال الذي خيرج عن اختصاص املشرع، فيعود لـرئيس الدولـة                 

 1996 مـن دسـتور      125وقد نصت املـادة     . ئيس احلكومة وجمال تنفيذ القوانني الذي يعود لر     

 حيث تصاعد   ،"ميارس رئيس اجلمهورية السلطة التنظيمية يف املسائل غري املخصصة للقانون         :"على

، خاصة إثر استخدام أسلوب حتديد اال التـشريعي         ةتدخل احلكومة يف تنظيم العالقات املختلف     

 بعد  ،فقد كان الربملان  . واجهة األزمات اليت تعرض هلا    الذي ينشط فيه الربملان بسبب قصوره عن م       

 يسن القـوانني    ،هو املعرب عن إرادة الشعب لوحده دون منازع       يف أوربا،   أن أطيح باحلكم املطلق     

 ، وهذه السلطة ختتلف عن التفـويض التـشريعي        .وما على السلطة التنفيذية إال أن تتوىل تنفيذها       

 األزمات  ومواجهة  برناجمها  لتنفيذ   تسهيال ،احلكومة أن   بوردوالفرنسي  يرى العالمة  حيث 
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 ومن مت فإنه    ، التشريع عن طريق األوامر     هي  تطلب من الربملان تفويضها يف جماالت معينة       ،املختلفة

 من الدستور الفرنسي فال     38ال جيوز للربملان أن يفوض احلكومة من تلقاء نفسه يف اللجوء للمادة             

ن تعديل ما يقدم إليه من نصوص قانون التفويض الذي تقترحه احلكومة، يف حـني               يستطيع الربملا 

  .تكون سلطة رئيس اجلمهورية التنظيمية مستمدة من الدستور مباشرة بدون تفويض من الربملان

 إىل حاالت   باإلضافة123 و 122 حاالت تدخل الربملان يف املادة     1996وقد حصر دستور      

ا خيرج من نطاق التشريع فهو يدخل يف جمال التنظيم، ورئيس اجلمهوريـة            وبالتايل فإن م   1.أخرى

 مصدرها الدستور نفسه، هلذا يسمى اـال        ،يف هذه الوضعية ميارس السلطة املستقلة غري مشتقة       

الذي حيتفظ به رئيس اجلمهورية باال التنظيمي املستقل والسلطة اليت ميارسها بالسلطة التنظيمية             

  2.املستقلة

 ذات  ،ولكون القرارات اليت يتخذها رئيس اجلمهورية لتنظيم املسائل غري املخصصة للقانون            

 فقد خول املؤسس الدستوري الرئيس بالنيابة ممارسة السلطة التنظيمية وذلك ضـمانا        ،أمهية كبرية 

  .لتطبيق السياسية العامة

  

                                                 
 مجاال تتدخل بموجبه 30 المجال المخصص للسلطة التشريعية وحصرها في 122 في المادة 1996تضمن دستور  1

 حددت 123 أما المادة 1989 دستور  مجال في26هذه السلطة عن طريق إصدار قوانين لتنظيمها بعد أن كان 

 . مجاالت7المجاالت التي تشرع فيها السلطة التشريعية بموجب قوانين عضوية وعددها 
 125تختلف السلطة التنظيمية المخولة لرئيس الجمهورية عن المجال التنظيمي المخول لرئيس الحكومة بموجب المادة  2

 .يق القوانين التي أصدرها البرلمان أو الرئيسمن الدستور، هذا األخير تتمثل مهمته في تطب

 

 

85 

 



 

   نـة التعييـسلط  ـ2  

 ولضمان  ،نظيم من اختصاصات رئيس اجلمهورية    ملا كانت مهمة تنفيذ القوانني وسلطة الت        

تنفيذ السياسة العامة والربنامج احلكومي الذي صادق عليه الس الشعيب الوطين وجملس األمة أثناء              

 فإنه بالنتيجة ختول لرئيس الدولة بالنيابة سلطة التعيني اليت متكنه من القيـام ـذه                ،مرحلة النيابة 

 لرئيس اجلمهورية سلطات واسعة يف جمال التعـيني يف خمتلـف            1996وقد خول دستور    . املهمة

فيعني رئيس الدولة املوظفني املدنيني والعسكريني ورؤساء املؤسسات        . الوظائف املدنية والعسكرية  

ويعني سفراء اجلمهورية واملبعـوثني     ) الس الدستوري، احملكمة العليا، جملس الدولة     (الدستورية  

  .ي مهامهمفوق العادة للخارج وينه

  إدارة رئيس الدولة لإلجراءات الالحقة للمصادقة على القانون   ـ 3

لدخول القانون حيز التنفيذ، جيب استيفاء بعض اإلجراءات املهمة، أي ضرورة خـضوع               

وملا كان رئيس اجلمهورية يلعـب دورا       . القانون إلجرائي اإلصدار والنشر املوكلني لرئيس الدولة      

متالكه حق اإلصدار والنشر الذي مبوجبه يدخل القانون        ال  نظرا ملية التشريعية مهما وحموريا يف الع   

 مـن الدسـتور، صـالحية إدارة        90حيز التنفيذ، فقد أسند املؤسس الدستوري، طبقا للمـادة          

اإلجراءات الالحقة للمصادقة على القانون لرئيس الدولة، ضمانا الستمرار العمل التشريعي وعدم            

  .نية طوال مدة النيابةشل احلياة الربملا

 أول خطوة تقوم     Haurioوعلى قول العميد    . لتشريعلفاإلصدار، هو مبثابة شهادة ميالد        

 به تثبت وجوده، أي إعالن بإمتام إجراءات إقراره  تنفيذ القانون  عندما تبدأ   السلطة التنفيذية  ا
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 احلكومة بتنفيذيه كقانون من قـوانني       صبح قانونا ائيا، كما يتضمن أمرا إىل      ليمن طرف الربملان    

   1.الدولة النافذة

 يقصد ـا  . دف لتكريس اإلجراءات التشريعية السابقة ،أما النشر، فهو جمرد عملية مادية       

إخطار اجلمهور بنفاذ القانون يف تاريخ حمدد، أي إبالغ إىل الكافة وإعالمهـم بأحكـام هـذا                 

قب إجراء النشر، يدخل القانون حيز النفاذ للجزائر العاصمة         وع. التشريع، إذ ال تكليف إال مبعلوم     

أما يف املناطق األخرى، فيكون بعد مضي   . بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية         

 1996 وقد نص الدستور اجلزائري لسنة       2.يوم كامل من تاريخ وصول اجلريدة الرمسية ملقر الدائرة        

 . التقليدية ه وهي من اختصاصات   ،طة رئيس اجلمهورية يف إصدار القانون      منه على سل   126يف املادة   

ولضمان تنظيم خمتلف العالقات والظواهر داخل اتمع واستمرار اإلجراءات املختلفة من أجـل             

 سـلطة   ، بصورة سلبية  ، من الدستور اجلزائري   90 تضمنت املادة    ،اكتمال القانون وترتيب آثاره   

 ، لرئيس اجلمهوريـة   ة حيث ميارسها حسب نفس الشروط املقرر      ،قواننيرئيس الدولة يف إصدار ال    

  . وبالتايل يكون هناك استمرار العمل التشريعي

كذلك ميلك رئيس الدولة بالنيابة حق طلب إجراء مداولة ثانية لقانون متت املصادقة عليـه                 

ق االعتراض التـوقيفي     تشري إىل ح   1996 من دستور    127والقراءة األولية للمادة    . من قبل الربملان  

وليس املطلق، حبيث إذا مل يقم رئيس الدولة برد القانون إىل الربملان خالل أجل ثالثـني                ) النسيب(

                                                 
 الجزء الثالث، ديوان المطبوعات السلطات الثالث،: الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري. أوصديق فوزي 1

 . 129، ص 2004الجامعية، الجزائر، 
 .  من القانون المدني4أنظر المادة  2
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يوما من إقراره من طرف الربملان فإن هذا يعد تنازال عن استعمال حق االعتراض، مما جيعل القانون       

 )2\3( ثلثـي     شرط حيازته أغلبية   والنص حمل االعتراض يبقى معلقا حلني حتقق      . جاهزا لإلصدار 

 أصوات أعضاء   )3\4(  ثالثة أرباع  أصوات نواب الس الشعيب الوطين، باإلضافة طبعا إىل أغلبية        

  1.جملس األمة

  رئاسة جملس الوزراء  ـ4  

يعد جملس الوزراء جهاز التقرير واملداولة واملناقشة الذي يتم يف إطاره دراسة خمتلف املسائل                

عرض  فإن جملس الوزراء الذي يرأسه رئيس اجلمهورية ي        1996 فمن خالل دستور     2.مةاليت م األ  

يضبط رئـيس احلكومـة     "  تنص على    02 فقرة   79فاملادة  . عليه برنامج احلكومة من قبل رئيسها     

لكل من رئيس احلكومـة     : "  على 119وتنص املادة   " برنامج حكومته ويعرضه يف جملس الوزراء     

تعرض .  نائبا 20 بالقوانني وتكون اقتراحات القوانني قابلة للمناقشة إذا قدمها          والنواب حق املبادرة  

مشاريع القوانني على جملس الوزراء بعد األخذ برأي جملس الدولة مث يودعها رئـيس احلكومـة                

 على التعيينات اليت يقوم ـا رئـيس         78/3وكذلك تنص املادة    ." مكتب الس الشعيب الوطين   

 فضمانا الستمرارية الدولة وتنفيذ السياسة العامة للحكومة وأمهيـة          .لس الوزراء اجلمهورية يف جم  

 لـرئيس الدولـة     ، خالل مدة النيابة   ، خولت أحكام الدستور   ،القرارات املتخذة يف جملس الوزراء    

  .   رئاسة جملس الوزراء باعتباره اإلطار العام الذي تتخذ فيه القرارات األساسية

                                                 
يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة " : على ما يلي 1996دستوري لسنة  من التعديل ال127 تنص المادة  1

  . "ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون ثالثين يوم الموالية لتاريخ إقراره
  ."يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء" : على 4 فقرة 1996 من التعديل الدستوري لسنة 77تنص المادة  2
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   الوطين والشؤون اخلارجيةقيادة الدفاع: ثانيا  

رئيس الدولة هو القائد األعلى للقوات املسلحة ويتوىل مسؤولية الدفاع الـوطين، يتـرأس                

وهو الـذي   . ، ويف سبيل ذلك يتوىل التعيني يف الوظائف العسكرية دون قيد           لألمن الس األعلى 

د وسالمتها الترابية بنفس    يعلن احلرب ويوقع اتفاقيات اهلدنة، كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البال          

  1.الشروط املطبقة على رئيس اجلمهورية

  

 ،أما يف جمال الشؤون اخلارجية، فرئيس الدولة، يقرر السياسة اخلارجية لألمـة ويوجههـا               

وبذلك فهو يعني سفراء اجلمهورية واملبعوثني فوق العادة إىل اخلارج وينـهي مهـامهم ويـربم                

تحالف واالحتاد واملعاهدات املتعلقـة حبـدود الدولـة وقـانون           املعاهدات الدولية ومعاهدات ال   

  2.األشخاص واملعاهدات اليت تترتب عليها نفقات غري واردة يف ميزانية الدولة

  

 نستنتج أن علة حتديد صالحيات رئيس الدولة أثناء مدة النيابة هو منع رئـيس               ،ويف األخري   

لشعبية من استغالل سلطاته وإصدار قرارات هامة       جملس األمة احلائز على الشرعية الدستورية دون ا       

 حيث خول له الدستور الصالحيات والسلطات املرتبطة بتصريف الشؤون العامة           ،يف هذه املرحلة  

   الثانية، يف نيابته)   POHER Alain  (بالنيابة الفرنسي   رئيس الدولة  كما حدث مع. يف الدولة

  

                                                 
 .1996 من التعديل الدستوري لسنة 77لمادة  أنظر ا 1
 .1996 من دستور 79 والمادة 78 والمادة 77أنظر المادة  2
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باملـصادقة علـى االتفاقيـة    كان مطالبا  عندما ،1972 عام (Georges Pompidou)بعد وفاة 

    1.األوربية حلقوق اإلنسان

باإلضافة إىل ممارسة رئيس الدولة بالنيابة بعض صالحيات رئيس اجلمهورية يف الظـروف               

العادية، خول املؤسس الدستوري لرئيس الدولة ممارسة السلطات االستثنائية مـع تقييـد ذلـك               

  .بشروط خاصة

  

  ضوابط ممارسة رئيس الدولة للسلطات االستثنائية: ثاين الالفرع    

رئـيس الـس     رئيس جملس األمة أو   (نيابة  القد يعترض الدولة ظروف خاصة يف مرحلة          

 تؤدي إىل قصور القواعد القانونية العادية عن محاية النظام واألمن العام، وهذا ما يدفع               )الدستوري

وحاالت الـضرورة،   . قواعد واللجوء إىل تدابري استثنائية    السلطات العامة إىل وقف العمل بتلك ال      

 أن نظرية   سامي مجال الدين  يطلقها أغلب الفقهاء مرافقة للظروف االستثنائية، حيث يرى األستاذ          

ويقول أن الضرورة أو  وجدي ثابت غابريال     ويوافقه األستاذ    2الضرورة أساس السلطة االستثنائية،   

  3.اا مصدرا للسلطات الالزمة ملواجهة األزماتالظروف االستثنائية تشكل يف ذ

وباستقراء نصوص التعديل الدستوري، جند أن رئيس اجلمهورية يتمتع بـسلطة تقديريـة               

 متكنه من حرية التصرف من عدمه، أي اختاذ كل التدابري اليت يراها مناسبة لتلك األوضاع                ،واسعة
                                                 

1 Michel LASCOMBE. Le droit constitutionnel de la Vème république. 9ème édition, HARMATAN, 

Paris, 2005, P. 43. 

 .123  ص،1982منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  .الرقابة على أعمال اإلدارةسامي جما ل الدين،  2
  ص ،1988 ، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،السلطات االستثنائية لرئيس الجمهوريةوجدي ثابت غابريال،  3

24. 
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 يف احلالة   124تشريع بأوامر استنادا للمادة      ختويل رئيس اجلمهورية حق ال     يوأهم هذه السلطات ه   

ونظرا ألمهية هذه السلطات يف مواجهة الظروف غري العاديـة          . 93االستثنائية املذكورة يف املادة     

 يف مرحلـة النيابـة      ،واحلفاظ على النظام العام، خول املؤسس الدستوري اجلزائري لرئيس الدولة         

 لكن قيد ذلك بشروط تتمثل يف موافقة الربملان         .ب الوضع  اختاذ كل التدابري الالزمة الستتبا     ،سلطة

يف حني، نص املؤسس الدستوري     . بغرفتيه بعد استشارة الس الدستوري والس األعلى لألمن       

املوريتاين على حق رئيس الدولة بالنيابة يف ممارسة السلطات االستثنائية بدون شروط خاصـة ويف              

تونسي على الرئيس بالنيابة ممارسة سلطات اختـاذ التـدابري يف           املقابل حظر املؤسس الدستوري ال    

  .الظروف غري العادية

  الشروط املوضوعية: أوال  

ملمارسة الصالحيات والسلطات االستثنائية املخولة لرئيس اجلمهورية مبوجب الدسـتور يف             

 اختاذ التـدابري    من أجل ضمان احلفاظ على النظام العام وأمن الدولة مبوجب         ،  احلاالت االستثنائية 

 علـى غـرار رئـيس       ، جيب على رئيس الدولة بالنيابـة      ،واإلجراءات يف جمال الضبط اإلداري    

 أن يتقيد بالشروط املوضوعية اليت توجب اللجوء إىل كل حالة استثنائية يف ممارسـته               ،اجلمهورية

خلاصة بكـل   ا95 و 93 و   91هلذه السلطات طبقا للشروط اليت حددها الدستور يف أحكام املواد           

  . حالة
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   حالة الطوارئ واحلصار يف ـ1

 حاليت الطـوارئ واحلـصار   1996 من الدستور اجلزائري لسنة   91 املادة   تضمنت    

  1. إقرارمهاشروطحددت و

 ،ففيما خيص الشروط املوضوعية، فهي تتمثل يف شرط الضرورة امللحة وحتديد املدة         

ة، فيبقى التساؤل مطروحا حول املقصود بالضرورة       وقد جاء نص املادة مقتضبا وتنقصه الدق      

