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  ا��ــ�ـــد�ــــ�
  
 أ�راد ا������  ��� ��� �ة ا�دو�� ����و��� ا����و�� ����� و�ود ��ط� ����و  ،إن �

 ،وا���ط� �� ا������ �رد إ�$ إرادة ا'�� ،ھ�����ك ��ط� ��$ ر��� ������� �# �و�د دو�� "
1د�ث �ن �و�وع و���. �-ن ا� ،و" ��ر ���رو����� إ" إذا ,��ت ����دة �ن ھذه ا)رادة

و�دى �ط����� � ر��4 ا'�� '�ر ���3 ا'ھ���  ،ا���ط� �ن ������ ا�د��وري وا����و��
 .���1. �ن أ�,�ر و�9ورات ط���� ��8ت ا����71ن وا���,ر�ن  ����ظر إ�$ ��

  
وذ�ك �ن  ،�4ر أن ا�1د�ث �ن ا���ط� �� ا��زا=ر ��و أ�ر ���1ق ا�درا�� ����8 ا�;���� 

����ب ا��ط���� �����ر�� أ�7ر 1و��� �ن ���ؤ"ت ,�7رة �9و�9 �ن ا��ط�ق �� 
وا��� ���زت �9راع دا=م  ،��$ إ��داد ���� وأر�;�ن ���� ��ذ إ���#ل ا��زا=ر،ا�������

 .إ�;,�ت آ�7ره ا������ ��,ل ظ�ھر ��$ ا����� ا��زا=ري �ر��. ،و����ر ��$ ا���ط�

  
وا��� ,��ت  ،;���D ا��� �ر���� ا��زا=ر ��ذ ا)���#لوإن ,��ت ا'ز��ت ا������� ا���   

�-ن ا'ز�� �� و���� ا�Eر ,��ت أز�� ا��ؤ���ت  ،ا���ط� دا=�� إ1دى ��������
و ����$ ا'�ر ��,ل أ,�ر ��د ا�1د�ث �ن أز�� ا���ط�  ،ا�د��ور�� و�;����� � ا��9وص

���� أن ا�د��ور ا�ذي  ،��� ا�;���ا������ �ن �دم ا��وازن ��ن ا��ؤ���ت ا������� �ن ���
�1دد ا��ظ�م ا������ ��دو�� وا����ط ��;#�Dت ��ن ا���ط�ت ا�;�و��� ���ن و�,�ل ھذا 

 .ا��وازن

  
وإذا ,�ن ا��;ض �رى أن أز�� ا���ط� �� ا��زا=ر " �,�ن �� ا�د��ور وإ��� ��رج    

�و�� ��$ ��ر وأدوات ا�1,م �� �-����ر أن ا�د����ر �م �ط�ق �-����رھ� �م �ؤ7ر  ،ا�د��ور
�-ن ھ��ك �ن �رى ا�;,س وھو أن ا���م ا���طJ وا��1رف ��د��ور وا��9وص  ،ا��#د

ا�ذي  ا���ء ،��ق ����� ����را ��ن ا��ؤ���ت ا�د��ور�� ھو ��،ا����و��� ا��,��� �. 
�وض 1ول ���د����ر ا��زا=ر�� ط���� إ,����� ا�8 ،أ��$ إ�$ ا����زع ا����� ��$ ا���ط�

ھل ھو ا��ظ�م ا�ر=��� ا����د ا�ذي ��وم ��$ ا��9ل  ،��ھ�� ا��ظ�م ا������ ا�ذي �����ه
ا��9ب ��ن ا���ط�ت؟ أم ا��ظ�م ا��ر����� ا��رن ا�ذي ��وم ��$ أ��س ا��;�ون ��ن ھذه 

 . وا���ط� ا���ر�;�� �ن ��� أ�رى ،ا���ط�ت؟ �9و�9 ا���ط� ا�����ذ�� �ن ���

  
  �D ا�د��وري وا������ ا��زا=ريو�و �د�� Nا�ذي ��ق د��ور  ،�# إ�$ إ���راء ا���ر�

 ،��1962م  ،�-ن �#�P ا'ز�� ا��ؤ������ ����ن � ا��1ظ�ت ا'و�$ ����O#ل 1996
�1ث �م  ،و�#�� ��;ض ا�دول ا����;�رة �-ن ا��زا=ر �ر�ت �را�4 �ؤ�������1ث أ�. 

�1ث 1دث ���Dض �;د ا��ط�;� ،��;��ر �;رف و�ود �ؤ���ت وط��� ����� ��$ ا)
��م �,ن ا�1,و��  ،ا������� � ا)��;��ر ��ن ا�7وار ا�1,�م وا����ون ا�د��وري ا�8ر��

وإ��� ,��ت  ،���,ل �ن ا����� ا��� ��در�ت و���7ت �� ا��دارس وا����;�ت ا��ر����
�� أول �#�D ������ ��,ون �ن ا�7وار و1دث �;�رض ����� و��ن ا����ون ا�د��وري ا�8ر�� 

و ا�ذي ,�ن �ن ا����ق أن �و� و�ق �;���ر ا����ون ا�د��وري ،��1963د و� د��ور 
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ا���;�ق �;رض ��روع ا����ون ا�����ن 17/07/1962ا��ؤرخ ��  62/11وو�ق ا'�ر 
أي �ن طر�ق ��;�� ������� �,ن ا�د��ور  ،9#��1ت و�دة ا���;�� ا�وط��� ������Oء

 ����,�  .أ�رىو�

  
و Dدم ا�د��ور �� ،���� ���1ر ا�و���7 ا�د��ور�� إ�$ �دوة ا)ط�راتوھ,ذا أو,�ت    

7م �رض ��$ ا)�����ء ا��;�� و�ذ�ك أDر  ،�,ل إ�Dراح ��Dون إ�$ ا��ر���ن ���وا��� ���.
�ن �#ل ����  ،ا�ذي ���ز ���;. ��ن ����د ا��ؤ���ت ا������� ا�8ر��� ،1963د��ور 

و��ؤو��� ا�1,و�� أ��م  ،�ر����� وا�ذي ���د �ن �#ل ا��ر���ن ا�����با��ظ�م ا�
د��=م ���و�� �ر,ز ر=�س  1963ھذا �ن ��� و�ن ��� أ�رى أر�$ د��ور  ،ا��ر���ن

��,رة ا'�1د�� ا�1ز���  1963,�� أ�س د��ور ،ا����ور�� �-�ط�=. 9#��1ت �د وا�;� 
و  ،�د�وى ا���1�ظ� ��$ ا�و1دة ا�وط��� وا��� ���7ت �� 1زب ���� ا��1ر�ر ا�وط��

�4ر أن 1زب ���� ا��1ر�ر ا�وط�� �م �,ن �� ا�1,م ��� ��.  ،����� ��ط���ت ا������
إذ أز�P �ن ا���ط� و�م �1و��. إ�$ ��رد وا��� ������ و1زب ��دو�� �د" �ن  ،ا�,����

  .دو�� ا�1زب
  
�ن ا�د��ور �;د �رور ��رة  ���59دة وإذا ,�ن ا�د��ور Dد �م �و�Dف ا�;�ل �. ��و�ب ا  

و��زة ��$ ����. و�ق ��ررات �ر��ط� ���و� ��$ ا�1دود ا�8ر��� إ" أن ھذا �,ل �وا 
 . ���$ ����P�19 ا�7وري ����زا �;دم ا)���رار ا'�ر ا�ذي إ���$ إ�$ ��

  
  

���ف د��ت  ا��ؤ���ت  ا�������  �� ا��زا=ر  �ر��1 �د�دة  � �1965وان  �19;د    
إذ �م ا��روج ��$ ا�د��ور و��$ أ1,��.  و�م إ����ر ا�ر�وع  إ�$  ،�ن ا��ر��1 ا������

�ر��� �ن ��ط�ق إ��راد ر=�س  ،ا��ر��� ا�7ور�� ����وإ���رت ا����دة ا��د�دة ا�;���� �
 10و ھ,ذا إ����ت ا���ط� إ�$ ���س ا�7ورة ��و�ب ا'�ر  ،ا����ور�� �� إ���ذ ا��رارات

 .�1965و���� 
  

 ،�� ������م �د ��ص ر=�س ا����ور�� �1965وان  �419ر أن ���ح ���ذي 1ر,�    
�,ل  �ر�9 ��م )���ء ��ل ا��ؤ���ت ا������� ا��� ,��ت �D=�� إ��ن ��د ا�ر=�س ا����ق 

 19و�ذ�ك ط8ت ا��ؤ���ت ا������7 �ن ���ن  ،ا�ذي ��ت ا)ط��1 �. �ن �����د ا���ط�
وا������7 �� ���س ا�7ورة و���س ، �1965و����  ��10 أ�ر �وان وا��� �ص ���

وا���  ،إ" أ�. و��$ ا�ر4م �ن ا��ط�ب ا������ وا��;�رات ا��� ����1 ا��ظ�م ،ا�وزراء
 �-ن أول �� ،,��ت ���ر إ�$ ا�ر��4 �� ���ء �ؤ���ت ������ د��ور�� ��$ �را1ل

��� ,�ن �;��� ���� و����1 ا'�ر أن إ9طدم �. ھذا ا'��ر ,�ن ����� ا��ر��� ا����ودة ا
و�9;وا '����م  ،�وان أ��وا �ظ���م ا��د�د �;�دا ,ل ا��;د �ن ا�د��ور �D19دة 1ر,� 

وأط��وا ����� ا��ر��� ا�7ور�� وھ,ذا ��4ت  ،�ر��� �د��� إ���دت إ�$ ر�9دھم ا�7وري
 ،��ذي وا���ر�;������� ا��� 1963 فا��ؤ���ت ا�د��ور�� ا��� أر��ھ� ا�د��ور ا����

ھ� �د ا����دة ا������� ا������ �ن ،وأDدم ���س ا�7ورة ��$ ا��� ������ �� �د وا1دة 
 .ا�1ر,� ا)��#���
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وھو ا'�ر ا�ذي ��ل �ظ�ور د��ور  ،إ" أن ا�;ودة إ�$ ا��ر��� ,�ن �رورة ����1   

��د �م و�;.  ،ا�ذي ��ء �� ظروف ����زة �ن ��1ة ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري 1976
 �1965وان  19ا��� �ر���� ا��زا=ر ��ذ  ،إ������ �1ل أز�� ا����7ل وا��ر��� ا�د��ور��
  :و,��ت أھم ا�;وا�ل ا��� �ر�ت و� ا�د��ور

و�دا�� طرح ��,�� ا��ر��� ا�د��ور�� 'ن  �1965وان ��419ب ا�د��ور ��ذ  �
  .ا�1,م ,�ن �1,م �-�م ا��ر��� ا�7ور�� 

 .ا�������7 ا��� ��وب �ن ا��;ب و���رس ا����دة ����. ��4ب ا��ؤ���ت  �

�روز �;ض ا��#��ت ��ن أ���ء ���س ا�7ورة وإ���1ب ا�,�7ر ���م �ن ا���1ة  �
 . ا�������

��� ا���ط� و ا��ظ�م وو1دة ا��;ب وھ,ذا  ،وھ,ذا �-ن ���وم ا�دو�� أ�ذ �;�$ �د�د   
 وإ���ت ،ا������ �� �ر��1. ا'و�$ و� 1د ���ر��� ا�7ور�� ا��� �Dم ����� ا��ظ�م

و �;�د  ،ا���ط� إ�$ ���ء �ظ�م ����� ���J �ؤ���ت د��ور�� ���� ا����ر,� ا�������
و�������� ����س �ظ�م �����  ،����� ا��1ر�ر ا�وط�� دورھ� ا����ل �� ا���1ة ا�������

�وان  19 �د��ر �,رس و���� ا��ر��� ��$ ���91 ا'���ل ا��� ��Dت ��� ���و��
، ����� و��دم �9ورھ� ��ظ�م ا�1,م �����# �,�ن أن أ9درت ��9ن أ1دھ�� ذو ط��

ا�ذي  وھو ا�د��وروا����7 �;��ر �,ر��� ��Dو��� �Tول  ،ا�����ق ا�وط��إ�د�و�و�� ھو 
 ��;���و��. �م إ���ء �ؤ���ت �ر,ز�� د��ور�� �-����ب ر=�س �����ور�� و���س 

  .وط��
  
,�ن ����8 أن ��� ��و��  1976 ا��د�د ا�ذي ��ز ا����ء ا��ؤ����� �;د إ" أن ا�و�  

أ�رى �ن ا)9#�1ت ا��� �د�م و��وي ��,ل أ,�ر ھذه ا��ؤ���ت ا��د�دة ا��� إ��1د7ت 
�,ل �ر�9 �����1  79و�;ل و9ول ا����ح ا)9#�1 إ�$ ا���ط� ��م 1976�� د��ور 

 D1979إ�راء �;د�ل د��وري ��� وھ,ذا �م �����د  ھذه ا)9#�1ت ��$ أرض ا�وا 
�رف �و��;� ,��را ��9#��1ت ا���  ا�ذي ،وا�ذي �س �دة �وا�ب أھ��� ا����ز ا�����ذي

���ر��� ر=�س ا����ور�� �� �وا��� ���D ا��ؤ���ت ا�د��ور�� ا'�رى ���� ���ر 
��،��1980د��ور ���  آ�ر �;د�ل �ز=�ا)9#ح ا�د��وري ��-� $�D ء ���س وا�ذي

ا������1 وا�ذي �,ل ����� و�و ظر��� ��9راع 1ول ا���ط� ��ن ا�����1ن ا)�1#9 
�-��دة  ،و������� إ�9رف ا�ر=�س �ن �د�د إ�$ �وا��9 �ط��ق رؤ��. ا)9#��1 ،وا���1�ظ

إ" أن ھذه  ،ا��ظر �� ا��ظ�م ا)�9�Dدي وا)������ ا��وروث �ن ا��ر��1 ا������
��� ا����ح إذ ,��ت ��� إ�;,���ت �د ����� أدت إ�$ �ردي ا'و��ع  ا)9#�1ت �م �,�ب

وا��� إ���ت �-9#�1ت  1988أ,�و�ر 05وھو �� ��ل �-����ر ا'و��ع �� ،ا)������� 
��ت ا����ب ا��ؤ����� ��دو�� �1ث �م إ��1داث ��9ب ر=�س  ،������ ود��ور�� �����

ا���   ،�ن ا�د��ور 05,�� �م  �;د�ل ا���دة  ،�����ذيو���� ا���7=�� ا��ط��� �����ز ا ،ا�1,و��
�ن طر�ق ا������ء أو "  ,��ت ��ص ��$ أن ��ا����دة ا�وط��� �!ك �! �ب ���ر�

ا����دة ا�وط��� �!ك �! �ب "  وأ1�9ت ��و�ب ا��;د�ل" $وا�ط� ���!�& ا����%$�ن 
�ن طر�ق ا������ء و)ذ�ك $وا�ط� ���!�& ا����%$�ن � ��ر+�س ا�(��ور�� أن ���ر�

 1976 �ن د��ور 111 إ��8ء ا���رة ا�����7 �ن ا���دة و�م" �ر(. �$� رة إ�- إرادة ا� �ب 
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" ر+�س ا�(��ور�� �(�د و0دة ا����دة ا������� �!0زب وا�دو�� " وا��� ��ص ��ن
�رأس ر+�س ا�(��ور�� ا�(�����ت ا�� �ر)� 1(�زة ا�0زب "  وإ��8ء ا���رة ا����;�

��P ا����ل  و ،�1ر�ر ا���ظ��ت ا����ھ�ر�� وا������ �ن ا�1زب ,�� �م" �� وا�دو
 ���;�دون إ��راط �ز,���م �ن 1زب ���� ،���واط��ن ���ر�P �� إ������ت ا�����س ا�

  . ا��1ر�ر ا�وط��
  
���و� ا������ ا�ذي ,��ت �;��. ا��#د �#ل ا��ر��1 ا��� أ���ت 1وادث أ,�و�ر   

�ن �#ل ، 91988#�1ت ا�د��ور�� ا��� ����ھ� ا��;ب �� �و���رو,ذا ا) ،1988
ا)�����ء ���ز ����1 �ن ا��د وا��ذب دا�ل أDط�ب ا���ط� ��ر����� ا��ؤ�د �9O#ح 

�4ر أن ا)رادة  ھذه ا��و���ت ا�د��ور�� ا��د�دة ا�د��وري و��ن ا��ر�ق ا�را�ض ��7ل
,�ن "�د �ن �,ر�س ھذه د��ور��  و������� ا������� ,��ت ���. �1و ��;�ل ا)9#�1ت ا�

 �� ��;� 23ا��;د�#ت �ن �#ل طرح ��ودة ا��;د�ل ا�د��وري ا����ل ������Oء ا�
وھ,ذا �-ن  ،و ا�ذي ����ه ا��;ب ا��زا=ري ��'����4 ا���9T� ��1وات ،1989���ري

ب و��دف إ�$ ��Dد�. ���دة ا��; ،��ء ��;�ر �ن �ظ�م 1,م �د�د 1989���ري  23د��ور 
�ن  ،و� أ�س �ظ�م د���راط� ��وم ��$ إ�ط�ء ا����دة ���;ب و1ده �� ���ر����

أو ا�ذ�ن ��و�ون ��. �� ����ف ،طر�ق إ����ب ����7. ا������1ن �� ظل ا��;دد�� ا�1ز��� 
وھذا ا��ظ�م ����ف �ط��;� ا��1ل �ن ا��ظ�م ا����ق ا�ذي إ���د ��$  ،�ؤ���ت ا�دو��

��ا��;ب و�و��. دون و �D=د  ،را,� ا���=م ��$ ا�1زب ا�وا1د ��1,ر ا���ط�ا��ظ�م ا)
و �ذ�ك �,ون ا��;ب ا�ذي 9وت ��$ ا�د��ور ا��د�د Dد ���$ �ن �راDب أو ����س، 

 .ا�د��ور ا����ق

  
وا���ب �� ذ�ك  ،Dد أ��ق �� ��ظ�م ا���1ة ا������� ���9 ���� 1989إ" أن د��ور   

وذ�ك  ،��� ا��ر�;� وا�����=� ا��� �ر���� ا��زا=ر �� ���رھ���,ن إر���. أ���� ���
  .����ف ��� ,�ن �� ا����ق �-������D ��ظ�م ,�ن أ���. ا)��را,�� إ�$ ��ظ�م ���را�� 

  
 89وھ,ذا أP�9 د��ور   Dن ا���ط� �م �,ن ���=�  ،���زا �ن ا���;�ل ��$ أرض ا�وا'

�د ا'�1د�� ا��� ,��ت "�زال �ؤ7ر ��,ل أو �;د ���;�ل �9و9. ����ظر إ�$ �را,��ت �
�1$ وإن ,�ن �;دوه �ن ا���1و��ن ��$ ا����ر ا)�V�،  �1#9ر  ��$ �;دي ھذا ا�د��ور

إ" أن ذ�ك �م �,ن ���;��م �Dدر�ن ��$ إر��ء �9و9.  ،�� 1زب ���� ا��1ر�ر ا�وط��
� �ن ��� أ�رى أ��م �8ط ا���1�ظ�ن �ن ��� وا��ؤ��� ا�;�,ر� ،����,ل ا��ط�وب

 �1992;د ا'ز�� ا�د��ور�� ����  1989وا���ل �دى وا��1 أ��م أول �وا��� �د��ور ،
وھ,ذا ،ا��� ���ت �ن إ������ ر=�س ا����ور�� و�زا���� � 1ل ا����س ا��;�� ا�وط�� 

و إ�#ن ���1  ،د��ت ا��زا=ر ��دا �د�دا ���ز ������� �ن ا�د��ور و�و ��,ل ����
�1ث أP�9 ا����ل �4ر ��Dل ��1د�ث �ن  ،��1و�� ا�;ودة إ�$ و1دة ا���ط�ا�طوارئ و 

��� أدى إ�$  ،��1�9ت ا�دو�� دون �ؤ���ت �ر��� ������،ا�د��ور و�ط��ق أ1,��. 
���;�و�������  ،ظ�ور �ؤ���ت إ������� �;�دة �ن أ1,�م ا�د��ور ����ر إ�$ ا��ر��� ا�

 1994إ�$  1992ا'و�$ �ن ،��$ ��ر��ن  د��ت ا��زا=ر �� �ر��1 إ������� �وز�ت
و ا����س   ،�ر�ت ���� ا��زا=ر �����$ ������س ا'��$ ��دو�� �وض ر=�س ا����ور��
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و  1997إ�$  1994أ�� ا�����7 �ن  ،ا�وط�� ا)����ري �د�# �ن ا����س ا��;�� ا�وط��
ا�وط�� وا����س  ،ا��� ���زت ��ؤ��� ر=��� ا�دو�� �� ��9ب ر=�س ا����ور��

 .ا)������ ����ر�� ا����م ا���ر�;�� 

  
إ" أن ا�ر��4 �� ا�;ودة إ�$ ا��ر��� وا����ر ا�د���راط� ,��ت ��د�� ��د ا�ر=�س   

أ��ن ���. �� ����ص  1994وا�ذي �� �ط�ب �. ������� ا����P �ن �و���ر ،زروال 
ر��ن إ�$ إ������ت ر=���� ود�$ ا��زا= ،ا��ر��1 ا)������� إ�$ ��م وا1د �دل 7#ث ��وات

را�;� �;�ر ا���و�م ا�وط�� ا�ذي ,�ن �ن ا����دئ  ،�;دد�� )����ب ر=�س �د�د �����ور��
وھ,ذا إ���ب ا�ر=�س زروال ,ر=�س �����ور�� و���ر 7ورة  ،1996ا��� �Dم ����� د��ور 

�ن و ��� ا�,�7ر �ن ا ،د��ور�� و��Dو��� �م ���ق ��� ��7ل �� ��ر�N ا��زا=ر������;�ن ��
 �ن �#ل �ط����� ا���1م �� Dا�وا ��ل ��� ,�ا�د��وري ا��زا=ري أ��� إ�;,�ت �

وھو ا'�ر ا�ذي �ؤ,د و�ود ا�ر=�س زروال ا��� ���7ت �� إ��دة ا����ء ا�د��وري  ،ا���دان
 .وا����و�� ��دو�� ��,ل �دي وو�ق أ�س وDوا�د ����� �4ر O� ����Dھ�زاز

  
�ن ��9م أ�,�ر  ت,�� ،��8�1996رات ا�د��ور�� ا��� ��ء ��� د��ور ا� �-ن و���.  

و�;ض ا����دات ا��� إ���ت �ن 1زب ���� ا��1ر�ر ا�وط�� وإ���ت ��  ،ا�ر=�س زروال
وھ,ذا ��ت �ط� د��ور  ،��ظ�م 1ز�� �د�د �رف ���� �;د ������ ا�وط�� ا�د���راط�

1996 �,�#ت ا������� وا�1ز��� ������ھ� �ن طر�ق ا����ور وا�1وار � ����ف ا��
������ ا��ر��1 ا)������� �������س )��دة ، �1996و���ر  28ا��;ب ا��زا=ري �� إ�����ء 

������م ا�;���� ا���ر�;�� � ���س آ�ر  ،�1997وان  05إ����ب ���س �;�� وط�� �� 
 �و��  ،�ذ��و�,ر�س ا���7=�� ا��ط��� ��$ ���وى ا��ؤ��� ا���� ،ھو ���س ا'���

و ���� ��دأ ا)زدوا��� ا����=�� �����س ا����ء ا)داري  ،9#��1ت ر=�س ا����ور��
 . ا�����ل �ن ا����ء ا�;�دي

 

���P أن  ،1996�-�. و�;د ا�وDوف ��$ ���ر ا��طور ا�د��وري ا�ذي ��ق د��ور  إذن   
ا=�� �ر��ط� �7#ث ,��ت د ،�ب ا'ز�� ا��� ���ت ���� ا���ط� ��$ �ر أر�;� ��ود

و أز�� �;��ل   ،و�دم ا���م ا����م �ط��;� ا��ظ�م، ھ� أز�� 9راع 1ول ا���ط�، �وا�ل
و���. ��7ر ا����ؤل ھل ھذه ا�;وا�ل ا�7#ث "زا�ت �D=�� ��  ،ا��ؤ���ت � ا��9وص

  ؟ 1996ظل د��ور 
��� و1ول و ا�و9ول إ�$ ���=X 1و،����1 إن ا�1د�ث �ن �و�وع ا���ط� �� ا��زا=ر  

��رض ����� أن ��1ث �� �وھر ا��ؤ���ت  ،ا'���ب ا��ؤد�� إ�$ ا'ز�� ا��� �وا����
 ،و ا��1ث �� ا�;#�D ا��� �ر�ط ��ن أطرا��� ا�د��ور�� ا��� ���رس �ن �#��� ا���ط�

 �����و,ذا  ،ر=�س ا����ور�� ور=�س ا�1,و�� �ن ���،�9و�9 ا��ؤ��� ا�����ذ�� �
و�دى ا��وازن ا���=م  ،� �8ر����� ا����س ا��;�� ا�وط�� و���س ا'��ا��ؤ��� ا���ر�;�

و,ذا �� ����ف �ن �#ل ،�ن أ1,�م  1996 د��ور��ن ھذه ا'طراف �ن �#ل �� ��;. 
��د ا����ر�� ا���دا��� و,���� ا��;��ل � ا��9وص �واء � ،ا�;�ل ا��ؤ����� ا��;��

و��وDوف ��$ ,ل ذ�ك ����8 أن  ،���� ا'�رىأو ا��9وص ا����و��� أو ا���ظ ،ا�د��ور
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ھ� ط��;� ا�;#�D ��ن �,و��ت ا����ز ا�����ذي ؟ و  ��: طرح ��$ أ����� ا'�=�� ا�������
ھ� ا�;#�D ا���=�� ��ن طر�� ا��ؤ��� ا���ر�;�� �ن ��� وا��ؤ��� ا���ر�;��  و��

ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري ؟ ھ� ط��;�  وا��ؤ��� ا�����ذ�� �ن ��� أ�رى ؟ و ������� ��
أم �ظ�م �ر����� �رن ؟ و���. �-��� ���1ول �ن �#ل  ؟ھل ھو ا��ظ�م ا�ر=��� ا��9ب ؟ 

 ھذا ا��1ث أن ��ف �-���ب ��$ ا��ؤ���ت ا�د��ور�� �� ا��زا=ر و��1ول ا)���� �ن ��
�م ا������ ��ق �ن ���ؤ"ت �1$ ����$ ��� �دى ���7ر ا�;وا�ل ا�7#ث ا������ ��$ ا��ظ

  .1996�� ا��زا=ر �;د ���� د��ور 
 

و��د��� �9دد ا�1د�ث �ن �و�وع ا����ء ا�د��وري وا����و�� ����ط� �-�. �ن    
�,#ت �ظر�� و ������ ��;ددة ��س �� ھذا ا��روري ا)��رة إ�$ أن ھذا ا�طرح ��7ر �

���ق إ�,�"ت  أو Dد ،'ن ذ�ك ���;ل ا��1ث ���� ���# ،ا��1ث ���" ���وض ����
�ذ�ك �1و�ت أن أ�� �� ھذه ا�درا�� ����� �ظر��  ،و�دا�#ت ��,ون ا��1ث �� $�4 ����

 ا�درا�� ���. " �د �درا�� ھذا ا��و�وع درا�� ا����ب ا�د��وري و  ،و���9 ������1�
وإن ,��ت ا������ ��رض ����� �ر��  ،� ���ب ا�;��ل ا������ ��در ا)�,�ن ،ا����و��

 ،ي دو��أأو ��س ا��دف ا������ ھو ا�ذي ��9 ا����دة ا�د��ور�� ��  ،�;ض ا'��1ن ��
 ،��11996. د��ور  و����� �ذ�ك ��,ون �ظطر�ن ��و��. ���71 �1و ا��ر,�ز ��$ ��

 ا'�ذ أ����1 ��$ ���ل ا����ر�� ،��دا�ت درا���� �9ب �� ھذا ا����ل ����1د�د �
وذ�ك 1ر�9 ��� ��$ �دم ا��و4ل ,�7را  ،��1996$ د��ور  ���د����ر ا��زا=ر�� ا������

وذ�ك �91ر ا��و�وع  ،�� ا��ز=��ت ا��� ��ق وأن أد�$ ا�,�7ر �ن ا����71ن �د�وھم ����
 .�� �ط�D. ا��1دد

  
درا�� ����� ����99 �وا�. Dدرا �ن  وإن ,�ن ا'�ر ,ذ�ك �-�. و�دون أي �ك �-ن أي   

��$ ا���1ث إ" أن  و�� ،وط��;� �و�وع ا��1ث وأھ���.����وت ،ا��;�#ت وا��;و�Dت 
ا���8ب و ،���ط� �����ر ,��ل إ�,�����. ا�����1 �� ���ل رد ھذه ا��;و�Dت �;�ل ��در ��

و ا�1د ���� �ن أ�ل ���وزھ� ���8 ا��و�ق �� إ���ز ا��1ث �9ورة ،����� أو ا�����ف ���� 
Dد  ،��ھ� و�1ن �9دد إ�داد ھذه ا��ذ,رةو�;ل ا��;و�Dت ا��� وا�� ،����� و �و�و���

  :���7ت ���� ��� 
�ن ا��زا=ري �� .�����1 ا��و�وع �9و�9 إذا �;�ق ا'�ر ���

� �D�� .أن ا��1ث وا� �دا و,�ن ا��1,م ��. أ�را 

 .��D ا���9در و�و����� �

,��ت �# �ك روح  ا)����د ا��� و�د���  ،إ" أن �� �;��� أ��8ب ��$ ھذه ا��;�#ت
وھو ا'�ر  ،وا��� زر�ت ���� ا�ر��4 �� ا��1ث ��,ل ����ف إ�Dداءا ��م ،أ��ذ�����د 

  .ا�ذي أ��م �# �وار�� �� ,�ر ا�;د�د �ن ا�1وا�ز ا��� إ��ر�ت ���71 
  
����� و� �ط� وا��1  ،درا�� ا����� ا����و��� وا�د��ور�� ����ط� �-ن و ��������    

�ذ�ك ��Dت درا���� ��$ ���9ن ر=����ن  ،��,ل ���دوذ�ك ��دف ��م ھذا ا�طرح  ،ا��;��م
�ن �#ل  ،,رس ا��9ل ا'ول �درا�� ����� �����ز ا�����ذي ،���و�Dن ���د�� و�����

أ�� ا���1ث ا����7 �ر=�س  ،���71ن ��ر�� ا'ول ��ؤ��� ا�ر=��� ����7 �ر=�س ا����ور��
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�,��� ا��ر���ن ،ا�1,و�� � X��� د��ه �دور�� إ�$  ،ا��زا=ريأ�� ا��9ل ا����7 ����D دDو
�� �ط�ق ���.  أو،ا����ز ا���ر�;� ���وى ��$ ���ول ا'ول ���� ا���7=�� ،���71ن

�#�D ا����ز ا���ر�;� ������ز ا�����ذي  ولأ�� ا���1ث ا����7 ��د دار 1 ،�����,���را���
 .و�دى ا��وازن ا���=م ������ ،
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  �ؤ��� ر+��� ا�(��ور�� :ا��$0ث ا1ول
  

�ن ا��زا=ري  �إ�$ إ����ر �ؤ��� ا�ر=��� أDوى  ،إ���ت ا�درا��ت ا�د��ور�� ا������ ���
و������� ��د إ�1ل ر=�س ا����ور�� ��$  ،�ؤ���ت ا��ظ�م ا������ ا���=م ��ذ ا)���#ل

إ�$  1963 ورإ�ط#�D �ن د�� ،إ��داد ا���رات ا�د��ور�� ا������� ا��� �ر���� ا��زا=ر
�,��� ��رزة و����زة إ���دھ�  ،1989ا��;دل �د��ور  1996إ����ءا �د��ور  1976

و,ذا ا�و��=ل ،وا���ط�ت ا���و�� �. �ن ��� أ�رى  ،�9و�9 �ن طر��� إ����ره �ن ���
.;Dإ�$ ���ب ا�و��=ل ا����و��� ا��� أ,د��� ا��9وص ،ا������� ا��� ط���� �ززت �ن �و، 

��د �7ل ر=�س ا����ور��  ،�ن ا���1ظ ��$ �ر,زه ا����� ��$ ,ل ا��ؤ���توا��� �,��. 
���D،  .9ل ا��;دد�� �� �زا=ر �� �� ��;Dو��� ووا��D �����1 ����ر�� ا���ط� �1ن ��

إذ إ���رت �ؤ��� ا�ر=��� ا���ط� ا��;��� ،ا��ر����ن ا�7ور�� وا�د��ور�� ��$ 1د �واء 
  .���ت إ���رت أدوات �;�ل ھذه ا���ط� ���$ �ن �ؤ أ�� �� ،�� ا��#د

�ر=��� ا����ور�� ظ�ت �وDت طو�ل ��1ل ا��ر,ز ا��و�. وا����طر ��$ ����ف   
,�� ,�ن �ر=��� ا����ور�� دور �ؤ7ر ��د�� إ��Dت ،���ط�ت ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري 

�ن  �11989ث و�د د��ور  ،ا��رورة ����زا=ر أن ���. �1و ���ر ا)����ح وا��;دد��
�1ن �;7ت روح ا��ر��� �ن �د�د �� ا��ؤ���ت  1996و,ذ�ك ,�ن ا'�ر ���  ،ر���1 

  . ا�د��ور�� ��دو�� ا��زا=ر��
  

  إ��%�ب ر+�س ا�(��ور��: ا��ط!ب ا1ول 
��$ أن ر=�س ا����ور�� ��م إ�����.  ،ا�د����ر ا��زا=ر�� ا���;���D ��ذ ا)���#لأ��;ت   

�ن ��ن ���و�� �ن ا���ر��1ن وو�ق )1( ،�����ر وا��ري�ن طر�ق ا)�Dراع ا�;�م ا
��م ا��وز ���91ول ��$  ن��$ أ ،�روط 1ددھ� ا�د��ور وا����ون ا���;�ق ��"������ت
�ن ��Dون  157وDد ��ءت ا���دة)2(،ا'����4 ا��ط��� �ن أ9وات ا������ن ا��;�ر ����

ا�دور ا����7 �� ���1 �دم  ا)������ت ���ص ��$ و�وب إ�راء إ������ت ا)��دة أو
 91ر ا������� ��$ ،91ول أي ��ر�P ��$ ا'����4 ا��ط��� �9Tوات ا��;�ر ���� �

  )3(.ا���ر��1ن ا��ذ�ن �1زا ��$ أ,�ر Dدر �ن ���وع ا'9وات �#ل ا�دور ا'ول
  

  ر وا��ري ���%ب ر+�س ا�(��ور�� �ن طر�ق ا��9راع ا���م ا��$� "  �1996ن د��ور  71ا���دة -01
��م ا��وز =� ا���%�$�ت $��0;ول �!- ا1>!$�� ا��ط!�� �ن أ;وات                                                                          

                                                 ����  ا���%$�ن ا���$ر 
  أ�� =� =ر���  "�0دد ا����ون ا�)����ت ا�%رى �<��%�$�ت ا�ر+����                                      

Article 06 de la constitution français: "le president de la république est elu pour cinq 
ans au suffrage universel diret..." 

م ���91ول ��$ أ����4 أ9وات ا������ن ,�ن ا��وز ���9ب ر=�س ا����ور�� �� 1989و  1976�� د��وري -02
  .ا������ن 

 . ��1997رس  06ا��وا�ق ل  1417�وال ��م  27ا��ؤرخ �� 97/07ا'�ر -03
 

  :ا��ر B ���;ب ر+�س ا�(��ور�� -/أ
أن ��و�ر ��. ���و�� �ن     ،��;�ن ��$ �ن �ر4ب ا��ر�P ���9ب ر=�س ا����ور��    

و���. ����8 ��$ ا���ر�P أن ��ر ��ر  ، 1996 �ن د��ور 73ا��روط 1دد��� ا���دة 
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�1$ ���ن �Dول �ر��1. ،�دد �ن ا��را1ل ا)�را=�� ا���9وص ����� د��ور�� و��Dو��� 
�-�. " �1ق  أن  ا���9ب ر=�س ا����ور�� و������� د�و�. ���1 ا������� ا�ر=���� وھ,ذ

  :����ب �ر=��� ا����ور�� إ" ا���ر�P ا�ذي 
  .�(���� ا�(زا+ر�� ا1;!�� ����. =�ط $� �
 .�د�ن $���Cم   �
 .��� )��!� �وم ا���%�ب  �40)ون ��ره  �
  .����. $)��ل �0و9& ا��د��� وا�������  �
 .��$ت ا�(���� ا�(زا+ر�� �زو(&  �
  .1942إذا )�ن �و�ودا 9$ل �و��و  ��1954$ت � �ر)�& =� �ورة أول �و=�$ر  �
إذا )�ن �و�ودا $�د  1954 رأول �و=�$ ��$ت �دم �ورط أ$و�& =� أ���ل Eد �ورة �

 .�1942و��و 
 ��دم ا��;ر�B ا��!�� $���!)��& ا����ر�� وا����و�� دا%ل ا�وطن و%�ر(&  �

  .�0دد  روط أ%رى $�و(ب ا����ون
  

=� ����G ا��ر �B �ر+��� ا�(��ور��  1996ا� روط ا�(د�دة ا��� �$��ھ� د��ور  �
:  
  : رط ا�(���� ا�(زا+ر�� •

�#1ظ إ��راط ا������  ،�1996$ ا�د����ر ا�7#ث ا��� ���ت د��ور ���ر�وع إ   
�ن ا��ر�P ا�(زا+ري ا���(�س و������� ��د إ���;د ا�د��ور �����  ،ا��زا=ر�� ا'���9
وأP�9 �ر��P  ،"=�ط" ��ء ����ف ,���  1996إ" أن د��ور ) 1( ،�ر=��� ا����ور��

�������� ا��زا=ر��  =�ط ���� "،�وري ا�������ن أ�را �4ر ��=ز �9ر�P ا��ص ا�د�
 ،ا)������ت ا���;�ق ����ون �97/07ن ا�1ر  157وھو ا�1ر ا�ذي أ)د�& ا���دة  "ا'���9 

  ذو�. و�;ل ا�8رض �ن ذ�ك ����1 ��1�9 ا����� �ن إ���د ��Dد�. إ�$ �4ر 
  �ر��ط  �,ون،'ن ��1ل ا������ ا��زا=ر�� أ9#  ،و�;��ر ھذا ا��رط �رور�� ،ا'���9ن

  
  

د�وان ا��ط�و��ت "  ا���ط�ت ا�7#ث" ا��زء ا���7ث ، ، ا�وا�� �� �رح ا����ون ا�د��وريا�د,�ور �وزي أو9د�ق -01
  .104ص  ، 1994ا�ط�;� ا'و�$ ،ا����;�� 

  
  
  
  

 73/05�� ا���دة  1996و�� ��س ا)ط�ر أ��ف د��ور  ،أ,7ر ���وطن وا'�� و���1��9 
وھذا ا'�ر �م ،���� ا��زا=ر�� �زوج ا���ر�P ���9ب ر=�س ا����ور�� إ��راط إ��7ت ا��

ھذا وDد إ���ت ا�;د�د �ن ا�دول إ�$ ا'�ذ ��ذا  ،�,ن �;�و" �. �� ا�د����ر ا������ 
��,ن أن ��;�. ا�زو��ت �ن ���7ر ��$ �واDف أزوا��م �#ل  ����ظر إ�$ ��،ا��رط 

  .���ر�� �����م ا�ر=����
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  : �ر)� =� ا��ورة ا��0ر�ر������G ا��  •
إذ �م ���ق و أن �م إ����ده �ن �#ل ا�د����ر  ،�1996;��ر ھذا ا��رط �د�دا �� د��ور   

و���ر4م ��� أ�7ر 1ول ھذا ا��و�وع وا��8زى ا����و��  ،ا������ ا��� �ر���� ا��زا=ر
�1د �ن �ر��P ھو أ�. � ،إ" أن ا���د ا��و�. �. ��'��س ،وا������ ا���9ود �ن وراءه

" ،ا�;د�د �ن ا�ذ�ن ��و�ر �د��م ا�,��ءة وا��زاھ� �ن ا��ر�P ���9ب ر=�س ا����ور��
  .إ" '��م ���وا �ن ا'�رة ا�7ور�� ���ء

  
�� ا����ون ا��Eوي ا����!ق $����%�$�ت ��!� :ا� روط ا����و��� ا��� �ص 

و�ن �#ل ا��روط ا����و���  ،���;ودة إ�$ أ1,�م ا����ون ا�;�وي ا���;�ق ��)������ت  
�ن ا�د��ور �-�. �1ر ا�����س  73ا�واردة ��و�ب ا���دة  )1(ا��,��� ���روط ا�د��ور�� 

وھذا �� ���P �ن �#ل " ا'��ز���8  –ا�;رو��  –ا)�#م " ��$ ���9ر ا��و�� ا�وط��� 
  . ������ وا�1ز�� إ�زام ا���ر�P ����;�د ,����� �;دم إ��;��ل ھذه ا�;��9ر ,��دة ��;راك ا

  
�روط أ�رى �,��� ��� ورد ��ص ا�د��ور �ن �روط -01 �1ث ��ء  ،��د ,�ن �����ون ���9. ھو ا�Eر �� و�

وDد ���د ذ�ك �ن  ،إذ ���ن ����;ل ��ك ا��روط ا��� أ�1ل ا�د��ور إ��. و�;�� ،ا���;�ق ��)������ت 97/07ا����ون 
�$ �رورة أن ���دم ا���ر�P �ط�ب �ر��1. إ�$ ا����س ا�د��وري �� ����ل وا��� أ��رت إ ،��. �157#ل ا���دة 
  :وأن �ر�ق ا�ط�ب �ــ  ،��$ أن ����ن ط�ب ا��ر��P إ�م ا��;�� و���. و �و�D;. و����. و��وا�.،و9ل إ��#م 

  ���� ,���� �ن ���دة ا���#د  �
���دة ا������ ا��زا=ر�� ا'���9  �. 
�رف �;دم إ1راز ا� ���� Pأ�رى �4ر ا������ ا��زا=ر���9ر� ����� ��;�. 
 .�ن ���دة ا��وا�ق ا�;د���  ����03رج رDم  �
 .9ورة ����� 1د��7 ���;��  �
���دة ا������ �زوج ا��;��    � . 
���دة ط��� ���;�� ����� �ن طرف أط��ء ����1ن  �. 
 .�ط��D ا����ب ���;��  �
���دة ��7ت ��د�� ا��د�� ا�وط��� أو ا)���ء ����  �.  
  و�D;�ت ا���9وص ����� �� ھذا ا����ون� �
 . �9ر�P ا��;�� �����,��. ا�;��ر�� دا�ل ا�وطن و��ر�. �
 . ���1942و�ود �Dل �و��و  1954���دة ��7ت ا����ر,� �� 7ورة أول �و���ر  �
  1942إذا ,�ن �و�ودا �;د �و��و 1954���دة ��7ت �دم �ورط أ�وي ا���ر�P �� أ���ل �د 7ورة أول �و���ر  �
� �;� P� د ,���� �وD;. ا���ر
'4راض " ا'��ز���8  –ا)�#م ا�;رو�� " �دم إ��;��ل ا��,و��ت ا'����� ���و�� ا�وط��� �� أ�;�دھ� ا�7#ث  �

  .1ز��� 

��ب ��$ ا���ر�P أن ��دم �D=�� ����ن ����=�  ،�ن ا�د��ور 73و��# �ن أ1,�م ا���دة 
 '���ء ������ن دا�ل ����س ��د���Dل ،و"=�� أو  ،�وD'و�وز�� ،أو �ر������ ��$ ا
و����8 أن " ��ل ا�;دد ا'د�$ �ن ا��و�D;�ت ،��ر ���� و��رون و"�� ��$ ا'Dل 

�D,ل و"�� �ن ا�و"��ت ا���9ودة �ن أ�ف و�����=� �و ��أن �دون  ،ا��ط�و��  $��
ا��ط�و��ت و�ودع ھذه  ،ھذه ا��و�D;�ت �� �ط�وع �ردي ��9دق ���. �دى ���ط ��و��

 P�  .�دى ا����س ا�د��وري �� ��س ا�وDت ا�ذي �ودع ��. ��ف ا��ر
  
أ�. " �1ق 'ي ���ب ���ل �� �D=�� ،إ��زام ���ده  160وDد أدرج ا����ون �� ا���دة  

 ���1. ا����ب ',7ر �ن ،أن ���P �و�D;. إ" ���ر�P وا1د ��ط  ،إ��������Dو�;��ر ,ل �و
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 ��4 " P��1ب ا��و�D;�ت �;�و�� ا��1س �ن ��� أ��ر إ�$ ��� � و�;رض 9،��ر
��)���� إ�$ إ��زا��ت أ�رى ��;�ق  ،د���ر 50.000د���ر إ�$  410.000را�� ����� �ن 
P�   )1( .�-���1ب ا���ر

  
ھذا و��در ا)��رة إ�$ أن ھذا ا��رط وا���;�ق ����و�D;�ت �م �,ن �;��دا �#ل ا�د����ر   

وھذا  1976و 1963وا���9ود ھ�� د��وري  ،�زا=ر ��د ا��;دد��ا������ ��$ د�ول ا�
  )2(.ا�1زبرا� إ�$ ط��;� ا��ظ�م ا'�1دي ا����� ��$ �ز,�� 

  
و�;ل ا��دف ا���9ود ھ�� إ���ء �وع �ن ا��د�� ��$ ا��ر��P ���9ب ر=�س ا����ور��  

  ) 3( .�� ��د ����ز ����;دد�� وا�����س ا������
  

 " .ا'��ز���8  –ا�;رو��  –ا)�#م " ��� �� أ�;�دھ� ا�7#ث �ر��D ا��و�� ا�وط �
 .و����دھ�  1954 رإ�1رام ���دئ أول �و��� �
 .إ�1رام ا�د��ور وا��وا��ن ا��;�ول ��� وا)��زام ���  �
 .��ذ ا�;�ف ,و���� ���;��ر أو ا�;�ل ا������ و ا�و9ول أو ا����ء �� ا���ط� �
 .وإ�1رام �1وق ا)���ن  إ�1رام ا�1ر��ت ا��رد�� وا������� �
 . ر�ض ا����ر��ت ا)Dط���� وا���و�� وا���1و��� �
 .�وط�د ا�و1دة ا�وط��� �
 .ا���1ظ ��$ ا����دة ا�وط���  �
 .ا����ك ���د���راط�� �� إط�ر إ�1رام ا���م ا�وط���  �
 .���� ا��;دد�� ا�������  �
 .ا��زا=ري إ�1رام ��دأ ا��داول ��$ ا���ط� �ن طر�ق ا)����ر ا�1ر ���;ب  �
 .ا���1ظ ��$ �#�� ا��راب ا�وط��  �
  إ�1رام ���دئ ا����ور�� �

  .ھذا وDد أو�ب ا����ون ا���;�ق ��)������ت أن �;,س �ر���X ا���ر�P ���ون ا��;�د ا�,����   
  �و�� ��$ ا',7ر ا��وا��� ���ر ا��ر�وم ا�ر=��� ا�����ن إ��د��ء ھ�=� ا������ن  15و��دم ا��ر��P �� ظرف 

 .56ص  ، 2000ط�;�  ،ا��ط�;� ا�1د��7 ����ون ا��ط�;��  ،ا���ر�� ا�د��ور�� �� ا��زا=ر ،ا�د,�ور ��1وظ �;�ب -01
 109ص  ،ا��ر� ا����ق  ،ا�د,�ور �وزي أو9د�ق -02
  208ص،  1993ا�ط�;� ا�����7  ،دار ا��دى  ،ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري ،�و�;�ر  دا�د,�ور �;� -03

 
 

  :��م ا�ر+���ا����ن ا�د��ور�� أو ا� �

  �;د ا)�#ن �ن ا����=X ا����=�� �������Oت ا�ر=���� �ؤدي ر=�ـس ا����ور�ـ� ا����ن   
��9ّ� ��Eا�د��ور�� ا:  

  

  ��م _ ا�ر�1ن ا�ر�1م" 
أ�Dم ��`  ،ا�%��دةو��ء ������1ت ا�,�رى و'رواح ��دا=�� ا'�رار و�Dم 7ورة �و���ر    

وأ��ر �!-  ،وأدا� �ن ا�د��ور ،�د�ن ا)�#�� وأ��دهأن أ�1رم ا،ا�;�ّ� ا�;ظ�م 
وأ��ل �!- �و=�ر ا� روط ا�Cز�� �!��ر ا���دي �!�ؤ���ت و ا��ظ�م  ،إ���رار�� ا�دو��

وأ�1رم  1ر��  إ����ر  ا��;ب    ،ا�د���راط� ا����ر   وأ��- �ن أ(ل �د��م ،ا�د��وري
وو1دة ا��;ب  ،�� ا��راب ا�وط��وأ�1�ظ ��$ �# ،و�ؤ���ت ا����ور�� وDوا����� ،

وأ��ل �دون ھوادة �ن ،وأ��1 ا�1ر��ت وا��1وق ا'����� ����Oن وا��واطن  ،وا'�� 
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وأ�;$ �,ل Dواي �� ���ل ���1ق ا��7ل ا�;��� ��;دا��  ،أ�ل �طور ا��;ب وإزدھ�ره
  .وا�1ر�� وا���م �� ا�;��م

  

�!- �� أ9ول  ��د J(1)" و  
  
  س ا�(��ور��  Kور ��;ب ر+� -/ب
"�ؤدي  ،إذا ,�ن إ����ء ���� ر=�س ا����ور�� �-����ء ا�;�دة ا�ر=���� ا���ررة د��ور��  

�واءا �-��دة ،إ�$ أي إ�,�ل ط���� أ�. ����ف �-�راء إ������ت ر=���� �Dل إ����ء ا��دة 
�� �ظ�ر �-ن ا)�,�ل ��7ر ���9 �� ا����1 ا� ،إ�����. أو �-����ب ر=�س �د�د �����ور�� 

�8ور ��9ب ر=�س ا����ور�� أ�7 �����;Dء ا��دة ا�ر=���� و�طر��� �4ر ��و�.  
���ھو إذن �وDف ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري �ن ���1 �8ور ��9ب ر=�س ا����ور��؟ 

ھ� ا�و��=ل ا��� أ����1 ��د ھذا ا��8ور ؟و,�ف �;���ت ا��زا=ر � ھذه ا����1 �ن  و��
  ؟ �#ل ��ر���� ا�د��ور�� 

  
�� $�و(ب د��ور  ��!�   L�01996ت ا� Kور ا���;وص 

7#ث �1"ت �,ون ���� ��9ب ر=�س ا����ور�� �� و� ا��8ور   11996دد د��ور   
  :وھ�

  

  
���وا�ق أ,7ر � ا��و���ت ا������� ا��د�دة ا���  ،��ء �ص ا���م ا�د��وري ا�ذي �ؤد�. ر=�س ا����ور�� ا�����ب  -01 

وإر��ء ��دأ  ،وا��� ,�ن �;�رھ� �;ز�ز ا�د���راط�� ود�م ���ر ا���و�م ا�وط�� ،����ن زروالط�;ت ��د ا�ر=�س 
,�ن �ن و�1 ر=���  ،�9و�9 وأ��� �;�م أن �ص ا���روع ا�����ن ا��;د�ل ا�د��وري ،ا��دوال ��$ ا���ط�

�� ا�ذي �����ه ر=�س ا����ور�� ����ن ا��ط ا���� 1996و,�ن �ن ا�ط��;� أن �,ون ا��;د�ل ا�د��وري ��  ،ا����ور��
و  ،و�������ل ��ء �ص ا����ن ا�د��ور�� ��1ض ر=�س ا����ور�� ��$ ���ن ا���ر ا�;�دي ���ؤ���ت ،ا���=م ����1

  ،ا��ظ�م ا�د��وري و�;ل ذ�ك ��ء �ن ��ط�ق إ�زام ر=�س ا����ور�� ���1ل ��ؤو����. ,���� أ��م ا��;ب ا��زا=ري���
و�;ل ھذا ا��و�. ���ؤ�س ا�د��وري ,�ن �ن ��ب  ،� ��ر ا��ؤ���ت �#ل ���ر��. �;�د�. ا�ر=����أي ���س �-���رار�
����1 إ����ل ر=�س ا����ور�� وإ�Dر�ت إ������. ��8ور ا��ؤ��� ا���ر�;�� ا'�ر ا�ذي ��ق  1991،�� إ��دة ����ر�و 
  .��. أز�� ������ ود��ور�� إ���رت ���وات ب�را�4 د��ور�� �ر�

 )1(��رض ا�%ط�ر ا��ز�ن ا - 01
 )2(إ������ أو و=�ة ر+�س ا�(��ور��  - 02
 )3(إ�9ران ا������� أو ا�و=�ة $ Kور ر+��� �(!س ا��1  - 03

  
  :ا��رض ا�%ط�ر وا��ز�ن •

��$ ���1 ا��رض ا��ط�ر وا��ز�ن ا�ذي Dد ��9ب  �1996ص ا�د��ور ا��زا=ري   
ؤدي إ�$ إ�#ن �8ور و��9. �ن ��ن ا��1"ت ا��� ��,ن أن �،ر=�س ا����ور�� 

�ن  88وDد �ظ�ت ا���دة  ،��9ب ر=�س ا����ور�� )�����1 �وا��9. آداء ����. ا�ر=����
ا�د��ور ا�طر��� ا��� ��م �ن �#��� ا�و9ول إ�$ إ�#ن ا)������ ا�و�و��� �ر=�س 

وذ�ك �ن طر�ق �دد �ن ا)�راءات ����رھ� ,# �ن ا����س ا�د��وري  ،ا����ور��
  .ن �8ر���.وا��ر���

  



 
 

13 

   :إ������ ر+�س ا�(��ور�� أو و=��& •
�-ن ا����1 ا��� �1ن �9ددھ�  ،��$ �,س ا����1 ا'و�$ ا��� �;د �ن ��Dل ا��8ور ا��ؤDت  

إذ ���� ا����س ا�د��وري )��7ت ا��8ور ا����=� ،�;د �ن �1"ت ا��8ور ا����=� 
�8ور ا����=� �ورا إ�$ ��$ أن ��دم ���دة ا��9ر�P ���،���9ب ر=�س ا����ور�� 

ا�ذي أو�ب ا�د��ور إ�����. �1ث ��و�$ ر=�س ���س ا'�� ر=��� ا�دو�� ��$  ،ا��ر���ن
  .ا��ر�P ��� ن�و�� دو 60)������ت ا�ر=��� �� أ�ل  أن �د�و

  
  وإ�9را��� $ Kور ر+��� �(!س ا��1 &إ������ ر+�س ا�(��ور�� أو و=��: �����

إذ ���� ا����س ا�د��وري )��7ت �8ور ��9ب  ،ر ا����=�وھ� ���1 �ن �1"ت ا��8و  
�ك و��7ت ����وازاة � ذ ،��$ أن ��م ذ�ك �-���ع أ���ء ا����س ،ر=�س ا����ور��

و����1 ��و�$ ر=�س ا����س ا�د��وري ���م ر=�س  ،91ول ا���� �ر=�س ���س ا'��
��9ب  �ا'� � ر=�س ���س �� ���1 �و� ��88ص ا���دة   ا��1ددة ا�دو�� و��� ���روط 

�� �و�� دون أن �,ون �. ا�1ق  ��60$ أن ��ظم إ������ت ر=���� �� أ�ل ،ر=�س ا�دو�� 
  )4(.ا��ر�P ���9ب ر=��� ا����ور��

  
أ,7ر �1ط� �ن أي �وDف  Dد  �ؤ7ر  ��$  ا)���رار  �1996دا د��ور  .و�� ا)ط�ر ��� 

��� و��ة أو  إ���1ب  أ1د ا'�ر إ�$  �; �;دىو ،ا��ؤ����� �� ا��#د��  ����  
  

  " ...إذا إ���0ل �!- ر+�س ا�(��ور�� أن ���رس ����& $�$ب �رض %ط�ر و�ز�ن" �ن ا�د��ور  01/ 88ا���دة -01
  ..."=� ���0 إ������ ر+�س ا�(��ور�� أو و=��& " �ن ا�د��ور  04/ 88ا���دة -02
  ... " ���� ر+�س ا�(��ور�� أو و=��& $ Kور ر+��� �(!س ا��1إذا إ�9ر�ت إ��و " �ن ا�د��ور  88/08ا���دة -03
�-���� إ�Dران ا)������ أو ا�و��ة ��8ور ر=��� ���س ا'�� �,ون ا��ؤ�س ا�د��وري Dد �دارك ا�87رة ا�د��ور��  -04

  .1992 ��� �� ا'ز�� ا�د��ور�� ��وا��� ,��ت �� 1989ا������ �ن د��ور 

  
����O� �1ن� ،ث ��� �. �#ل إ������ت ا)��دةأو 1دو ،��ت ا�ر=���� 'ي ��بأ1د ا���ر

��$ أن ر=�س ا����ور�� ا���=م �ط��ب ��)���رار ��  89إذ أ,دت ا���دة ) ا�دور ا����7(
�و�� ���ءا ��$ ��د�د �ن  60إ�راء إ������ت ر=���� �د�دة �� ظرف  إ�$ ���4 ،����.