  .امللحة ومعايريها

فحالـة  . وحاليت الطوارئ واحلصار ختتلفان من حيث أسباما ودرجة خطورما        

الطوارئ هي أول درجة يف الظروف االستثنائية من حيث اخلطورة، وهي مرحلة وسط بني              

ة من حالة الطوارئ اليت تعلن يف حالة        األوضاع العادية وحالة احلصار اليت تعترب أشد خطور       

اخلطر املهدد للنظام العام والناتج عادة عن احلوادث اليت تأخذ حبسب طبيعتـها وصـف               

الكوارث أو النكبات العامة كالفيضانات والزالزل وسائر األخطار الطبيعية األخرى، أمـا            

بيـة والتمـردات    حالة احلصار فهي غالبا ذات صلة باألعمال املسلحة واألعمـال التخري          

  2.العسكرية وتتميز بنقل صالحيات السلطات املدنية إىل السلطات العسكرية

  

                                                 
يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة :  على أن 1996 من التعديل الدستوري لسنة 91تنص المادة  1

طوارئ أو الحصار لمدة معينة وال يمكن تمديد حالة الطوارئ والحصار إال بعد موافقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين ال

  .معا

المجلة الجزائرية للعلوم ، "الحماية القضائية للحريات األساسية في الظروف االستثنائية"  راجع شيهوب مسعود، 2

 .33، 31، ص 1998، 1، رقم 36الجزء  قوق، جامعة الجزائر،كلية الحالقانونية واالقتصادية والسياسية، 
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أما فيما خيص الشرط املوضوعي الثاين، فيتمثل يف تقرير حالة الطوارئ واحلصار ل                  

مدة معينة يكون متديدها مشروطا مبوافقة الربملان املنعقد بغرفتيه معا ضمانا حلماية احلقـوق            

واجلماعية وحالة الطوارئ هي املرحلة األوىل اليت تواجه ا السلطة التنفيذيـة الظـروف              الفردية  

األمنية واليت ترى فيها خطرا عليها وعلى مؤسسات الدولة ككل وأفرادها وهي حالة أخف مـن                

  1.حالة احلصار

  

   احلالة االستثنائية وحالة احلرب يف ـ2

 فإن الشروط املوضوعية لتطبيق     1996وري لعام    من التعديل الدست   93بالرجوع إىل املادة        

  2:احلالة االستثنائية هي

  أن يكون هناك خطر مهدد للبالد؛ـ   

 أن يكون اخلطر داهم وشيك الوقوع؛ـ   

 .أن يصيب اخلطر املؤسسات الدستورية أو استقالل الدولة وسالمة ترااـ   

بأنه وجدي ثابت غابريال      املقصود باخلطر، وقد عرفه األستاذ     93 تتضمن املادة    مل    

كل حال واقعية تنذر بضرر يصيب مصاحل حيوية فيهددها بالزوال واالنتقاص فقد يكـون              

                                                 
الحقوق والعلوم واإلدارية، جامعة الجزائر،   كلية ماجستير،مذكرة، "آثار حالة الطوارئ "  أنظر فتحي الشماخي،  1

1998.  

 بخطر ة مهددالدولةنت يقرر رئيس الجمهورية الحالة االستثنائية إذا كا: 1996 من التعديل الدستوري 93تنص المادة  2

 .داهم يوشك أن يصب مؤسساتها الدستورية أو استقاللها أو سالمة ترابها
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اخلطر داخليا أو خارجيا، أما عبارة اخلطر الداهم فهي عبارة غري دقيقة، هذا ما جيعل األمر                

  1. وتونسخاضعا للسلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية، هذه احلالة تنطبق على موريتانيا

 من بني الظروف الغري عادية وأسباب إعـالن         اأما حالة احلرب، فهي األشد خطر         

حالة احلرب واضحة مقارنة مع باقي احلاالت األخرى غري العادية، إذ ال يكفي أن تكـون                

البالد مهددة خلطر داهم، بل يشترط أن يكون العدوان فعليا، أي وقع أو علـى وشـك                 

  2.ه الترتيبات املالئمة مليثاق األمم املتحدةالوقوع، حسب ما نصت علي

وسلطات رئيس الدولة واسعة يف حالة احلرب، فليس هنـاك ضـوابط ملمارسـة           

 من التعديل 96السلطات االستثنائية إال تلك الشروط الالزمة لتطبيق احلالة خاصة وأن املادة 

ئيس الدولة مجيـع     تنص صراحة على وقف العمل بالدستور وتويل ر        1996الدستوري لعام   

  3.السلطات حسب نفس الشروط اليت تسري على رئيس اجلمهورية

                                                 
 .1959 من دستور الجمهورية التونسية 46 والفصل 2006 من دستور موريتانيا 39أنظر المادة  1

2 L'article 51 de la charte des nations unies stipule que " aucune disposition de la prise en charge 
ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense individuel ou collectif dans le cas où un 
membre des nations unies est l'objet d'une agression armée jusqu'à ce que le conseil de sécurité 
ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationale, les mesures 
prises par les membres dans l'exercice de ce droit de  légitime défense sont immédiatement 
portées a la connaissance du conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir 
qu'a le conseil en vertu de la présente charte et d'agir à tout moment de la manière qu'il juge 
nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. 
 

جمهوريـة  يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس ال       :"  على ما يلي     1996 من دستور    96تنص المادة    3

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له يخول رئيس مجلـس األمـة                   . جميع السلطات 

باعتباره رئيسا للدولة كل الصالحيات التي تستوجبها حالة الحرب حسب نفس الشروط التـي تـسري علـى رئـيس                    

جلس األمة، يتولى رئيس المجلس الدستوري وظـائف        في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة م       . الجمهورية

 .رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا
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  الشروط الشكلية: ثانيا

 الشروط  1996من دستور اجلزائري لعام      90املادة   الفقرة األخرية من     لقد تضمنت     

فإذا كانـت   . االستثنائيةالشكلية اخلاصة مبمارسة رئيس الدولة لصالحياته يف الظروف غري          

املوضوعية الواجب احترامها من قبل رئيس الدولة هي نفس الشروط املطبقة على            الشروط  

رئيس اجلمهورية، فإن الشروط الشكلية اخلاصة بتطبيق احلاالت االستثنائية ختتلف بينـهما            

ريات فيما يتعلق حب  اليت تتسم ا هذه اإلجراءات      لألمهية  ونظرا  . الختالف مركزمها القانوين  

ة املعلنة، فقد قيد املؤسس الدستوري صالحيات وسلطات رئيس الدولة          األفراد حسب احلال  

يف احلالة االستثنائية املمكن وقوعها خالل هذه مرحلة النيابة وذلك باشتراط موافقة ممثلـي              

  .الشعب باعتبار أن السلطة التشريعية متارس عملية الضبط التشريعي

  

  موافقة الربملان  ـ1  

ادية أين تكون استشارة رئيس الس الـشعيب الـوطين          على العكس من احلالة الع        

 املتعلقة  96،  95،  94،  93  أثناء تطبيق املواد   ،ورئيس جملس األمة من طرف رئيس اجلمهورية      

 جمرد إجراء شكلي ال يترتب عنه إلزامية األخذ به، فإنه أثنـاء مـدة               ،بالظروف االستثنائية 

 الطوارئ واحلصار أو إعالن احلالة االستثنائية       حالةإقرار  النيابة جيب على رئيس الدولة قبل       

 أغلبية   احلالة  ، ومل يشترط املؤسس الدستور يف هذهموافقة الربملان بغرفتيه أو حالة احلرب 
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 وبالتايل فـدور    ، فاألصل أن تكون أغلبية مطلقة     1 حيث مل حيدد طبيعة هذه األغلبية،      معينة،

الستشارة، وإمنا يتعدى ذلك مبنحه سـلطات تقديريـة         الربملان ال يقتصر على جمرد تقدمي ا      

 .واسعة يف هذه احلاالت من أجل توجيه رئيس الدولة وترشيد قراراته

ويرجع اشتراط  .  الشعبية لإلرادة على أمهية دور الربملان كممثل أصيل        اوهذا تأكيد     

، سواء   هذه احلاالت   يف املوافقة الصرحية للربملان يف مرحلة النيابة خلطورة اإلجراءات املتخذة        

  .على السري العادي للمؤسسات أو على حقوق األفراد وحريام

  

  استشارة الس األعلى لألمن  ـ 2  

 فإنه  ،لرئيس اجلمهورية  باعتباره اجلهاز املؤهل لتقدمي االستشارة العسكرية واحلربية          

 يعد مهما جـدا يف      يكون كذلك بالنسبة لرئيس الدولة، فاالستماع إليه يف مثل هذه احلالة          

رورية لتقرير  ض واستشارة الس األعلى لألمن يعد من الشروط ال        .ترشيد قرار رئيس الدولة   

حالة الطوارئ واحلصار واحلالة االستثنائية وحالة احلرب، فهو ملزم باالستماع إىل الـس             

ر املترتبـة   رغم أنه رئيسه والذي يسمح بتقدمي تقارير للمالبسات والظروف والنتائج واآلثا          

 إال أنه يصعب من     ، وإن كان من الناحية الدستورية ليس ملزما برأي هذه اهليئة          .على ذلك 

  2.الناحية العملية خمالفة هذا الرأي خاصة إذا كان بإمجاع األعضاء

                                                 
يجتمع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا بناء على استدعاء  :" 02 ـ 99 من القانون العضوي 98تنص المادة  1

يابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص عليها وباستدعاء من رئيس الدولة بالن... من رئيس الجمهورية في الحاالت 

 ."4 فقرة 90في المادة 
 .277-276 ص النظام السياسي الجزائري، مرجع سابق، . سعيد بوالشعير 2
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  استشارة الس الدستوري  ـ3  

التـايل  بباعتبار الس الدستوري هو اهليئة املكلفة بالسهر على احترام الدستور و              

ونظرا ملكانته الدستورية فإن استشارته تكون ذات أمهية          األساسية، محاية احلقوق واحلريات  

  .على الرغم من كوا استشارة شكليةخاصة، 

فإذا كانت موافقة الربملان تعترب إجراء جوهري لتقرير حالة احلـصار والطـوارئ                 

 الدستوري تعد قيدا شـكليا علـى        واحلالة االستثنائية وحالة احلرب، فإن استشارة الس      

 وبالتايل فآراء الس الدستوري هي جمرد آراء استـشارية بـسيطة ال             ،سلطة رئيس الدولة  

   .ترقى إىل درجة إلزام رئيس الدولة األخذ ا

 جند أن أحكامها نظمت خمتلف الضوابط       1996 من دستور    90بالرجوع إىل املادة        

 هل يتقيـد    ،يس الدولة بالنيابة التقيد ا، لكننا نتساءل      والشروط الشكلية اليت جيب على رئ     

بالـشروط الـشكلية    ) رئيس جملس األمة، رئيس الس الدستوري     (رئيس الدولة بالنيابة    

 أم أنه ملزم باإلضافة إىل ذلك بالشروط اخلاصة الواردة يف كل حالـة              ،90الواردة يف املادة    

ارة رئيس احلكومة أثناء تقرير حالـة الطـوارئ         من احلاالت غري العادية واملتمثلة يف استش      

 وكذلك االستماع إىل جملس الوزراء يف حالة تقرير احلالة االستثنائية واجتمـاع             ،واحلصار

  .جملس الوزراء عند إعالن رئيس الدولة حالة احلرب

 نستنتج أن قيود تطبيق هذه املادة تنطبق على         ،90ومن خالل استقرائنا لنص املادة          

 لرئيس   ملزمة  الواردة يف كل حالة على حدا فهي دولة بالنيابة يف حني أن الشروطرئيس ال
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اجلمهورية أثناء تقريره هلذه احلاالت، وبالتايل فرئيس الدولة بالنيابة يتقيد بالشروط الواردة            

 اآلثار املترتبة عن إعالن حالة الشغور فيما خيـص          ا تتضمن  باعتبار أن أحكامه   90يف املادة   

ختصاصات وصالحيات رئيس الدولة بالنيابة والشروط الواجب توافرها ملمارسـة هـذه            ا

  .السلطات يف الظروف االستثنائية

إذا كانت أحكام الدستور خولت لرئيس الدولة بالنيابة ممارسـة صـالحيات يف                 

 الظروف العادية وأخرى يف الظروف االستثنائية بالشروط السابقة الذكر، فإا يف املقابـل            

  .حظرت عليه ممارسة بعض الصالحيات

  

 

  املهام اليت ال جيوز لرئيس الدولة ممارستها: الفرع الثالث

 بعض الصالحيات الضرورية لضمان      بالنيابة لقد تضمنت معظم الدساتري منح رئيس الدولة      

 استقرار مؤسسات الدولة واحلفاظ على النظام العام، إال أنه ويف املقابل نصت على عدم إمكانيـة               

ممارسة رئيس الدولة لبعض السلطات وإن اختلف املؤسس الدستوري يف كل دولة حسب النظام              

  . السياسي والظروف اخلاصة ا يف تقييد جمال تدخل رئيس الدولة

ففي اجلزائر ال جيوز لرئيس الدولة إقالة أو تعديل احلكومة إىل أن ينتخب رئيس اجلمهورية               

مصادقة الربملان على ملتمس الرقابة أثناء تقـدمي بيـان          (ة لوم    حىت ولو تعرضت إىل الئح     ،اجلديد

أو عدم التصويت بالثقة على الالئحة اليت يقدمها رئـيس احلكومـة إىل             ) السياسة العامة السنوي  

  الوطنية أو إصدار عفو   استفتاء الشعب يف القضايا ذات األمهية  أو يلجأ إىل الس الشعيب الوطين
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كذلك تعيني أعضاء احلكومة أو مناقشة برنـامج احلكومـة يف           وات أو استبداهلا    وختفيض العقوب 

جملس الوزراء أو حل الس الشعيب الوطين وإجراء انتخابات تشريعية قبل أواا وبالتايل ال ميارس               

 كما ال ميكن لرئيس الدولة      .رئيس الدولة بالنيابة الصالحيات التحكيمية املخولة لرئيس اجلمهورية       

 يوم أن يشرع بأوامر يف حالة شغور الس الشعيب الوطين أو بني دوريت الربملان أو                60ل فترة   خال

يف احلالة االستثنائية أو إصدار العفو واستبدال العقوبات، وهي االختصاصات اليت ال جيوز لرئيس              

رحلة سواء   كذلك ال ميكن تعديل الدستور خالل هذه امل        1.اجلمهورية تفويضها يف احلاالت العادية    

عن طريق املبادرة من قبل رئيس الدولة وموافقة الس الشعيب الوطين وجملس األمة بنفس الصيغة               

حسب الشروط نفسها اليت تطبق على نص تشريعي وعرضه على االستفتاء الـشعيب أو إصـدار                

ـ حيعد  و. القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري بعد موافقة ثالثة أرباع أعضائه          ل ير تعـد  ظ

رئيس الدولة بالنيابة هلذه من قبل واستغالل احنراف  منطقي جتنبا ألي     ، أثناء مرحلة النيابة   ،الدستور

املرحلة لتعديل أحكام الدستور رغم اخلالفات الفقهية حول القيمـة القانونيـة لقيـود تعـديل                

    2.الدستور

  

                                                 
 ال يجوز بأي حال من األحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته : "1996 من التعديل الدستوري 87تنص المادة  1

الدستور على طريقة  وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص في تعيين رئيس الحكومة
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 .116-105، ص 2006الوراق للنشر والتوزيع، عمان، دراسة مقارنة، : تعديل الدستور. وأحمد العزي النقشبندي

 

99 



 

ارسة حـق اللجـوء إىل      مكانية رئيس الدولة بالنيابة مم    إويف موريتانيا، فاقتصر على عدم        

. االستفتاء وحل اجلمعية الوطنية وإقالة الوزير األول وأعضاء احلكومة وكذلك تعديل الدسـتور            

ومنه فإن ما خيرج عن جمال هذه الصالحيات يتوىل رئيس الدولة بالنيابة ممارسـتها بـدون أيـة                  

حيات واسعة على غرار رئيس اجلمهورية متكنـه         ومنه نستنتج أن هذا األخري يتمتع بصال       .شروط

من ضمان السري احلسن للدولة ومؤسساا الدستورية على عكس رئـيس الدولـة بالنيابـة يف                

  . سلطاته وصالحياته بشكل كبرييالدستورين اجلزائري والتونسي أين قيد املؤسس الدستور

خذ التدابري االستثنائية املنصوص    أما يف تونس، ال جيوز للقائم مبهام رئيس اجلمهورية أن يت            

.  أو أن حيل جملس النواب أو أن ينهي مهام احلكومة أو اللجوء إىل االسـتفتاء        46عليها يف الفصل    

وعلـى  . وال جيوز خالل املدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقدمي الئحة لوم ضد احلكومـة              

 قلص بشكل كـبري مهـام       ،وري التونسي العكس من اجلزائر وموريتانيا يتضح أن املؤسس الدست       

 القائم بنيابـة رئـيس      منح هذا التقييد هو حرص املؤسس الدستوري على         سبب و ،القائم بالنيابة 

اجلمهورية الصالحيات اليت يقتضيها تصريف الشؤون العامة للدولة دون اخلوض يف األمور اهلامة             

  1.واملصريية

  

                                                 
  ، 2002 منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، تونس، جمهورية الغد األسس واألبعاد،. زهير المظفر 1

 . 93ص 
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ـ ة املانع املؤقت وحالة املانع النـهائي حب        ميز املؤسس الدستوري بني حال     ،ويف فرنسا    ره ظ

 يف حالة املانع املؤقـت      12 و   11ممارسة رئيس الدولة بالنيابة للسلطات املنصوص عليها يف املادة          

  . من الدستور الفرنسي يف حالة املانع النهائي50، 49والسلطات املنصوص عليها يف املواد 

سلطات والصالحيات املذكورة آنفا إىل األمهية وتعود أسباب منع رئيس الدولة من ممارسة ال  

 وكذلك احلفاظ على استقرار النظام واملؤسسات، خاصة أن         ،البالغة اليت تكتسيها هذه السلطات    

من بني وظائف الرئيس اهلامة أنه يسهر على احترام الدستور وميارس دور احلكم بني الـسلطات                

فة إىل ضمان ممارسة األفـراد حلقـوقهم وحريـام          باإلضا. العامة لتأمني السري املنتظم لوظائفها    

والسماح لرئيس الدولة خالل مرحلة املانع من تسيري الشؤون العادية للدولة وتنظـيم انتخابـات               

  .  رئاسية

ونظرا للصالحيات اليت يتمتع ا رئيس الدولة أثناء مرحلة النيابة نطرح مسألة املسؤولية اليت              

  .تقع على عاتقه

  ةـة بالنيابـس الدولـة رئيـمسؤولي: رابعالفرع ال

ختتلف املسؤولية اجلنائية لرئيس الدولة يف الدول ذات احلكم اجلمهوري عـن املـسؤولية              

اجلنائية لرئيس الدولة يف الدول ذات احلكم امللكي، بل أن هذه األخرية ال تعترف أصال مبسؤولية                

 ، شأا شأن األنظمة اجلمهورية    ،ائرويف اجلز .  يف نظرها شخص مقدس ال خيطئ      لك امل ونامللك لك 

مل ينص الدستور على مسؤولية رئيس اجلمهورية السياسية يف مقابل إقـراره مـسؤولية الـرئيس          

  158 حيث نصت املادة ،وهو أول نص تضمن صراحة مسؤولية رئيس اجلمهورية اجلنائية. اجلنائية
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اجلمهورية عن األفعال اليت ميكـن      تؤسس حمكمة عليا للدولة ختتص مبحاكمة رئيس        :" منه على 

 عن اجلنايات واجلنح اليت يرتكباا مبناسـبة تأديتـهما          وصفها باخليانة العظمى ورئيس احلكومة    

وهذا النص املستحدث يعرب عن دولة القانون من خالل وضع جهاز قـضائي جديـد               . "مهامهما

أعلى وأقوى الذي ميثل  س اجلمهورية   مهمته الرقابة القضائية اجلزائية على رئي     ) حمكمة عليا للدولة    (

 وترجع مسؤولية الرئيس إىل سلطته الواسعة اليت ميلكها مبناسبة أدائه ملهامه طبقا             .سلطة يف الدولة  

وملا كانت املهمة الرئاسية ال متارس      . للمبدأ الدستوري القائل حيث توجد السلطة توجد املسؤولية       

ووفاته أ ته بسبب استقال  ،ريق االقتراع العام واملباشر   دائما من قبل رئيس اجلمهورية املنتخب عن ط       

 وتويل رئيس جملس األمـة أو رئـيس الـس           هأو حصول مانع ائي له يؤدي إىل شغور منصب        

السؤال املطروح هو هل الرئيس بالنيابة مسؤول جنائيا        فإن   ،  الدستوري مهام رئاسة الدولة بالنيابة    

 أن مركزه الدستوري أقل شأنا من مركز رئيس اجلمهورية       من الدستور رغم   158طبقا لنص املادة    

  والصالحيات اليت ميارسها أقل من صالحيات رئيس اجلمهورية؟ 

 ال جند أي أحكام تنص على هذه احلالة، فبالتقيد باملعىن احلريف لـنص              ،بالرجوع للدستور 

إذا ارتكب جناية اخليانة  158املادة يبقى رئيس الدولة بالنيابة غري مسؤول جنائيا حسب نص املادة 

 ألن األمر يتعلق بنصوص جزائية قبل كل        ،العظمى أثناء هذه الفترة القصرية اليت حكم فيها الدولة        

 تفسريا ضيقا، واحلل يف هذه احلاالت هو        ، من حيث املبدأ،    وهذه النصوص جيب أن تفسر     ،شيء

ازنة مع مركزه القانوين ونظريه حماكمته أمام حمكمة اجلنايات، كذلك فهو غري مسؤول سياسيا باملو    

  573لقضاء االمتياز يف املادة  اجلزائية عند تنظيمه   قانون اإلجراءات  وقد نص. لرئيس اجلمهورية
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على حماكمة أعضاء احلكومة يف حني أن رئيس الدولة بالنيابة هو رئيس جملس األمة وأحيانا هـو                 

 وهذا فراغ دسـتوري     .احلكومة مبعناها الضيق  رئيس الس الدستوري وكالمها ليسا من أعضاء        

لكن املنطق يقتضي حماكمة رئيس الدولة طبقا لنص املادة         . تداركهوجب على املؤسس الدستوري     

 باعتباره حيوز سلطات واسعة خالل املرحلة االنتقالية ومركزه القانوين يتقارب مـع مركـز             158

تالزم السلطة واملسؤولية، فال ميارس شخص      رئيس اجلمهورية املنتخب من قبل الشعب طبقا ملبدأ         

سلطات معينة بدون أن يسأل عنها، فال سلطة بدون مسؤولية وحيث توجـد الـسلطة توجـد                 

  1.املسؤولية

باإلضافة إىل تولية رئيس جملس األمة أو رئيس الس الدستوري رئاسة الدولـة وتقييـد               

  .ية أثناء مرحلة النيابةصالحياته، أشترط املؤسس الدستوري إجراء انتخابات رئاس

  

  

  إجراء انتخابات رئاسية أثناء مرحلة النيابة: املطلب الثالث

       يترتب عن إعالن حالة الشغور وجوب تنظيم انتخابات رئاسـية خـالل مـدة أقـصاها        

  يوما، غري أن تنظيمها خيتلف من حيث الشروط واإلجراءات عن احلالة العاديـة النتخـاب                60

، أي حالة االنتهاء العادي للعهدة الرئاسية، وذلك بتقليص خمتلف اآلجال املتعلقة            رئيس اجلمهورية 

  باستدعاء اهليئة االنتخابية والترشيح وتاريخ إجراء الدور األول والثاين من االنتخابات من أجل سد 

                                                 
،  مداخلة مشتركة مقدمة في "اإلقرار بالمسؤولية الجنائية الداخلية للرئيس الدولة" ني بن عمار وبوراس عبد القادر، مق 1

قسم العلوم القانونية واإلدارية، جامعة عمار . التعديالت الدستورية في البلدان العربية. إطار فعاليات الملتقى الدولي

 .2008 ماي 6 و5 و 4ثليجي، األغواط،، الجزائر، أيام 
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كام  وهذا ما نظمته أح.حالة الشغور وإعادة السري املنتظم للمؤسسات والسلطات العامة يف الدولة

يف مقابـل   . 97/07  وكرسته أحكام قانون االنتخابات الصادرة باألمر      89/13قانون االنتخابات   

 مل يتضمن قانون االنتخابات التونسي واملوريتاين األحكام واإلجراءات اخلاصة بانتخـاب            ،ذلك

ألمـر   خاصـة وأن ا    ،تداركه ألمهيته البالغة  يستدعي  رئيس اجلمهورية أثناء مرحلة النيابة وهو ما        

  .يتعلق بالشخصية األوىل يف البالد

  ح وإجراءاتهيشروط الترش: رع األولالف  

إذا كان املؤسس الدستوري يف اجلزائر قد كرس بعض القواعد اليت تضمن حريـة                  

ح من خالل عدم تقييد املترشح باإلقامة يف اجلزائر وعدم القابلية لالنتخـاب بالنـسبة               يالترش

 فإنـه يف    ،)املساواة وعدم التمييـز   ( للمبادئ احملددة يف الدستور       وهذا استنادا  ،لبعض الفئات 

  1.املقابل نص على شروط يتوجب على املترشح استيفائها

  

  الشروط الدستورية: أوال

رئيس اجلمهوريـة    وعة من الشروط للترشح ملنصب    م جم 1996تضمن الدستور اجلزائر لعام       

  :وهي على النحو التايل

وع للدستور يالحظ اشتراط اجلنسية األصلية للمترشـح وبالتـايل          بالرج: شرط اجلنسية  - 1

فاجلنسية األصلية  . استبعاد مزدوجي اجلنسية وكذلك كل من حيمل اجلنسية اجلزائرية املكتسبة         

                                                 
 .1996 من دستور 73أنظر المادة  1
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 املتـضمن قـانون     1974 ديسمرب   15 املؤرخ يف    74/86 من األمر    8  و 7 و   6معرفة يف املواد    

 :اجلنسية وهي حمددة كالتايل

يعترب من اجلنسية اجلزائرية بالنسب كل ولد مولود من أب جزائري أو ولـد               : 6ة  املاد -

  .مولود من أم جزائرية وأب جمهول أو ولد مولود من أم جزائرية وأب عدمي اجلنسية

يعترب من اجلنسية اجلزائرية بالوالدة كل ولد مولود يف اجلزائر من أبوين جمهولني             : 7املادة   -

زائر من أم جزائرية و من أب أجنيب هو نفسه مولود يف اجلزائـر إال إذا    أو ولد مولود يف اجل    

 .رفض اجلنسية اجلزائرية يف أجل مدته عام قبل بلوغه سن الرشد

 أعاله يعترب جزائريا    7 و   6إن الولد املكتسب اجلنسية اجلزائرية مبوجب املادتني        : 8املادة   -

 .نا مل تثبت إال بعد والدتهمنذ والدته ولو كان توفر الشروط املطلوبة قانو

وقد تضمن الدستور التونسي شروط أكثر صرامة فيما خيص اجلنسية بإلزام املترشح لرئاسة               

   1.تونسيني بدون انقطاعوجد ألب وألم م ألاجلمهورية أن يكون مولودا ألب و

 ،ومل يكتف املؤسس الدستوري اجلزائري جبنسية املترشح، بل تعدى ذلك إىل زوج املترشح              

 وقد كـان هـذا      ،هذا. وأشترط فيه أن يكون متمتعا باجلنسية اجلزائرية دون النص على طبيعتها          

 ،89/13الشرط حمل انتقاد من قبل الس الدستوري بعد إدراجه ضمن أحكام قانون االنتخابات              

 اليت فحواها أن كل املواطنني      1989 من دستور    28بسبب عدم دستوريته وتناقضه مع نص املادة        

                                                 
 .  من قانون االنتخابات التونسي64 من دستور الجمهورية التونسية والمادة 40أنظر الفصل  1
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واسية أمام القانون وال ميكن أن يتذر بأي متييز يعود سببه إىل املولد أم العرق أو اجلنس أو الرأي                   س

  1.أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

ـ 2  سـنة  40 من الدستور سن املترشح لرئاسة اجلمهورية بــ  73حددت املادة : شرط السن  

        بلوغ السن املطلوب يكون يـوم االقتـراع،        كاملة يوم االنتخاب، ومن هنا ميكن أن نالحظ أن          

 ومل يشترط املؤسس الدستوري   . أي إجراء الدور األول من االنتخابات وليس يوم تقدمي الترشيح         

احلد األقصى لسن الترشيح على عكس املؤسس الدستوري يف تونس وموريتانيـا الـذي              اجلزائر  

 .  سنة75 ـحدده ب

ـ 3 ميكن اعتبار هذا الشرط امتدادا للمادة الثانيـة مـن   : ين اإلسالميالشرط املتعلق باعتناق الد  

 أشترط الدسـتور أن يكـون       ،انطالقا من ذلك  . الدستور اليت تنص على أن اإلسالم دين الدولة       

                  لكـن الـسؤال املطـروح هنـا هـل ميكـن            . املترشح ملنصب رئيس اجلمهوريـة مـسلما      

           وبالرجوع لنص املـادة جنـد أنـه ال يوجـد     . دين بغري اإلسالم  الترشح ملن أسلم بعد أن كان ي      

                وهو نفس الشرط املنـصوص عليـه       . ما مينع ذلك باعتبار املترشح ملزم باإلعالن بأنه مسلم فقط         

  . من دستور موريتانيا23 واملادة 64يف قانون االنتخابات التونسي املادة 

 

خيص الشرط األول املواطنني اجلزائريني : املوقف من ثورة أول نوفمربالشروط املتعلقة ب  ـ4

      إثبات  املترشح  على  فإنه  شرط ـال ذا ـه ضى ـفبمقت . 1942 و ـيولي ل ـقب  ودينـاملول

                                                 
 حيث أعتبر هذا الشرط مناف للدستور كما أصدر 1989 أوت 20 بتاريخ 01أصدر المجلس الدستوري قراره رقم  1

 لعدم 95/21 بعد إدراج نفس الشرط في تعديل القانون االنتخابي الصادر بموجب األمر 1995 جويلية 25بيان بتاريخ 

 .مراعاة موقف المجلس الدستوري الذي يتمتع بطابع ملزم
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            ولد قبل هـذا التـاريخ ومل يثبـت          ن، وبالتايل ال حيق مل    1954مشاركته يف ثورة أول نوفمرب        

                ومل يكتـف املؤسـس الدسـتوري        .يف الثورة التحريرية الترشح لرئاسة اجلمهوريـة      املشاركة  

           فعلى هذا األخري أن يثبت عـدم تـورط أبويـه           . ذا الشرط بل تعدى ذلك إىل أبوي املترشح       

 .1942يف أعمال ضد ثورة أول نوفمرب إذا كان ذات املترشح مولود بعد يوليو 

، إالّ أنـه ال يمكـن اعتبـار كـل                        29مل تتوافق مـع نـص املـادة         روط  ن هذه الش  إ

          وقد كانت االنتخابات الرئاسـية      1.املواطنني سواسية أمام شرط إثبات املشاركة يف ثورة التحرير        

                  حمفـوظ حننـاح     مناسبة إلثارة هـذا الـشرط عنـد دراسـة ملـف املترشـح                1999لسنة  

توفر ملف ترشحه على سجل العضوية يف جيش        الس الدستوري قبول ترشيحه لعدم       أين رفض 

  .التحرير أو جبهة التحرير الوطين

          املترشح بتقدمي وجرد مجيع ممتلكاته العقارية واملنقولـة ـدف مراقبـة    73ألزم نص املادة   ـ  5

          ل علـى االمتيـازات واألمـوال بطـرق         رئيس اجلمهورية ومنعه من استغالل منصبه للحـصو       

 املتعلق بالقـانون االنتخـايب      97/07  من األمر  11 الفقرة   157وقد أوضحت املادة    . غري مشروعة 

املنقولة اليت ميلكها داخل    وضرورة احتواء ملف الترشيح على تصريح املترشح باملمتلكات العقارية          

 املتعلق بالتصريح باملمتلكـات إجـراءات    97/07  تضمن األمر  ،ويف هذا اإلطار  . الوطن وخارجه 

  :التصريح وقواعده

  .يكون التصريح باملمتلكات شخصيا وموقعا من طرف حمرره -

                                                 
 .1996سنة دستور الجمهورية الجزائرية لمن  73و  29 تينالمادأنظر  1

 