  )1(.ا����س ا�د��وري
  

  :��وري ا�(زا+ري �ن ��ظ�م ���0 ا� Kور �و9ف ا���& ا�د �
���. ا�د,�ور �و�;�ر إ�$ طرح ا�;د�د �ن ا����ؤ"ت 1ول ��ظ�م ���1 ا��8ور ���9ب    

و���� ��$ ���ل ا���7ل أن ا�د��ور �م ���ن ا)�راءات ا��� ��ب ��$ ،ر=�س ا����ور�� 
وأ��م �ن  .�� ��$ �9ر�P��ل �,ون ذ�ك ���ءا ،ر=�س ا����ور�� إ������ �� ���1 �;����. 

؟ وھل �;��د ��$ ���دة ط��� أم أ�. �ط�ب إ��;�دة ��ط��. ���ءا ��$ ا����دة ا�ط��� ا�����7 
  ،���رض ا��ط�ر وا��ز�ن� ر�طت �و�وع ا���� ا��ؤDت ��88;����. ؟ ,�� أن ا���دة �

�7# أو  و��,ن أن ��1ول إ�$ ��� دا=م أي ا'�ر،أ�. ��,ن أن �1دث �1دث أو أ�ر 
�ذ�ك �رى ا�د,�ور �و�;�ر أ�. �ن ا�����1ن �دم ر�ط  ،ا���1,�� ����� ا������ ا�;ظ�$

 ا���� ا��ؤDت أو ا�دا=م �;��ل وا1د وا),���ء ����8�9 ا�;��� ا��� �ؤدي ا��;�$ ا�,��ل
)2.(  
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�رى ا'���ذ �وزي أو9د�ق ��$ �,س ا�طرح ا�ذي ���ل �. أ���ذ�� ا�د,�ور  �����  

��'�ر " ��,ن ا�1د�ث ��. ��'�ص إذا ,�ن ���. ��9. ا�وظ���� �-����ره � ،;�ر �و
�و��ءا �. " ��وز إ���#�. أ�� ������� ���1دث ��,ن إدرا�. ��ن  ،ر=��� �����ور�� 

أ" وھ� ا���دد ��  ،ن إر����� �1,�� ��ر�;��,ا��رض ا��ط�ر �ل �دم ��د�د ھذه ��
 ا�ذي أ�7ت أن ا�;د�د �ن  ���د ا�د,�ور أوو��،ا����ط ���و�� ����1. Dوزي ���وا�9د�ق 

��� �1ول ��  ،ا)���"��ت ا�����ء �م �,����� ��$ أ��س ا�;�ز ا���م أو ا��رض ا��ط�ر
  ).  3(�زاو�� ھذه ا����� 

   
  ا���دة ا�ر+����  -/ب
 ،رة وا1دة��وات ����D ����د�د � 1�05د�د �دة ا�;�دة ا�ر=���� ب  1996إ��. د��ور   
إ��دة ��د�د إ����ب ر=�س ا����ور�� ��رات  ا�ذي أ��ز ��1989$ �#ف د��ور  )4(

  .�دة
  

=� ���0 و=�ة أ0د ا���ر �0ن �<��%�$�ت ا�ر+���� =� ا�دور ا����� أو إ���0$& أو "  �96ن د��ور  89ا���دة -01
��م ر+��� ا�دو�� =� ���ر�� ����& إ�- >��� 0دوث أي ���. آ%ر �& ����ر ر+�س ا�(��ور�� ا���+م أو �ن ���رس �

  "ا��Cن �ن إ��%�ب ر+�س ا�(��ور��
   212ص  ،ا��ر� ا����ق  ،ا�د,�ور �;�د �و�;�ر -02
   115ص  ،ا��ر� ا����ق  ،ا�د,�ور �وزي أو9د�ق  -03
  ��وات  �05دة ا����� ا�ر+���� "  �1996ن د��ور  74ا���دة  -04

  "��)ن �(د�د إ��%�ب ر+�س ا�(��ور�� �رة وا0دة                                      
�;�$  ،و ا�����1 أن ����� ��د�د إ����ب ر=�س ا����ور�� ,��ت اEراء ������� 1و���  

�1ن ,�ن �رى ا��;ض ���. ����1ن �1د�د �دد ا��رات ا��� ��,ن ���� ��ر=�س ا����رس أن 
,�ن ا�Eر �رى أن " ��رر  ،�1,�ر ا���ط� �ر�P ���. �ن ��ط�ق ر���م و�;�ر���م )

��1د�د �دد ا��رات ا��� ��,ن �ر=�س ا����ور�� أن �ر�P ���� ���. ط���� أن �ظ�م ا�1زب 
ا�وا1د وإ�1,�ر ا���ط� و�زو�ر ا)������ت Dد زال وط���� أن ھ��ك د���راط�� وأ1زاب 

��د�د أو ر�ض ��د�د إ����ب �-ن ا��;ب ھو 1�9ب ا���ط� وا����دة وا�,��� ��  ،و�;دد��
  Dد  أ�ذ  ��)���ه  ا'ول  وھو   1996إ" أن د��ور  )1(ر=�س ا����ور�� 

وا�ذي ,�ن �د�وا إ�$ ����د ا��داول ��$ ا���ط�  ،�,ر�س ���و�. ا������ ا���=م ����1 
  .د��ور��

  
  ؤو��� ر+�س ا�(��ور����  -/ت
دون ا���ؤو���  ،�و��� �ر=�س ا����ور��ا���ؤو��� ا��� 1996أDر ا�د��ور ا��زا=ري   

�� ���1  ،وھ,ذا �دور ��ؤو��� ر=�س ا����ور�� 1ول إ�,���� ��1,��. ���=�� )2(ا�������
و���ء ��$ ذ�ك ��رر ��دأ د��وري �;د ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  )3(،ا������ ا�;ظ�$ 

 .1د�ث ا�;�د �.
  
ھ� �دم ��ؤو��� ر=�س  ،ا��زا=ري و�������� �,ون ا����دة ا�;��� �� ا�د��ور  

 و������� ��ذا �;��،و��7ل ���1 ا������ ا�;ظ�$ ا)����7ء ��$ ھذه ا����دة ،ا����ور�� 
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ا������ ا�;ظ�$ ؟ ھل ھ� �ر��� ���=�� ؟ أم �ر��� ������ ؟ أم أ��� ذات ط��;� ����ط� ؟ 
  ,��. ؟ وھل ھ��كوھل ھ��ك �ن إ�راءات )���م ر=�س ا����ور�� ا��زا=ري ��� و��1

 ��د �7وت إر�,���� �ن ���ب ر=�س ا����ور�� ا����م ؟Dو�� �1ددة �و��  

  
   ا��(�ھ�ت ا������ =� �0د�د ��Eون وط$��� ا�%���� ا��ظ�- �

ھ� إھ��ل �د�د ���Oزا��ت  ،أن ا������ ا�;ظ�$ �G. Vedelرى ا�;��د �ورج �Dدل   
�������� ا�;ظ�$  ،��$ ���ق ر=�س ا����ور�� و إ����ك ���م ��وا���ت ا�����ة ،ا�وظ����

 .��$ 1د ��د�ره ھ� �,رة ذات ط�� ����� �م �;ّرف ��Dو��

 
  

  .215 ص ،��س ا��ر�  ،ا�د,�ور �;�د �و�;�ر -01
ا���ؤو��� ا�(��+�� ��$�� �!- ا���ؤو��� ا������� وإذا )�ن ا��وEوع =� 0د ذا�& ���ر �!(دل إL أ�& �(�د ��$دأ -02
  .��واة $�ن ا��واط��ن و�ر�%� �دو�� ا����ون ا��

" Dans un Etat de droit dans une société libérale et qui repose sur le principe d’égalité de  tous 
les homme la bonne administration de la justice suppose l’aplication d’une loi égale pour tous 
par les méme juridictions quelles que soient les personnes impliquées … "Dimitri Georges 
Lavroff – droit constitutionnel de la 5 Vè République  2 éme édition-Dalloz ، Paris،1997، p 
576 

ا���  �ؤ�س �0)�� �!�� �!دو�� �%�ص $��0)�� ر+�س ا�(��ور�� �ن ا1=��ل"  �1996ن د��ور  ��158دة  -03
�������� ��� . ��)ن و;��� $��%���� ا��ظ�- ور+�س ا�0)و�� �ن ا�(����ت وا�(�B ا��� �ر�)$���� $����$� �Gد��

��$ أن  ،���ول أن ا���. ���ق �M.H. Faber ���� ��9أ�� ا'���ذ ����ل ھ�ري ���ر   
. ا������ ا�;ظ�$ ����ن ,ل إ����ك �ط�ر �ن ���ب ر=�س ا����ور�� )��زا���

���ت  ��Dو��� 9ر��  و إ���  ھ�  ��ؤو���  ،و�رى أن ا���ؤو��� ا������ ���� ،ا�د��ور��
و��ذا ���$ ��رد ��د�د ��وح �. �د ر=�س  ،����Politicopénaleط� ������ ���=�� 

 )1( .ا����ور�� و�,�. �م ����دم أ�دا
  
إ" أ�. �� �����  ،�$و��$ ا�ر4م �ن ا)��#ف ا����� �� �1د�د ���وم ������� ا�;ظ  

ا��ط�ف " �,�د ��رج �ن ا)ھ��ل ا��د�د �� آداء إ��زا��ت ا�ر=�س ووا����. ا�د��ور�� 
,�� ر�P �دى ا���. ا�د��وري أن �ر��� ا������ ا�;ظ�$ Dد  ،أو �رD. '1,�م ا�د��ور،

��� Pر�ف وا�;�   . �4ب ����� ا�ط�� ا������ ����ظر إ�$ �دم و�
  

  �م وا���0)�� ا��� تإ(راءا �
���1ل إ�$ ا����ون ا)�راءات ا�وا�ب  ،�ن ا�د��ور )2( �158ن ا���دة  ��02ءت ا���رة   

�#وة ��$ ��,�ل و��ظ�م  ،إ������ ���1,�� ر=�س ا����ور�� �ن �ر��� ا������ ا�;ظ�$
 وا�����1  أن  �ص  ا����ون  ا�;�وي  ا�����ن  إ��1داث ا��1,�� ا�;���  ،و��ر ا��1,��

��� ��;ذر ����� ا)ط#ع ��$ إ�راءات ا)���م و ،��دو�� �م �رى ا��ور إ�$ �و��� ھذا 
  .ا���1,�� و�1$ ا�;�و��ت ا���ررة �� ���1 �7وت ا��ر��� �1ق ر=�س ا����ور��

  

  �!ط�ت ر+�س ا�(��ور�� =� ا����0 ا���د��: ا��ط!ب ا�����
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�و �وق ��� ا����9ب ا������� �� ا��زا=ري ��ر,ز �ر�وق �;���� ر=�س ا����ور��    
إذ ��ء إ�$ ���9. �-����ب ،و��;ب ا�دور ا�ر=�س �� �و��. �ؤون ا�1,م ����  ،ا�دو��

 .9��و��ذا �;��ر ر=�س ا����ور�� ا���7ل ا'ول ���;ب ،أ����4 ا��;ب �. و ����7 �� 
��� إ���#ل وا��;�ر ��. و ا���=م ��$ ر���� �1��9. و ���1ق أھدا�. وا���ھر ��$ �1

 ،=�س ا�����ب �ن ا��;ب ���ط�ت ھ���و�,ون إذن �ن ا�ط��;� أن ���� ھذا ا�ر،دو��. 
 ،و���د ا�دو�� دا���� و��ر���) 3(و���. ��-����ره ���1 ا�د��ور و���د و1دة ا'�� 

  .�� ا������ن ا�دا��� وا���ر�� �-�. ���� �9#��1ت وا�;� �دا 
  
  

ا��ؤ��� ا����;�� ��درا��ت  ،��ط� و��ؤو��� ر=�س ا�دو�� �� ا��ظ�م ا��ر����� ،�و�� ��د _ ا�د,�ور ��د ا���8 ��-01
   . 229- 228ص ، ��1995روت  ،ا�ط�;� ا'و�$ ،وا���ر وا��وز�

�0دد �9�ون �Eوي � )�!� و��ظ�م و ��ر ا��0)�� ا��!�� �!دو�� و)ذ�ك ا�(راءات " �1996ن د��ور  ��158دة -02
  " ا��ط$�� 

  �(�د ر+�س ا�(��ور�� ر+�س ا�دو�� و0دة ا��1 "  �96ن د��ور  70ا���دة  -03
  "وھو ��0� ا�د��ور                                  

  
  
  دا%!�� ر+�س ا�(��ور�� ا��� ���ر��� ا�;��0Cت  -/أ

   ��� ����ر4م �ن ظ�ور  ،�ظ�ر Dوة ر=�س ا����ور�� �ن �#ل ا�9#��1ت ا��� ����
��9ب ر=�س ا�1,و�� ,��ص ����ل �ن ر=�س ا����ور�� �� ا��;د�ل ا�د��وري ���� 

و,ل ،إ" أ�. ��� دا=�� ���;� ���ط� ر=�س ا����ور��  ،1996وا�ذي ,رس ���  1989
ا���ط�  ھو ر=�س ا����ور�� �ر=�س ،Dرارا�. ا����� " �د أن �وا�ق ����� ھذا ا'��ر

�� إط�رھ� ا�دا��� �ل 9#��1ت ر=�س ا����ور�� و��,ن إ��،ا�����ذ�� دون ���زع 
 �����,:  

  
  :�!ط� إ;دار و� ر ا��وا��ن �
�;در ر+�س ا�(��ور�� ا����ون  "�1996ن د��ور  126وDد أ��رت إ���� أ1,�م ا���دة    

�ن  ����دة ن���ط� ا)9دار إذ" =� أ(ل ���Cن �و�� إ$�داءا �ن ��ر�P ��!�& إ��ه 
��,�� �� �راه ا���. ،�,�ف ��$ أ��� إ�راء ��ظ��� �,��  ��,ن أن و" ،ا�د��ور $��)1( 

و�;��ر ا)9دار  )2(و����ل ��. و"1ق ���.،وا)9دار ��ل ���9ل �ن ا����ون ذا�. 
وا��#1ظ ،أي إ�#�� ����م إ�راءات إDراره وأ�. أ��D P�9و�� ���=�� ،���دة ���#د ا���ر�

��د ا�. " ��ر�ب �� ���1 �دم  ،126و�ب ا���دة �ن Dراءة ا��ص ا�د��وري ا�وارد ��
  . إ9دار ا��9وص ا����و��� �ن طرف ر=�س ا����ور�� أي �زاء

  
و ��;�ن أن ��م ��ر ا��وا��ن �� ا��ر�دة  ،أ�� ا���ر ��و ����� ��د�� �;�ب ا)9دار  

 ���;�����  ��$ أن �,ون ا����ون ��ز��،ا�ر���� �����ور�� ا��زا=ر�� ا�د���راط�� ا�
�ره � Nا�;���9 (�وم ,��ل �ن ��ر� ��و9ول ا��ر�دة  ،) Nو�;د ��� �وم ,��ل �ن ��ر�
و ���د ��م ا�دا=رة ا��;��� ��$ ��ر�N ) �� �4ر ا�;���9 (،ا�ر���� إ�$ ��ر ا�دا=رة 

   )3( .ا�و9ول
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  :�!ط� ا���ظ�م �

�ر=�س  ��;ود ،و ھ� ا���ط� ا��� ���ل ا����ل ا�ذي ��رج �ن إ���9ص ا���رع  
أ��رت إ��. ا���دة  وھذا ��،���ل ����ذ ا��وا��ن ا�ذي �;ود �ر=�س ا�1,و�� و ،ا����ور��

  ���رس ر+�س ا�(��ور�� ا��!ط� ا���ظ���� =� ا����+ل " ��و���  �1996ن د��ور  125
  .ا��Kر ا��%;;� �!���ون

  
  

  .224ص  ،��س ا��ر� ،ا�د,�ور �;�د �و�;�ر -01
  .129ص  ،��س ا��ر�  ،9د�ق ا�د,�ور �وزي أو -02
  .�ن ا����ون ا��د�� ا��زا=ري 04ا���دة -03

  
 
  
  

  "��درج �ط$�ق ا��وا��ن =� ا��(�ل ا���ظ��� ا�ذي ��ود �ر+�س ا�0)و��
و,ذا ر=�س  ،وھ,ذا ��د إ��رف ا�د��ور ����ط� ا�����ذ�� ����7 �ر=�س ا����ور��  

1�9ب  ،إ�$ ��ب � ا��ر���ن ���1زة ��ط� ��ر�ر�� ������ ���� )1(ا�1,و�� 
�9 ا��وا�د ا�;��� وا���ردة ����� �� و������� �ر=�س  ،ا)���9ص ا'�9ل �����ر�

�ن �ا����ور�� ��و�$ �����$ ھذه ا���ط� ��ظ�م ,ل ا����=ل ذات ا�;#�D ���ظ�م و����ر ا�
�� " �;ود و,ل  ،�����ون ص��$ أن ���ل ھذا ا����ل ,ل �� ��رج �ن �� ھو ��9 ،ا�;�م

و� ا��وا=P  �125ر=�س ا�1,و�� ا�ذي ���ك �����$ ��ط�. ا���ر�ر�� و�ق ا���دة 
  ) 2(. ا�#ز�� ��ط��ق ا����ون

  
  :�!ط� ا�����ن �

 ر=�س ا����ور�� ��ول �. 9#��1 �;��ن �;ض ا���ؤو��ن ا�����ن �� ا�دو��   Dإن �و، 
و,ذ�ك  ،�ن �� ��� ا�وظ�=ف ا������'ن ا�ر=�س " ���ط� ��# أن ����ر 9#��1 ا��;�

وإ" أ��$ �زءا ,��را �ن و�D. �� إ��;��ل ھذه ا�9#��1 ��$ ��1ب  ،إ���ء ا����م
��د أن  1989ور�و�� إ�$ د��ور  ،ا����م ا'�رى Dد ��وق �� أھ����� ��ط� ا��;��ن

��. 74ة�1ث �9ت ا���د ،��ط� ا��;��ن ������� ,ل �ن ر=�س ا����ور�� ور=�س ا�1,و��
�!- ا��!ط�ت ا��� �%و��� إ��ه ;را�0"  �=�E��$ ور���أ1,�م  �Eط!. ر+�س ا�(�

���ن =� ا�وظ�+ف ا��د���  "...أ�رى �� ا�د��ور �����ط�ت وا�9#��1ت ا������ 
ا�د��ور  �ن ��س 81وإذا أ�ر��� ������ ��ن ا���دة ا��ذ,ورة وا���دة ..." وا���)ر�� �!دو�� 

  رة �و�ت �ر=�س ا�1,و�� �����$ ا���رة ا������ 1ق ا��;��ن��د أن ھذه ا'��
�م  74وھو �� طرح إ�,���� ا����زع ا)����� ���9 وأن �ص ا���دة  ،�� وظ�=ف ا�دو��

  .�د�D ا�وظ�=ف ا����;� ��;��ن ر=�س ا����ور�� ���ن
� ��دھ� أ,7ر د�D �ن ������� ���9 وأ�� 77و�1د�دا ا���دة  1996ور�و�� �د��ور   

  :ذ,رت �;ض ا����9ب ا������ ا��� ��� ��;����ت ا�ر=�س وھ�
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  ر+�س ا�0)و��  -
 ر+�س �(!س ا�دو��  -
 ا��1ن ا���م �!0)و��  -
 ��0=ظ $�ك ا�(زا+ر  -
 ا���Eة  -

 
  

  .ا��9ل��,ون �و�وع ر=�س ا�1,و�� �1ط درا�� ����� �� ا���1ث ا����7 �ن ھذا -01
ا����ون  ��ذ,رة ������ر � ،��ر�ر �� ����� �9 ا����ون �� ا��زا=ر ���ھ�� ��ط� ا� ا�زھراء،����� ��ط�� ر-02

  .50ص  – 2005-2004 –ا�;�م 
  

  
 
  

  ��ؤو�و أ(�زة ا�1ن  -
 ا�وLة  -
  ا���راء -

7#�7 أ���ء �� ا����س : و���9 ���� ا�وظ�=ف ا��د��� وا�;�,ر�� �� ا�دو�� ���� �#7  
�ن ) 101/2م(و�7ث أ���ء ���س ا'��  �ن ا�د��ور) 168م(ا�د��وري ��� ���م ا�ر=�س 

�ن ا�د��ور ر=�س ���س ) 171م(��وا �� ا����س ا)�#�� ا'��$  15ا�د��ور و 
  )1(.�ن ا�د��ور)170م(ا������1 

  
    :ا����دة ا��!�� �!�وات ا���!�0 و��ؤو��� ا�د=�ع ا�وط�� �

����ن أن ر=�س  ،�1996ن د��ور  �77ن ا���دة  02و  ����01ظر إ�$ 1,م ا���ر��ن    
ا����ور�� ھو ھ�زة ا�و9ل ��ن ا�;د�د �ن ا���=�ت ا'���� وا�;�,ر��  ا�;���  ��  ا��#د 

و�ذ�ك �;#وة ��$ ر=���. ا�;��� �����ف ا��وات ا�;�,ر�� ���,�#��� ا��ر�� وا��1ر�� ،
�$ ��و ر=�س �����س ا'��$ ��Tن وھو ا���=� ا'���� ا���9وص ����� ���� ،وا��و��
وا���و�� ���د�م ا)����رات �ر=�س ا����ور�� �� ا������  ،�ن ا�د��ور 173ا���دة 

,�� ���ك ر=�س ا����ور�� 9#��1 ا��;��ن �� ا�وظ�=ف  ،ا���;��� ��'�ن ا�وط��
,�� ��ق وأن أ�ر�� دون �Dد ,��  ��و�$  ر=�س  ا����ور��  ��ؤو��� ا�د�ـ�ع  ،ا�;�,ر��

ن �#ل �� ر=�س ا����ور�� ��ن ���9. و��9ب وز�ر ا�د��ع وھو �� ���د � ،ا�وط��
  )2(ا�وط�� 

  
  :ر+��� �(!س ا�وزراء �

��رأس ر=�س ا����ور�� ���س  �1996ن د��ور  04ا���رة  �����77$ ا���دة   
��ر� ا��وا��ن �Dل أن ��م  درا�� وھو ا����س ا�ذي ����ر �دة ���م �ن أ�رزھ� ،ا�وزراء�

أو ا���9د�D ��$ ا��را��م ا�ر=���� ا��� �9در �� ���س ا�وزراء  ،�ر��� ��$ ا��ر���ن
أو إ�#ن ���1  ،,�� ���� إ��. �� ا��1"ت ا��� ���رر ���� إDرار ا����1 ا)����7=��،
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�و ا�ذي ��,�ل �ر�م ا������ � ،ا�1رب و������� �ر=�س ا����ور�� ر=�س ���س ا�وزراء
  .#ل ا����� �ر=�س ا�1,و�� ��.ا�;��� ��دو�� ��$ ا�ر4م �ن ا"���

  
  
  
  

  85 ص ، 1999 ط�;� ،ا��زا=ر  ،دار ا�ر����1  ،ا�و��ز �� ا����ون ا)داري  ،ا�د,�ور ���ر �و���ف  -01

  
  
  
  
  

  :0ق إ�9راح ا��وا��ن �
إ�Dراح ا��وا��ن ھو أول ا)�راءات ا���ر�;�� ا��� �ؤدي إ,������ إ�$ ��#د ا����ون 

و �1دد  ،ا'و�$ ����ر� ا'�سا�;�ل ا�ذي �� " �Dراح ���. و �;رف 1ق ا) ،ا�و�;�
  :و���رط �و�ود إ�Dراح ����ون �وا�ر ��9ر�ن " ���و�. و �و�و�. 