107  



 

حيتوي التصريح على جرد املنقوالت والعقارات اليت حيوزها املكتتب وأوالده القصر ولو             -

 . الشيوع يف اجلزائر أو خارج الوطن سبيلعلى

 األمر جيب أن يكون التصريح مبمتلكات رئيس اجلمهورية حمل نشر            من 12طبقا للمادة    -

 . الرمسية خالل الشهرين الذين يعقبان انتخابه أو تسلم مهامهةباجلريد

يتعني جتديد هذا التصريح باملمتلكات خالل الشهر الذي يعقب انتهاء املهمة إال يف حالة   -

  .الوفاة

  خايبالشروط الواردة يف القانون االنت: ثانيا  

الـس      يتم التصريح بالترشيح لرئاسة اجلمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى              

  . الدستوري مقابل وصل

يتضمن طلب ترشيح اسم املعين ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، يرفق الطلب مبلف                

  : يـتوي على ما يأتحي

  نسخة كاملة من شهادة املعين؛ -

 ة للمعين؛شهادة اجلنسية اجلزائرية األصلي -

 تصريح بالشرف بعدم إحراز املعين جنسية أخرى غري اجلنسية اجلزائرية؛ -

 مستخرج رقم ثالثة من شهادة السوابق العدلية للمعين؛ -

 صورة مشسية حديثة للمعين؛ -

 شهادة اجلنسية اجلزائرية لزوج املعين؛ -
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 شهادة طبية للمعين مسلمة من طرف أطباء حملفني؛ -

 لناخب للمعين؛بطاقة ا -

 شهادة تثبت تأدية اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منها؛ -

  من هذا القانون؛159التوقيعات املنصوص عليها يف املادة  -

 تصريح املعين مبمتلكاته العقارية واملنقولة داخل الوطن أو خارجه؛ -

 ؛1942 للمولود قبل يوليو 1954شهادة تثبت املشاركة يف ثورة أول نوفمرب  -

ـ   1942شهادة تثبت عدم تورط أبوي املترشح املولود بعد أول يوليو سـنة              - ل ا يف أعم

 ؛1954مناهضة لثورة أول نوفمرب 

 : يـتعهد كتايب يوقعه املترشح يتضمن ما يأت -

عدم استعمال املكونات األساسية للهوية الوطنية يف أبعادها الثالث اإلسالمية والعربيـة             -  

  واألمازيغية؛

  وجتسيدها؛1954 مبادئ أول نوفمرب احترام -  

 احترام الدستور والقوانني املعمول ا وااللتزام ا؛ -  

 نبذ العنف كوسيلة للتعبري أو العمل السياسي أو البقاء يف السلطة والتنديد به؛ -  

 احترام احلريات الفردية واجلماعية واحترام حقوق اإلنسان؛ -  

 وية واحملسوبية؛رفض املمارسات اإلقطاعية واجله -  

 توطيد الوحدة الوطنية؛ -  
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 احلفاظ على السيادة الوطنية؛ -  

 التمسك بالدميقراطية يف إطار احترام القيم الوطنية؛ -  

 تبين التعددية السياسية؛ -  

 احترام التداول على السلطة عن طريق االختيار احلر للشعب اجلزائري؛ -  

 ؛احلفاظ على سالمة التراب الوطين -  

 .احترام مبادئ اجلمهورية -  

 من هـذا القـانون      175جيب أن يعكس برنامج املترشح املنصوص عليه يف املادة              

  1.يـمضمون التعهد الكتاب

  إجراءات الترشيح: ثالثا

ـ              د ونظمت أحكام الدستور والقانون االنتخايب شروط الترشيح لرئاسة اجلمهوريـة والقي

خمتلف اإلجراءات املتعلقة بانتخاب رئيس اجلمهورية أثنـاء         وأحاطت   ،اخلاصة الواردة على ذلك   

      حالة الشغور بشروط خاصة ختتلف عن احلالة العادية النتهاء العهدة الرئاسـية، حيـث نـصت                

 املتعلق بنظام االنتخابات على استدعاء اهليئة االنتخابية مبوجـب     07-97 من األمر رقم     154املادة  

 غري أن هذا األجل خيفـض إىل        .بل تاريخ االقتراع يف احلالة العادية      يوم ق  60أمر رئاسي يف ظرف     

 يوم يف حالة املرض اخلطري أو االستقالة والوفاة أو اقتران حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية                30

                                                 
 .  المتضمن قانون االنتخابات97/07 من القانون العضوي 157 أنظر المادة  1
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 يكون هذا االستدعاء يف حدود اخلمسة عشرة يوما املواليـة لوثيقـة             .حبل الس الشعيب الوطين   

  1.نهائي لرئاسة اجلمهوريةالتصريح بالشغور ال

مل حيدد شكال معينـا   قانون االنتخابات يتم التصريح بالترشيح باإلعالن عن الرغبة، غري أن     

 طبقا لـنص    ، ملف الترشيح لدى الس الدستوري     عإيداويلي إعالن الرغبة    . هذه الرغبة للتعبري  

قابل إيداع ملف الترشيح من قبل      ويف م .  من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات      157املادة  

 بعد استكمال مجيـع     ، وهذا  يعد ضمانا على إيداع امللف     وصالاملترشح نفسه، يستلم هذا األخري      

 يوما على األكثر املواليـة      15 وإذا كان تقدمي التصريح بالترشيح يكون يف ظرف          .الوثائق املطلوبة 

 فإن هـذا    ،يف حالة االنتهاء العادي للعهدة     الناخبنيلنشر املرسوم الرئاسي املتضمن استدعاء هيئة       

 بسبب املـانع النـهائي أو       ،األجل خيفض إىل مثانية أيام يف حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية          

  2.االستقالة أو الوفاة

إذا كانت الشروط الشكلية اخلاصة بانتخاب رئيس اجلمهورية متماثلة سواء أثنـاء انتـهاء        

  . النيابة، فإن عملية تنظيم االقتراع ختتلف يف هذه األخريةالعهدة الرئاسية أو أثناء مرحلة

                                                 
 على استدعاء مؤتمر استثنائي للحزب قصد تعيين المترشح 117 تنص أحكام المادة 1976 في دستور الجزائر لسنة  1

 .لرئاسة الجمهورية أثناء مرحلة النيابة
 2000 جويلية 28في  بالرجوع للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري الصادر بموجب المداولة المؤرخة  2

 من النظام المعدل بموجب 22 تنص المادة. نجده بنص بصريح العبارة أن ملف التصريح بالترشيح يتم من قبل المترشح

تودع تصريحات ترشيح انتخاب رئيس الجمهورية حسب : "  على ما يلي1997 أفريل 13المداولة المؤرخة في 

      القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات لدى األمانة العامة الشروط واألحكام واآلجال المنصوص عليها في 

 من النظام الصادر بموجب المداولة المؤرخ 24للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها مقابل وصل، بينما أوضحت المادة 

 . بصريح العبارة أن تقديم ملف التصريح بالترشيح يتم من قبل المترشح نفسه2000 جويلية 28في 
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  .اء مرحلة النيابةنـتنظيم االقتراع أث: فرع الثاينال

خيتلف النظام القانوين النتخاب رئيس اجلمهورية أثناء مرحلـة النيابـة عـن انتخـاب                            

حول طريقة االنتخاب، فإنه خيتلف فإذا كان متفقا معه . رئيس اجلمهورية بعد انتهاء العهدة العادية

معه يف القواعد اخلاصة باحلملة االنتخابية ويف اآلجال اخلاصـة بإيـداع الترشـيحات وإجـراء                

هذا، وتترتب على هذه اآلجال واإلجراءات إشكاالت تنعكس على استكمال ملفات           . االنتخابات

  . الترشيح ومدة القائم مبهام الرئاسة بالنيابة

  خاب رئيس اجلمهورية طريقة انت: أوال

 ذلك يف  على غرار    ،97/07 وقانون االنتخابات    نظمت أحكام الدستور اجلزائري         

 حيث اشـترطت أن يكـون       . شروط وضوابط انتخاب رئيس اجلمهورية     ا،تونس وموريتاني 

أنه ال ميكـن أن     باعتبار   ، من القانون االنتخايب   155االقتراع على اسم واحد طبقا لنص املادة        

 وقد أعتمد املؤسس الدستوري طريقـة االقتـراع         1.النتخابات الرئاسية على القائمة    ا ىجتر

 مرجعا له يف انتخاب هـذا  ، مسة انتخاب رئيس اجلمهورية يف النظام الرئاسي  ،املباشر والسري 

 إذ ظل هذا املبدأ من الثوابت اليت كرستها كل األنظمة االنتخابية اليت عرفتها اجلزائر               2األخري،

 املتضمن 1979 جويلية 7 بتاريخ 79/06 املعدلة بالقانون 105 فقد نصت املادة .ستقاللمنذ اال

  : على ما يلــي1976ور ـديل دستـتع

                                                 
، 1992الجزء األول، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،3 طالقانون الدستور والنظم السياسية المقارنة،. سعيد بوالشعير 1

 .276الجزائر، ص 
 . من دستور موريتانيا26 من الدستور التونسي والمادة 39أنظر نص الفصل  2

 

112 



 

ينتخب رئيس اجلمهورية عن طريق االقتراع العام املباشر والسري، يتم انتخاب املترشح            "   

بهة التحرير الوطين وفقا لقانونه     باألغلبية املطلقة من بني الناخبني املسجلني ويقترحه مؤمتر حزب ج         

  ."حيدد القانون اإلجراءات األخرى لالنتخاب الرئاسي. األساسي

    
 املتـضمن قـانون   1980 أكتوبر 25 املؤرخ يف    80/08 من القانون    111أما املادة       

جيري انتخاب رئيس اجلمهورية باالقتراع على اسـم         " :يـاالنتخابات نصت على ما يل    

 89/13 من قانون 106 أما املادة ."دة باألغلبية املطلقة للناخبني املسجلنيواحد يف دورة واح

   :  على ما يلـي  املتضمن قانون االنتخابات فقد نصت1989 أوت 07املؤرخ يف 
  

جيري انتخاب رئيس اجلمهورية باالقتراع على اسم واحد يف دورتني باألغلبية املطلقـة             "    

 طريقة انتخاب رئيس اجلمهورية عـن طريـق   1996ستور كذلك كرس د " باألصوات املعرب عنها  

ينتخب رئيس اجلمهورية عن طريق االقتراع      "  منه على    71االقتراع العام واملباشر إذ نصت املادة       

  ".العام املباشر والسري

    

 أقر املؤسـس الدسـتوري يف الـدول         ،باإلضافة إىل اعتماد طريقة االقتراع العام واملباشر        

 أعتمد  ،1989 وابتداء من دستور     ، ففي اجلزائر  1.ربية إجراء االنتخابات يف دورين    اجلمهورية املغا 

نظام االقتراع يف دورين وهو ما يتوافق مع نظام التعددية احلزبية حيث نصت الفقرة الثانيـة مـن       

  : ما يلــي على1996 من دستور 71املادة 

                                                 
ل أحد المترشحين على األغلبية في الشوط األول ينظم شوط          إذا لم يحص  :" ...  من دستور موريتانيا     26تنص المادة    1

ثان بعد أسبوعين ال يترشح لهذا الشوط الثاني المرشحان الباقيان في المنافسة والحاصالن على أكبر عدد من األصوات                  
ولى وفي صورة عدم الحصول على هذه األغلبية في الدورة األ         :"  من دستور تونس     39ينص الفصل   " في الشوط األول  

تنظم دورة ثانية في يوم األحد الثاني الموالي ليوم االقتراع وال يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إال المترشحان المحـرزان                    
 ..."على أكثر عدد من األصوات في الدورة األولى 
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وكـذلك  " ن أصوات الناخبني املعرب عنها    يتم الفوز يف االنتخاب باحلصول على األغلبية املطلقة م        "   

جيري انتخاب رئـيس اجلمهوريـة      "  املتضمن قانون االنتخابات اليت تنص       97/07 من األمر    155املادة  

  ".باالقتراع على اسم واحد يف دورين باألغلبية املطلقة باألصوات املعرب عنها

  

ية املطلقة يف الـدور األول      من خالل نص املادتني يتبني أن املترشح الذي حصل على األغلب            

يعترب فائزا دون اللجوء إىل إجراء دور ثاين، أما يف حالة عدم حصول أي مترشح علـى األغلبيـة         

املطلقة يتم تنظيم دور ثاين يقتصر على املرشحني اللذين أحرزا أكرب عدد من األصـوات خـالل                 

 إذ يعترب املترشح    ، األصوات الدور األول لضمان حصول أحد املترشحني على األغلبية املطلقة من         

 مـن قـانون     155فائزا يف هذا الدور حبصوله على األغلبية املطلقة وذلك حسب نـص املـادة               

يعد فائزا املترشح احلائز على األغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنـها           " االنتخابات اليت تنص على     

ـ (على أن ال يسمح بتقدمي ترشيحات جديدة خالل الـدور الثـاين               مـن قـانون     156ادة  امل

 من القانون االنتخايب تاريخ إجراء الدور الثاين لالقتـراع          163وقد حددت املادة    )". االنتخابات

باليوم اخلامس عشر بعد إعالن الس الدستوري نتائج الدور األول علـى أن ال تتعـدى املـدة        

 واحلد األقـصى إلجـراء       وبالتايل حدد احلد األدىن    ، يوما 30القصوى بني الدورين األول والثاين      

، غري أن هذا األجل يقلص يف حالة خاصة هي حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية             . الدور الثاين 

أن صيغة املادة على سبيل االختيار باعتبـار        وجاءت   .حيث يتم ختفيض هذا األجل إىل مثانية أيام       

 األخذ بـذلك أو متديـد       ه إمكانية منمما يستشف   " ميكن"  ابتدأت بعبارة    2 فقرة   163نص املادة   

 .األجل إىل أكثر من مثانية أيام
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  قواعد احلملة االنتخابية : ثانيا

اال للتشريع للقيـام  بل فسح مل حيدد الدستور القواعد اخلاصة باحلملة االنتخابية         

 املتضمن قانون االنتخابات أحكام حتدد الـشروط املتعلقـة          97/07 وقد نظم األمر     .بذلك

توضح مجيع العمليات املالية للحملة االنتخابية اليت  إذ نظم األحكام املالية ،النتخابيةباحلملة ا

 حيث متنع على كل مترشح أن يتلقى بصفة مباشرة أو غري ،املتمثلة يف كيفية متويل احلمالت  

مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مسامهات أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية                

كذلك حدد القانون االنتخايب احلـد      .  طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية      أو أي شخص  

 97/07 تنـاول األمـر      ،باإلضافة إىل هذه األحكام   و 1.األقصى لنفقات احلملة االنتخابية   

اآلليات الكفيلة لضمان نزاهة العملية االنتخابية عن طريق منع استعمال اللغات األجنبية يف             

  .ادل يف وسائل اإلعالم التلفزيونية واإلذاعيةاحلملة االنتخابية وتقسيم ع

          نظم قانون االنتخابات مـدة احلملـة االنتخابيـة وحـددها            ،باإلضافة إىل هذا      

 .مـا  يو 19يث تدوم   حب يوم قبل يوم االقتراع وتنتهي قبل يومني من تاريخ االقتراع            21بـ  

 فـإن   ،ا جرت دورة ثانية لالقتراع     وإذ . منه 172هذا بالنسبة للدور األول طبقا لنص املادة        

 يـوم مـن تـاريخ       12احلملة االنتخابية اليت يقوم ا املترشحني يف الدور الثاين تفتح قبل            

 تسري هذه األحكام يف حالة انتهاء العهدة        ،االقتراع، وتنتهي قبل يومني من تاريخ االقتراع      

  ارسة أي شكل من أشكال احلملة مم اليت ال جيوز خارجها  وهي املدة   اية عادية  الرئاسية

                                                 
 .97/07 من قانون االنتخابات الصادر باألمر 193 إلى 183أنظر المواد  1
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على احلملـة   )  يوم 21(وإذا كانت هذه املادة استثنت تطبيق هذه املدة         . بأي وسيلة كانت  

مل حتدد مدة احلملة االنتخابية خالل هذه املرحلة اليت ال            فإا ،االنتخابية أثناء حالة الشغور   

  .يرية لرئيس الدولة بالنيابة مما جيعل اال مفتوحا وخاضعا للسلطة التقد،تتجاوز شهرين

وملا كان إجراء االقتراع أثناء مرحلة النيابة خيضع إلجراءات خاصة فـإن ذلـك                       

  .ال خيلو من إشكاالت
  

  اإلشكاالت املتعلقة بإجراء االنتخابات: الفرع الثالث

حمددة، من شـأا أن      وإجراءات   اإذا كانت أحكام القانون االنتخايب تتضمن شروط      

فإن إجراء االنتخابـات    .  بسبب اآلجال القصرية احملددة     الترشيح، إمتام إجراءات  على   تنعكس

 مما يؤدي إىل حصول إشكاالت وآثار سلبية غري         ، ال خيتلف عن ذلك    ،الرئاسية أثناء مدة النيابة   

 وهو ما يؤثر على سري      ،متوقعة من شأا متديد مدة الشغور الدستوري إىل أكثر من ستني يوما           

  . ات الدستوريةاملؤسس

  

  ملفات الترشيحعلى استكمال اآلجال تأثري : أوال

 ،ضمن قانون االنتخابات آجال تقدمي التصريح بالترشيح وحددها بثمانيـة أيـام           ت      

مثانية أيام    على أن يقدم التصريح بالترشيح يف ظرف       07-97 من األمر    158 املادة   تحيث نص 

 أي يف حالـة شـغور       . من هذا القانون   154ملادة  يف إطار تطبيق أحكام الفقرة األخرية من ا       

 استدعائها مبوجب مرسوم رئاسي   الناخبني يتم  ومن املعلوم أن هيئة.منصب رئيس اجلمهورية
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 مـن   88عمال بأحكام املادة    و 154 طبقا لنص املادة     ، يوما قبل تاريخ االقتراع    30يف ظرف   

 الرئاسي املتضمن استدعاء هيئة النـاخبني يف        ويف هذه احلالة، يتعني إصدار املرسوم     . الدستور

 يوم املوالية إلثبات التصريح بالشغور النهائي لرئاسة اجلمهورية وتقدمي التـصريح            15حدود  

 وإذا كانت هذه اآلجـال تبـدو        1. يوما املوالية لنشر املرسوم الرئاسي     15بالترشيح يف ظرف    

 ، من القـانون االنتخـايب     157دا املادة    إال أن املتأمل يف اآلجال اليت حد       ،موضوعية ظاهريا 

مع كـل   بأن جي ملترشح  امكانية  اإل بشأن يطرح التساؤل    ، إليداع ملف الترشيح   ةخاصة بالنسب 

 السيما وأن املترشح ال ميكنه القيام جبمع التوقيعـات إال           ،خالل مثانية أيام   الوثائق والتوقيعات 

 على العكس من وهذا.  استدعاء هيئة الناخبني يف املرسوم الرئاسي املتضمنةخالل الفترة احملدد 

 يوم على األقل قبـل      18 أين يتم استالم قوائم التوقيعات من طرف الس الدستوري           ،فرنسا

إجراء الدور األول، ذلك أن االستمارات توجهها الواليات للمواطنني الـراغبني يف تقـدمي              

 ويتم إرجاعهـا إىل الـس       ،لناخبني يوما قبل نشر املرسوم املتضمن استدعاء ا       15التوقيعات  

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعد إصدار املرسوم الرئاسـي املتـضمن              2الدستوري موقعة، 

 إذا أخذنا بعني كاف يوم من إعالن الشغور النهائي غري       15استدعاء اهليئة االنتخابية يف حدود      

وفاة أو حدوث مانع قـانوين      االعتبار إمكانية تعيني آجال جديدة لتقدمي الترشيحات يف حالة          

 يوم  عند وفاة املترشح أو حدوث مانع قانوين له           15ألحد املترشحني أو تأجيل االقتراع ملدة       

  . بعد نشر قائمة املترشحني يف اجلريدة الرمسية

                                                 
 .النتخابات المتضمن القانون العضوي ل07-97األمر  من 158أنظر المادة  1
 .53، ص 2007 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نظام انتخاب رئيس الجمهورية في الجزائر،. بوكرا إدريس 2
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  آثار انسحاب أحد املترشحني: ثانيا

مليـة  رشحني يف االنتخابات عدة آثار على سري الع       تيترتب على انسحاب أحد امل        

ال جيوز، مـن حيـث املبـدأ،        ففي احلالة األوىل،    . االنتخابية وعلى والية الرئيس بالنيابة    

 االنسحاب  ،لمترشح الذي قام بإيداع ملف الترشيح حسب اإلجراءات والشروط القانونية         ل

 مـن   161 فبالرجوع إىل املـادة      . على جدية العملية االنتخابية    ا حفاظ االنتخابمن سباق   

املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات يتبني لنـا بوضـوح أن             07-97األمر  

االنسحاب بعد إيداع الترشيحات يكون حمظورا، إال يف حالة الوفاة أو يف حالة حـدوث               

وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر عرفت حالة    . مانع قانوين دون حتديد شكله واآلثار املترتبة عنه       

 1999 وكان ذلك يف االنتخابات الرئاسية لـسنة       ،ستةصل  أانسحاب مخسة مترشحني من     

حيث صاحب ذلك ردود أفعال خمتلفة حول شـرعية هـذا           اليامنب زروال،   بعد استقالة   

  1.االنسحاب

واالنسحاب قد يكون قبل إجراء الدور األول من طرف املترشح الـذي صـرح                  

آجـال تقـدمي    الس الدستوري بصحة ترشيحه، ويترتب على ذلك تأخري كـال مـن             

فبالنسبة آلجال تقيم الترشيحات يف الظروف املنصوص       . الترشيحات وآجال تاريخ االقتراع   

   يوما من أجل إعادة تقدمي 15يتجاوز  آخر ال  مينح أجل  من الدستور   88  عليها يف املادة

                                                 
 مذكرة ،"1999 أفريل 15مكانة رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري انطالقا من رئاسيات " أسي نزيم،  1

 .19-12، ص 2003 كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ماجستير،
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أمـا بالنـسبة ليـوم       . وهذا بعد تقرير الس الدستوري صحة االنسحاب       ،الترشيحات

 وقد يكون االنسحاب قبل إجراء الدور الثاين        1. يوم 15اع، فيتم تأجيله ملدة أقصاها      االقتر

  :لالقتراع ويتحقق انسحاب املرشحني يف احلاالت التالية

  .لوفاة ا-  

 .النسحاب ا-    

 . حدوث املانع القانوين-    

 ضرورة ، بعد التأكد من صحة االنسحاب،ويف هذه احلالة، يعلن الس الدستوري    

لقيام من جديد مبجموع العمليات االنتخابية، وهذا يعين فتح اال لترشـيحات جديـدة              ا

 وذلك يف أجل ال يتجاوز      ،وتنظيم محلة انتخابية جديدة وإعادة إجراء الدور األول لالقتراع        

  . يوم60

 بني الظروف العادية    عأحكام قانون االنتخابات املتعلقة بآجال إجراء االقترا      متيز  و    

عنـدما يتعـرض   ، و من قانون االنتخابـات   163 إال أن نص املادة      ،ف غري العادية  والظرو

 يـوم إلجـراء     60نح أجال أقـصاه     مي ،النسحاب أحد املرشحني قبل إجراء الدور الثاين      

 حيـث أن نـص القـانون        ،88االنتخابات دون مراعاة إجراء هذه العملية يف إطار املادة          

  . اليت تتم فيها هذه العملية االنتخابيةاالنتخايب مل يراع هذه املرة الظروف

  

                                                 
 . المتضمن القانون العضوي المتعلق باالنتخابات97/07 من األمر رقم 161أنظر المادة  1
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 فإن ذلك ، على سري العملية االنتخابيةاوإذا كان تأجيل االنتخابات يؤثر تأثريا سلبي        

  وهو ما حيدث خلال يؤثر علـى انتـهاء          .يكون له نفس األثر على مدة نيابة رئيس الدولة        

ـ  حيث أن إجراء جمموعة العمليات املتعل      ة رئيس الدولة،  والي ة باالنتخابـات يـؤدي إىل      ق

إذا اعتربنا إصدار املرسوم الرئاسـي املتـضمن اسـتدعاء اهليئـة         ف . يوما 60مدة  استغراق  

 فـإن تـاريخ إجـراء       ،االنتخابية يكون يف اليوم اخلامس عشر من إعالن الشغور النهائي         

  أضـف إىل   .ابتداء من إعالن حالة الشغور     اخلامس واألربعون    االنتخاب سيكون يف اليوم   

واليت تـؤدي إىل تأجيـل      ) إ.ق (161 من املادة    3 احلالة املنصوص عليها يف الفقرة       ،ذلك

فـإذا أضـفنا   .  يوما 60، أي أن مدة إجراء الدور األول تستغرق         ا يوم 15االنتخابات ملدة   

 يكون منـصب    ،آجال اإلعالن النهائي عن النتائج لالنتخابات وتاريخ إجراء الدور الثاين         

 يوم ابتداء من التاريخ الذي تنتهي فيه مدة والية الـرئيس            41اغرا ملدة   رئيس اجلمهورية ش  

املـادة  ( يوم تاريخ االقتراع       15: النحو التايل على  الذي يتوىل مهام رئاسة الدولة، وذلك       

 165/4املـادة   ( يوم واحد إلرسال حماضر اللجان الوالية        –)  من قانون االنتخابات   163/3

 من  167املادة  (إلعالن عن النتائج من طرف الس الدستوري         أيام تاريخ ا   10 –) ا.من ق 

 أسـبوع تـاريخ أداء      –) ا. من ق  163/2املادة  (يام تاريخ إجراء الدور الثاين      أ 8 –) ا.ق

باإلضافة إىل تأجيل عملية االنتخاب بعد       وهذا   ). من الدستور  75املادة   (ةاليمني الدستوري 

هي نفس اإلجـراءات    و ، يوما 60ر الثاين ملدة    حدوث انسحاب املترشحني قبل إجراء الدو     

  النتخاب  العادية االنتخابات يف احلالة  واملشرع يف قانون  الدستوري  اليت نظمها املؤسس 
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يف ممارسة مهامه أكثر من املدة القانونية رئيس الدولة بالنيابة رئيس اجلمهورية، حيث يستمر 

   1.ة وجب على املشرع تداركها وهذه ثغرات قانوني،) يوما60(احملددة 

 يتـبني   ،من خالل دراسة كيفية إجراء االنتخابات الرئاسية خالل مرحلة النيابـة              

اعتماد املؤسس الدستوري وأحكام القانون االنتخايب نفس الشروط واإلجراءات املتعلقـة           

افـق مـع     مع إدخال بعض الترتيبات اليت تتو      ،باالنتخابات يف حالة االنتهاء العادي للعهدة     

 ومنها تقليص مجيع املواعيد من أجل ضـمان إجـراء العمليـة          ،طبيعة هذه املرحلة ومدا   

أمـا يف   . وإن كانت غري مضبوطة بشكل دقيق     ،  االنتخابية ضمن اآلجال احملددة بستني يوم     

 خاصة النتخاب رئيس اجلمهورية يف      ام يفرد قانون االنتخابات أحكام    فل ،تونس وموريتانيا 

 االنتخابات  ييسواء تعلق األمر بآجال تقدمي الترشيحات أو إجراء دور        وهذا  بة،  مرحلة النيا 

  .الرئاسية

  

                                                 
 أو في حالة وفاة أحد المترشحين لالنتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه : 1996 من دستور 89تنص المادة    1

حدوث أي مانع آخر له يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غايـة                     

  .اإلعالن عن انتخاب رئيس الجمهورية

 .في هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه االنتخابات مدة أقصاها ستين يوم
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  :املبحث الثاين

  ةـيـعـواقـار الــ اآلث

 واسـتقالة الـرئيس   1992 جانفي 11 بتاريخ الشاذيل بن جديدترتب عن استقالة الرئيس  

 وهي على الترتيب أحكام املـادة       ، عدم تطبيق األحكام الدستورية اخلاصة بالشغور      اليامني زروال 

 وقد أدى ذلك .1996 من التعديل الدستوري لسنة 90 و 88 وأحكام املادة    1989 من دستور    84

إىل حلول آثار غري دستورية حمل اآلثار الدستورية املتمثلة يف تنظيم انتخابات رئاسية خالل مرحلة               

كان له تأثري واسع على سري املؤسـسات        هذا ما   .  وتقليص صالحيات رئيس الدولة بالنيابة     النيابة

  . والسلطات العامة يف الدولة
  

  حالة الشاذيل بن جديد: املطلب األول  

ـ ا دستورياترتب على استقالة الشاذيل بن جديد وحل الس الشعيب الوطين فراغ            ا، مزدوج

ـ              تقالة بسبب غياب أحكام قانونية تنظم اقتران حالة شغور منصب رئيس اجلمهورية بسبب االس

 مما  1، وبالتايل عدم حتديد اجلهة الدستورية املخولة قانونا لسد الشغور         ،وحل الس الشعيب الوطين   

 .أدى إىل البحث عن حلول خارج الدستور من أجل ملء حالة الشغور ضمانا الستمرارية الدولة              

تران حل الـس   وباالعتماد على تقنية القياس مع حالة اق   ،غري أنه كان بإمكان الس الدستوري     

 جتنب   وبالتايل، الدستورية املترتبة عنها األحكام  تطبيق ، ووفاة رئيس اجلمهورية الوطين   الشعيب

                                                 
1    Mohamed, Brahimi, Op. Cit., P. 86.  
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على الرغم من حله وتويل رئيسه رئاسة       ،   أو استمرار الربملان يف ممارسة مهامه      ،الفراغ الدستوري 

، نظرا ملـا    ر أداء الربملان ملهامه العادية    استمراويف هذا الشأن تؤيد فئة من الفقهاء        . الدولة بالنيابة 

على الرغم من حله وتويل رئيسه رئاسة الدولـة بالنيابـة،    تتطلبها الضرورة لضمان دميومة الدولة      

 جتنبا للفراغ الدستوري الذي حيتمل حدوثه قبل االنتهاء من          ،إىل حني انتخاب الس اجلديد    وهذا  

 وهذا استنادا   . مهامها أثناء احلل   متارساحلكومة  وتبقى  ئة  إجراء االنتخابات التشريعية ألسباب طار    

بعد إعـالن    غري أنه    1957.1 ماي   17 بتاريخ   سيموينإىل سابقة جملس الدولة الفرنسي يف قضية        

الس الدستوري شغور منصب رئيس اجلمهورية ، اجتمع الس األعلى لألمن يف دورة مستمرة              

 كما أعلن عـن     حممد بوضياف  جملس أعلى للدولة برئاسة      ءنشاإىل غاية إصداره إعالنا يتضمن إ     

  2. جملس وطين استشاريتأسيس

  

  إنشاء الس األعلى للدولة: الفرع األول   

 شغور منصب رئيس اجلمهورية، اجتمع الس األعلـى         بعد إعالن بيان الس الدستوري      

  ضطلع بنفس  ت لس األعلى للدولة ا لألمن، من دون رئيسه، وأنشأ هيئة رئاسة مجاعية جمسدة يف

                                                 
   13-12، ص المرجع السابق أنظر بوالشعير سعيد،  1

، 2004 دار النهضة العربية، القاهرة، حل البرلمان في األنظمة الدستورية المقارنة،. أنظر كذلك عالء عبد المتعالي

 .231-200ص 
لس األعلى للدولة الصادر في  المجإنشاء، يتضمن 1992 جانفي 14إعالن المجلس األعلى لألمن المؤرخ في أنظر  2

 .1992 جانفي 15 مؤرخة في 3الجريدة الرسمية رقم 
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يف تقـدمي اآلراء لـرئيس      يتمثـل   دوره األساسي   ، مع العلم أن     1اختصاصات رئيس اجلمهورية،  

مجيع السلطات يف الدولة مبا فيها السلطة       لت هذه اهليئة    ووت .اجلمهورية يف القضايا املتعلقة باألمن    

 املتعلقة باملراسيم ذات    1992 أفريل   14 مؤرخة يف    02-92رقم  تها   حيث جاء يف مداول    ،التشريعية

الطابع التشريعي بأن يتخذ الس األعلى للدولة التدابري التشريعية الالزمة لضمان استمرارية الدولة             