  
01 - ����;�$  ،�1ث ��ب أن �,ون ا)�Dراح ھ�د�� �و� أ�س ا���ر�: �وEو

 .أ�. ��ب أن �,ون �و�و�. �ن ا����=ل ا�دا��� �� إط�ر �ط�ق ا����ون 
  

�. ��د أن �,ون ا)�Dراح �9درا ��ن �و�. ا�د��ور ھ" : %;ـ� - 02
و��$ ھذا ا'��س " ��,ن إ����ر ا�;را=ض ا��� ���دم ��� ا��واط�ون ،ا)�,����

ط���� �م �����ھ� أ1د ا'���ص ا���ول ��م ھذا ا�1ق ,���واب  ،إ�Dرا�1ت Dوا��ن
 ) 1(. �7# أو أ1د أ���ء ا�1,و��

  
و ��ؤو��� ا�1,و�� أ��م ا��ر���ن  ،�د ��7=�� ا���ط� ا�����ذ��أ�� �� ا��زا=ر و�;د إ���  

�1ث ��د ا�د��ور ا��زا=ري ��ول  ،���د ا�د��ور ا��زا=ري ����� �ن ا)��رة ��ذا ا�1ق
  . ھذا ا�1ق �,ل �ن ر=�س ا�1,و�� وا����س ا��;�� ا�وط�� 

�Dإ ����� ��راك ر=�س ا����ور�� �  راح ا����ون ؟ �,ن ھل ��9د ا�د��ور �ذ�ك �دم إ
  
�1ث ���ر  ،3/ 119و  77/4ا)���� �ن ھذا ا��ؤال ����� ��� أن �;ود �1,م ا���د��ن   

أ�� ا���دة "  �رأس �(!س ا�وزراء" إ�$ أن ر=�س ا����ور��  ،4/ 77ا'و�$ أي ا���دة 
و������� �ر=�س ا����ور�� ..."  ��رض � �ر�. ا��وا��ن �!- �(!س ا�وزراء "  3/ 119
وھ,ذا  ،���رك إ��را,� ����را �� �����  ا)�Dراح  ،���ره ر=��� ����س ا�وزراء�-�

  )2(���;���� �1و�ت إ�$ إرث ���رك ��ن ر=�س ا����ور�� ور=�س ا�1,و�� 
  

 0ق ا���راض �!- ا��وا��ن �
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" ���� ���� ��ك ا�������  ،��د أ��ز ا�د��ور �ر=�س ا����ور�� ا)��راض ��$ ا��وا��ن  
�واءا �;��ت  ،�� �,ل إ�Dرا�1ت Dوا��ن) ا����س ا��;�� ا�وط�� �1د�دا( �ر���ن �ن ا�

  ��وا�� ���9 �������ت ا�;�و��� أو ا������ وا���زا��� أو ��8رھ�  �ن  ا��وا��  ا�;��� 
  
  

دار ���ر��، �� درا ا��ر�����،ا�وظ��� ا���ر�;�� �ر=�س ا�دو�� �� ا��ظ���ن ا�ر=��� و  ����،ا�د,�ور ��ر ���1 -01
  .11-10ص  ،ا�ط�;� ا'و�$  ا�;ر��،ا��,ر 

  .127ص  ، ا��ر� ا����ق ،د,�ور �وزي أو9د�ق ا�-02
  
  
  
  

��ص ��$ أ�. ��,ن �ر=�س ا����ور�� أن  ،�ن ا�د��ور 127وھذا �����$ أ1,�م ا���دة 
 �� �4ون ،�ط�ب إ�راء �داو��  ����7�� ��Dون �م ا��9و�ت ���. �ن �Dل ا��ر���ن

و�� ھذه ا����1 ��م إDرار ا����ون ا��;�� ����راءة أو  ،ا�7#�7ن �و�� ا��وا��� ���ر�N إDراره
 �7�7 ����4�  )1.(أ���ء ا����س ا��;�� ا�وط�� 2/3ا��داو�� ا�����7 �

  
إ�� �,ون ���طر��� ا'�ر�,�� أو ا�طر��� ا��ر����  ،�� ا'9ول ا�د��ور�� )2(وا)��راض

  �� إھ�دى إ���� ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري ؟ ھ� ا�طر��� ا� ���
  
و�,�.  ،ا�طر��� ا'�ر�,�� ��رر أ�. �1ق �ر=�س ا����ور�� 1ق ا)��راض ��$ ا��وا��ن  

 ����4�  ا'���ء ��2/3,ن ���ر���ن ا���8ب ���. إذا أDر ��روع ا����ون �1ل ا)��راض �
  
1ق ا)��راض �ر=�س  ،1875أ�� ا�طر��� ا��ر���� وھ� ا��� Dررت �� د��ور   

�,ن ا�د��ور ��P ��ط�  ،ا����ور�� ��$ ��رو��ت ا��وا��ن ا��� ��ق أن Dررھ� ا��ر���ن
وا1د �� + إذا أ��د ا��ص ��Dر ا���ر� ��'����4 ا�;�د�� أي ا��9ف  ،��$ 1ق ا)��راض

  .إ����ع �,ل �ن ا������ن 
  
أي ط�ب  ،���طر��� ا'�ر�,�� و������� �#1ظ أن ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري أ�ذ  

أ����4 ��ددة 'ن �� ظل د��ور �9;ب ���1ق ا'����4 �����ن ا)���ھ�ت ا������� �� 
 )3(.ا��ر���ن 

 
 و��Dو��   د��ورا  و�رى ا'���ذ �و�$ �ودھ�ن أن ا)��راض ��$ ا��وا��ن 1ق �,رس  

  

  
�ط!ب إ(راء �داو�� ����� =� �9�ون �م ا��;و�ت �!�& ��)ن ر+�س ا�(��ور�� أن :"  �1996ن د��ور  ��127دة ا�-01

  =� >Eون ا����Cن �و�� ا��وا��� ���ر�P إ9راره 

 ��!� ��$!<G$ Lم إ9رار ا����ون إ�� L ���0ھذه ا� �) 3/2(و=�ا�وط� �$�ء ا��(!س ا� �E�  " أ
 :���م ا)��راض إ�$ 7#�7 أ�واع -02
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وھو أDوى أ�واع ا)��راض ا����� و�رى ا���. أ�. ����دف �1,�م : Le veto suspensif  ا���راض ا�وا9ف-أ
�9دد ��Dون إ���ف ���. ر=�س ا�دو�� � ا��ر���ن وھذا �ن �#ل 1ل ا��ر���ن وإ����ب �ر���ن  -ا��;ب–ا'�� 

�ن ا����ون ا�����زع ���. �-ذا أ��د ھذا ا'��ر ا��وا��� ���. �م إ9دا�ره ر��4 �ن �د�د ا�ذي �;�ر �ن رأي ا'�� �
  .ر=�س ا�دو�� 

�ط�ق ا���. ھذا ا)9ط#ح ��$ ا)��راض ا�ذي ����زم ����8ب ���. :Le veto qualifié ا���راض ا��و;وف-ب
   –��9ب ��دد  –أن �;�د ا��ر���ن ا��وا��� ��$ ا����ون �طر��� ��ددة 

ون �ن �Dل ا��ر���ن �ذات ا'����4 �,�� ��. إ��دة ا��وا��� ��$ ا����: Le veto simpleا���راض ا�$��ط -/ت
ا���9د�D ���. �� ا��رة ا'و�$ وھذا ا��وع ھو أ�;ف أ�واع ا)��راض ا����� �ذ�ك �رى ���ب �ن ا���. إ����ره 

 ��رد و���� ��P�19 ا'�ط�ء ا����� ا��� Dد �� �� ا����ون 
�ن  –ر ا����=� 1ول ��9ر ا����ون ھو ا�ذي ���ل ��ط� ا���ر�: Le veto translatifeا���راض ا���9ل  -ث��

 ��ن ا�ر=�س وا��ر���ن Dب أو ھ�=� ������ ( ���� ���1دة �1ددھ� ا�د��ور –ا��زاع ا�وا;�Dد �طرح )�����ء ا�
  111-108ص  ،ا��ر� ا����ق  ،ا�د,�ور ��ر ���1 ���� : إر� إ�$  . ,�����س ا�د��وري �#7

  129-128ص  ،���ق ا��ر� ا� ،ا�د,�ور �وزي أو9د�ق -03

 �ر=�س ا����ور�� ���ر�. �� �وا��� ا���ط� ا���ر�;�� �وا��� د���راط�� و���دة ����
" ���� ا��واب ���م  ،���9 وان ا�8رض ��. ھو ��ت إ����ه أ���ء ا��ر���ن ،ا'طراف

و�ط�ب ���م  ،�رة أ�رى 1ول ��Dون ��ق وأن 9و�وا ���. إذ �1ذرھم ر=�س ا����ور��
��.ا��داو�9Dد إد��ل ا��;د�#ت ا��رور�� ��$ �;ض أ1,��.  ،�� أو ا��راءة ا�����7 �� 

�,ن � إ��راط 91ول  ،أو ��,�د رأ��م أو Dرارھم 1و�. ��)���ء ���. �ن �4ر أي ���8ر،
أي أ,7ر �ن ا������8 ا�;�د�� ا��ط�و�� أول ا'�ر (�ن أ9وات ا��واب  2/3ا��ص ا����1ظ �. 

�D1(.إ" �د ذ�ك ا����ون "��4 و�د�م ا'7ر أو �4ر د��وريو)و�$ا' ��د ا���9د (  
  

  :ا�� ر�. �ن طر�ق ا1وا�ر ا�ر+����  �
    Dا�وا ��د  D د��ور ا��زا=ر ��ت ھذا ا��وع ��'��س ��1ث أ�ذت ��ظ�م  ،�1963ر

 ��58$ 4رار ا���1$ ا�ذي إ����. ا�د��ور ا��ر��� ��و�ب ا���دة )2(ا��وا=P ا���و���� 
إ" أ�. و�;د ا��1و"ت ا������� ا��� �ر���� ا��زا=ر �9و�9 �;د  ،�1963ن ا�د��ور أي 

وا�����ن ����س ا�1,و�� ��  �1965و����  10ا��ؤرخ ��  65/182ا'�ر 9دور 
إن ا��دا$�ر ا��� ��%ذھ� ا�0)و�� �;در �0ب : " وا��� �9ت ��$ ����� 06ا���دة 

أ1�9ت ا'وا�ر ھ� اEداة ا���=دة )���ج ا���ر�  "ا�)���� �!-  )ل أوا�ر أو �را��م 
�1ث أ��د ا�د��ور ھذه ا����� �ر=�س ، 1976وإ���ر ا�;�ل ��ذه ا�طر��� $�1 ،

و" �,ون ذ�ك إ" و�ق أو�Dت �1ددة ��91ر ���� ��ن دور�� إ�;��د ا����س ،ا����ور�� 
ھذه ا�9#��1 �� د��ور إ" أ�. و�;د ا����� �ن ) 3( ،126ا��;�� ا�وط�� و�ق ا���دة 

�ن  ��124و�ب أ1,�م ا���دة  �1996ر��ن ���م ا�;ودة إ�$ إ������ �� د��ور  1989
  :ا�د��ور ��و���

�ر+�س ا�(��ور�� أن � رع $Gوا�ر =� K  ���0ور ا��(!س ا� �$� ا�وط�� أو $�ن " 
  دور�� ا�$ر���ن 

ن ا�$ر���ن =� أول و��رض ر+�س ا�(��ور�� ا��;وص ا��� إ�%ذھ� �!- )ل >ر=� �
 ���!�  )4(دورة �& ��وا=ق 

�� ا�$ر���ن�!�  .��د L>�� ا1وا�ر ا��� L �وا=ق 
  ��93)ن �ر+�س ا�(��ور�� أن � رع $Gوا�ر =� ا����0 ا������+�� ا��ذ)ورة =� ا���دة 
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          ،ا�;دد ا����7  ،=ب ���� ا���  ،ا��9ل ��ن ا���ط�ت �� ا��ظ�م ا����و�� ا��زا=ري  ،'���ذ �و�$ �ودھ�ن ا-01
  . 38-37ص  ، 2003ا���� ا'و�$ 

�ن   DECRETS –LOISا��ظ�م ا��ر��� وھ� �;��ر �� ا'9ل  ���وذة �ن-02�  :أ�ظر �� ھذا ا�
 ��Dدرا�� ���ر��  ،ا���ط� ا�����ذ�� ��ن ا��;�ف و ا���د  ،��د _ �و– ط�;� ،دار ا��دى ��ط���� و ا���ر و ا��وز�

  .233ص  ،2006
أطرو�1 د,�وراه دو��                    ،ا�ر���D ا����=�� ��$ ��رو��� ا��رارات ا)دار�� �� ا��زا=ر  ،��Dم ا�;�د ��د ا���در  -03

 .28ص  ، 2002 ،,��� ا��1وق  ،���;� ا���#�� ا����س ��دي ��;��س ،�� ا����ون ا�;�م 
04-" Quand au pouvoir de légiférer par une ordonnance il faut et il suffit que les ordonnance prises 
par lui soit approuvées par l’apn des sa prochaine session " Khalfa Mameri- Réflexions sur la 
constitution algérienne، société national et de diffusion et OPU، Alger ،1979 

  
  ) 1( .ا�د��ور

  ".وا�ر =� �(!س ا�وزراء��%ذ ا1
  

  :�و9ف ا���& ا�(زا+ري �ن ا1وا�ر ا�� ر���� •
و���7ل �� ��4ب  ،إن ا)�,�ل ا�ذي �طرح 1ول ھذه ا'وا�ر ھو أ��� ����ن �Dدا وا1دا    

��ل �,ون ر=�س ا����ور�� �� ��ك ا���رة 1را �� إ9دار  ،ا��ر���ن إ�� �;ط�� أو �8ور
�وا�ر��ك ا'وا�ر أم �,ون ���دا ��ر� �1ث "  ،ورة �وا�ر أ���ب �د�� �د�;. إ�$ ا���ر�

  ���P �. ��)��ظ�ر إ�$ ���4 إ����ع ا��ر���ن �واءا �دورة ��د�� أو إ����7=�� ؟
  :��ذا ا�9دد �و�د �و��Dن 

  
�وا�ر �ط�ق و" ���ده إ"  :ا1ولا��و9ف � �ذھب ��$ أن 1ق ر=�س ا����ور�� �� ا���ر�

���د��ور ا��زا=ري ���P �ر=�س ا����ور�� ��و��� دا=�� ��و "  ،�رط ��4ب ا��ر���ن
إ�$ ��و�ض �� ا�وظ��� ا���ر�;��  �'ن ا�د��ور �ر� ،���1ج إ�$ �د�ل �ن ا��ر���ن 

 وا������ ا���ر��� ��$ ذ�ك أن ر=�س  ا����ور�� ����م ا�وظ���  ا���ر�;��  �  ا����س
�9درھ� ���� ��ن ا�دورات ��س ��� ط��  و�ن 7م �-ن ا'وا�ر ا��� ،ا��;�� ا�وط��

 �ر���D ا��1,�� ا�;��� و������� �-��� " ،��ظ������.  
  

و�ن أ��9ر ھذا  ،�ذھب إ�$ إ����ر ا'وا�ر ا���ر�;�� �وا=P �رورة :ا��و9ف ا����� 
ا'�ر ��,ن أن �;رف ��$ " ا)���ه ��1د �راھ��� ا�ذي �رف ا'وا�ر ا���ر�;�� ,����� 

��دام ��;�ق �-�راء ���ل �� ا���دان ا���ر�;� �,�. �9در �ن ��ط�  ،راء إ����7=�أ�. إ�
�# �و�د ھ�� �وا�ق ��ن �و�وع ا)�راء و���ز ا)9دار ا�ذي ��س ھو ا����ز  ،��ظ����

��T� ھذا ا)ط�ر �;��ر ا'�ر إ����7=��  ،ا���7ل ���2(."(  
  
�ن ر=�س ا����ور�� �,� " ن ��د Dو�. و�� ��س ا����ق ,�ن �و�. أ���ذ�� �راد �درا  �

�-�. " �د �ن �وا�ر �روط  ،���,ن �ن ���ر�� ھذا ا)���9ص ا���ر�;� �وا�ط� ا'وا�ر
ھذه ا��روط ��ء ا��ص ����� �طر��� 9ر��1  أ�� ا��;ض ا�Eر �ن ا��روط  ،�;���

ر=�س  أ�. إذا ,�ن �د�ل" و���ف " و���7ل ھذا ا��رط �� ا��رورة  ،������د ����
  �وا�ط�  أوا�ر  �;د  إ����7ءا   ا����ور�� �� ا����ل ا���9ص ����ط� ا���ر�;�� 
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  ���م ا��;رض �. ���J �ن ا����9ل ��د ا�1د�ث �ن 9#��1ت ر=�س ا����ور�� أ��7ء ا����1 ا)����7=�� -01
����ت ا�د��ور�� ���1وق وا�1ر��ت ا���ط�ت ا)����7=�� �ر=�س ا����ور�� ا��زا=ري وا�� ،�9ر ا�د�ن �ن ط��ور  -02

 ،,��� ا��1وق،���;� ا���#�� ا����س ��دي ��;��س  ،أطرو�1 د,�وراه دو�� �� ا����ون ا�;�م ،ا�;��� درا�� ���ر�� 
  .40- 39ص  ، 2002-2003

  
  

  
��;�$ ذ�ك أن ھذا ا��د�ل ���. �,رة ا��رورة ا��� ���د�� �ر��  ،��Dدة ����و��س 

ا��8ر ا�ط��;�� وا��8ر  ���ذ ا��دا��ر ا��رور�� ��وا��� ا'و��عا��د�ل ��وا�ر )
�;Dط�=���  ،ا���و ����ر أ�راض �ط�رة أو ��و��� ��ق ��,��� أن �����X أن ھذه " ,-��

,ون أن �وا=P ،ا�رؤ�� ��وا�ق إ�$ 1د ,��ر � ا�طرح ا�ذي ا�ذ �. ��1د �راھ��� 
�ر �روط �1ددة و��س ���9 �ط��� ودون ا��رورة ������� ����Tذ �دران �ر��ط� ��وا

  )�D. )1د
  
أ�� ا'���ذ �ن ط��ور �9ر ا�د�ن وإن ,�ن �ؤ�د أ��9ر ا)���ه ا����7 ���� ��;�ق �-��راط    

�وا�ر �    إ" أ�.  �رى  ��ن ذ�ك ا��رط ����8 أن  ،ا��رورة  ����ر��  ا���ر�
  �;ض  و�ن ،��ور ا��زا=ري�����ص إ���#�9 �ن ا�روح ا�;��� ا��� ����ن ��$ ا�د

������ �D#;ا��ر���ن وا� ���ا�د��ور وا��وا��ن ا�;�و�� ا���;��� �8ر ��و�ن  ،ا'1,�م 
ا)����رات ا���ر���� ا��� ��1ت �ظ�ور ھذه ا���ط� ا��د�دة وإد����� �� ا�,�7ر �ن 

ا ا)���9ص وا'���ذ �ن ط��ور Dد ��$ �,ر�. ��'��س ��$ ���ر�� ھذ ،ا�د����ر ا�;�����
���د أن ا�ر=�س �و������ وإن إ��;�ل  ،�ن �Dل ر=�س ا����ور�� ا���د ��د ا�;ز�ز �و������

إ" أ�. و�� ,������ �م  ،ھذا ا�1ق �ر��ن ��ط �#ل أول ����ن �ن ��د�. ا�ر=���� ا'و�$
 �,ن ھ��ك ��7 �رورة ���و�ب ا)�راع �� إ9دارھ�� و" ���ل ا�����ل إ�$ ���4 إ����ع

ا���;�ق �-دارة و"��  ��2000رس  01ا��ؤرخ ��  9��2000/01د ھ�� ا'�ر (  ،ا��ر���ن
ا���;�ق  2001أ�ر�ل  27ا��ؤرخ ��  2001/01ا��زا=ر وا���د��ت ا����;� ��� و ا'�ر 

ھذه ا���1 ھو أن ر=�س ا����ور�� أ9در  ض�ل إن �� �د1) ��;د�ل ��Dون ا��رض وا���د 
�� �1ن أن  ،أ�را) 12(أر�;� أ��ر �ن ������� إ��7 ��ر �و1دھ� و�Dل ���2003 

������� أ1دھ�� �,����  �02ن ����� ��Dو��ن ،Dوا��ن 09ا��ر���ن �م �9دق �وى ��$ ��;� 
ودورة ا�ر�� �ن  2002أي دورة ا��ر�ف �ن ���  – ،�#ل دور��ن ��ر�;���ن ,�����ن

�د أن ا'وا�ر �� ا����ون ا�د��وري �4ر أن ا'���ذة 4و�� ���,� �;�د � )2( ���2003 
و���7رة ، ���1965 ���وم وط��;� ������ ����� ,و��� ���7رة ��ظ�م ا'وا�ر �ـ  ،ا��زا=ري

و������� ��و ��ر� �4ر إ����7=� ��و ����س أو  1976،أ,7ر ����ظ�م ا����و�� �Tوا�ر �ـ 
  )3(.�,�ل ا���ر� ا��ر����� 

  
 و$�ت وإ��$دا��� �%��ض ا��� ا���و إ;دار 0ق �

  �;د ا�;�و ���زل �ن ا����� �ن ,ل �1وD. ا���ر��� ��$ ا��ر��� أو �;��� وDد �,ون    
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) ا��ظ�م ا����و�� �Tوا�ر( �ن ا�د��ور  124ا)���9ص ا���ر�;� �ر=�س ا����ور�� �����$ ا���دة  ،�راد �دران  -01
 . 20ص  ���2000  02ا�;دد  ����10 ا)دارة ا����د 

   49ص ،��س ا'طرو�1  ، �9ر ا�د�ن �ن ط��ور -02
�دا��� أ��م ا��دوة ا�وط��� 1ول  ا�����$�دا��� أ��م  ،ا��ر���ن �� ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  –���,� �;�د  -4و�� -03

�ورة  ،��ن�ن ��ظ�م ا�وزارة ا��,��� ���;#�Dت � ا��ر� ، 2000أ,�و�ر 24- �23و��  ،ا�;#�D ��ن ا�1,و�� وا��ر���ن ��
 ا)��ر�ت ا���ص ���وزارة ا��,��� ���;#�Dت � ا��ر���نD09ص ، ��و.  

و�;�� ذ�ك إ���ء ا��1,وم ���. �ن ����ذ ا�;�و��  ,��� أو   ،ا�;�و ��وا �ن ا�;�و��
أو إ�دا��� �;�و�� أ�ف ���� وDد �,ون ا�;�و ���# وھو " ��ف ��د 1د ر� ا�;�و�� ،�;���

 ،�,ن ���. �1و إ���ط�� و�1و ا��ر��� ذا��� و�� 9در ���� �ن أ1,�م ،��ط أو �������
 ��9. ا����=�� و,ذا ��� ا����=X ا���ر��� ��.Dو إذن ��1و �ن ا��;ل ا�ذي و��د  ،Dو

�ن ا�د��ور أن �ر=�س ا����ور�� 1ق إ9دار ا�;�و و1ق ����ض  7 / 77ا���دة  ���ت
   )1(.;�و�� ا�;�و��ت أو إ���دا��� أي ا�;�و �ن ا�

  
 ر+��� ا��(!س ا1�!- �!��Eء  �

و�ق أ1,�م "  �رأس ر+�س ا�(��ور�� ا��(!س ا1�!- �!��Eء" ��ص ا�د��ور ��$  
وھو ا'�ر ا�ذي إ���د�. ا�;د�د �ن ا�د����ر و�ن ����� ا�د��ور  ،�ن ا�د��ور 154ا���دة 

ن ا����ة و����م و��ر �-ذا ,�ن ا����س ا'��$ �����ء ��رر �;�� ،65ا��ر��� �� ��د�. 
�-ن ذ�ك �,ون ����دة ر=�س ا����ور�� 1�9ب ا)���9ص �� �;��ن  ،����م ا�وظ���

�����دة  ،ا����س ا'��$ �����ء ن�4ر أن ذ�ك ا��;��ن �,ون ���ءا ��$ Dرار � ،ا����ة
��رر ا��(!س ا1�!- �!��Eء ط$�� �! روط ا��� �0ددھ� ا����ون " ��ص ��$ أن 155

   سا���� 1996 ورـد�� و������� ��د �ول" ��Eة و��!�م و��ر �!��م ا�وظ�������ن ا�
ا����س و ��و ا�ذي ��رر وا�ر=�س �;�ن و��س ا�ر=�س �;�ن ،ا'��$ �����ء ��ط� �����1

  )2(.وھ�� �,�ن ا��رق ��� ��1ق ����;ل إ���#��� ا����ء وا��9ل ��ن ا���ط�ت  ،��ر
 

  �ء ا� �ب �!ط� ر+�س ا�(��ور�� =� إ����  �
ا���  ،��7ل ا)�����ء ا��;�� ا�9ورة ا�ر=���� �ن 9ورة ا�د���راط�� ��. ا�����رة  

و ا��� ��دف إ�$ ا�;ودة إ�$ ا��;ب �ن �1ن  ،إ���ر ا'�ذ ��� �� د����ر ا�;9ر ا�1د�ث
  ) 3( .إ�$ آ�ر '�ذ رأ�. �� �;ض ا����=ل ا�د��ور�� أو ا���ر�;�� أو ا�������

,ن �ر=�س ا����ور�� �رض أ�� ���D ذات أھ��� وط��� ��$ ا)�����ء وھ,ذا �-�. ��
وھو �ذ�ك ا�1ق ��,�. أن �;رض أ�� ���D  1996،�ن د��ور  77/8ا��;�� �1ب ا���دة 

 �;�ق ا'�ر ��)�����ء ا���ر����9 إذا ��  ،Dد �,ون �ن إ���9ص ا����س ��$ ا��;ب
��� ھذه  ،�ن ����� ,�ن ��)�,�ن أن ��ظر ����و��,ل ھذا ا)�راء و���� )�;�د ا��ر���ن ،

  )4( .ا����1 ���ل ر=�س ا����ور�� إرادة ا��;ب ����رة ��$ إرادة �وا�.
  
  

ط�;�  ،ا��ؤ��� ا��زا=ر�� ��ط����،ا��ظر�� ا�;��� ��دو�� و ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  ،�و,را إدر�س  وأ�1د وا��  -01
  .236 ص ،1992

�;�ر ا�د,�ور �;�د �و-02،    .253-252ص  ،��س ا��ر�
  .194 ص،ا��ر� ا����ق،ا�د,�ور ��د ا���8 ���و�� ��د _ -03
  .308ص  ،ا��ر� ا����ق  ،�و,را إدر�س و  أ�1د وا��-04
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   ا�;��0Cت ا��� ���ر��� ر+�س ا�(��ور�� %�ر(�� -/ب
و ا�وزراء و����  ،�دة�ر=�س ا����ور�� 1ق إ����د ��راء ا����ور�� وا���;و�7ن �وق ا�; 

,��  ،�����م و ����م إ����د أوراق ا�����7ن ا�د��و�����ن ا'���ب وأوراق إ���ء �����م
و,����1 ��ط��� �. 1ق إ�رام  )2( ،ا���ر��� �����Tرر ر=�س ا����ور�� ا������  )1(

����� �D3( .ا��;�ھدات ا�دو��� وا���9د(  
  

  �� =� ا�L�0ت ا��Kر ا���د���!ط�ت ر+�س ا�(��ور: ا��ط!ب ا�����
  ��ھ�� �!ط�ت ر+�س ا�(��ور�� ا������+��  -/أ

وإ���ذ �� �راه ������ �ن ا)�راءات  ،" أ1د ��,ر ��$ ا�دو�� ���1 �� ا�د��ع �ن �����  
و�و ,�ن ذ�ك  ،ا��� �,�ل ��� ����1 إ���#��� و�#�� �را��� وأ�ن �واط���� و��ر �ؤ������

إذا ��  ،وإ��داءا ��$ �1وق ا'�راد و1ر����م،ا���رو��� ا�;�د��  �رو�� �ن Dوا�د
�ن إ�,���� ����ن ��ك ا�ر��9 ��  ،إ��د�ت ظروف إ����7=�� ذ�ك ��,ن ا)���ق �م �91ل �

وإ�ط�ء ا���ط� ا�����ذ�� ����7 �� ر=�س ا�دو�� ا�1ق �� ��د�ر و�ود ا�ظروف  ،ا�د��ور
  .������ ���وإ���ذ ا)�راءات ا� ،ا)����7=��

  
������و�ون �ن ا�����ن إر���وا �ن إ�,���� أن �ؤدي ذ�ك إ�$ ��Dم �وع �ن ا�د,���ور��   

�,ل �طورة و��د�دا ��$ ا��ظ�م ا�د���راط� ،�1ت ���ر ا��9وص ا�د��ور��� ���،  ��,
��,ن أن ���ل إ��8#ل ��ك ا��9وص ا�د��ور�� ��ط����� ��$ �1"ت " ��درج �;# 

و��# �ن ذ�ك �-ن و�ود ��ظ�م د��وري  ،ت ا��رورة ا��� 9Dدھ� ا�د��ور��ن �1"
و" ��=دة ��. 'ن ط��;� ا��رورة �;�� أ�. " ��,ن  ،����1 ا��رورة ھو أ�ر " �دوى ��.

P1و وا�� $�� ��� �و���. �-ن ،و������� " ��,ن ا)�داد ا����ق ا��;�ل ��وا�����  ،ا����
 ا����قDأو ا��و �و " �,ون �� ھذه  ،���رورة ���د ا��رورة ط��;��� و ������9 ا����

 ��;Dا����1 أ��م �رورة وا.  
  
��رون أ�. ��دام �ن ا����م �.  ،أ�� ا��ؤ�دون �����ن ا���ط�ت ا)����7=�� �� ا�د��ور 

�-�. �ن  ،�رورة و�ود Dوا�د ��#=م � ��رات ا'ز��ت ا��� " ���و ���� ��1ة ا�دول
�# ��رك ا'�ر ��1ض ا)����دات ا��رد�� ا���  ،��ظم ���1 ا��رورة د��ور�� ا'��ل أن

 أ" ��8ل  �ن  أو�Dت  ا'ز��ت   وا�د����ر ���D، �8د ���ط إ�$ �دى " ��,ن �;ر��.
  
  

� ���ن ر+�س ا�(��ور�� ��راء ا�(��ور�� وا��$�و��ن =وق ا���دة إ�- ا�%�رج و���:" �ن ا�د��ور 78/10 ���دةا-01
���ھم و���!م أوراق إ����د ا����!�ن ا�د$!و�����ن ا1(��ب وأوراق إ����دھم �".  

  ."ھو ا���+د ا1�!- �!�وات ا���!�0 :" 77/01 ا���دة-02
�� :" 77/09ا���دة -03�!�  ."�$رم ا����ھدات ا�دو��� و�;�دق 
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��. ��ز��� �ن ��ظ�م �وا���� و�;�د �ر��ب أو��ع ا���ط�ت ا�;��� �ر��� و���� �ن 
و" �,��� ���ظ�م ��ك  ،ا���1�ظ� ��$ �#�� ا�دو�� و���ن إ���رارھ� و�ط ا�;وا9ف

و��دوا أن ا�;د�د �ن ا�د����ر Dد أ�ذت ��,رة ا�����ن  ،ا���ط�ت �� ا'و�Dت ا�;�د�� ��1ب
�����ت أ1,��� �;ط� �ر=�س ا����ور�� ��ط�ت إ����7=�� ��وا��� ا�ظروف ا)����7=�� 

  )1(.ھذه ا�د����ر ا�د��ور ا��زا=ري و�ن ��ن 
   

  :ا���ظ�م ا�د��وري �!�!ط�ت ا������+�� =� ا�(زا+ر -/ب
  :����0 ا�طوارئ وا�0;�ر �

��رر ر+�س ا�(��ور�� إذا " : ��$ ����� �1996ن د��ور  9�91ت أ1,�م ا���دة   
!س $�د إ(���ع ا��( ،���0 ا�طوارئ أو ا�0;�ر ��دة ����� ،د�ت ا�Eرورة ا��!�0

ا1�!- ��Vن وإ�� �رة ر+�س ا��(!س ا� �$� ا�وط�� ور+�س �(!س ا��1 ور+�س 
  .و��%ذ )ل ا��دا$�ر ا�Cز�� ����$�ب ا�وE.  ،ا�0)و�� ور+�س ا��(!س ا�د��وري

إL $�وا=�� ا�$ر���ن ا�����د $Kر=��&  ،و��L)ن ��د�د ���0 ا�طوارئ أو ا�0;�ر
 " .ا��(�����ن ���

�0دد ��ظ�م ���0 ا�طوارئ و���0 ا�0;�ر " ن ا�د��ور ��9ت ��$ � 92أ�� ا���دة 
E�  ."  .يو$�و(ب �9�ون 

  
�1ول ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري ��ط إ��;��ل ا���ط�ت ا)����7=�� �ر=�س  ��د   

��$ �#ف د��ور  1996و �دد �ن ھذا ا���ط �� د��ور  ،89ا����ور�� �� د��ور
��1ث �,ون �. ������ھ�  ،��$ ��ط� ر=�س ا����ور�� ا�ذي ��ء ����� �ن أي �Dود 1976

أن �;�ن ��,�� ا�����1ن ��وDت ا�ذي �ر�د وأن ���ذ �� ���ء �ن ا)�راءات و�� ,ل 
إ����رة �دة أ��زة و����9ت ��# �ن إ��زام  89وھ,ذا ��د أو�ب د��ور  ،ا����د�ن

���س ا��;�� إ" ��وا��� ا�ا�ر=�س ��1د�د �دة �ر��ن ا����1 ا��;��� و�دم �واز ��د�دھ� 
��رر ر+�س ا�(��ور�� إذا د�ت ا�Eرورة ا��!�0 ���0 " ���  ��1ث ��ء ���� �� ،ا�وط��

��Vن وإ�� �رة ر+�س  ا1�!-ا�طوارئ وا�0;�ر ��دة ����� $�د إ(���ع ا��(!س 
ا��(!س ا� �$� ا�وط�� ور+�س ا�0)و�� ور+�س ا��(!س ا�د��وري و��%ذ )ل ا��دا$�ر 

Cد �وا=�� ا��$ Lن ��د�د ���0 ا�طوارئ أو ا�0;�ر إ(�� Lو .Eز�� ����$�ب ا�و
  1,�� �د�دا 92أ��ف �� ا���دة  1996إ" أن د��ور " ا��(!س ا� �$� ا�وط�� 

  
  

 .11 ص ،��س ا'طرو�1  ،�9ر ا�د�ن �ن ط��ور -01

  
  
 
  
��ظ�م ����1  ��1ث �رده �ن 9#��1 ،���ن �Dدا �وھر�� ��$ ��ط� ر=�س ا����ور�� 

 .�ن ا�د��ور 92ا�طوارئ وا��91ر و��د ��� إ�$ ا��ر���ن و�ق أ1,�م ا���دة 
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  ا�����ز $�ن ���0 ا�0;�ر وا�طوارئ  �
 ���1 ا��91ر �� ,ون أ�. ��ر�ب ��$ ا�����1ن إ�,����   � .���إذا ,��ت ���1 ا�طوارئ ��

������ �� �ر��� ���7ل �ن ��� �-ن أھم ا��روق  ،إ���ذ إ�راءات إ����7=�� ��وا��� ا��طر
و�ن ��� أ�رى ��ر�ب ��$  ،�� إ��#ف ا��1"ت ا��� ��رر إ�#ن ,ل ���1 ��$ 1دى

وھذا �,س ���1دث ��د  ،إ�#ن ���1 ا��91ر �1ول ا���ط� ا�;�,ر�� �1ل ا���ط� ا��د���
���ط� إ�#ن ���1 ا�طوارئ إذ " ��ر�ب �ن ذ�ك إ����ل إ���9�9ت ا���ط� ا��د��� إ�$ ا

�-�. ��دو ��وھ�� ا'و�$ أ�. " �و�د أي  91أ�� �� ا��زا=ر و����ظر إ�$ ا���دة  ،ا�;�,ر��
�ل إن ��ك ا���دة ��دت ����� ا�����ز  ،�رق ��ن ا�����1ن ��دام أن ��دة وا1دة �,��ت ������

" أو"�,��� "  ��رر ر+�س ا�(��ور�� ���0 ا�طوارئ أو ا�0;�ر" ��د�� �9ت ��$ أن 
إن ھذا ا)����د ��وي  ،واردة �� �ص ا���دة Dد �;�� ���. " �و�د أي �رق ��ن ا�����1نا�

 ،�ن Dراءة ���D ا���دة ا��� 1ددت ��س ا��روط ا��و�و��� و ا)�را=�� ���ر�ر ا�����1ن
و��س ا���ط� ا��� ��ررھ�� �ل إن ا�����ء ا�ذ�ن �1و�وا ا�����ز ��ن ا�����1ن �ن �#ل 

و�;د أن ���وا أو�. ا)��#ف ��ن ) 1992و �ر�وم  �1991ر�وم (��� �را��م إ�#�
  )1( .ا�����1ن إ���روا أن ا�����. ��ن ا�����1ن Dو��

  
  :ا� روط ا�د��ور�� ��Cن ���0� ا�0;�ر و ا�طوارئ �

و� ا�د��ور ا��زا=ري �Dودا �و�و��� و�,��� ��;�ن ��$ ر=�س ا����ور�� ا����د ���   
  :��ر�ر إ1دى ا�����1ن أو ��د�دھ� ��د ا���وء إ�$

  
  ��,ن 91ر ا��روط ا��و�و��� �� ا��رورة و�1د�د ا��دة : ا� روط ا��وEو��� -أ 

  : رط ا�Eرورة ا��!�0 - 01
إ"  ،وھو ا��رط ا�ذي �;�� أ�. " �1ق د��ور�� �ر=�س ا����ور�� ��ر�ر إ1دى ا�����1ن  

ر=�س ا����ور�� �ط��ب ��;���� ا�و�  ��� ���د ��ن ،إذا إ��د�ت ا��رورة ا����1 ذ�ك
و�� إط�ر ا���ر ا�;�دي ���ؤ���ت و��� ا'�راد ��1و�Dم ،و�ق Dوا�د ا�د��ور ا�;�د�� 

إ" إذا �م �;د أ���. أي ���ر ��وا��� ا'و��ع ا���رد�� ��دھ�  ،و1ر����م و���ر���م ���
  )2( .��ط ���ط� أن ��رر ���1 ا�طوارئ أو ا��91ر

  
درا�� ���ر�� ��ن ا��زا=ر (ا�ر���D ا����=�� ��$ أ���ل ا)دارة ا�;��� �� ظل ا�ظروف ا)����7=��  ،د �دران�را -01

ص  2005-2004 ��� ،,��� ا��1وق   ،���;� ا���#�� ا����س  ،أطرو�1 د,�وراه دو�� �� ا����ون ا�;�م  ،) و�ر��� 
110.  

  .271ص  ،��س ا��ر�  ،ا�د,�ور �;�د �و�;�ر -02
  

    
  
و���. �-ن ا��ص �� ا�د��ور ��$ ا���ب ا�����ر ا�ذي �ؤدي إ�$ إ�#ن ����1 ا��91ر   

,�� أ�. �د� ا��ر���ن إ�$  ،أو ا�طوارئ �;د ����� ��1وق ا'�راد و1ر����م ا'�����
  .ا)���Dع وا���,د �ن و�ود ذ�ك ا���ب ��د ط�ب ا���د�د ��. 
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أھ��� ھذا ا���د أي ا��رورة ا����1 �-����ره ورد ھذا و���. ا��;ض إ�$ ا�����ل �ن   
��. أن ��;ل �ن ����� ��ط. ����� �;�دة إن �م ��ل  ،����وم وا��ا'�ر ا�ذي �ن 

إ" أن ھ��ك إ���ه آ�ر و�ن ����م أ���ذ�� ا�د,�ور �ن ط��ور �رى أن ا�����ر  ،������1
د ا�;��� ��ظر�� ا��رورة ا'��م ��9ط�P ا��رورة ا����1 �,ون ���ر�وع إ�$ ا��وا�

 ،و��� ,��ت �ظر�� ا��رورة " ���P ����روج �ن Dوا�د ا���رو��� ا�;�د�� ،ا�د��ور��
أن �)ون ھذا ا�%طر ��ددا  – و(ود %طر (��م و�0ل: إ" ���1ق �وا�ل 7#ث ھ�

�����-ن ��وء ر=�س  – أL ��)ن د=�& $���W��ل و��+ل ا����ون ا���د�� – ��;!�0 
� إ�$ ���1 ا�طوارئ أو ا��91ر �� ظل ��4ب أي �1د�د �ن �Dل ا�د��ور ��وع ا����ور�

����8 أن �را�$ ��. �وا�ر ھذه ا��روط أو ا�;وا�ل  ،ا�ظرف ا���رر ���ك ا���ط�ت
  )2( .إ" أن �ط����ت ا����1 �� ا��زا=ر �م �,ن �� ھذا ا)���ه) 1(���;��

  
   :�0د�د ا��دة - 02
  �D رط �;د أ����دا �;�" و����� �����1 1ر��ت و�1وق ا'�راد و�ودة وھذا ا�

إذ ��و��. �,ون ��ط� إ�#ن إ1دى ھ���ن ا�����1ن ���دة �ن  ،ا��ؤ���ت إ�$ ��رھ� ا�;�دي
و��;�$ أو�P �,� �,ون �9رف ر=�س ا����ور�� �ط����  ،�1ث ا��دة " ����8 أن ��;داھ�

��ب أن �19ب ا)�#ن �1د�د  ،�د��ور���ن ا�د��ور ����� �ن ا�����1 ا 91'1,�م ا���دة 
إ" إذا إ���رت ،�دة ���1 ا�طوارئ أو ا��91ر وا��� ���رد إ����=�� �ر� ا����1 ا���ررة 

ا'و��ع ��دھورة ��� ھذه ا����1 �ط�ب ر=�س ا����ور�� �ن ا��ر���ن ا��وا��� ��$ ��د�د 
�طوارئ أو ا��91ر �P�9 �;�ودا و �;د ھذا �Dدا ھ��� ذ�ك أن أ�ر ��د�د ���1 ا ،��ك ا��دة

 .�ر=�س ا����ور�� ��وا��� ا����س ا�ذي إذا ر�ض إ�طر ا�ر=�س إ�$ ر� ا����1 ا���ررة
)3(   
  

  :ا� )!��ا� روط  –ب 
  :إ(���ع ا��(!س ا1�!- ��Vن - 01
  �;د ا����س ا'��$ ��Tن �ن أھم ا��ؤ���ت ا)����ر��  ا���  �ص  �����  ا�د��ور    
  

 .  136-135ص  ،��س ا'طرو�1  ،ا�د�ن �ن ط��ور  �9ر-01
�م ���ر �� ا��ر�دة ا�ر���� ا'�ر ا�ذي ����1ل �ن �#�. �;ر�� ا���ب 7م  88أ,�و�ر  ���106 ا��91ر ��  نإ�# -02

 44-92ا�����ن إ�#ن ���1 ا��91ر �م �و�P ��رر إ�#ن ا����1 7م ا��ر�وم  196-991دور ا��ر�وم ا�ر=��� 
ا����س ا��ط�ر وا�����ر ���ظ�م ا�;�م ا����ل �� ا�;د�د �ن ���ط  -ن إ�#ن ���1 ا�طوارئ �ص ��$ ا���ررات ا�����

ا����س ا��ط�ر وا���,رر ���ن ا��واط��ن وا���م  –ا���د�دات ا��� ����دف إ���رار ا��ؤ���ت  –ا��راب ا�وط�� 
  .  ا�طوارئ ��ء ����� �ن ا)��رة إ�$ أي ��ب ����د�دا�����ن ��د�د ���1  02-793م ا��ر�وم ا���ر�;�  –ا��د�� 

  272ص  ،ا��ر� ا����ق  ،ا�د,�ور �;�د �و�;�ر  -03

و�ن ��ن  )1( ،وا���و�� د��ور�� ���د�م اEراء �� ����ف ا����=ل ا��ر��ط� ��'�ن ا�وط��
 ھ� إ�داء ا�رأي �ر=�س ،ا����م ا)����ر�� ا����دة إ�$ ا����س �����$ ا�د��ور

و���ر4م �ن ا��,��� ا��� ���ز ھذه  ،ا����ور�� ��د ��ر�ره ����1 ا�طوارئ وا��91ر
ا����� ,ون أن آراء ا����س ا'��$ ��Tن " �;دو ,و��� آراء إ����ر�� �4ر ���دة �ر=�س 

  إ" أ�. و�������ل �-ن �ر=�س ا����ور�� ��د�ر ھذه  ،�� إ���ذ ا��رار )2(ا����ور��
  )3(.وا��1دد �,����ت ��ظ��. و���.  ،ر=�س ا����س ا'��$ ��Tن Eراء �9و�9 وھوا
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  : إ�� �رة ر+�س ا��(!س ا� �$� ا�وط��- 02
 ھ�م و�1وري    Dا��ظ�م ا������ ا��زا=ري �و �� ��;� ر=�س ا����س ا�Dإن �و

,و�. ����ب �ن �واب ا'�� ��  ،�;,�. ھذا ا���9ب �ن �7ل ����� ,��ر ����ظر إ�$ ��
و���. �-����رة ر=�س ا����س ا��;�� ا�وط�� �� ا������  ،�س ا��;�� ا�وط��ا���

 ا'�� و�������� أ�ر �روريDر=�س ا����س ��د  ،ا�وط��� وا)��را����� ا��� ��س وا�
إ�ط�ء رأ�. �ر=�س ا����ور�� ��و دون �ك ��;,س �9ور ا�8ر�� ا����$ ���ر���ن 

�9و�9  ،��وا �ن ا��;ب ����رة 1ول ھذه ا������ا��زا=ري ����7 �� ا��واب ا�ذ�ن إ��
   .إذا �;�ق ا'�ر �-�#ن ���1 ا�طوارئ وا��91ر

  
  :إ�� �رة ر+�س �(!س ا��1 - 03
إن ا�1د�ث �ن ر=�س ���س ا'�� �� ا��زا=ر �;�� ا�1د�ث �ن ا�ر�ل ا����7 �� ا�دو��   

و ا���ول �ر=��� ا�دو�� ��دام ھ ،ا��زا=ر�� �;د ر=�س ا����ور�� �� ا��ر��ب ا�د��وري
وھ,ذا  ،�� ���1 �8ور ��9ب ر=�س ا����ور�� ور=�س ا�8ر�� ا�;��� ���ر���ن ا��زا=ري

�-ن إ����رة ر=�س ���س ا'�� 1ول ��ر�ر ����1 ا��91ر أو ا�طوارئ أ�ر " ���ص ��. 
��ص ر=�س ���س ، ��� وذ�ك �ن ��ط�ق ا����� ا'د��� و�1$ ا�د��ور�� ا��� ����

����س ا'�� ��,ل �ن  ،وھذا �دوره ��زم ���ل أ�,�ر ���س ا'�� 1ول ا�و� ،��ا'
������ن ����1ن �م إ������م �طر�ق �4ر ����ر �ن �Dل ز�#=�م ا�������ن �;�و�� 

,�� "  ،�ن ا�������ن ھو ا��;ب اوھ,ذا �-ن أ9ل ��و���م �� ا����س ��دا�و ،ا����س
�;��� �ن �Dل ر=�س ا�وط��� ا�,��ءات ا�����9ت و�ا���$ ا��7ث ا�ر=��� ا��ؤ�ف �ن 

و������� �-ن �ر,��� ���س ا'�� ا����8 ��� وD;�� ورؤ���� 1ول �و�وع ���1  ،ا����ور��
  )4( .ا�طوارئ وا��91ر

  
�ؤ�س ���س أ��$ ��Tن �رأ�. ر=�س ا����ور�� ����. ��د�م اEراء إ�$ ر=�س " �ن ا�د��ور  01/ 173ا���دة -01

 ."�ور�� �� ,ل ا������ ا���;��� ��'�ن ا�وط�� ا���
ا���9ود أن اEراء ا��� ��د��� ا����س ا'��$ ��Tن �4ر ��ز�� ������� �ر=�س ا����ور�� ��Tذ ��� ��د ���ذ ر=�س -02

 .رؤ�� ا����س ا'��$ ��Tن فا����ور�� ��� ����
  .ا����س ا'��$ ��Tن و���.�1دد ر=�س ا����ور�� ,����ت ��ظ�م "  02/ 173ا���دة -03
و�  1996إ" أن د��ور  ،,�ن ا��ر���ن ��,ون �ن 4ر�� وا1دة ھ� ا����س ا��;�� ا�وط�� 1989�� ظل د��ور  -04

وھ,ذا ��;د�� ,�ن ر=�س ا����ور�� �����ر ر=�س ا��ر���ن ��7# �� ر=�س  ،�ن ��,��� ا��ر���ن �-����. ����س ا'��
 ،أP�9 ا��وم ����ر ,# �ن ر=�س ا����س ا��;�� ا�وط�� �و�9. ر=��� ��8ر�� ا����$ ���ر���ن،ا����س ا��;�� ا�وط�� 

  .ور=�س ���س ا'�� �-����ره ر=��� ��8ر�� ا�;��� ���ر���ن 

  : إ�� �رة ر+�س ا�0)و�� - 04
'�. ھو ا��,�ف �����ر  ،إن إ����رة ر=�س ا�1,و�� �رور�� �دى ��ر�ر إ1دى ا�����1ن  

��و �زء �ن ا���ط� ا�����ذ�� �ل ووا����� �� ا����"ت  ،���ذ ا��وا��ن وا���ظ���ت��$ �
 ���ا)�9�Dد�� وا)������� وا���7��� وا��ط� ��$ ����ف ا'و��ع وا��طورات ا��� �;�

و��,��.  ،��� ����زم إ����ر�. �� ا��و�وع ����ب �وء ��د�ر ا��وDف وا��رار ،ا�����
�ت وا)�راءات ا�������� ا�#ز�� إذا إ��د�ت ا��رورة ��ر�ر إ1دى �ن إ���ذ ا)���1ط

  ) 1( .ا�����1ن
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  :إ�� �رة ر+�س ا��(!س ا�د��وري - 05
�-����ره ا���ھر  ،�;��ر ا����س ا�د��وري �ن ا��ؤ���ت ا�د��ور�� ا�ر����D �� ا��#د    

ا����ور�� ���د��ور و���. �-ن إ����ر�. �;,س �دى إ��زام ر=�س ،��$ إ�1رام ا�د��ور 
�9و�9 وأن ���1 ا�طوارئ وا��91ر Dد �ؤ7ر ��$ ا�1ر��ت وا��1وق ا��رد�� ،وا��ر��� 
  )2( .وھ,ذا �-ن ر=�س ا����س ا�د��وري �����ر '�. ���ر ا����� ا����و�� ،���واط��ن

  
  

 :ا����0 ا������+��  �

�ن د��ور  �16ص ا���دة إ��و1$ ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري ا����1 ا)����7=�� �ن   
" �ن ا�د��ور ��$ �����  ��93. و��ص ا���دة  93وذ�ك �ن �#ل ا���دة  ،1958�ر��� 

إذا ,��ت ا��#د ��ددة ��طر داھم �و�ك أن  ،��رر ر=�س ا����ور�� ا����1 ا)����7=��
  .أو إ���#��� أو �#�� �را���  ،��9ب �ؤ������ ا�د��ور��

�راء إ" �;د إ����رة ر=�س ا����س ا��;�� ا�وط�� ور=�س ���س و" ���ذ �7ل ھذا ا)  
  .ا'�� وا����س ا�د��وري وا)����ع إ�$ ا����س ا'��$ ��Tن و���س ا�وزراء 

��ول ا����1 ا)����7=�� ر=�س ا����ور�� أن ���ذ ا)�راءات ا)����7=�� ا��� ���و���� 
 ا��ر���ن   .��ور�� �� ا����ور�� وا��ؤ���ت ا�د ،ا���1�ظ� ��$ إ���#ل ا'������

  و�و�� 
  "����� ا����1 ا)����7=�� �1ب ا'�,�ل وا)�راءات ا������ ا�ذ,ر ا��� أو��ت إ�#��� 
  
  

  .273ص  ،ا��ر� ا����ق  ،ا�د,�ور �;�د �و�;�ر  -01
  . 134ص  ،ا��ر� ا����ق ،ا�د,�ور �وزي أو9د�ق -02

  
  

  

  
  
  

� C�  :ن ا����0 ا������+�� ا� روط ا�د��ور�� �
�ن ا�د��ور إ�$ ����ن  01/ 93إ��. ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري �ن �#ل أ1,�م ا���دة   

��رر ر+�س ا�(��ور�� ا����0 " ��و�.   ،ا��روط ا��ؤد�� )�#ن ا����1 ا)����7=��
� أو ا������+�� إذا )��ت ا�$Cد ��ددة $%طر داھم �و ك أن �;�ب �ؤ������ ا�د��ور�

���Cا���دة "  إ��� ��ا�د��ور ا��زا=ري أ7ر ا�د��ور ا��ر���  $��Dد إ��و�م  ،16و��ذا 
وإ��� 1دد أ��� ا��1ل ا�ذي   ،�,��� ���رد �1د�د ا���ب ا�ذي ھو ا��طر �داھم ا�و��ك

  )1(�رد ���. وھو �ؤ���ت ا�دو�� أو إ���#��� أو �#�� �را��� 
  

  : و(ود %طر داھم وو �ك - 01
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وا��طر ����;�$ ا����و��  ،)�,���� ��ر�ر ا����1 ا)����7=�� " �د أن ��و�ر �رط ا��طر  
���ددھ� ���زوال أو  ،��9رف إ�$ ,ل ���1 واD;�� ��ذر ��رر ��9ب ��1�9 �1و��

و��$ ا�ر4م �ن أن ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري �م ��ص ��$ أن �,ون  ،��)����ص
إ" أ�.  ،�16. ا��ؤ�س ا�د��وري ا��ر��� �� ا���دة ا��طر ����� ��$ �#ف �� أ�ذ 

�-ن ا��طر ا�ذي ���رط ���ر�ر ا����1  ،و���ر�وع إ�$ ا��وا�د ا�;��� �� ا����1 ا)����7=��
   )2(.ا)����7=�� ھو ا��طر ا����م ا�ذي  ����وز  ��  �د�.  ا�1دود  ا�;�د�� 

  
  : د أن ��و�ر ��. ��=�ن أ�����ن ھ���-�. " � ،وھ�� )�,���� ا��ول ��و�ر �رط ا��طر

أو  ،وأن �,ون �1" و���وي �� ھذا ا�9دد أن �,ون ا��طر ��ر��� ،أن �,ون �����
  )3( .دا���� و��ر��� �� ��س ا�وDت

   
02 -  &�!�  :ا�%طرا��0ل ا�ذي �رد 
و إ���#ل ا��#د و�#��  ،1دد ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري ا��ؤ���ت ا�د��ور��  

��ن ا��1ل ا�ذي �� ���. ا��طر ا�داھم وا�و��ك ا�ذي ���د�� ��ر�ر ا����1  ،�را���
و���.  ،وDد وردت ھذه ا��وا�� ��$ ���ل ا�91ر ،ا)����7=�� �ن �دن ر=�س ا����ور��

�# ��,ن إ�#ن ا����1 ا)����7=�� إذا ,�ن ا��طر ����دف �4ر �� 1دده ا�د��ور �ن �1"ت 
.  
  