وتنفيذ برنامج احلكومة مبوجب مراسم ذات طابع تشريعي، بعد استطالع رأي الس االستشاري             

  2.هذه  املراسيم ونشرها يف اجلريدة الرمسية ويتوىل رئيس الس األعلى إصدار ،الوطين

ويف هذا حقيقة أولية مفادها حتول الس األعلى لألمن من هيئة استشارية مقدمة لـآلراء                 

ىل هيئة مصدرة لإلعالنات امللزمة ومنـشأة   إلرئيس اجلمهورية يف ااالت اليت ختص األمن الوطين         

ا يدفعنا إىل التساؤل عن شرعية هـذه اهليئـات          ألجهزة حلت حمل رئيس اجلمهورية املستقيل، مم      

 رغم أنه ال ميلك الصالحيات الدستورية اليت ختوله هـذه           3،وشرعية قرارات الس األعلى لألمن    

    4.املسؤولية الكبرية

                                                 
 التي بمقتضاها يخول لرئيس المجلس توقيع القرارات 1992 جانفي 19أنظر مداوالت المجلس األعلى للدولة يوم  1

 .التنظيمية والفردية ورئاسة مجلس الوزراء
 دستورية في الجزائر منذ االستقالل من خالل الوثائق والنصوص الرسمية،تطور المؤسسات ال أنظر بوكرا إدريس،  2

  .1994القسم الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
يؤسس مجلس أعلى لألمن يرأسه رئيس الجمهورية مهمته تقديم :  على ما يلي1989 من دستور 62 تنص المادة  3

  .لمتعلقة باألمن الوطنياآلراء لرئيس الجمهورية في كل القضايا ا

  .يحدد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس األعلى لألمن وعمله

 المتعلق بتنظيم وعمل المجلس األعلى لألمن 1989 أكتوبر 24 المؤرخ في 89/196أنظر المرسوم الرئاسي رقم 

 )996الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صفحة (
، معهد العلوم السياسية رسالة ماجستير، " 1997-1988ديمقراطي في الجزائر أزمة التحول ال"أحمد طعيمة،  4

 .  204والعالقات الدولية، فرع التنظيم اإلداري والسياسي، جامعة الجزائر، ص 
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ومن هنا ميكن طرح التساؤل حول مفهوم االستشارة يف القانون وطبيعتها يف احلالة اجلزائرية    

ـ         على إثر تزامن استقا     القانونيـة   ةلة رئيس اجلمهورية وحل الس الشعيب الوطين، كذلك القيم

محـدي  فاالستشارة كما يعرفها األستاذ     . لقرارات الس األعلى لألمن يف حالة الفراغ املؤسسايت       

 بأا تلك األجهزة اليت حبكم ختصصها يف هذه األمور تعترب أقـدر األجهـزة يف                أمني عبد اهلادي  

يد وحدات اإلدارة بالرأي واملشورة يف شؤون الوظيفة العامة سواء مـن الناحيـة              الدولة على تزو  

 بأا تلك اهليئات الفنية املدروسة يف       حممد فؤاد كما يعرفها األستاذ    . القانونية أو من الناحية الفنية    

 املسائل اإلدارية اليت تدخل يف اختصاصهم، وتتكون هذه اهليئات من عدد من األفراد املتخصصني             

يف فرع معني من فروع املعرفة جيتمعون يف هيئة جملس للمداولة واملناقشة والبحث وإبداء الرأي يف                

وطبيعيتها استشارية، مبعىن أن آرائها ال تلزم الرئيس اإلداري قانونـا،           . املسائل اليت تعرض عليهم   

آراء صادرة عن رجال فنيني      بوصفها   وإن كان هلا يف الغالب تأثري عليه تستمدها من قيمتها الذاتية          

  1.وي خربة واسعة يف املسائل اليت يطلب منهم إبداء الرأي بشأاذ

  

     وإصـدار  1992 جـانفي    11 يـوم    الشاذيل بن جديـد   غري أنه يف حالة استقالة الرئيس         

 حتول الس األعلـى     ، الشغور النهائي لرئيس اجلمهورية     الدستوري اإلعالن املتعلق بتثبيت    الس

  لضمان استمرارية الدولة متأثرا مبا  ) autorité de fait(استشارية إىل سلطة فعلية  ألمن من هيئة ل

                                                 
ديوان المطبوعات الجامعية، :  الجزائر. النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي.أوصديق فوزي 1

 .46-44، ص 2006
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 يـضطلع مبهـام رئـيس       ، وأنشأ الس األعلى للدولة الذي     1.جاء يف إعالن الس الدستوري    

ميتلـك   وبالتايل أصـبح  ،اجلمهورية وخول لنفسه سلطة النظر يف كل املسائل املتعلقة بأمن الدولة   

لنصوص الدستورية و التنظيمية اليت تنظم عمـل الـس          غري متوافق مع ا    وهذا   سلطات واسعة، 

 حيث أا تنتهي عند حدود تقدمي آراء استشارية يف ااالت األمنيـة             ،األعلى لألمن وصالحياته  

  . ملزمةغريوهي جمرد آراء 

لدولة جاءت متأثرة بالظروف اليت     وجتدر اإلشارة إىل أن الطبيعة القانونية للمجلس األعلى ل          

عرفتها البالد يف تلك الفترة حبيث أن الغاية من هذه اهليئة تكمن يف احلفاظ على استمرارية الدولة                 

عتبارها هيئة غري   ومواصلة تسيري الشؤون العامة فيها، وهناك من يراها خارجة أحكام الدستور ال           

 مـن بيـان     2وقد نصت املادة    . يم حالة الشغور  خمتصة طبقا لإلجراءات احملددة يف الدستور لتنظ      

الس األعلى لألمن على عدم جتاوز رئاسة الس األعلى للدولة للمدة املتبقية من عهدة الـرئيس       

   .يف إدارة الشؤون العامة للدولةسيد أمحد غزايل استمرار حكومة وكذلك 

لدولة من خالل الصالحيات    وقد ترتب عن هذه الوضعية تركيز السلطة بيد الس األعلى ل            

الواسعة اليت حيوزها يف مقابل غياب السلطة التشريعية بسبب حل الربملان وعدم تنظيم انتخابـات               

 حيث مت إنشاء جملس استشاري يف مرحلة أوىل ويف مرحلة الحقة جملس وطين انتقايل ال                ،تشريعية

ال يتوافق مـع     وهذا   ،ري فقط يشكل أي منهما سلطة تشريعية لعدم انتخاما ولطابعها االستشا        

                                                 
1 Mohamed Brahimi, Op. Cit., P. 87. 
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 جاء به ، مما أثر على آلية التوازن بني السلطات الذي        وبالتايل 1،السلطة التشريعية مبدأ حق انتخاب    

  .1989 فيفري 23دستور 

  إعداد أرضية الوفاق الوطين: لفرع الثاينا

هلا انعكاسات اليت كانت و ، اليت عرفتها اجلزائر يف بداية التسعيناتالظروف املتميزةعلى إثر   

 وكادت أن تعصف    ، سواء السياسية أو األمنية واالجتماعية واالقتصادية      ، على احلياة العامة   كبرية

وبعد تنظيم املرحلة األوىل بإنشاء الس األعلى للدولة إىل غاية انتهاء مدة            . بكل مؤسسات الدولة  

، الس األعلى للدولـة   الد، باشر   ها الب تالعهدة الرئاسية ، ونظرا لعمق األزمة الدستورية اليت عرف        

بالتنسيق مع خمتلف التشكيالت السياسية والقوى احلية، سلسلة من اللقاءات واحلوارات من أجل             و

 توجت أعمال جلنـة احلـوار       .إجياد حل هلذه األزمة وتنظيم مرحلة ما بعد الس األعلى للدولة          

بة دستور صغري لتنظيم املرحلة االنتقالية إىل        وهي مبثا  2الوطين باملصادقة على أرضية الوفاق الوطين،     

  . أقصاه ثالث سنوات على أن ال يتجاوز ذلك أجال3غاية تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية،

                                                 
الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، . األمين شريط 1

 .191، ص 2002الجامعية، الجزائر، 
                   الموافـق  1994في   جـان  29 المـؤرخ فـي      94/40 تم إصدار هـذه األرضـية بموجـب المرسـوم الرئاسـي               2

  . في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1414 شعبان 17ـل

       يرى األستاذ بوسوماح أن األرضية ال تتمتع بأية قيمة قانونية باعتبار أنها تفتقد إلـى الـسند الـشعبي مقارنـة ببـاقي            

 األفريقية في معالجة مشكلة الشرعية وتسيير المراحل االنتقاليـة كمـا أن نـشر               التجارب األخرى التي عرفتها القارة    

           األرضية في الجريدة الرسمية ال يترتب عنه سوى إعالم الجمهور وبالتالي ال ينـتج عـن ذلـك أيـة آثـار قانونيـة                       

la parenthèse des pouvoirs publiques, P. 145)  .( 

 . المتضمن تأسيس الحكومة1965 جويلية 10 المؤرخ في 65/188 على أمر هذا المصطلح أطلق تسميته 3
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 أرضية الوفاق الوطين ثالث فقرات خمتلفة حتتوي على مقدمة وأهـداف املرحلـة              تتضمن  

  .االنتقالية وتنظيم السلطات يف هذه املرحلة

 أين جند أنه يستمد قيمته وشرعيته مـن         1989 على خالف دستور      :رضيةمقدمة األ  -1

من مبدأ املساواة ومبدأ الفصل بني السلطات       لك  العديد من املبادئ أمهها السيادة الشعبية وكذ      

والرقابة الدستورية، جند يف مقدمة املرسوم الرئاسي املتعلق بنشر أرضية الوفاق الوطين ذكـر              

 .ج بالبالد من مشاكلها األمنية واالقتصادية واالجتماعيةاألهداف املعلنة للخرو

جند أن املرسوم الرئاسي املتعلق بأرضية الوفاق الـوطين مل          : من حيث تنظيم السلطات    ـ 2
يشر إىل السلطة القضائية إىل جانب أنه خصص هيئات خاصة للمرحلة االنتقالية واملتمثلـة              

 : فـي

  رئاسة الدولة -

 احلكومة  -

  الوطين االنتقايلالس -

كما خصص لكل هيئة فرع خاص حبيث حدد هلا املهام والصالحيات وفصل بني                 

ـ  حتت فصل واحـد      1989يف دستور   ا  رئاسة الدولة واحلكومة بعدما كانت     الـسلطة   وه

  . التنفيذية

أما الس الوطين االنتقايل فقد عوض بدوره الس الشعيب الوطين، ومن صالحياته          

 1.لوظيفة التشريعية عن طريق األوامر يف ااالت املخصصة للقانونممارسة ا

                                                 
 .المتضمن نشر أرضية الوفاق الوطني 94/40 من المرسوم الرئاسي رقم 25 و 24أنظر المواد  1
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نصت أرضية الوفاق الوطين على جمموعة من األهـداف تـسعى           : من حيث األهداف   - 3  

         براهيمـي للوصول إليها وهي أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية صنفها األسـتاذ            

 بيداغوجية باعتبار أا ما هي إال تكرار خلطاب تقليدي          على أا ال حتقق أية مصلحة أو غاية       

  1.مت اللجوء إليه يف هذه املرحلة

جنم عن تطبيق أرضية الوفاق الوطين جمموعة من اآلثار كانت هلا انعكاسات واسعة                   

فالسلطة التنفيذية تتركز يف يد رئيس اجلمهورية بينمـا         . على املؤسسات الدستورية يف الدولة    

مثلـة  ت احلكومة إىل أداة طيعة يف يده، هذا يف مقابل تالشي دور اهليئة التشريعية امل              حتول رئيس 

يف الس الوطين االنتقايل باإلضافة إىل استمرار جتميد املؤسسات األخرى خاصـة الـس              

  .الدستوري والس األعلى لألمن
  

  حالة استقالة الرئيس اليامني زروال: املطلب الثاين

 هـا غري دستورية لعدم توفر     مبثابة استقالة  اليامني زروال قرار الرئيس   ، يعد   بقاكما رأينا سا    

 رئيس جملس األمة رئاسـة      وىلمل يت  و اشرط الفورية، حيث مل جيتمع الس الدستوري إلثبا       على  

 وأسـتمر رئـيس     90تقليص صالحيات هذا األخري مبوجب املادة       كذلك مل يتم    . الدولة بالنيابة 

  . هذا ما كان له تأثري واسع على سري املؤسسات الدستورية يف الدولة.ممارسة مهامهاجلمهورية يف 
  

                                                 
1 Mohamed Brahimi, Op. Cit., P. 147. 
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  استمرار ممارسة رئيس اجلمهورية ملهامه: لفرع األولا

 سابقة يف تاريخ القـانون الدسـتوري    اليامني زروال  استقالة الرئيس لقد أحدثت       

. لدستورية اخلاصة ذه احلالة   تطبيق اإلجراءات ا  عدم  اجلزائري لعدم إعالن حالة الشغور و     

ثبات حالة الشغور النهائي    إلفاستقالة الرئيس يترتب عنها اجتماع الس الدستوري وجوبا         

لرئاسة اجلمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إىل الربملان الـذي جيتمـع              

النيابـة يف أجـل   وجوبا كما يترتب عن ذلك تويل رئيس جملس األمة مهمة رئيس الدولة ب     

  .م خالهلا انتخابات مع تقييد صالحيات رئيس الدولة يف هذه املرحلةظ يوما، تن60أقصاه 

، جند استمرار ممارسـته     مني زروال االيغري أنه بالرجوع إىل حالة استقالة الرئيس            

 وتسلمه  عبد العزيز بوتفليقة  ملهامه بصفة عادية إىل غاية انتخاب رئيس اجلمهورية اجلديد          

 ومل يتحقق الشغور كأثر فـوري يترتـب عـن           ،1999 أفريل   27مقاليد السلطة بتاريخ    

رئيس جملس األمة نيابة رئاسة الدولة لدوره       مل يتول   نتيجة ثانية   كو.  كنتيجة أوىل  االستقالة

 .غري الفوريـة  بسبب االستقالة ، من الدستور88 من املادة    8 و 6يه يف الفقرتني    لاملنصوص ع 

 الواجـب   ،ضمان استمرارية الدولة  رغبته يف    رئيس اجلمهورية ينم عن      ورمبا يكون تصرف  

 الدستوري لـسنة    ؤسس والذي أضافه امل   ةامللقى على عاتقه مبوجب أدائه اليمني الدستوري      

 وجتنب حـدوث    الشاذيل بن جديد    بعد الفراغ الدستوري الذي حصل بعد استقالة       1996

  .أزمة سياسية

 

 

130  



 

  1:مرتني النيابة مبناسبة)  Alain Poher(لس األمة الفرنسي ففي فرنسا توىل رئيس جم  

  .1969 أفريل 28 يف (De Gaulle)استقالة اجلنرال  -    

 .1972 أفريل 12 يف (Georges Pompidou)وفاة  -    

صالحيات رئيس الدولة   رابح بيطاط   ويف اجلزائر توىل رئيس الس الشعيب الوطين            

 اـس الـشعيب     واجتماع هواري بومدين يس اجلمهورية    يوم بعد إعالن وفاة رئ     45مدة  

  .الوطين حبضور أعضاء جملس الثورة وجملس الوزراء

  مل تتحقق النيابة، وكـان علـى        اليامني زروال غري أنه، يف حالة استقالة الرئيس           

رئيس جملس األمة ممارسة صالحيات رئيس الدولة إىل غاية تنظيم انتخابات رئاسية طبقـا              

  .1996 من دستور 6 من املادة 10 و 4 للفقرتني

كما يترتب عن االستقالة تقليص لصالحيات رئيس الدولة بالنيابة، وهذا مل حيدث                

 الذي استمر يف ممارسة صالحياته كاملة بعد إعالنه تنظيم اليمني زروالعند استقالة الرئيس 

ات أثناء مرحلة النيابة     رغم عدم اختصاصه بذلك، فتنظيم االنتخاب      ،انتخابات رئاسية مسبقة  

 وهـي  ،تكون بعد تويل رئيس الس الدستوري أو رئيس جملس األمة رئاسة الدولة بالنيابة           

باإلضافة إىل هذا، قرر رئيس اجلمهوريـة       . ليست من اختصاص رئيس اجلمهورية املستقيل     

خابيـة  تأجيل االنتخابات حبجة ترك الوقت الكايف لألحزاب السياسية لتحضري محلتها االنت          