�Cن ا����0 ا������+�� ا���Yت ا�(را+��  ��:  
  إن إ�#ن ا����1 ا)����7=�� أ�ر  �����  �ر=�س  ا����ور��  ا�;ودة  ��.  إ�$  �;ض    

   
  .138ص  ،��س ا'طرو�1  ، �9ر ا�د�ن �ن ط��ور-01
  . 133ص  ،��س ا'طرو�1  ،�دران  �راد -02
  .139ص  ،��س ا'طرو�1  ،�راد �دران  -03

  
  
  

و��ذا ��د أو�ب  ،=�� �1$ �,ون ا)�#ن �1�19 ����� � أ1,�م ا�د��ورا��روط ا)�را
����7  ،ا�د��ور ا��زا=ري ��$ ر=�س ا����ور�� إ����رة �;ض ا��ؤ���ت ا�د��ور��

و,ذا   ،ور=�س ���س ا'�� ،وھم ,# �ن ر=�س ا����س ا��;�� ا�وط�� )1(�رؤ��=��
  .ر=�س ا����س ا�د��وري 

  
��رة �1د ذا���إ" أن �� ��7ر ا  ��O� وم أن ر=�س  ،����ؤل ھو ا����� ا����و����;��

إ" أن ا��;ض  ،ا����ور�� �-�,��. أن ���ذ ��� ,�� ��,�. �������� دون أي �زاء �ن ذ�ك
����ظر إ�$  ����,ن  ،�ن ا���. �رى أن ھذه ا)����رات ���� ����� أد��� أ,7ر ���� ��Dو���

 ����� ��;,س ���� ��$ ر=�س ا����ور�� إذا �� �م �;ط� ھذهأن ���X �ن آ�7ر و���طر �
إ" أ�. ����8 ا���,�د ��$ أن ا�رأي ا)����ري ھو أ�ر إ���ري �������  ،اEراء ���D أد���

و���. �# ��,�. ا����� �ن ا'�ذ ��Eراء ا)����ر�� �ن ا����ت ا���  ،�ر=�س ا����ور��
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 �����1 ھ�� ����8 أن �,ون �ط�����$ أن ا) ،�وة ا���ھرة�و��� ا�د��ور ذ�ك إ" �� ���1 ا�
 ،��$ أن ��م ا)����ع إ�$ رأي ا����س ا'��$ ��Tن ،�ن ا�د��ور 93/2,�� �9ت ا���دة 

و�9دد ا�1د�ث �ن ا��8زى ا����و�� �ن  ،و���س ا�وزراء �Dل ��ر�ر ا����1 ا)����7=��
ن ا��رق ���. و��ن ا)����رة �D=م �ن �1ث أن �-ن أ���ذ�� ا�د,�ور �دران �رى �� ،ا)����ع

ا'ول ��س �ن ا��روري أن ��م �ن �#�. ا�و9ول إ�$ ����� وإ���ق 1ول �و�وع 
����� ا����7 ��ر�ب ���. ا�و9ول إ�$ ����� وإ���ق ��$ 1ل �;�ن ���ول  ،ا����1 ا)����7=��

  ) 2( .–��9د ا����1 ا)����7=��  – ،��ر�رھ� أو ر����
  

 :�� ا���$+� ا����� وا�0رب ��0 �

   :ا���$+� ا����� �
��رر ر+�س ": �ن ا�د��ور  94ورد ا��ص ��$ ���1 ا��;�=� ا�;��� �� �ص ا���دة   

ا�(��ور�� ا���$+� ا����� =� �(!س ا�وزراء $�د ا�����ع إ�- ا��(!س ا1�!- ��Vن 
  " وإ�� �رة ر+�س ا��(!س ا� �$� ا�وط�� ور+�س �(!س ا��1 

و" ���ر " إ�$ ا'���ب و" إ�$  ،1ظ أن ا��ص " �;ط� ���و�� 1ول ا��;�=� ا�;���و�# 
و" إ�$ ا)�راءات ا��� ������� و���ر�وع إ�$ إ�#ن ا�و�1د  ،ا'و��ع ا��� �و�ب إ�#���

��  وا�ذي ���ن د�وة  إ�$  ا��روع )2(،���1967;�=� ا�;��� وا�ذي �م ��ب ا��,�� ��� 
  ا��;��   ا����ھد�ن وا�;�,ر��ن ا�ذ�ن �د�وا �� ا���ش ا�وط���;�=�  Dدا�$ 

  
  

  .141ص  ،��س ا'طرو�1 ،�راد �دران -01
  .ا�����ن إ�#ن ا��;�=� ا�;��� �1967و��و  08ا��ؤرخ ��  67/124ا'�ر رDم -02
  
  
و,ذ�ك �رض �در�ب إ���ري ��$ ط��� و�#�ذة ا���7و��ت  ،و �� ا���ش ا'���� 

����ن  أن  ���1  – ،�;��م ا�;�م و �دارس ا��,و�ن ا����� و�4رھم �ن ا'���صوا��دارس ا�
  )1(ا�;��� �� ھ� إ" إ�راء ����دف ا)�داد ��1رب  ا��;�=�

  
 :���0 ا�0رب �

إذا و9. �دوان =�!� �!- ا�$Cد أو �و ك أن ��. �0$�� "  �ن ا�د��ور ��95ص ا���دة   
ا�1م ا���0دة ��!ن ر+�س ا�(��ور�� ا�0رب $�د �;ت �!�& ا��ر��$�ت ا��C+�� �����ق 

إ(���ع �(!س ا�وزراء وا�����ع إ�- ا��(!س ا1�!- ��Vن وإ�� �رة ر+�س ا��(!س 
  ا� �$� ا�وط�� ور+�س �(!س ا��1 

  �(��. ا�$ر���ن و(و$� 
  " و�و(& ر+�س ا�(��ور�� %ط�$� إ�- ا��1 ��!��� $ذ�ك 

  
 96و��$ إ7ر ذ�ك �9ت ا���دة  ،ور ���1 إ�#ن ا�1رب�ن ا�د�� 95ھ,ذا �ظ�ت ا���دة   

ا���ل $��د��ور �دة ���0 ا�0رب و��و�- ر+�س ا�(��ور�� (��. �وDف " �ن ا�د��ور 
  .ا��!ط�ت ّ
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�-ذا ,��ت ا��ؤ���ت ا������� ا��زا=ر�� ,��� �;�ل 1ول ر=�س ا����ور�� �� ���1  

����وع  ،� ��د ر=�س ا����ور���-��� �� ���1 ا�1رب ����ص ��,���� و��� ،ا���م
ا�9#��1ت وا)���9�9ت ا��� ��و"ھ� و���ر��� ر=�س ا����ور�� �� ظروف إ�#ن 

  )2( �1996ن د��ور   2و 1/ ��77د �9درھ� ���� �����. ا���دة  ،ا�1رب
  

  :���Gر �(!س ا�وزراء- 01
ع ���س ��$ أن ���ق إ�#ن ���1 ا�1رب إ���� �96ن ا�د��ور 9�95ت ا���دة    

وا�����1 أن ���س ا�وزراء ��س �. أي ���7ر  ��$  Dرار ر=�س ا����ور�� ��  ،ا�وزراء
 ،�� �ن ھذا ا)����ع����ر4م �ن ا)����ع ��� أن ����ءل �ن ا�8 �,ن،إ�#ن ���1 ا�1رب

�� ،ر=�س ا����ور�� و�رأ�. ،����س ا�وزراء ���ز �,ون �ن ر=�س ا�1,و�� وا�وزراء
 �� �� ا��ظ�م  ا������  ا��زا=ري ھ� ��ـ�زو���. �-ن ا�1,ورب إ�#ن ���1 ا�1��� 

  
  

 .36ص  ،��س ا'طرو�1  ، �9ر ا�د�ن �ن ط��ور-01
 .��و�$ ��ؤو��� ا�د��ع ا�وط�� ،ا����دة ا�;��� ���وات ا�����1 -02
 
  
 
 
 

����� و�� ،�ر=�س ا����ور�� �-����ر أن ر=�س ا����ور�� ھو ا�ذي �;�ن ر=���� وأ���=��
و��دام ر=�س ا����ور�� ھو ر=�س ���س  ،���1,و�� �� �1ت ��ط� ا�ر=�س ����رة

ا�وزراء �-�. ��س ھ��ك ��ي �1ل �ن ا'1وال �� �د�وا إ�$ إ�,���� ���7ر ا����س �� Dرار 
  .أ�� ا����8 �ن ا)����ع ��� " �;دوا إ�#غ ا����س وإط#�. ����رار  ،ر=�س ا����ور��

  
 :�(!س ا1�!- ��Vن ���Gر ا�- 02
إن ا����س ا'��$ ��Tن ���ز ��� �ر=�س ا����ور�� و��� ���ط�. ����رة �� �1ت   

إ�را�. ور=���. و������� �-ن ا)����ع إ�$ رأ�. �;د ��$ ���ل ا)����رة ا����� ا�����9 
�� ا����"ت ا�;�,ر�� و" ��,ن ��ي �1ل �ن ا'1وال أن �ؤ7ر ��$ Dرار ر=�س 

  .���ور�� ا�
  

 :) ا��(!س ا� �$� ا�وط�� و �(!س ا��G� ) ��1ر ا�$ر���ن - 03
و������� ����=ل ���ذا  �(��. ا�$ر���ن و(و$� ّ" �ن ا�د��ور ��$ أن  ��95/2ص ا���دة    

ذ�ك أ�. �ن ا��د���  ،ھذا ا)����ع ؟ و�� ھو ا7ر ھذا ا����ز ��$ Dرار ر=�س ا����ور��
�� Dرار ا�ر=�سأن ھذا ا)����ع " �,وD��� ل ا��9د ��. إ�#غ ا��ر���ن  ،ن ��$ أ��س�

�-�#ن ���1 ا�1رب وا�7Eر ا���ر��� �ن ھذا ا��رار ا������7 أ���� �� ا��وDف ���;�ل 
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��و�$ �;د ذ�ك ر=�س  )1(و�وDف ,��� ا'��زة ا�د��ور�� �ن ا�;�ل  ،��1,�م ا�د��ور
 )2(.��. �ط�ب إ�$ ا'��ا����ور�� ا����م ��Vر إ�راء ���7ل �� �و

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

01--Bensaleh tibrizi- La République Algérienne. Comment ils sont gouvernés، LG.D.J، 
Paris.1979 - page 203. 

   .    1996ا�د��ور  �ن95/3ا���دة -02

  
  
  
  

 �ؤ��� ر+��� ا�0)و��: ا��$0ث ا�����
  

وري ا��زا=ري ھ� ا�طرف ا����7 �� ا��ؤ��� �ؤ��� ر=��� ا�1,و�� �� ا��ظ�م ا�د��  
و�ن �دد �ن  ،و��,ون �ن ر=�س ا�1,و�� ا��;�ن �ن �Dل ر=�س ا����ور�� ،ا�����ذ��

����1 �����. ا����1  ،ا�وزراء ����رھم ر=�س ا�1,و�� و��د��م إ�$ ر=�س ا����ور��
 ،�1,و������;ون �� ���س وا1د �����س و�����ن ���$ ���س ا ،وا���1�9 ا�;���

  )1(.و��1ور ر=�س ا����ور�� ���$ ���س ا�وزراء 
  
�1ث أ�. و���ر�وع إ�$  ،وDد �طور ���وم ا�1,و�� �� ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري  

ا������ت ا��� إ���دت ��د ر=�س ا����س �� 1,و�� أ�1د �ن ��� ا�����دة �ن د��ور 
د����ر  �03 ا��7��7 و��Dونوا��� ��د أ���9 �� د��ور ا����ور� )2(،ا��ر��� 1946
وھ� ا������ ا��� ر4م ������ ����� إ7ر �وا��� ا����س ا�وط�� ا������� ��$ أول  ،1934

وا�����1 إن ھذه  ،1963" ��د ��� أ7را �� د��ور  إ" أ��� ،1,و�� �ر=��� أ�1د �ن ��� 
ل ����� ا�وز�ر إ�$ إ��;�� 1976ا������ �;��� و����دة ��� د� ا��ؤ�س ا�د��وري ��� 

ا��� �;ود ��ر���� إ�$ ا��ظ�م ا��ر�ط��� 7م ������� ا�;د�د �ن ا�د����ر و���� ا�د��ور  ،ا'ول
أP�9 ر=�س ا����ور�� ��ز�� ��;��ن  �11979ث و�;د �;د�ل ا'��ر ���  ،ا��زا=ري

��و " ���رس أي ��ط� �ذ,ر �وى ����دة ر=�س  ،وز�ر أول  �;د�� ,�ن ���را �Dل ذ�ك
 .و�ط��ق ا��رارات ا����ذة �� ���س ا�وزراء  ،ا����ور�� �� ����ق ا����ط ا�1,و��
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 )3(،�1988و���ر  03ر=�س ا�1,و�� ا�ذي ورد �� �;د�ل ��ب ���$ 1989 إ" أن د��ور  

'�. " ���د ا�����ز ��ن ا�وز�ر  ،�1ث إ���ر ا���ب أو� وأ��ل �ن ��ب ا�وز�ر ا'ول
وإ��� �;�� أ��� أن ر=�س ا�1,و�� ا��� ���,ل ��. و�ن  ،ث ا�ر���ا'ول وا�وزراء �ن �1

و��رأس ���س ا�1,و�� و���ط ،ا�وزراء ا�ذ�ن ����رھم و�وزع ا�9#��1ت ����م 
و���1ل ا���ؤو��� ا������� أ��م ا��ر���ن و�-������. أو إ�;�ده ���8ر ،�ر���X 1,و��. 

  .د��وروھذا ا���X ھو ا�ذي �1�ظ ���.  )4( ،ا�1,و��
 
  
  

 ، 45 ��ي ���08;�  ،ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري �ن ا'�1د�� إ�$ ا��;دد�� ا�������  ،ا�د,�ور ���� ��د ا��ور  -01
 ����D �;���� ر�  .206 ص 2006 ط�;� ،د�وان ا��ط�و��ت ا����;��  ،�د�ر�� ا��

 Ministre chargé deف �ر=��� ا����س ھ� ا�وز�ر ا��,� 1946,��ت ا������ ا����;��� إ�$ �1ن 9دور د��ور  -02
la présidence   

 .288ص  ،ا��ر� ا����ق  ،ا�د,�ور �;�د �و�;�ر  -03
04- " Le Premier Ministre est l’un des ministre mais il est placé au dessus des autre  "voir : 
Bernard Tricot et Raphael Hadas Lebel ، Les institution politique française ، Dalloz،Paris ، 
1985 ، p 332. 

 

  ا�0)و�� $�ن ا��)!�ف وإ����ء ا����م  : ا��ط!ب ا1ول
  ا��!ط� ا��%�;� $����ن ر+�س ا�0)و��  -/أ

�ؤدي ر=�س ا����ور�� ����ظر إ�$ �وD;. ا�ر��دي و إ�$ ا������د ا��� أر��ھ� ا��ؤ�س   
�����. ��. أي  ل ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري "دورا را��1 دا� ،ا�د��وري ��ذ ا)���#ل

و ����ن ذ�ك �ن �#ل ���� 1ر��� ا��ص و 1ر,��  ،��ط� أو �ؤ��� د��ور�� أ�رى
 � �1ب ����;��ن ر=�س ا�1,و� ���رد ر=�س ا����ور���-ن  و���. ،ا��ط����ت ا���ر��
� :" 1996 �ن د��ور ��77/5ص ���. ا���دة � ��   )1(." ��&���ن ر+�س ا�0)و�� و��

�-ن ذ�ك " �;�� أ�. ���� ���1ر��  ،إ" أ�. و إذا ,�ن �ر=�س ا����ور�� 1ر�� ا��;��ن 
���. ��د  ،�ل �-����ره ���1 ا�د��ور و���ن إ���رار ا��ؤ���ت ،ا��ط��� �ن ,ل �Dد

 ا��;��ن ا��1ث �ن ا���ص ا�����ب ����9ب�Dو �را��ة �;ض ا������س ا���  ،�و
 ���. ا)����ر ����ن إ���رارDء �ن و���.  

  
��د ����ن ر+�س ا�0)و��  � ���  ا���$�رات ا��وEو

و�ن 7م �-ن ��ط� ر=�س  ،إن ���� ا��;دد�� ا������� وا�1ز��� ��1,م �� ����� ا��;��ن  
��� ���1  ،ا����ور�� ��روط� �����1ة ا������� ا��� �������� �دة ���رات ������ و1ز���

ر=�س  �-ن ،���� وا�ر=�س �ن 1زب وا1دن و,ون ا'����4 ا��ر������ظ�م ا�1زب ا��
و�1$ أ���=�� أ����م ,ون  ،ا����ور�� ���ط� أن ����ر �ن ���ء �ر=��� ا�1,و��

أ�� �� ���1  ،ا'����4 ا��ر������ ��د �� �����. �� ��1ق �ر������ ا�ذي ھو �ر���X ا�ر=�س
�-ن ر=�س  ،ن " �1وز ��$ ا'����4 و ������� إذا ,��ت ا'1زاب ا��;�ر�� �� ا��ر���

�,ن �� ���1 �� إذا أ�رزت  ،ا����ور�� ���ك ا�1ر�� �� �;��ن �ن ���ء �ر=��� ا�1,و��
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 ����4'�� ا)������ت ا���ر�;�� 1زب أو إ=�#ف 1ز�� �;�رض �ر=�س ا����ور�� ����
��$ إ����ر ر=�س ا�1,و��  �,ون ر=�س ا����ور�� ���را ������ و��س ��Dو��� ،ا��ر������

  )2( .����1ظ ��$ إ���رار ا��ؤ���ت ا������� ،�ن ا'����4 ا��ر������
إ" أن ا�د��ور ا��زا=ري Dد ��P ر=�س ا����ور�� �;��ن ر=�س ا�1,و�� دون �Dد أو   

و Dد �ر�ت ��ط� ا�ر=�س ����� �� ھذا ا�9دد �د�و�� ��وة �9دره  )3(،�رط ��Dو��
 1958ذا ,�ن ا�ر=�س ا��ر��� �7# و�ق أ1,�م د��ور ا����ور�� ا������ �- ،ا)������

   �-ن  ا�ر=�س  ا��زا=ري  "  1رج ،����د ���دأ ا'����4 ا��ر������ ��د �;��ن ا�وز�ر ا'ول
  
  

01- Article 08 du constitution français : "Le président de la République  Nomme  Le 
Premier Ministre il  Met  Fin  a Ses  Fonctions  Sur La Présentation De Celui-ci De La  
Démission  Du  Gouvernement  Sur La Proposition  Du Premier  Ministre Il  Nomme 
Les Autres Membres Du Gouvernement  et  Met  Fin A Leurs Fonction " 

  .207ص  ،����قا��ر� ا ا��ور،ا�د,�ور ���� ��د -02
"  ��,�وDراط� ا�د��ور ا��زا=ري ��P 1ر�� �ط��� �ر=�س ا����ور�� �� �;��ن ا�1,و�� ��-�,��. أن �;�ن 1,و��-03

  : "'ي ��,��� 1ز��� و ��ذا ا�9دد ��ول �راد �ن أ���و  �����
" ...Rien n’empêche le chef de l’Etat de nommer un gouvernement ne comportant  aucun 
membre d’un parti politique ..." Mourad Benachenhou – Les bureaucrates contre l’Etat de 
droit –Quotidien  d’oran -06/06/1999 p 06 

 ،و �;ل �رد ذ�ك أن ا��ظ�م ا)������ ا��زا=ري ���ذ ��'��وب ا����� ،���. �� ذ�ك
��',7ر�� �,ن ر=��� ا�1,و�� أ��دت إ�$ �9دا�D �ذ�ك ��ز 1زب ���� ا��1ر�ر ا�وط�� و

  )1(.ا���� ا�وط�� ا�د���راط� ا�ذي ��ز ����ر��� ا�����7 �� ا)������ت ا���ر�;�� 
  
  ا�0)و�� طر��� � )�ل ا��ر�ق  -/ب
��وDف ��,���� ��$ �زء �ن  ��1ث " ،إن �ر,��� ا����ز ا�1,و�� �;رف �راو�1 و�دا�# 

��� إرادة ر=�س ا�دو�� دون ر=�س ا�1,و�� �� إ����ر ا'���ء ا���ط� ا�����ذ�� ا���9ود 
ا'ول ����;��ن و ا����7 �-�راء �زدوج  ،و�وز� ا���1=ب ����م �ل ��ظ��ر ��ودھ�� �;�

��;د  ،ا)���رار��و ��طوي ��$ إ���ز ا����ورات و ا����م ��)�Dراح ��1ظ� ��$ ا)����م 
���. �1و ا�1,و��  ،$ ر=�س ا�1,و��ا��;رض إ�$ ا����ب ا����9 ا���9ب ��

ا��وا�د ا�;��� و�-����رھ� ھ�=� ������ �4ر �����9 �ن ر=���� �ن �1ث طرق �ر,���� 
�-ن ,�ن ر=�س ا�دو�� �;�ن ر=�س ا�1,و�� �-ن ھذا ا'��ر �ن ���. ��وم  ،ا��� ��1,م إ����

  .�-����ر أ���ء �ر��. ا�1,و�� و �وز� ا����م ����م 
  

 :��Gف ا�(��ز ا�0)و�� إ(راءات � �

إن ر=�س ا�1,و�� �;د �;���. ��رع �� إ�راء إ��9"ت و���ورات � ����ف     
وأھ��� ا'1زاب ا�������  ،ا���,�#ت ا������� �� ا��ظ�م ا������ �ن أ�ل ��,�ل 1,و��.

ذات ا���وذ �� ا��ر���ن ����ر���ن ا��;ددي �,ون ��,# �ن ,�ل �ر������ 1ز��� ����ك 
���Dا�1,و�� أو إ���ط�� �;د ا���� X$ �ر����� ���ذا �1رص ر=�س ا�1,و��  ،�ط� ا��وا��

����1ظ ��$ إ���رارھ�  ،�� إ����ر أ���ء 1,و��. ��$ ��و� ا����7ل ا�1ز�� ����
  . ود��و���� و ���ن �رور �ر������ 
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���م ا�د���راط�� و ا ،�ر=�س ا����ور�� �;�ن ر=�س ا�1,و�� �� إط�ر ا��;دد�� و ا�1ز���  
ا�;� �� �;��ن �ر=�س ا����ور�� ��ط� ��د�ر�� و إ" أن ،�ن ا�1زب ا���=ز ��'����4

  )2(.ا�وزراء 
إ" أ�. و������ر وا��و��P أ,7ر ������� ���;�ن ا�ر=��� ��ط�Dم ا�1,و�� �,ون �9دد 

  :ا��1"ت ا������
�,�د ر=�س ) �ر������  –ر=���� (���رض إ�Dران ��ن أ�����4ن  :ا����0 ا1و�- �����

  ا����ور�� ����� �1ر�� ا�1ر,� �ن �1ث  إ����ء  ا�وزراء  �ر=�س  ا����ور��  �����ر 
  
  

01-  ��Dا���ط� ا�����ذ�� ��ن ا��;�ف وا���د  ،ا�د,�ور ��د _ �و،   ، 2006،ط�;� ،دار ا��دى ��ط���� وا���ر وا��وز�
  239ص 
  .208-206ص ،��س ا��ر�  ، ا�د,�ور ���� ��د ا��ور -02

  
  
  

�,��� ا�1,و�� ��� ���� ا�ر=�س و�ق ر��4. دون ا'�ذ �� ا)����ر ����� ا�1زب ا���=ز �
 ����4'��)RND –FLN-MSP (  

  
  :ا����0 ا������ 

���را�P أن ر=�س  ،)ا��ر������ وا�ر=���� ( ���رض أ�. �م �91ل إ�Dران ��ن ا'�����4ن   
�������� �,�P ا���ط�  ،�وزراي ����ران �ن ��ن ا������� ا��ر������ا�1,و�� وا�ط�Dم ا

��������  ،و�������� �و�$ ا���ط� �1ب ������ت ا'����4 ا��ط��� ،ا�ر=���� �� ھذا ا�9دد
و���ط� �,ون ر=�س ا����ور�� �� �و� �ر�P �ن  ،��ط�ب ا)=�#ف ��ن 1ز��ن أو أ,7ر
و��,ن أن �,ون 1زب ا�ر=�س  ،��ن ا��,�ل ا������ �1ث إ����ر ا�1,و�� إن ,�ن 1ز�.

'ن ا�د��ور " �1دد �9ر�P  ،��رج ا)=�#ف و� ذ�ك ��ر=�س أن �;�ن ا�1,و�� ,�� �رى
  )1(.ا��ص أن ����ر ا�ط�Dم ا�1,و�� �ن ��ن ا'����4 ا��ر������

  
وإذا ,�� Dد  إ" أ�. ،وھ,ذا و�������� �9در ا��ر�وم ا�ر=��� ا�����ن ��,�ل ا�1,و��  

أ�ر�� إ�$ أن ر=�س ا�1,و�� ����ر أ���ء ا�1,و�� و��د��م �ر=�س ا����ور�� '�ل 
����ءل ھل ��,ن �ر=�س ا����ور�� أن �;�رض  ،�ن ا�د��ور �79;����م و�ق أ1,�م ا���دة 

��$ أ1د ا�وزراء أو ���و�� �ن ا�وزراء ؟ و�����O ��$ ھذا ا)�,�ل ��,ن ا��ول أن 
��دام ھو ا�ذي ���ك  ،ور�� �1ق �. ر�ض �;����م وط�ب إ���دا��م ��Vر�نر=�س ا����
إ" أن ھذا ا'�ر ��درا �� �1دث 'ن ر=�س ا�1,و�� أ9# �را�� ����1ت  ،��ط� ا��;��ن

و,ذ�ك ر=�س ا����ور�� �-����ره ر=�س ا���ط� ا�����ذ�� وأ���  ،أھ��� ا��وى ا��ر������
  .ا������ت ا���4ط� 

  
�ن ا��;روف ,���دة �ر��� و��س د��ور�� �� ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري أن  وإذا ,�ن

وا'�ر ھ�� " ) 2(،�ر=�س ا����ور�� 1ق إ����ر و�;��ن ا�وزراء ا�����1ن ����1=ب ا����د��
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�7ور �9دده أي إ�,�ل �-ن ا)�,�ل ��7ر �� طر��� �وز� ا���1=ب ا�وزار�� ا'�رى ��ن 
�9و�9 إذا ,�� أ��م  ،� ا�را��4 �� ا)����م ����,��� ا�وزرا������ف ا���,�#ت ا������

  ) 3( .إ=�#ف 1,و�� ��ن ���و�� �ن ا'1زاب ا�������
  
  

01-  ��Dا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  ،ا�د,�ور ��د _ �و ��دار ھو��                                     ،درا�� ���ر��  ،آ���ت ��ظ�م ا���ط� 
  93 -92ص  ،2005ط�;� 

��رة ��د �م  ،��'�ص ���� ا���ر��� وا�د��ع �-����ره ا���ؤول �ن ا������ ا���ر��� و ا���=د ا'��$ ��د��ع -02O� و
 11/03/1994إ�-  25/07/1990 ���دى ا���رة ����ن ،ر�ط وزارة ا�د��ع ا�وط�� ���ص ر=�س ا����ور�� ����رة

.9��و إ���ر ا�;�ل ��� ��  ،7م إ��;�دھ� �� ��د ا�ر=�س ����ن زروال ،ا��� ��ن ���� وز�ر د��ع وط�� ����ل �ن 
د�;ت ���ر=�س �و������ إ�$ �;��ن وز�ر ���دب �دى  ،إ" أن إ�7رة ����� �;��ن وز�ر د��ع �د��،��د ا�ر=�س �و������ 

   .وز�ر ا�د��ع ا�وط��
وا'1زاب ا��8ر  ،إ��#�� ��ن أ1زاب ا)=�#ف ا�1,و�� �ن ��� �1999ر�ت أول 1,و�� ��ر=�س �و������ ���  -03

   .1ول طر��� �وز� ا���1=ب ا�وزار�� ���� ����� ،����7 �� ا��ر���ن ا��� أرادت ا)��راط �� ا���,��� ا�1,و��� ا��د�دة
  

  ا��درج $�ن ا�وزراء  �
أو�و�� ��د  ،�س ا�1,و�� �ن ���ن ھ����. ��$ ا����ز ا�����ذيا��درج آ��� ��,ن ر=  

أو  ،��ر�رھ� �� ط��;� ا�9#��1ت ا����و�1 �واءا )�#�9م ���ص ر=�س ا����ور��
  .وھو ����;دھم أ����1 �ن ا��;د�ل  ،ر=�س ا�1,و�� أو ا�د�م ا������ ا�ذي ��د�و�.

  

  :وز�ر ا�دو��  - 01
ا�وزراء Dد ��م إ��1داث ��9ب ��� �����ز ا�����ذي إ�$ ���ب ر=�س ا�1,و�� و    

 )1(وا����7ل �� ��9ب وز�ر ا�دو��  ،ا�1,و�� ����د ا�1,و�� �� آداء ������ ووظ�=���
و�1ب )2( ،وا�ذي إ,��$ ���رد ذ,ر أ���ء ا�1,و�� 1996ا�ذي �م ��ص ���. د��ور 

و��دة ��  ،� ا����دة إ��.ا���. �-ن ھذا ا���9ب �ر��ط �����ص ا��;�ن أ,7ر �ن ا����
و�,ن �ظرا ���;�. و��ر��. �� ا���دان  ،�,ون ھذا ا���ص �ن ا��وظ��ن ا�,��ر ا������ن

أ�� ا�رأي  ،ا������ ���P �. �7ل ھذا ا���9ب  �ن أ�ل ����دة ا�1,و�� �� ����ذ �را����
��وم ��;��ن �-�.  ،��;ب وظ�=ف ر=�س ا����ور��. �ظرا �ا�����ب ���م ھذا ا���9ب ھو أ�

,��  )3(،ا���ص ا�ذي �راه ������ �� �و�� �;ض ا'�ور ا����;� أ9# �ر=��� ا����ور��
أ�. " �و�د أي �ص �1دد ���م وز�ر ا�دو�� وھذا ا'�ر ��روك �ر=�س ا����ور�� ��1دد �. 

و�;ل ا��ؤال ا�ذي ��,ن طر1. �� ھ� در�� وز�ر ا�دو�� �� ا����وى ا��ر��  ،����.
  ؟  ا�1,و��

  
و�,ن ��,��� إ���د  ،إذا أرد�� ا��واب ��$ ھذا ا��ؤال �-ن ا���. ا�د��وري �م ��;رض �.    

ا��واب �� �9در و�ود وز�ر ا�دو�� إذ أ�. ����د وظ���. و��ط��. ����رة �ن ر=�س 
�,س ا�وز�ر ا�ذي ��� �,ل �ن ر=�س ا����ور��  ،ا����ور�� دون ر=�س ا�1,و��

���� �-ن �ر��� وز�ر ا�دو�� �رD$ ��$ �ر��� وز�ر ��دي �� و��� ،ور=�س ا�1,و��
 ،إ" أ�. و��$ ا�;�وم �-ن دور ا�وز�ر ا�;�دي أ,7ر ������ �ن دور وز�ر ا�دو�� ،ا�1,و��

��$ أن ر=�س ا�1,و��  ا���,�د�  ،��روزه �و��� �� ا���1ة ا)�9�Dد�� وا������� اوھذ
  .�رD$ ��$ وز�ر ا�دو�� 
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  � )��ب ا�دو�- 02
  ,��ب  �;��ن  وإن �م ��ص �� ��1واه إ�$ ��9ب ,��ب ا�دو�� إ" أن  1996إن د��ور   
  

��رة ا��زا=ر �ر�ت ھذا ا���9ب �� د��ور -01O�1963  د��ور ��ر ر=�س ا����ور�� ھو ر=�س  1976و����-�
� أو واD;� و�م ��ص ���. ا�1,و�� �;�ن ا�وزراء ا����;�ن �. ��و�� ووظ���� �4ر ���د �� ذ�ك �Vي ��9ر ��Dو�

   1996أو 1989د��ور 
��دم ر+�س ا�0)و�� أ��Eء 0)و��& ا�ذ�ن إ%��رھم  �ر+�س ا�(��ور�� ا�ذي : " �1996ن د��ور  79أ1,�م ا���دة -02

�م ����"  
 ،���ور���دأت ا�;ودة ��;��ن وزراء ا�دو�� �1ن �م �;��ن ا���د ��داد ���� ��ر��� وز�ر دو�� �����ر �دى ر=�س ا� -03

��;���. �وزراء دو�� �� 1,و���.  ،وھو ا'�ر ا�ذي إ���ر �� ��د ا�ر=�س �و������ 1995�� ��د ا�ر=�س زروال ��� 
��D�;م �ن ھو �����1 ,وز�ري ا���ر��� وا�دا���� و���م �ن ھو �دون ����1 ,وز�ر ا�دو�� ا���د �و�رة ��ط���  ،ا������

. 