 وهي حالة حرب    ،رغم حتديد أحكام الدستور للحاالت اليت ميكن فيها تأجيل االنتخابات         

                                                 
1  (M). Lascombe. Op. Cit., P. 44. 
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 أحد املترشحني لالنتخابات الرئاسية يف الدور الثـاين أو انـسحابه أو             لةأو وفاة أو استقا   

   .ال تتفق مع األحكام الدستورية وهي تصرفات 1حدوث أي مانع آخر له،

شرعية باعتباره من املبادئ الـيت      ال احترام مبدأ    خبصوصومن هنا ميكننا التساؤل         

  .يقوم عليها القانون العام يف العصر احلديث

مل تترتب عنها اآلثار املنصوص اليامني زروال  االستقالة املؤجلة للرئيس    وإذا كانت       

   .عليها يف الدستور فإن ذلك ال خيلو من تأثري على سري السلطات الدستورية يف تلك املرحلة

   الدستوريةالسلطاتتأثري االستقالة على : لفرع الثاينا

تطبيق اآلثار الدستورية، حيث استمر يف اليامني زروال مل يترتب على استقالة الرئيس 

  .ممارسة مهامه رغم أنه مستقيل معنويا، األمر الذي أنعكس على السري العادي للسلطات

  

  بالنسبة للسلطة التنفيذية: أوال

، 1998 ديـسمرب  14  عن قرار استقالته بتاريخاليامني زروال رئيس اجلمهورية   بعد إعالن       

قام رئيس اجلمهورية بتعديل حكومـة      و،   استقالته يف هذا التاريخ    أمحد أوحيىي قدم رئيس احلكومة    

  2. بإاء مهام أعضاء احلكومة وتعيني أعضاء حكومة جديدةأوحيىي

                                                 
  .1996 من التعديل الدستوري 89 و 96أنظر المواد  1
 تم تغيير وزيرين وتعيين واحد في منصب وزير شاغر 428-98 و 426-98 بموجب المرسومين الرئاسيين رقم  2
  )وزير العدل(

حمراوي  وزير الثقافة واالتصال الناطق الرسمي للحكومة خلفا للسيد عبد العزيز رحابيتم تعيين السيد  -
  .حبيب شوقي

 .مصطفى بن منصوروزيرا للداخلية والجماعات المحلية خلفا للسيد سالل عبد المالك سيد تم تعيين ال -
 .محمد آدميوزيرا للعدل خلفا للسيد الغوثي مكامشة تم تعيين السيد  -
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، فإنه ال جيوز    1996 من التعديل الدستوري لسنة      90 املادة   نوبالرجوع إىل الفقرة األوىل م      

 ومـن   ،تعديل احلكومة إبان استقالة رئيس اجلمهورية حىت يشرع الرئيس اجلديد يف ممارسة مهامه            

 جاء واضحا خبـصوص عـدم       90فنص املادة   . هنا ميكننا التساؤل عن دستورية هذه اإلجراءات      

 سواء كانت نتيجة انعقاد املسؤولية الـسياسية        ،إمكانية رئيس اجلمهورية تعديل أو إقالة احلكومة      

 أعضاء الس الـشعيب     ) 2\3( ثلثي   للحكومة عن طريق املصادقة على ملتمس الرقابة من طرف        

 أو  ، أو التصويت بالثقة الذي يطلبه رئيس احلكومة مبناسبة تقدمي بيان الـسياسية العامـة              ،الوطين

النظـام الدسـتوري    مل يأخـذ    و.  برنامج احلكومة  نتيجة لعدم موافقة الس الشعيب الوطين على      

 بل اقتصر على املسؤولية السياسية للحكومة       ،اجلزائري بفكرة املسؤولية الفردية للوزير أمام الربملان      

  1.كوحدة متجانسة

  بالنسبة للسلطة التشريعية: ثانيا

ع الـوطين   التجم رئيس حزب  (أوحيىي واستقالة حكومة    مني زروال االيبعد استقالة الرئيس      

 رئيـسا   إمساعيـل محـداين   مت تعيني السيد    )  يف تلك الفترة   الدميقراطي صاحب األغلبية الربملانية   

ألعراف الدستورية يف األنظمة الدميقراطية اليت تقتضي إسناد رئاسـة        ما ال يتفق وا    وهو   ،للحكومة

ـ   فإذا كانت أحكام   2.احلكومة إىل العضو القيادي يف احلزب صاحب األغلبية        تور ال تلـزم    الدس

   إال ،تعيني رئيس احلكومة من احلزب الذي حاز على األغلبية املطلقة يف الربملانبرئيس اجلمهورية 

                                                 
، دة الماجستيرمذكرة لنيل شها، "1996 نوفمبر 28العالقة القانونية بين رئيس الجمهورية والحكومة في ظل دستور " علي صغير جمال،  1

 .72-65، ص 2002جامعة الجزائر، 
ترجمة جورج سعد،  المؤسسة األنظمة السياسية الكبرى ، : نون الدستوري المؤسسات السياسية والقا موريس دو فيرجي،  2

 .57، ص 1992الجامعية للدراسة والنشر والتوزيع، بيروت، 
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وفيمـا خيـص   . أن اجلانب العملي يفرض ذلك لضمان التعاون بني السلطتني التشريعية والتنفيذية  

داء من شهر نـوفمرب   اخنفاض عددها ابت  ،نشاط الس الشعيب الوطين، نالحظ من خالل مداوالته       

يكون هذا االخنفاض رمبا بـسبب توجـه        و.  إىل أن وصلت إىل ثالث مداوالت يف الشهر        1998

  .النواب ملساندة املترشحني الذين متت تزكيتهم من قبل األحزاب املنتمني هلا سياسيا

  يف ت كان له انعكاسات على سري ونشاط اهليئة التشريعية متثل         اليمني زروال فقرار الرئيس     

 كما أدى إىل تأجيل بعـض مـشاريع         ،تقليص جدول األعمال واملداوالت واألشغال يف الربملان      

 مل يتأثر نشاط    ،ويف املقابل . القضاءوالقوانني املهمة مثل تلك املتعلقة بالوظيف العمومي، اإلعالم         

انتخـاب  رئيس اجلهورية التنظيمي خالل املرحلة املمتدة من تاريخ إعالن االستقالة حىت تـاريخ              

فبالنسبة للتشريع بأوامر، فإنه مل يستعمل هذه الوسيلة القانونيـة علـى            . رئيس اجلمهورية اجلديد  

، وبالتايل مارس الرئيس صـالحياته      ا مرسوم 76يل  ا أين اصدر حو   ،العكس من املراسيم التنظيمية   

  1.التشريعية كاملة إىل غاية انتهاء عهدته
  

  بالنسبة للسلطة القضائية: ثالثا

 من الدستور على أن رئيس اجلمهورية ميارس السلطة الـسامية يف احلـدود              72ص املادة   تن  

ضي األول يف البالد، وهي الصفة اليت كانت مرتبطـة          االتايل يعترب هو الق   ب و ،ة يف الدستور  ـاملثبت

. بشخص امللك يف أوربا مث انتقلت إىل الشخص األول يف الدولة مهما كانت التسمية اليت حيملها               

 حدد الدستور يف الفصل اخلاص للسلطة القضائية املبادئ األساسية اليت يقوم عليها القضاء اليت             وقد

                                                 
 .1999 أفريل 20 بتاريخ 29سمية رقم  تم إصدار أربعة مراسيم رئاسية في الجريدة الر 1
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كذلك جتسيد احترام القانون    و من الدستور،    140تتمثل يف احترام الشرعية واملساواة طبقا للمادة        

 جيب ،لقانون وباعتبار الدستور النص األمسى يف اهلرم ا. من الدستور147واخلضوع له طبقا للمادة     

 غري أن   ،)حكاما وحمكومني ومؤسسات دستورية   (احترامه والتقيد بأحكامه من طرف كل اهليئات        

 هو عدم تطبيقه لألحكام الدستورية املتعلقـة        ،مني زروال االياملالحظ من خالل استقالة الرئيس      

أ واحترامه مـن طـرف      حبالة االستقالة واآلثار املترتبة عنها، مما جيعلنا نتساءل عن قيمة هذا املبد           

 .الرئيس األعلى للسلطة التنفيذية
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  :وتقديـر ة ـخالص

 حاالت  88 يف الفصل األول، يف املادة       أشرنا إليه كما    اجلزائري، م املؤسس الدستوري  ظن  

    ويتوىل،.  الدولة  رئيس جملس األمة نيابة رئاسة     ةاملتمثلة يف تولي  و االشغور واآلثار املترتبة على إعال 

وينظم يف هـذه     رئيس الس الدستوري رئاسة الدولة        لرئيس جملس االمة،   يف حالة حصول املانع   

 ففي احلـاالت    ، عكس ذلك  تبأثإال أن الواقع    .  يوم 60انتخابات رئاسية يف أجل أقصاه      املرحلة  

           ة الـرئيس  اسـتقال  والـشاذيل بـن جديـد      خاصة حالة استقالة الـرئيس       ،اليت عرفتها اجلزائر  

، يف  متحيث ،حكام الدستورية املتعلقة بالشغور واآلثار املترتبة عنهالتقيد باأل مل يتم ،اليامني زروال

 . إنشاء هيئة رئاسة مجاعية تضطلع مبهام رئيس اجلمهورية من طرف هيئة استشارية            احلالة األوىل، 

ـ      ،ويف احلالة الثانية              انتخـاب رئـيس اجلمهوريـة     ة إىل غايـة     مل ترتب االستقالة أثارها الفوري

ومن هنا ميكن طرح مسألة طبيعة القواعد الدستورية هل هي قواعد ملزمة أم     . عبد العزيز بوتفليقة  

  غري ملزمة؟ 

إنّ عدم التقيد بأحكام الدستور، يف ظروف متميزة وإنْ كانت تتسم باملوضـوعية، يتـرك              

 خارج جمال الدستور من شـأنه أن يؤسـس  لعـرف             اال مفتوحا الجتهادات ووضع حلول    

دستوري سليب يؤثر على أداء مؤسسات الدولة، ويعزى هذا النوع من االجتـهادات إىل عـدم                

اضطالع الس الدستوري بالدور املناط به على أكمل وجه، ومن هنا وجـب النظـر يف آليـة             

هم وهذا ما يكفل هلم االسـتقاللية       االنتخاب الدائم جلميع أعضاء الس الدستوري بدل من تعيين        

 .التامة
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على الرغم من تنظيم املؤسس الدستوري حلاالت الشغور واآلثار         ، و يف تونس وموريتانيا  أما  

 إال أنه أغفل تنظيم اإلجراءات اليت تتوافق مع إجراء االنتخابات الرئاسية يف مرحلـة               ،املترتبة عنها 

جال تقدمي الترشيحات وإجراء الـدور األول والثـاين مـن           النيابة وما يترتب عنها من تقليص آل      

 . فراغ دستوري وجب على املشرع تداركه من أجل ضمان احترام الدستورذا وه.االنتخابات
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  الـخـاتـمـة

  

  

  

  
  



 

   :اخلامتـــة

 بينت ،اجلمهورية املغاربية   إن دراستنا ملوضوع شغور منصب رئيس اجلمهورية يف األنظمة            

. لنا بوضوح قلة النصوص الدستورية واألحكام اليت تنظم شغور منـصب رئـيس اجلمهوريـة              

 واملـادة   1963 من دستور    57املادة  ( مة هلذه احلالة    ظ من خالل أحكامها املن    ،فالدساتري اجلزائرية 

مل تتنـاول    ،)1996 من دستور    88 واملادة   1989 من دستور    84 واملادة   1976 من دستور    117

 سري السلطات   وتأثريه على يف هذا الشأن رغم األمهية البالغة اليت يكتسيها املوضوع          يع احلاالت   مج

 خاصة وأن األمر يتعلق بالشخصية األوىل يف البالد اليت حتـوز            ،واملؤسسات الدستورية يف الدولة   

 وبالتـايل  ،ومن شأن شغور منصبه تعطيل السري املنتظم للمؤسـسات . سلطات وصالحيات هامة  

 ولو أن املؤسس الدستوري منح صالحيات واسعة للـرئيس          ،انقطاع مبدأ االستمرارية يف الدولة    

  .بالنيابة ختوله قيادة الدولة خالل مرحلة النيابة

من خالل دراسة األسئلة املطروح يف اإلشكالية واملتمثلـة يف مـدى معاجلـة املؤسـس                  

 خالل استقراء النصوص الدستورية منـذ       الدستوري جلميع حاالت الشغور احملتملة، يتبني لنا من       

االستقالل أن املؤسس الدستوري اجلزائري تكيف مع األوضاع والظروف املختلفة وكذلك طبيعة            

النظام السياسي السائد يف معاجلة أسباب الشغور وكذلك اإلجراءات الدستورية املتبعة إلعـالن             

ؤسس الدستوري على أسباب     نص امل  1963فمن خالل دستور    . شغور منصب رئيس اجلمهورية   

  شغور املنصب واكتفى الشغور احملتملة واملتمثلة يف املرض والوفاة واالستقالة ومل يبني سلطة إثبات

 

138 

  



 

يساعده الذي  لس الوطين   لرئيس ا بتخويل سلطات رئيس اجلمهورية وتصريف الشؤون العادية        

       فقد نص على أسباب الـشغور املتمثلـة         1976أما دستور   . فيها رؤساء اللجان يف الس الوطين     

، ويكـون    جز اليت تؤدي إىل شغور منصب رئيس اجلمهورية       عغفل حالة ال  وأيف االستقالة والوفاة    

        ما أدى إىل حـصول فـراغ دسـتوري          هذا رمبا جراء النظام االستثنائي الذي ساد هذه الفترة،        

على إثر مرض ألزمه الفراش ملدة طويلة       ومدين  هواري ب  لرئيس اجلمهورية     ائي بعد حصول مانع  

          79/06 ما تداركه املؤسس الدستوري بعد التعديل مبوجب القـانون رقـم             و وه إىل غاية وفاته،  

 حيث  1989وهو نفس الوضع يف دستور      .  املتضمن التعديل الدستوري   1979 يوليو   7يف   املؤرخ

الـس الـشعيب      منصب رئيس اجلمهورية وحل      مل يتنبأ املؤسس الدستوري حبالة اقتران شغور      

وفاة رئيس اجلمهورية وحل الس الشعيب الوطين، هذا ما أدى          مبعاجلة حالة اقتران    الوطين واكتفى   

        . إىل البحث عن حلول خارج الدستور ما دام املؤسس الدسـتوري مل يعـاجل هـذه احلـاالت                 

 حلالـة االسـتقالة     88حكام الدستور يف املـادة       وعلى الرغم من معاجلة أ     ،1996أما يف دستور    

 إال أن استقالة رئـيس اجلمهوريـة        ،واعتبارها من احلاالت اليت تؤدي إىل شغور منصب الرئيس        

أظهرت نقص دقة األحكام الدستورية والشروط املوضـوعية اخلاصـة        غري الفورية    اليمني زروال 

ال تتوافـق            اعتبار استقالة الـيمني زروال       باالستقالة، وهو ما أثار جدل قانوين وسياسي أدى إىل        

  .مع أحكام الدستور

إن دراسة حاالت الشغور املتمثلة يف املرض والوفاة واالسـتقالة الـيت أقرهـا املؤسـس                  

 اخلاصة ذه غموض الشروط املوضوعية   تبني ،  1996لسنة  الدستوري   بعد التعديل  الدستوري
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خيص حالة املانع النهائي،    ما  يف.  الشكلية اليت جاءت واضحة نسبيا      على عكس الشروط   ،احلاالت

نص املؤسس الدستوري يف كل من اجلزائر وتونس على أن املرض هو احلالة الوحيدة اليت تشكل                

مانعا ائيا دون االعتداد باحلاالت األخرى اليت من املمكن أن يشتمل عليها وصف املانع واملتمثلة               

سر من طرف قوات أجنبية أو اامه من قبل حمكمة جنائية دولية، حيث نص              يف االختطاف أو األ   

 تبني  هذا، ومل . صراحة على اعتبار املرض بالنسبة للجزائر والعجز التام بالنسبة لتونس مانعا ائيا           

أحكام الدستور وال النظام الداخلي املتعلق بقواعد عمل الس الدستوري طبيعة املرض ودرجـة              