�� ��م إ�#ن �دد �ن ,����ت ا�دو�� إ�$ ���ب ا�وزرات  إذ ����4 ،ا�دو�� أ�ر �;�ول �. 
 ،ودورھم ���7ل �� ����دة ا�وزراء ��$ آداء �����م ،ا��و�ودة ��$ ���وى ا�1,و��

دون �د�ل  ،وھم �;��ون �ن �Dل ر=�س ا����ور�� ���ءا ��$ إ�Dراح �ن ر=�س ا�1,و��
�ر��� وز�ر ا�دو�� وا�وز�ر ا�وزراء �� ذ�ك  و�ر����م ��$ ا����وى ا��ر�� أد�$ �ن 

���� �� ا��ر���ن ،ا�;�ديDراح ا��وا��ن و����Dوھ�� ����8  ،,�� أن ,��ب ا�دو�� " �1ق ��م إ
ا��ول أن �;��ن ,��ب ا�دو�� أ�ر ��م ���9 إذا ,�ن ھؤ"ء ا�,��ب ا�ذ�ن �د��م ���رب �� 

 ،��$ أ�1ن و�. ا���1ة ا������� ��ظ�ر دورھم �� ����دة ا�وزراء �� آداء �����م
  )1(.���ر4م �ن أ�. ���$ دا=�� ا�وز�ر 1�9ب ا�,��� ا'��رة �� إ���ذ ا��رار ا�����ب 

  
 ا�وزراء ا����د$�ن - 03

��وز �ر=�س ا����ور�� و�ظرا ���;ب ����. أن ��وم ���و�ض أي ��ص �����م ��;ض    
�,ون ھذا  و��دة �� )2(،وذ�ك �-1داث ��9ب ا�وز�ر ا���وض أو ا�وز�ر ا����دب ،ا����م

ا�وز�ر �;��� '�ل ا����م ا���ر��� ,-�رام ا��;�ھدات وا)����Dت ا��� " ���د�� ا��1ور 
,�� أ�. " �و�د أي �ص د��وري ��� ر=�س ا�1,و�� �ن  ،ا����9 �ر=�س ا����ور��

�راف ��$ ا����م ا��1ددة �. �����O� ص ��ر��� وز�ر ���دب��  .�;��ن 
  
ا���وض أو ا����دب أن ��9رف �� إط�ر ا���و�ض ا����وح �. دون أن  و��$ ا�وز�ر   

وھو ��ؤول أ��م ر=�س ا����ور�� إذا ,�ن ھذا ا'��ر 1�9ب ا���و�ض وأ��م  ،��;داه
��وز ��وز�ر ا����دب أن ���رح  ا��وا��ن  و" ،ر=�س ا�1,و�� إذا ,�ن ھو 1�9ب ا���و�ض

��� أ��م ا��ر���نD��� �8ل ���س ا�1,و�� و���س ا�وزراء إ" أ�. ��, ،أو�ن أن ��1ر أ
و��,ن ��وز�ر ا���وض أن ���ذ ا��رارات ا������� ا��� �د�ل ��  ،أ��7ء �ر��ن ��و��.

وھو  ،وھذا �,س ,��ب ا�دو�� ا�ذي �;��ر ��وا ����دا ��وز�ر ��ط ،���ل إ����9�9.
إذا ,�ن ھذا ا���9ب و�� �#1ظ ھو أ�.  ،�رD$ �� ا����وى ا��ر�� ��$ ,��ب ا�دو�� 

�;��ر إ����7ء �ظرا ��;ذر ر=�س ا����ور�� أو ر=�س ا�1,و�� ا����م �,ل ا����م ��$ أ�1ن 
�-�. ��,ن ��م إ1داث ��9ب ا�وز�ر ا����دب وھذا ا)����7ء أP�9 ��1ول اEن إ�$  ،و�.

أ9ل �ظرا ��رورة و�ود �7ل ھذا ا���9ب �ن أ�ل ���ن ا���ر ا��1ن �;�ل ا���ط� 
  )3( .����ذ��ا�
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" �;��ون " ����� ,���� ا�دو�� " ���ف إ����  ،Dد �ط�ق ����� أ���� �ر ا�دو�� أو أ���� ,���� ا�دو�� �� �;ض ا'�ظ�� -01

   .���و�ض �ن رؤ��=�م �1ددة، وإ" �� ���"ت 
ا����ور�� ��و���� ���� �ن ا�د��ور ا��� 1ددت ا����"ت ا��� " ��وز �ر=�س  87ھ�� ��ب ا�ر�وع إ�$ ا���دة  -02

  .                             ��3 ا'�ر
ا�وز�ر ا����دب �دى : �7# ،أ1�9ت ��ر��� ,ل ا�1,و��ت ا��زا=ر�� ا���;���D ��م �� ��,����� وزراء ���د��ن  -03

  ...��8ر��� وا)�ر���� وز�ر ���دب �دى وز�ر ا���ر��� �,�ف ���;#�Dت ا� –وز�ر ا�دا���� ا��,�ف ��������ت ا�����1 

  
  
 :إ���ء ��ل ا�0)و�� -/ت

م ��;د ا��;رض إ�$ �;��ن ا�1,و�� و��,���� �-��� ��;رض �� ھذه ا���رة إ�$ إ���ء ��  
�-ن ا�1,و�� �ر�� ����وط ��  1996ود��ور  1989و�� �#1ظ ��$ د��ور  ،ا�1,و��

ھو ����=� ا'�ر ا�ذي  �� ��و�� ،���� �� ��ر�. ا�ظروف ا������� وا�1ز��� ،�دة �1"ت
  .���ن �ر,زھ� �� ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري

  
  :إ������ ا�0)و��  �

إذ ��وم ر=�س ا�1,و�� ���د�م  ،�;��ر إ������ ا�1,و�� إ1دى ا'�,�ل )����ء ������  
و�,ن �Dل ذ�ك  ،إ������ 1,و��. إ�$ ر=�س ا����ور�� �واءا ,�ن ذ�ك و�و��� أم إراد��

� ،�ر إ�$ ر=�س ا�1,و�� �-����ره ا�و�1د ا�ذي �. 9#��1 ��د�م إ������ 1,و��.��ب أن �
'ن إ������ أ1د أ���=�� " �ؤدي إ�$ إ����ء ���م ا�1,و�� وإ��� ��و�$ ر=�س ا����ور�� 

  .���ءا ��$ إ�Dراح �ن ر=�س ا�1,و��  ،�;��ن ���9 آ�ر �� �,��.
  

  :ا������� ا�و(و$��  �
 ،�و�و��� 'ن ر=�س ا�1,و�� �,ون ���را ��$ إ���ذ Dرار وا1د " �4ر���$ ا)������ ا  

  :����ن إ������ 1,و��. إ�$ ر=�س ا����ور�� وذ�ك ���X �ن �دة أ���ب ھ� 
  

�دم �وا=�� ا��(!س ا� �$� ا�وط�� �!- $ر���] ا�0)و��  •:  
�ر=�س ��د�م إ������ 1,و��.  ن��,ون ر=�س ا�1,و�� ���را ��$ إ���ذ Dرار ����   

ا����ور�� إذا �� ر��ت ا�8ر�� ا����$ ���ر���ن ����7 ������س ا��;�� ا�وط�� ��P ا���7 
إذا �� ,�ن �ر���X ا�1,و�� " �����$ و�و���ت ا��;ب وأ����4  ،��ر����. ا�1,و��

   .���م ا�1ق �� �;د��. أو ر��. و�� ھذه ا����1 ��دم ا�1,و�� إ�������� ،أ���ء ا����س
  

  : � $�$ب ا��;و�ت �!- �!��س ا�ر�9$� ا������ •
�ن ا����رض أن ا�1,و�� ��ب ����� ,ل آ�ر ��� ��د�م �����91 ا���و�� أ��م ا����س   

ا�ذي  ���Dش  �دى �ط��ق " ���ن ا������ ا�;��� " ���$ د��ور��  وھو �� ،ا��;�� ا�وط��
�� ��, ،ا��ر���X ا�1,و��  و����ذه  ��دا���D����  ن أن ����م �#=�1  ����س وا�ذي �;�ب  

  )1( .��دم ر=�س ا�1,و�� إ������. �ر=�س ا����ور�� 3/2ا�ر���D �-ن �9دق ���. ا��واب
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��$ ا�ر4م �ن ا����9ص ا�د��وري ��$ إ�,���� 91ول ذ�ك ،����1 �م ���ق وأن �م إ���ط 1,و�� �� ا��زا=ر  -01
,و��ت ا���;���D �� ا��زا=ر وإن ,��ت Dد وا��ت ا�;د�د �ن ا��;�#ت وھ,ذا ����ن أن ا�1 ،و������� ا)������ ا�و�و���

�;ض ا����دات �� و��$ ���ل ا���7ل �-ن  ،�-ن ھذا ا'�ر �م �1دث ����ط�ق، ا��� ,�ن �ن ا���,ن أن �ؤدي إ�$ إ���ط�� 
ق ا���د أ�1د أو��1$ �-��;��ل ����س ا�ر���D �د ر=�س ا�1,و�� ا����  12006زب ���� ا��1ر�ر ا�وط�� ھددت ��� 

��,�� ,ون أن ر=�س ا�1,و�� أ�1د أو��1$ إ��� �ن ��د�م ���ن �8رض إ���ط 1,و��. إ" أن ��;�ل ھذا ا)�راء �م �,ن 
ا������ ا�;��� ��1,و�� وإ���ق أي ��1و�� �ن ا���1و��ن ��$ ���� ا��1ر�ر ا�وط��  �� �و��. ����س ا�ر���D ���د�م 

  .ا����ور��  إ������ 1,و��. �ر=�س

  
  :ا������� $�$ب ا��ر �B �ر+��� ا�(��ور��  •

�-�. �� ���1 �ر�P  ،إ�$ ���ب ا)������ ���ب �دم ا���9د�D ��$ �ر���X ا�1,و��   
وذ�ك ��  ،ر=�س ا�1,و�� �������Oت ا�ر=���� ��;�ن ���. ��د�م إ������. و�و�� �ن ���9.

ر�� ���ب ا)������ أو ا�و��ة أو ا���� ا��1"ت ا��ر��ط� ��8ور ��9ب ر=�س ا����و
������O� وم  ،إ" أن إ������ ر=�س ا�1,و�� " �;�� ����رة إ������ ا�1,و�� ،ا��ؤدي���

و����ر ا�1,و�� ��  ،ر=�س ا�دو�� ��;��ن أ1د أ���ء ا�1,و�� �� ��9ب ر=�س ا�1,و��
ن إ����ب ر=�س ا����ور�� إ�$ �1 ،ا�;�ل دون أن �,ون ��� ا�1ق �� إ���ذ Dرارات �د�دة

  )1( .�1996ن د��ور  90وھذا �� أ��رت إ��. ا���دة 
  

  :ا������� ا�راد��  �
�ن ا�د��ور ��$ إ������ ر=�س ا�1,و�� إراد�� �ن  86و�� ھذا ا�����ر أ��رت ا���دة    

وDد �1دث ھذه ا����1 إذا �� �;ر ر=�س ا�1,و�� أ�. �4ر �Dدر ��$ �وا��9 ����ذ  ،���9.
أو �ن طرف  ،�ر����. وإذا �;رض ��8وط وإ����دات �د�دة �ن طرف ر=�س ا����ور��

وھذه ا'��رة ���ت " ����وب �  ،ا�رأي ا�;�م أو إذا �;ر ���. ��7ل ا'����4 �� ا��ر���ن
,�� �����ل ر=�س ا����ور�� إراد�� ,-�راء  ،���ر� ا��وا��ن ا��� ���ر��1 ��$ ا��ر���ن

أو �د�ول ا��ر���ن �� ��رة  ،�وز ر=�س �د�د ��)������ت ا�ر=�����رو�و,و�� ��د 
�ر��ت ����� ��,��� ������ ���8رة  ،��ر�;�� �د�دة ����� �ن إ������ت ��ر�;�� �د�دة

2(.����,��� ا������� ا�����7 �� ا��ر���ن ا����ق (  
 :إ9ــ��� ا�0)و�ــ� �
 :�ق ا����9 �!ط� ر+�س ا�(��ور�� =� �زل ر+�س ا�0)و�� �ن طر •

��� أن ر=�س ا����ور�� ھو ا�و�1د ا���ول د��ورا �ن ��ط�ق �� ���,. �ن 9#��1ت   
�-ن  ،�ن ا�د��ور P���77/05 �. �;��ن ر=�س ا�1,و�� وإ���ء ����. و�ق �� 1دد�. ا���دة 

إ" أن ھذا ا)�راء ا�ذي )3( ،ر=�س ا����ور�� �. ا�1ق �� إ���D ا�1,و�� ر=��� ووزراء
���س �ر=�س  ،ذه ر=�س ا����ور�� ��1ل ا�1,و�� ��س إ�راءا ��و�� و �ط������

ا����ور�� أن ���ل ا�1,و�� دون ��ب إذ "�د وأن �,ون ھ��ك ��ررات �;�و�� ��;ل �ن 
ا�1,و�� �� و� " ���P ��� ا)���رار �� ����� و���� ر=�س ا����ور�� ��ذا ا����ر 

  ا����ز �ر ا��9درة �ن ر=�س ا����ور�� �-����ره ر=�س �7# إذا �م ���7ل ا�1,و�� �Tوا
  
  

�����ل ر+�س ا�0)و�� و(و$� إذا �ر B �ر+��� ا�(��ور�� و ���رس وظ��� ر+�س :" ...  �ن ا�د��ور 90 ا���دة-01
�� ا�ذي ����& ر+�س ا�دو�� +�E�  ..."ا�0)و�� �0�+ذ أ0د أ

  "ن ��دم إ������ 0)و��& �ر+�س ا�(��ور�� ��)ن �ر+�س ا�0)و�� أ" �ن ا�د��ور  86ا���دة -02
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إذا ,ن ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري �م  �;رف �1"ت ا)������ ا�و�و���  ا������ �ن �دم ا���7 ���ر���X أو ����س  -03
���D. ا��زا=ر �رارا و�,رارا ��ذ د�ول ا��زا=ر ��د ا��;دد�� ،ا�ر��د �ر��ر4م إ" أ�. و��$ ا� ،إ" أن �� �1ن �9دده 

��D�;ا�1,و��ت ا��زا=ر�� ا��� ����ت ا�,�7رة ا��� �ر"�D(����4 �� �;�ن �ن  ،�9و�9 أ��7ء ا��ر��1 ا)������� ،�ن ا .�-�
�� " و��س "ا�0)و�� ���������"��د�م ���ور=�س ا�1,و�� ا�و�1د ا�ذي أ��ن أن ر=�س " أ��- ر+�س ا�(��ور�� �

��د�� أ��ن أ�. أ��د�� �ن �Dل ر=�س ا����ور�� ا�ذي أ�طره ��راره  ��2002 ا����ور�� Dد أ��D. ھو ��� �ن ���س �
  .��� �-���ء ����. ,ر=�س ��1,و�� ا��

,�� ���ل ر=�س ا����ور��  ،ا�����ذي و,ذ�ك �دم �ط��ق ا��ر���X ا�1,و�� ��$ أ,�ل و�.
ا�د,�ور ��د  وھذا �,�ب ��7 ا��واط��ن و���. ،ا�1,و�� ����ب ا)����ء ا��;�� �ن آدا=��

���D(�� إ�$ �;��� ��)������ ا���ط�� ��Dول  ،_ �و�Dوم ���ءا ��$ ط�ب ر=��� و�� ������(��
  )1( .1,و�� ����$ �ن طر�ق ��د�م ر=�س ا�1,و�� إ������ 1,و��.

  
  ;��0Cت ر+�س ا�0)و�� و�!ط��& ا�د��ور��: ا��ط!ب ا�����

 ���7 �� ا����ز ا�����ذي ��ط�ت و9#��1 "���ك ر=�س ا�1,و�� �-����ره ا��طب ا�  
����ظر إ�$ �,���. دا�ل ا��ؤ��� ا�����ذ�� �ن ��� و�#�D��� .�D ا��ؤ���ت  ،�����ن ���

و������� ��د أ��طت �. ��ط�ت ��;ددة �;��� �ر��ط� �وظ���.  ،ا�د��ور�� �ن ��� أ�رى
ور=���  ،�;��ن ا�وزراء و�ز��م,�)�راف ��$ ا�;�ل ا�1,و�� �ن �#ل إ�Dراح  ،ا�����ذ��

��و  ،���س ا�1,و�� و �;��� ا�Eر ذو ط��;� إدار�� �-����ره ��ر�� ��$ ا�;�ل ا)داري
و ا��� ��ر�ب ���� ��ط� �در��� ��$ �وظ��  ،���ص د��ور�� ���ظ�م ��ر ا)دارة ا�;���

�-ن ����ذه "  ،��قو��� أن ا��ر���X ا�1,و�� " ����$ ��ور�. دون إ�داد و�� ،ھذا ا����ز
  .ا��وظ��ن ��� وإدار�� أ,�دة ��$ ا�وزراء و���1ق دون و�ود ��ط� ���

    

و �������ل �-ن ر=�س ا�1,و�� ��1ل ��ط�ت أ�رى ذات ط��;� ��ر�;�� ��راو�1   
ا����ر,� و ،��وDف أ���� �� ا����درة ����ر� ا��وا��ن ��$ ا��ر���ن ،ا������ن و ا'ھ���

و ا��ق  ،و���. ��,ن ا��ول أن ھ��ك �ق ���ر�. �9ورة ����9 ،��. �� �1د�د ���
�9#��1ت ر=�س ا�1,و�� ذات ط��;�  ،ا�Eر ��درج �� ا)ط�ر ا������ �-�م ا�1,و��

ا�ذي و ،�1988زدو�� ����ذ�� و��ر�;�� أ7ري ���و��� ��و�ب ا��;د�ل ا�د��وري �ـ
�راف ��$ ا������ ا�;��� أ��$�7 ���ر,� ر=�س ا����ور�� ���9 ����رة �� ا(

�� إط�ر ا��1ث �ن ������ ا�����ر و �وا��� ����دات ا���1ة ا�������   ،��1,و��
ا��ر���ن ��وظ��� ا���ر�;�� ��# ������دة ا�ذھ��� ا��� ,ر����  ,�� إ���;د إ�1,�ر ،ا�;����و

ھ� إ���8"ت " ��,ن  إذن " ��1,و�� ا����درة و���ر���ن ا�ر���D : " ا��ط����ت ا��ر������ 
�����ظر إ�$ ا�����ز ا'���  )1(،�8ط���� إ" ��وا�ر ا�و��=ل ا����و��� وا���د�� ا�#ز�� �ذ�ك

�����  إ���د   ،��ن 9#��1ت ر=�س ا�1,و�� ���ر��  �9#��1ت  ر=�س  ا����ور��
   �وز�

  
  

01-Burdeau George ، droit constitutionnele par Fancis Mammon، Michel Toper 
Manue،LGDJ-Paris،1988-P528. 
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��$ ���9. �ن  ا���ءو �و�و�.  � ا�1د�ث �;ض  ،��ب أن �,ون وا��1 �� �9دره
�� إط�رھ� ا)����ري 'ن �د��. أ��7=�� �د  ،ا�9#��1ت أ��7ء ا�ظروف ا)����7=�� 

  .�روري �� ��د ���د ا'ز��ت ��,ل ����ر و��وا9ل 
  

  د��وري �!;��0Cت ا��� ���رد $�� ر+�س ا�0)و�� ا��0د�د ا� -/أ
�ن ا�د��ور ��1دد �ر=�س ا�1,و�� ���ل 9#���1. ا��� �����1 إ��ه  ��85ء �ص ا���دة   

ز��دة �!- ا��!ط�ت ا��� :"  ا�د��ور ����رة ����ر��� ����. وھ,ذا ��د �9ت ��$ �����
  :�;��0Cت ا���Y �%و��� إ��ه ;را�0 أ0)�م أ%رى ���رس ر+�س ا�0)و�� ا

  �وزع ا�;��0Cت $�ن أ��Eء ا�0)و�� �. إ�0رام أ0)�م ا�د��ور  -1
  �رأس �(!س ا�0)و��  -2
�ر �!- ����ذ ا��وا��ن وا���ظ���ت -3��  
  �و9. ا��را��م ا�����ذ�� -4
  ا���$��� ا�ذ)ر  78و �77��ن =� وظ�+ف ا�دو�� دون ا����س $0G)�م ا���د��ن -5
  "�ر ا�دارة ا���و��� ���ر �!- �0ن � -6

  

  :�!ط� ر+�س ا�0)و�� =� ����ذ و����ق ا�$ر���] ا�0)و��  �
إن ���م ر=�س ا�1,و�� ���7ل �� ����ذ و����ق ا��ر���X ا�1,و�� ا�ذي ��9دق ���.   

و���7ل ����� ا�����ذ  )1( ،�;د�� �;ر�. �� ���س ا�وزراء ،ا����س ا��;�� ا�وط��
����دة وا)�راف وا��را��D وا��و��. ����=��ن ��ذه ا�;���� �ن ������� �ر=�س ا�1,و�� �� ا
�ن  ،أ���ء ا�1,و�� أو ا�وزراء�.  ,�� ���ك 9#��1 إ9دار ا��رارت ا�#ز�� �� ھذا ا�

أ�� ا�����ق ����7ل �� ��ره ��$ ���1ق ا)����م ��ن ا��ط���ت ا�وزار�� ا���=�� �����ذ 
 )2(.ا��� Dد �;�رض ���ل ا���=��ن ��ذه ا�;����  و,ذا ا��د�ل �1ل ا��#��ت ،�ر����.

  
 :�وز�. ا�;��0Cت $�ن أ��Eء ا�0)و��  �
�-ن ھذا ا'��ر ���رح ��$  ،���رد �� ��وم ر=�س ا����ور�� ��;��ن ر=�س ا�1,و��  

وذ�ك �;د أن  ��و�$ ر=�س ا�1,و��   ،ر=�س ا����ور�� أ���ء 1,و��. �ن أ�ل �;����م
وا��� ��ب أن �����$  )3( ،ار�� ��$ ,ل وز�ر و�1دد �. 9#���1.�وز� ا���1=ب ا�وز

إ�راف ر=�س ا����ور�� ي ��م إ�داده �ن �Dل ا�وزراء �1ت وا��ر���X ا�1,و�� ا�ذ
  ا���   9#���1. �.   �1دد  وز�ر  ھذا ا)ط�ر �-�. و�;د �;��ن ,لو��  ،ور=�س ا�1,و��

  
  ���ط ر=�س ا�1,و�� �ر���X 1,و��. و�;ر�. �� ���س ا�وزراء " : �1996ن د��ور  79/02أ1,�م ا���دة  -01

��دم ر=�س ا�1,و�� �ر���X 1,و��. إ�$ ا����س ا��;�� ا�وط�� ���وا��� :"  �1996ن د��ور  80أ1,�م ا���دة       
.���  "....  
  "���س ا��;�� ا�وط�� ���ذ ر=�س ا�1,و�� و���ق ا��ر���X ا�ذي ��9دق ���. ا�:"  �1996ن د��ور  ���83دة  -02
��;�ن ا��ذ,�ر أن ر=�س ا�1,و�� " ��وز �. أن ���P 'ي وز�ر 9#��1ت وإ���9�9ت ��;�ق ������ل ا���ر��  -03

ا�ذي ��وم ����. �-����ر و�;��ن ھذ�ن ا�وز�ر�ن  ،�-����ر أ���� �;ودان إ�$ ر=�س ا����ور�� ،أو ����ل ا�د��ع ا�وط��
  .3-2-���77/1دة ا���و�� �ر=�س ا����ور��  ������ ��$ أ1,�م ا���دة �-����رھ�� �ن وزارات ا�

  
وإ"  �,ون  أ��م   ،و�دم ا)��داء ��$ 9#��1ت ا�وزارات ا'�رى ،���. إ�1را�����ب 

  .�4ر ��رو�� ��و�� �;�ب ا)���9ص أ���ل 
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  :ا�0)و��ر+��� �(!س  �
��و�$ ر=��� ���س ا�1,و��  �-�. ،إ���� إ�$ ا�9#��1ت ا��;�ودة �ر=�س ا�1,و��  

ا�ذي �,ون ��وا ��. وذ�ك �1ت ر=��� ر=�س ا����ور��  ،����وازاة � ���س ا�وزراء
'ن  ،� ا)��رة إ�$ أن ا����س ا����7 �. 9#��1ت أو� �ن 9#��1ت ���س ا�1,و��،

  ) 1( .ر=��. ھو ر=�س ا����ز ا�����ذي و��7ل ا�دو�� ,,ل
  �  ا�وزراء �� ���س ا�1,و�� دون �1ور ,��ب ا�دو�� ا�ذ�ن �ر=�س ا�1,و�� ����

و���.  ،� إ����7ء �1ور ا�وز�ر ا����دب أو ا���وض ،�;��رون ��رد ����د�ن ��وزراء
����س ا�1,و�� ��91ر ����. �� ا�����ق ��ن ����ف ا�وزارات �ن أ�ل ���ن ا���ر 

��ف ا��#1ظ�ت وا����ط �ن و���. �-ن ا�وزراء �;ر�ون �� ،ا��1ن ������� ا�1,و���
���� وإ7را=��D��� 2(.وإ���د ا��1ول ا������� ���  ،أ�ل( 

  
  ر+�س ا�0)و�� =� �(��� ا�����ذ وا���ظ�م �!ط�  �

�ن أھم ���م ر=�س ا�1,و�� ھو ا���ر ��$ ����ذ ا��وا��ن وا���ظ���ت �ن أ�ل ا���1�ظ�   
��وا��ن Dد ��1ل �دة ��و�#ت و�� ھذا �4ر أن �;��ر ����ذ ا ،��$ ا��ظ�م ا�;�م �� ا��#د

 :إن ���ون ����ذ ا��وا��ن Dد �;��  " Georges Vedel"��ول 

  
01 - ����,1��ر ا��وا��ن وا��ذ,�ر ��.  
 .إ��;��ل ا),راه وا��وة ����ن ����ذھ�  - 02
 .إ���ذ ا)�راءات ا������� ا��� �د�ل �� إ���9�9ت ا�1,و��  - 03
  .�م ا�;�م ا����م �������ذ � ا���1ظ ��$ ا��ظ - 04

  

  : و�رى ��د ا���در �و���ن أن ����ذ ا��وا��ن ھ� وظ��� إدار�� �;��
 .��Dم ر=�س ا�1,و�� �����ذ ا��وا��ن ا��� �9وت ����� ا��ر���ن  - 01
  .��Dم ر=�س ا�1,و�� �����ذ ا���ظ���ت ا��� ���ذھ� ر=�س ا����ور�� - 02
 )3( .إ���ذ ا��رارات ا)دار�� ا�#ز�� �����ذ ھذه ا'���ل - 03

  
  

  ...��ط� ر=�س ا����ور�� ��)���� إ�$ ا���ط�ت ا��� ��و��� إ��ه 9را�1 " �ن ا�د��ور  77/4ا���دة -01
  ..."�رأس �(!س ا�وزراء ... 
  300-299ص  –ا��ر(. ا���$ق  –ا�د)�ور ا����د $و ��ر  -02

03-A.Boulssane، les services du chef du gouvernement، revu de l’école national 
d’administration، IDARA، volume4، n 1 ،Alger ،1994، p 63. 