مل تبني أحكام الدستور كيفيـة      و ، فقد جاءت يف صياغة عامة     ،ا فيما خيص االستقالة    أم .خطورته

  .تقدمي االستقالة والشكل الذي تتم فيه واجلهة اليت توجه إليها

 1976، دستور   1963دستور  (وإذا كان املؤسس الدستوري يف الدساتري اجلزائرية السابقة         

 وعلـى   ،1996 فإنه أدرجها يف دسـتور       ،نائيةمل ينص على مسؤولية الرئيس اجل     ) 1989ودستور  

 سبب مـن أسـباب      الرغم من اعتبار العزل كعقوبة ميكن أن تنجم عن حماكمة رئيس اجلمهورية           

صدر وفضال عن هذا مل ي     ،88الشغور، إال أن املؤسس الدستوري مل يدرجها ضمن أحكام املادة           

  . الذي يبني إجراءات االام واحملاكمةالعضويالقانون 

 تبني أحكام الدستور ذلك يف نـص        ،يما خيص اآلثار الدستورية املترتبة عن حالة الشغور       وف

أو رئيس الـس الدسـتوري       وهي تويل رئيس جملس األمة       ،1996 من الدستور لسنة     88املادة  

  وتويل مجيع اختصاصات رئيس اجلمهورية إال ما استثين بـنص دسـتوري            ،رئاسة الدولة بالنيابة  

 الدستور  أحكام  هذا ومل تعاجل .  يوما60إجراء انتخابات رئاسية يف ظرف  وكذلك  ،)90املادة (

140  



 

اإلشكاالت اخلاصة ذه املرحلة املتمثلة يف احتمال استقالة أو حصول مانع ائي لرئيس الدولـة               

ما ك هل هو مسؤول جنائيا    ،كذلك مل تبني أحكام الدستور مسؤولية رئيس الدولة بالنيابة        . بالنيابة

حيظـى مبحاكمـة    ، وهل    من الدستور  158هو احلالة بالنسبة ملسؤولية رئيس اجلمهورية يف املادة         

  ؟خاصة مثل رئيس اجلمهورية أم أنه حياكم أمام حمكمة اجلنايات

 املواعيد املتعلقـة بإيـداع      ات مل يضبط الدستور وأحكام قانون االنتخاب      ،باإلضافة إىل هذا  

 وهذا ما يؤدي إىل احتمال       بشكل دقيق،  والثاين من االنتخابات   ل  الترشيحات وإجراء الدور األو   

 .) يوم60(رئيس اجلمهورية ملدة أطول من املدة احملددة دستوريا  استمرار شغور منصب

بعد دراسة اجلوانب النظرية الدستورية اليت تضبط حالة الشغور وتنظمها ودراسة احلـاالت            

 من  عي، وهذا واقما هو    و ما هو دستوري     بني   تفاوتجود   نالحظ و  ،الواقعية اليت عرفتها اجلزائر   

 سواء لعدم تنبؤ املؤسس الدستوري هلذه احلاالت وتنظيمها         ،خالل عدم تطبيق األحكام الدستورية    

ففي .  أو اللجوء إىل آليات وضوابط خارج الدستور لتنظيم احلاالت احملتملة          ،وفق أحكام دستورية  

 هواري بومدين ئر واملتمثلة يف حصول مانع ائي لرئيس اجلمهورية         احلالة األوىل اليت عرفتها اجلزا    

 من هذا الدستور بـذكر       117ذه احلالة واكتفت املادة      1976مل يتنبأ املؤسس الدستوري لسنة      

 .يف أي وقت لرئيس اجلمهوريـة      املانع النهائي     رغم إمكانية حصول    فقط، حالة الوفاة واالستقالة  

 وما يدل على ذلك هو تناول املؤسس الواردة يف هذه الوثيقة الدستورية، وهذا ما يعد من العيوب   

 .  هلذه احلالة واعتبارها سببا من أسباب الشغور1963الدستوري لسنة 
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 واستمراره يف احلكـم لفتـرة   حلبيب بورقيبةكما عرفت تونس حالة عجز الرئيس السابق        

نية مما أثر على سري املؤسسات وكذا طريق إسناد         طويلة بالرغم من ضعف قدراته العقلية واجلسما      

  .زين العابدين بن عليالسلطة للوزير األول 

إالّ أنّ الشأن يف موريتانيا يعترب جد متميز، كون هذه الدولة خاضعة لعدم االستقرار نتيجة               

ت الصراعات السياسية القائمة واالنقالبات املتكررة اليت تتدخل يف كل مرة حبجـة اإلصـالحا             

وخروج احلكام عن املصلحة العليا للبالد، وحتت عنوان الفساد، تمضى انقالبات ال يمكن التذرع              

  .ا أمام مؤسسات دستورية قائمة ومنتخبة

تعاجل حالة اليت دستورية النصوص الغياب ، فقد أدى   الشاذيل بن جديد  ستقالة  أما بالنسبة ال  

       إىل حصول فراغ دستوري     ،لس الشعيب الوطين  اقتران شغور منصب رئيس اجلمهورية مع حل ا 

 حاالت أخرى مشاة مثل اقتران وفاة  أنه نظم رغم،دستورالاللجوء إىل حلول خارج  ما أدى إىل    

وكان بإمكان الس الدستوري اعتمـاد تقنيـة         . رئيس اجلمهورية وحل الس الشعيب الوطين     

 وبالتايل ،قانونيةقراءة  أكثر منها  للظروف العامةيةقام بقراءة سياسالقياس لسد هذا الفراغ، إال أنه    

إن تدخل الـس األعلـى      . الس األعلى لألمن  وهي  ترك اال مفتوحا لتدخل هيئات أخرى       

ـ استـشاري ا ا أعلى للدولة وجملسا وإنشائه جملس،الشاذيل بن جديد أثناء استقالة    ،لألمن ا مث  وطني

نقـص  ميكن تصنيفه إال يف خانـة       رضية الوفاق الوطين، ال     ه أل لعمل بالدستور وإعداد  ا هاستبعاد

  .التجربة الدستورية اجلزائرية يف معاجلة مثل هذه املسائل العميقة
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، اليـامني زروال  الرئيس  استقالة  وعرفت اجلزائر حالة أخرى من حاالت الشغور متثلت يف          

 منه لإلجراءات املتبعة يف حالـة       88دة  فرغم تنظيم الدستور يف املا    . إال أا مل تكن استقالة فورية     

 يتبني لنا عدم    اليامني زروال استقالة رئيس اجلمهورية ، غري أنه بالرجوع إىل حالة استقالة الرئيس            

 وهـذا   .رئيساليثبت استقالة   مل  تطبيق هذه اإلجراءات الدستورية، فلم جيتمع الس الدستوري و        

تقالة وإىل عدم إعالن رئيس اجلمهوريـة اسـتقالته         رمبا لغموض الشروط املوضوعية اخلاصة باالس     

 . وهو ما فتح الباب لعدة تأويالت قانونية   ،اكتفى بعبارة انسحابه من الساحة السياسية     ة، إذ   صراح

          األخـري   ا مل يعلن الشغور النهائي ملنصب رئيس اجلمهوريـة وأسـتمر هـذ            ،إضافة إىل ذلك  و

        إىل غاية انتخاب رئـيس اجلمهوريـة اجلديـد          اه دستوري  ل ةيف ممارسة كافة الصالحيات املخول    

يـا  حكومأجرى تعديال   وأوحيىي   أمحدقبل استقالة حكومة    وفضال عن هذا    ،  عبد العزيز بوتفليقة  

 من الدستور حتظر إقالة أو تعديل احلكومة يف هذه املرحلة إال يف حالة ترشـح                90رغم أن املادة    

  . وهو ما مل حيدثرئيس احلكومة لرئاسة اجلمهورية

 التساؤل حول قيمة    اليامني زروال  والرئيس   الشاذيل بن جديد  كذلك استقالة الرئيس    وتثري  

 وهي الدفاع عـن     ،االلتزامات اليت يلتزم رئيس اجلمهورية باحترامها عند أدائه اليمني الدستورية         

م أنه يعلم اآلثـار      بتقدمي استقالته رغ   84خالف نص املادة      بن جديد  الشاذيلالدستور، فالرئيس   

وفـضال  . غري الفورية  اليامني زروال  وكذلك يف حالة استقالة الرئيس       ،اخلطرية املترتبة على ذلك   

 سري العادي لالعمل على توفري الشروط الالزمة لعن هذا، يلتزم رئيس اجلمهورية مبقتضى الدستور ب
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ملالحظ بـشأن االسـتقالتني     ، وا للمؤسسات والنظام الدستوري واحترام مؤسسات اجلمهورية     

  .السالفتني هو أن الواقع مل يكن متفقا إىل حد بعيد مع هذه االلتزامات

 جيب على املؤسس الدستوري التنبؤ جبميـع        ، وحىت تكون اجلمهورية كاملة    ،وخامتة القول 

احلاالت اليت تؤدي إىل شغور منصب رئيس اجلمهورية وتوقعها وتنظيمها وفق أحكام دسـتورية              

  .  مما يدعم ويثبت ركائز دولة القانون، ال تثري أي لبس بشأن تطبيقها، ودقيقةحمددة

انتخاب أعضاء الس الدستوري ضمانا الستقاللية الس        يف طريقة  جيب إعادة النظر     كما

وتعزيز سلطة إثباته يف املسائل الدستورية اليت تعد من صميم اختصاصاته، فاعتماد طريقة التعـيني               

عـيني  رادة الس تكون رهينة إرادة رئيس اجلمهورية يف األنظمة اجلمهورية املغاربية، فت           أثبت أنّ إ  

 هـذه   .ئهأعضاء الس الدستوري عن طريق انتخام هو الوسيلة الوحيد لتحقيق حياد أعـضا            

اإلجراءات على أمهيتها ال تكفي إال من خالل وجود إرادة سياسية واضحة يف احترام الدسـتور                

  .قبل الرئيس القاضي األول يف البالد حامي الدستورخاصة من 
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  جدول مقارن يتضمن معاجلة الدساتري حلاالت الشغور وإجراءات إعالا
  

 من دستور اجلمهورية 57الفصل 
  التونسية 

 من دستور اجلزائر لسنة 88املادة 
1996  

  من دستور موريتانيا 41و  40املادة 

عند شغور مـن منـصب رئـيس        
اجلمهورية لوفاة أو الستقالة أو لعجز      
تام جيتمع الس الدسـتوري فـورا       
ويقر الشغور النهائي باألغلبية املطلقة     
ألعضائه ويبلغ تصرحيا يف ذلـك إىل       
رئيس جملس املستـشارين ورئـيس      
جملس النواب الذي يتويل فورا مهام      

  ... رئاسة الدولة بصفة مؤقتة

ل على رئيس اجلمهورية أن     إذا استحا 
ميارس مهامه بسبب مـرض خطـري      
ومزمن جيتمع الـس الدسـتوري      
وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا       
املانع بكل الوسائل املالئمة يقتـرح      
باإلمجال على الربملان التصريح بثبوت     

  .املانع
يعلق الربملان املنعقد بغرفتيه اتمعتني     

هوريـة  معا ثبوت املانع لرئيس اجلم    
ويف حالـة  ... أعـضائه  3\2بأغلبية  

 يـوم   45استمرار املانع بعد انقضاء     
يعلن الشغور باالسـتقالة وجوبـا      
حسب اإلجراء املنصوص عليـه يف      

وطبقا ألحكـام   . الفقرتني السابقتني 
  .الفقرات التالية من هذه املادة

يف حالة استقالة رئيس اجلمهورية أو      
ا وفاته جيتمع الس الدستوري وجوب    

ويثبت الـشغور النـهائي لـرئيس       
اجلمهورية وتبلغ فورا شهادة التصريح 
بالشغور النهائي إىل الربملان الـذي      

  ...جيتمع وجوبا
وإذا اقترنت استقالة رئيس اجلمهورية     
أو وفاته بشغور رئاسة جملس األمـة       
ألي سبب كـان جيتمـع الـس        
الدستوري وجوبا ويثبت باإلمجـاع     

 اجلمهوريـة   الشغور النهائي لرئاسة  
  . وحصول املانع لرئيس جملس األمة

يف حالة شغور أو مانع أعتربه الس       
الدستوري ائيا يتوىل رئيس جملـس      

  .الشيوخ نيابة رئيس اجلمهورية
يقوم الوزير األول وأعضاء احلكومة     
وهم يف حالة استقالة بتسيري الشؤون      

  .اجلارية
  41املادة 

 يتحقق الس الدستوري من الشغور    
  :واملانع النهائي على أساس طلب من

  . رئيس اجلمهورية-
  . أو رئيس اجلمعية الوطنية-
  .أو الوزير األول  -
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  جدول مقارن يتضمن اآلثار املترتبة عن حاالت الشغور يف الدساتري الثالثة
  

 من دستور اجلمهورية 57الفصل 
  التونسية 

 من دستور اجلزائر لسنة 88املادة 
1996  

   من دستور موريتانيا40ة املاد

ورئيس جملس النواب الذي يتـوىل      ... 
فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتـة       

 يوم و   60 يوم وأقصاه    45ألجل أدناه   
إذا تزامن الشغور النهائي مع حل جملس       
النواب يتوىل رئيس جملس املستـشارين      
مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لـنفس       

ئـيس  األجل ويؤدي القـائم مبهـام ر      
اجلمهورية اليمني الدستورية أمام جملس     
النواب وجملس املستشارين امللتئمني معا     
وعند االقتضاء أمام مكتيب السني وإذا      
تزامن الشغور النهائي مع حل جملـس       
النواب يؤدي اليمني الدستورية أمـام      

ال جيوز للقائم مبهام    .جملس املستشارين 
رئيس اجلمهورية بصفة مؤقتة الترشـح      

ئاسة اجلمهورية ولو يف صورة تقدمي      لر
وميارس القائم مبهام رئـيس     . استقالته

اجلمهورية بصفة مؤقتة املهام الرئاسـية      
على أنه ال حيق له أن يلجأ إىل االستفتاء       
أو أن ينهي مهام احلكومة أو أن حيـل         
جملس النواب أو أن يتخـذ التـدابري        
االستثنائية املنصوص عليهـا بالفـصل      

 خالل املـدة الرئاسـية      وال جيوز . 46
الوقتية تنقيح الدستور أو تقدمي الئحـة       
لوم ضد احلكومة وخالل املدة الرئاسة      
الوقتية يتم انتخاب رئـيس مجهوريـة       

 ولــرئيس  ســنوات5جديــد ملــدة 
اجلمهورية أن حيل جملس النواب ويدعو      
النتخابات تشريعية سابقة ألواا وفـق   

  . 63الفقرة الثانية من الفصل 

رئيس جملس األمة مهام رئـيس      يتوىل  
 يوم تنظم خالهلا 60الدولة مدة أقصاها 

انتخابات رئاسية وال حيق لرئيس الدولة      
املعني ذه الطريقة أن يترشح لرئاسـة       

  .اجلمهورية
وإذا اقترنت استقالة رئيس اجلمهورية أو 
وفاته بشغور رئاسة وجملس األمـة ألي   
سبب كان جيتمع الس الدسـتوري      

يثبت باإلمجاع الشغور النهائي    وجوبا و 
لرئاسة اجلمهورية وحصول املانع لرئيس     
جملس األمة ويف هذه احلالة يتوىل رئيس       
الس الدستوري مهام رئيس الدولـة      
يضطلع رئيس الدولة املعـني حـسب       
الشروط املبينة أعاله مبهمة رئيس الدولة      
طبقا للشروط احملـددة يف الفقـرات       

من الدستور وال    90السابقة ويف املادة    
  .ميكنه أن يترشح لرئاسة اجلمهورية

يقوم الوزير األول وأعضاء احلكومـة      
وهم يف حالة استقالة بتسيري الـشؤون       

  . اجلارية
ليس للرئيس بالنيابة أن ينهي وظائفهم      
وال أن يستشر الشعب عـن طريـق         

  .االستفتاء وال أن حيب اجلمعية الوطنية
ديد جيري انتخاب رئيس اجلمهورية اجل    

خالل ثالثة أشهر ابتداء من إقرار شغور       
املنصب واملانع النهائي ما مل حتـل دون        
ذلك قـوة قـاهرة أثبتـها الـس         

  .الدستوري
ال ميكن إدخال أي تعديل على الدستور       
عن طريق االستفتاء أو عن طريق الربملان 

  .خالل فترة النيابة
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