  

  
  

���د �,ل �ن ا��وا��ن  ،����� �رى �و,را إدر�س وأ�1د وا�� أن ����ذ ا��وا��ن وا���ظ���ت
  )1( .ا��و�و�� �ن طرف ا��ر���ن وا��را��م ا��و�و�� �ن ر=�س ا����ور��

���;ودة إ�$ أ1,�م ا���دة  ،ا���ظ��� ا����ق�ر=�س ا�1,و�� �;ود �. ا)���9ص ������ل 
��درج �ط$�ق ا��وا��ن =� ا��(�ل ا���ظ��� ا�ذي ��ود �ر+�س " �ن ا�د��ور  125
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و���. �-ن ���� ����ذ ا��وا��ن ا��9درة �ن ا����س ا��;�� ا�وط�� �ن "  ا�0)و�� 
 .إ���9ص ر=�س ا�1,و�� 

  
ا���ظ���ت ا��� �د�ل �� ا����ل ا�����ل ا�ذي و��)���� إ�$ ذ�ك �-�. �,�ف أ��� �����ذ   

��� ��;�. �� و�;�� ��;�� إزاء ,ل �ن ا����س ا��;�� ا�وط��  ،�;ود �ر=�س ا����ور��
�����ر ��$ ����ذ ا��وا��ن  3/ 85��و �,�ف ���ءا ��$ أ1,�م ا���دة  ،ور=�س ا����ور��

 )2(.درھ� ر=�س ا����ور�� وا���ظ���ت ا��� �9 ،ا��� �9در �ن ا����س ا��;�� ا�وط��
  
 :�و�9. ا��را��م ا�����ذ�� �
إن ھذا ا)���9ص ھو ����� ��,��ف ر=�س ا�1,و�� �����ر ��$ ����ذ ا��وا��ن   

ذ�ك أن �;ض ا��9وص ا���ر�;�� أو ا���ظ���� " �,��� �����ذھ� �ن طر�ق  ،وا���ظ���ت
����ك  ،���ص أو ��زء ��.  �ل ��ط�ب 9دور �را��م �و����1 ����ر�� ،ا)9دار وا���ر

�;ض ا��9وص ا��� ��1وي Dوا�د ���� ��رك أ�ر �1د�د ,���� ����ذھ� ����ط� ا������ذ�� 
وھ� ا��را��م ا��� ����ف �ن ا��را��م  ،�ن طر�ق �را��م �وD;�� ر=�س ا�1,و��)3(،

 ) 4( .ا�ر=���� ا���ظ����
  

 : ;��0C ا�����ن �
�1ق �;��ن ط�=��  ،ر�� إ����9�9. ا���ررة د��ور������ ر=�س ا�1,و�� �� إط�ر ��� 

�ن 85/5وذ�ك �1ب ا���دة  ،���9ن ��ن �=� ا�وظ�=ف ا�;�����ن �وظ�� ا�دو�� ا�
�4ر أن ا�د��ور و� �Dدا ��$ ���ر�� ھذا ا)���9ص ���7ل �� �دم ا����س ،ا�د��ور

  �ن  78و 77ن �-���9ص ر=�س ا����ور�� �� ا��;��ن وا���9وص ���. ��و�ب ا���د��
  
  

  .68 ص ،��س ا'طرو�1  ،ر����� ��ط�� ا�زھراء  -01
�ر �!- ����ذ ا��وا��ن و ا���ظ���ت "  85/3ا���دة -02��".  
����=ل ھل  ،ذا ,�ن ا�د��ور Dد ��P ��1,و�� 9#��1 إ9دار �را��م ����ذ�� ��1د�د ,���� �ط��ق �;ض ا��9وصإ -03

و������� �;ط�ل ����ذه ؟ ���ب ��;م إذ  ،ر�وم ����ذي ��1د�د ,���� �ط��ق �ص ��Dو����,ن ��1,و�� أن ���� �ن إ9دار �
أ�. " �و�د �ن ا�����1 ا�د��ور�� �� ��رض ��$ ا�1,و�� أن �9در �7ل ھذه ا��را��م ا��1ددة ���Eت و,����ت �ط��ق 

��Dو�� �9دق ���. ا��ر���ن ور=�س و�� آ��ل �1ددة  ��� ��;ل ا�1,و�� �Dدرة ��$ �;ط�ل �ص  ،ا��9وص ا����و���
و���د��ل ��$ ذ�ك ��ق ��1,و�� وأن �ط�ت �ط��ق �;ض أ1,�م ا����ون ا���;�ق  ،ا����ور�� وأP�9 وا�ب ا�����ذ

�;دم إ9دارھ� ���را��م ا�����ذ�� ا��1ددة �,����ت �ط��ق ھذا ا��ص و�م �ط�ق ھذه ا��را��م إ" ��� ، ������ھد وا����د 
  . 1999ا����ون 9در ���  ���� أن 2007

  304ص ،ا��ر� ا����ق ،ا�د,�ور �;�د �و�;�ر  -04

�4و�� ,��را �ن �1ث  �85ن ا���دة  05و�� ا�����1 ��د أ�7ر ����ر ا���رة  ،ر�ن ا�د��و
و,�ن ذ�ك �� أول  ،ط�=�� ا��وظ��ن ا���ول �ر=�س ا�1,و�� �;����م دون ر=�س ا����ور��

�درء أي ���زع ���� ��ن Dط�� ا����ز ا�����ذي 1ول ھذه و ،11989,و�� �� ظل د��ور 
ا�ذي 1دد ط�=�� ا�وظ�=ف ا��� ���ص  )1( 44،/89ا�9#��1 ��ء ا��ر�وم ا�ر=��� 

ا��1دد ��وظ�=ف ا��� ���ص  )2( 91/307وا��ر�وم ا�����ذي  ،ر=�س ا����ور�� ��;����م
ا��;����ت �ر��ن ��طرح �ن إ" أن ���زع ا)���9ص �ن �1ث  ،ر=�س ا�1,و�� ��;����م

ا�����ن إ��8ء  )3(، 99/239و�ذ�ك 9در ا��ر�وم ا�ر=��� رDم  �1999د�د ��� 
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) 4( 99/240و�و�� ����ر�وم ا�ر=���  ،ا��ر�و��ن ا�ر=��� وا�����ذي ا������ ا�ذ,ر
 .ا�ذي ��;�ق ���وظ�=ف ا��د��� وا�;�,ر�� ا���ول �ر=�س ا����ور�� ا��;��ن ���� 

  
� !� :- �0ن ��ر ا�دارة ا���و��� ���ر 

�-ن �. ��ؤو���ت ���9 �� ا���دان  ،إذا ,�ن ر=�س ا�1,و�� ���ر ��$ ا���ط� ا�����ذ�� 
 .و���ن إ��ظ�م ��ر ا��را�ق ا�;��� ،ا)داري ��)�راف ��$ ���ز ا)دارة 

  
  : �!ط� ر+�س ا�0)و�� �!- ا�دارة ا�����  •

�� إ" إذا ��� ���و��=ل ا�,���� وا������7 �� إدارة إن ����� ر=�س ا�1,و�� " ���3 أھدا� 
��$ Dدر ,��ر �ن ا���ظ�م ذات إ�,����ت و�Dدرة ��$ إ���ذ  ،Dو�� ���� ,��ت ط��;���

ا)دارة �9در ا��;�و��ت ��� �م �;د ��ك اEداة  ��ن ا��;�وم أن ،إ�راءات �ر�;� و�;���
و��=ل ا���,� ����� ����1ق ا��را�X �ل أ1�9ت �ن أھم ا� )5(،ا���1د�� دا�ل ا�����

و ا��1,م ���� �;�� ا���ك �����ط� ا������1 ا��� ���ل �����  ،ا�1,و��� �� ,��� ا����"ت
و�ن ا��ص ا�د��وري �-ن �. �4وض ,��ر ��  ،إ���ذ ا��رارات ا������� و ا)دار��

رر )��9�9. ��� ��ف �رق ��, ،إ�,���� �;ل ���ز ا)دارة �1ت ��ط� ر=�س ا�1,و��
��;ل  1996 ،�ن د��ور 6/ �85دار,�. ا���دة  1989إ" أن ا���د�د ا�ذي أ��4. د��ور 

���ز ا)دارة رھن �9ر�. ��ن �4ر ا��;�ول �,���. �������ذ و �� ا�����ل �1رم �ن ا�و��=ل 
����د و������� ��د ���$ ا�د��ور ا��د�د رؤ�� �د�دة �;د Dط�;� � ا�� ،ا��� ���,. �ن ا��1رك

  ا��� ,��ت ��;ل ر=�س ا�دو�� ��$ رأس ا����ز ا)داري ��)��راك � ،ا��ر���� ا������
� آداء ���م � ا'��ر �;دم إ�,���� ر=�س ا�دو�� إ�$  إ����ت   أن  إ�$  ،ا�1,و�� ر=�س 

  .إدار�� ��,ل ��;�. ��$ رأس ا����ز ا)داري 
  

  .����89  15ا��ر�دة ا�ر���� رDم  ، 1989ر�ل أ� 10ا��ؤرخ ��  89/44ا��ر�وم ا�ر=��� -01
  .����1991  43ا��ر�دة ا�ر���� رDم  ، �����1991ر  07ا��ؤرخ ��  91/307ا��ر�وم ا�����ذي -02
  .����1999  76ا��ر�دة ا�ر���� رDم ، 1999أ,�و�ر  27ا��ؤرخ ��  99/239ا��ر�وم ا�ر=���  -03
  .����1999  76ا��ر�دة ا�ر���� رDم  ، 1999أ,�و�ر  27ا��ؤرخ ��  99/240ا��ر�وم ا�ر=��� -04
أ�ر �;��� أداة طّ�;� و�� �د�� ا����ز  ،�,س ا)دارة �� �ر�ط���� ا��� ��;ب دورا ��1د�� �� ا����ل ا������-05

   .ا�1,و�� �-��#ف إ���ھ��.
  

 :ا�وظ��� ا��� �ر�� �ر+�س ا�0)و��  �
ذ�ك ���د�م إ����ر�. 1ول �����  ،���"تإ����ر�� �� �;ض ا� ���م�ر=�س ا�1,و��   

و,ذا ا����1 ا)����7=�� أو إ�#ن ���1  ،ا�طوارئ وا��91ر ���;��� �ن �#ل إ�#ن �1
 .�Dل �و�دھ�إ������ت ��ر�;�� ��ظ�م  أو ،و,ذا ��د 1ل ا����س ا��;�� ا�وط�� ،ا�1رب

)1 (  
  

  ا����Gر ا�ر+��� �!- ا�0)و�� : ا��ط!ب ا����ث
��� إ����ت ا��و���ت واEراء �� ��د�ر ط��;� ا�;#�D ا��� �1,م �ؤ��� ر=��� �� ا��1  

وذ�ك ��ذ إ��1داث ��9ب ر=�س ا�1,و�� ,�طب  ،ا����ور�� و�ؤ��� ر=��� ا�1,و��
و�1و�ت إ�$ �و�وع أ�ذ ����� ,��رة  ،���7 �� ا���ط� ا�����ذ�� �;د ر=�س ا����ور��
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ذه ا�;#�D �ن ا�����1 ا�واD;�� �ن �����ت إ���ت �� �ر��. ھ �دى ا����71ن وذ�ك �1,م ��
�����Dوھو ا'�ر ا�ذي أ�7ر ا�;د�د �ن ا����ؤ"ت 1ول  )2(،ا���8ب إ�� �-������ ا�1,و�� أو إ

����ك �ن �رى ��ن ا�1,و�� �� ا������ ھ� ��  ،�ؤ��� ا�ر=��� ��$ ا�1,و�� ���7ر�دى 
و�� �� ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري �4ر �ر,ز ا���� �����وع وھ��ك �ن �رى أن ا�1,

 ھو ا�رأي ا�را�P إذن ؟ ��� ،���;� 'ي ���7ر �ن �Dل ر=�س ا����ور��
  
�!- ا�0)و�� ا��ؤ�د ��)رة ���Gر ر+�س ا�(��ور�� أ�;�ر ا��(�ه ا1ول -/أ  

�رى أ��9ر ھذا ا��ر�ق أن ر=�س ا����ور�� ��ر,زه ا����� �ؤ7ر ���7را ,��را ��$   
���1. إ��ه ا�د��ور ا��زا=ري 9را�1 �ن 9#��1ت ��  وذ�ك �����$ �� ،ا�1,و��

و������� �-ن  ،�ر=�س ا����ور�� ھو ا�ذي �;�ن ا�1,و�� و���� ������ ،�وا��� ا�1,و��
إ" أن ذ�ك " �;�� أ��� �4ر ��ؤو�� أ��م  ،ا�1,و�� وإن ,��ت ��ؤو�� ������ أ��م ا��ر���ن

Dدر أن  إذا ��(1) ،إ�����D �� أي وDت و �� أي ز�ن �ر�در=�س ا����ور�� ا�ذي ���ك 
أو إذا ��  ،ا�1,و�� أ1�9ت �4ر �Dدرة ��$ ���1ق و�ودھ� وأھدا��� ا���طرة ��ر������

و��1 أ�19ب ھذا ا�طرح أن ا��ظ�م )3(،أ��ت ا�ظروف ا������� ذ�ك �1ب ا����1 
  :�ن ��ط���ت �دة   ،ر������ا�د��وري ا��زا=ري �� 1د ذا�. �;��ر د��ورا ر=���� " �

  
  
 

  
�� �ر���X 1,و�� ��� �ن ���س ا'و�$  ،�� ھذا ا)ط�ر -01D��� ن ظ�ھرة ���8ر " رأى ا���=ب ��1د دو��� أ��7ء��

���� أن �,رس �دم ا)���رار ا������  ،ا�1,و��ت و إن ,�ن " ��� ��� �ن ا������1ن ا����و��� وا�د��ور��� ،إ" أ�. �ن 
ا��ر�دة " و�;رض ,ل ��1و"ت ا)9#ح وا��روج �ن ا'ز�� ��ز�د �ن ا��;7ر  ،ا�ذي �ؤ7ر ��$ �9دا��D ا�دو��ا'�ر 

  . 27ص  16/10/2002ا��ؤر�� ��  226ا�ر���� ��داو"ت ا����س ا��;�� ا�وط�� ا�;دد 
02-�����Dد ��ت إD ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري ���د�ت  ،��,ن ا��ول أن �ل ا�1,و��ت ا��� �رD إ" أن �� �;�ن ��. أ���

وا�و�1د �ن رؤ��ء ا�1,و��ت ا�ذي إ���ق ����1. ���د�م إ������.  ،وھذا �� ����. ا�;ض ا)������ ا���ط�� ��)���D إ��������
  .����ل ��$ ����� ���زع ا�9#��1ت ���. و��ن ر=�س ا����ور�� إ��د��  2000ھو ا���د �ن ���ور ��� 

1ول ����ر 1زب ���� ا��1ر�ر  ،ا��#ف ��ن ا�ر=�س �و������ ور=�س 1,و��. ��� �ن ���س �7# ��د �روز -03
أ��Dت 1,و�� ��� �ن ���س ��� ا�وDت ا�ذي أ��ن ��. ا���د  ،2004ا�وط�� و ,ذا ����� ا)������ت ا�ر=���� ا���ررة ��م 

ت أن ر=�س ا����ور�� أ��3 ر=�س ا�1,و�� ���. �� �-ن ر=��� ا����ور�� �� ������ أ��� ،�ن ���س أ�. Dد أ�Dل �ن ���9.
  .�;��ن �ر�ق 1,و�� �د�د 

 :�ن �0ث ��9م ا�0)و�� �
��ن ا��;�وم أن ��Dم ا�1,و�� �� ا'�ظ�� ا��ر������ �ر��ط ��'��س ��دى �وا��� ا��ر���ن   

وذ�ك ���9د�D. ��$ �ر������ أ�� �� ا��ظ�م ا�د��وري  )1(��$ د�و��� �� ا�;�ل
=ري �-ن ا�1,و�� ��وم أ9# و����ر ������ ���رد 9دور ا��ر�وم ا�ر=��� ا�ذي ا��زا

و������� و إن ,��ت ���رة د��ور��  ،��و��. ��م �;��ن ا�1,و�� �ن �Dل ر=�س ا����ور��
إ" أ��� " ���ظر ��9د�D ا��ر���ن ��$  ،��$ ��د�م �ر������ ��$ ا��ر���ن ���رد �;�����

���� أن ا�د��ور ا��زا=ري �م �1دد ����رة ا��Eل ا���  ،ا�;�ل ر���� �ر������ ��د�ول ��
�طرح إ�,���� 87رة د��ور�� ����8  وھذا �� ،��دم ���� ا�1,و�� �ر������ أ��م ا��ر���ن

  )3(.و إن ,�ن ا��ظ�م ا�دا��� �����س ا��;�� ا�وط�� 1دد ��ك ا��Eل  )2(�;������ 
 :�ن �0ث ا�$ر���] �
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   ���ا��ر���X ا��;��د �ن �Dل ا�1,و�� �� ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري ���� �ن طر1ت ��
ھل ھو �ر������ ا�ذي �;ده ������ �;د  ،ا����ؤ"ت 1ول ��ھ�� ا��ر���X ا�ذي �����ه ا�1,و��

  �;����� أم ھو ا��ر���X ���. ا�ذي إ���ب ��$ أ���. ر=�س ا����ور�� ؟
��7ر إذا ,��ت ا'����4 ا��ر������ ھ� �ن ��س  أ�� �ن �1ث �ر������ �-ن ا)�,�ل "  

���1,و�� إذا ,��ت �;,س ا'����4 ا��ر������  ،ا�1زب ا�ذي ����� إ��. ر=�س ا����ور��
�-�. �ن ا�ط��;� أن �,ون ا��ر���X وا1دا أي ��س ا'�,�ر  ،ا��� ��7ل 1زب ا�ر=�س

� ا'�ظ�� ا��ر������ �ن �������� ر=�س ا����ور�� ور=�س ا�1,و�� ا�ذي �;�ن �ر�� �
�و��� �وع �ن ا��;��د إذ ,�ن ر=�س  ،ا�1زب 1�9ب ا'����4 �� ا��ر���ن � ���إ" أن ا���

 $�� ����O؟ و� X,�ر وا�طرو�1ت وا��را��ا' ��ا'����4 ا��ر������  ا����ور�� ����ف �
�م ا�د��وري ھذا ا��ؤال ��ول أن ر=�س ا����ور�� ھو ا�ذي �. ا�,��� ا��9ل �� ا��ظ

��;�وم أن ا�1,و�� �Dل  ،ا��زا=ري 1ول ا��ر���X ا�ذي �;��. ا�1,و�� ������ أ��م ا��ر���ن
��دم �ر������ إ�$ ���س ا�وزراء ا�ذي  ،أن �;رض �ر������ ��$ ا��ر���ن ���وا��� ���.

  '�ل ا���9د�D ���. و������� �-ن ا�1,و�� ���رة  ،�رأ�. ر=�س ا����ور��
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�ن   ،إ���;ت 1,و�� ��د ا�;ز�ز ����دم ا'و�$ �ن ��د�م �ر������ أ��م ا����س ا��;�� ا�وط��-02� ���Dررة �و��
�دى ��9د�D. ��$ �ر���X 1,و�� أ�1د  ،ا��ر���X ا�ذي ����ر ���. ھو ��س ا��ر���X ا�ذي ��ق وأن ����ه ا��ر���ن

و���. �-ن ا�1,و�� ��رارھ� ھذا �,ون Dد �رDت �ص  ،أو��1$ وھو �� ا'9ل ���و�1 �ن �ر���X ر=�س ا����ور��
�1,و�� ����دم ا'و�$ و��$ ا�ر4م �ن إ���1ظ   ،ا��� ��زم ا�1,و�� ���د�م �ر������ أ��م ا��ر���ن ،�ن ا�د��ور 80ا���دة 

إ" أن ا�1,و���ن �������ن ����� �ن  ،راء ������9م �دى ��9ب ر=�س ا�1,و�� ا�ذي �رى ���. ا����8ر�ل ا�وز
و,�ف ،�د��ور�� ر=�س ا����ور�� أ��$ ���م ر=�س ا�1,و�� ا���9رف أ�1د أو��1$   ،ا������1ن ا�د��ور�� وا����و���

و��ن ر=�س ا����ور�� أ���ء ا�1,و�� ��و�ب  ،� ��د ا�;ز�ز ����دم ���,�ل 1,و�� �د�دة ���ءا ��$ �ر�وم ر=��
����ف ����� �ن ا��ر�وم ا�ر=��� ا�ذي ��,�ت �. ا�1,و�� �� ��د أ�1د أو�1$ و�������� ��1ن  ،�ر�وم ر=���  آ�ر

  .أ��م 1,و�� �د�دة ��ز�� ���د�م �ر������ أ��م ا��ر���ن 
03-Gا IJKLMN OPQRS لKUV هQPQXYN Z[ط]Gا Z^_`Gا abcdGاZbeاQGا fJKgL Zh iJ]jX،  هKPإ fX[dP OGKJ flm[G n[J Qo ن]jP

ا�Gي �Kن KN ~Jب أوvG أن QXPد آKUل IJKLMN OPQRS ،اYrQG[ر وQRh ZGKYGKN إQYwى vbw  اKtYeuص اsdG[ل YrQbG[ر 
� اMsGق اYrQG[ري Q_Nم iJ]j� OPQRS،اiJ]jXG أKJم اKdGM^Gن t� KdG �G�� MJVن اK� ]Gب و]U]Gا imtNدم  وKsbN Q�lGا

  .اVوK�cJKLM^G vG اZJ]jXG أKJم اKdGM^Gن 

�# ��وز ��1,و�� �ن  )1( ،أ�ل �1د�د �ر�������ن � ر=�س ا����ور�� ��$ ا����ور 
�� وا���9د�D ��  ،ا�����1 ا�د��ور��  أن ��دم �ر������ أ��م ا��ر���نD����� .دون ��د��

 .���س ا�وزراء 
  

   :�ن �0ث دور �(!س ا�0)و�� �

  �رت ا�;�دة �� ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري أن ���� ���س ا�1,و�� �درا�� ���ر�
����� �D�7ر ���س ا�1,و�� ا�ذي �رأ�. ر=�س ا�1,و��   �,ن �� ،ا��وا��ن وا���9د��دى �

  ��$ 9دور �ص ا���روع ا�����ن ا��ص ا����و�� ؟
ھو ��رد �ر��1 �ن  ،,و��إن �رور ا���روع ا�����ن ���ص ا����و�� ��$ ���س ا�1  

و��9د�D ���س ا�1,و�� ��$ ا���روع �� �8�9. ا)��دا=�� �Dل  ،�را1ل إ�داد ا���ر�
و ا�ذي " ���ك ��1. إ" �;د  ،�ر�. ��$ ا��ر���ن " �ر�ب أي أ7ر ��$ ھذا ا���روع

وا�ذي ��ق وأن  ���D أن  ر=�س ا����ور�� ھو ا�ذي  ،)2(���.ء ��9د�D ���س ا�وزرا
  )3(.�رأ�. �
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و ا��� ذ,ر��� ��$ ���ل ا���7ل ��ط أن  ،�������� ���P �ن �#ل ا����ط ا�7#ث ا������  
 ،ر=�س ا����ور�� ھو و1ده ا�ذي ���ك ��ط� ا�1ل و ا�;�د �� ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري

وھو ا'�ر ا�ذي �د�م أ��9ر ا)���ه ا'ول �� �,ر��م أن ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري 
����ظر إ�$ ا���ط�ت ا�;ظ�$ ا��� ���,�� ر=�س ا����ور�� ��  ،��� أ,7ر ��. �ر�����ر=

وا��� " �;دو دورھ� �� أن �,ون دورا �,����� و�و��� ���ر���X  ،�وا��� ا�1,و��
  .ا�ر=��� ا�ذي ��$ أ���. إ���ب ر=�س ا����ور��

 

�!- ا�0)و�� ا����رض ��$دأ ���Gر ر+�س ا�(��ور أ�;�ر ا��(�ه ا�����-/ب �� :  
����� ����DOع ��ن  س�رى أ��9ر ھذا ا��و�. أن ���� ��7=�� ا���ط� ا�����ذ�� ��ء ��'��  

و Dد �ر�ب �ن  ،�ر,�ز ا���ط� ا�����ذ�� �����$ � ا��ر�� �� إ���ز ا��را�X ا���طرة
��1ق  و ،ا'�ر �دة ���وزات �� �1ن أن ا'�ذ �����7=�� ���ل �ن ���وئ �ر,�ز ا���ط�

 ،�وز�;� ��#��� �����م ا�����ذ�� ��ن ,ل �ن ر=�س ا����ور�� ��7ل ا��;ب و���1 ا�د��ور
  .ور=�س ا�1,و�� ��� ����ر ������ت ا��طور ا�ذي ���1. ا�دو�� 

و�� ا�رد ��$ ا)���ه ا'ول �-ن �رؤس ر=�س ا����ور�� ����س ا�وزراء ا�ذي �;رض   
�ن  ��وا��ن �-ن ذ�ك "و ���ر� ا ،���. �ر���X ا�1,و�����. ����ذ ا��رار �� ��;�
  و إ" �1د�د ������� ـھ ذ�ك أن ا��ر���X ا�ذي �� ،�س ا����ور��ـا��و�وع �ن �Dل ر=

  
  

 ...." ��رض � �ر�. ا��وا��ن �!- �(!س ا�وزراء : ...  �ن ا�د��ور 119 ا���دة-01

02-André Hauriou et Jean Jicquel، droit constitutionnel et institutions politique ، édition 
Montchrestien، Paris، 1985، p 793. 

��� ���ق  ،�ر=�س ا����ور�� �-�,��. أن �;�رض ��$ �ص ا���روع �;دم ا��وا��� أو إ�داء �;ض ا��#1ظ�ت ���.-03
اء أن ���ق � ر=�س م ر=�س ا����ور�� ھو ا�ذي �رأس ���س ا�وزراد وھ,ذا �-ن ا�1,و�� ���رة �� ،ورؤ��.

و������� �-ن ���س ا�1,و�� و��$ ا�ر4م �ن ا�ذي ��;رض ��$ ا��ر���ن  ،ا����ور�� 1ول ا��8�9 ا����=�� ����روع
إ" أ�. " ���ك 9#��1ت �����1 �� �وا��� ���س ا�وزراء و ��,ن إ����ره ��رد �1ط�  ،ا����9ص ا�د��وري ���.

 ����س ا�وزراء �ر=��� ر=�س ا����ور�� ���1ر�� " أ,7ر ������ت ا��� �ر�.  

ك ا��1ل ���� و ,ذ� ،��دو�� �;د و���ط �ن �Dل ر=�س ا�1,و�� ������ور � ا��ر���نا�;��� 
  )1(.��;�ق ����ر� ا��وا��ن ط���� أ��� أدوات ��Dو��� �����ذ �ر���X ا�1,و��

  
رؤ���م أن ا��ظ�م ا�د��وري  إن أ��9ر ا)���ه ا����7 وإن ,�ن ��د�رھم ��Tور ��ط�ق �ن  

�ن ��ط�ق ا�����ز ��ن  1996ھو �ظ�م ��. ر=��� �ن �#ل د��ور  ،ا��زا=ري
إ���9�9ت ا�1,و�� �� ا��ظ�م ا��ر����� ا��� " ����. إ���9�9ت ا�1,و�� �� ا��ظ�م 

�ن أ��س ا��� ��ن ا���وذ��ن ا�ر=��� وا��ر����� � ا���وق  ،ا�د��وري ا��زا=ري
ذ�ك أ�. إ���د أدوات  ،��$ ا�1,و�� ا���ؤو�� أ��م ا��ر���ن) ر=�س ا����ور�� ( ا�ر=���

إ" أ�. و���رد إ���ء �ظرة  ،�ن ا��ظ�م ا��ر����� � ا���1�ظ� ��$ أدوات ا��ظ�م ا�ر=���
���ط� ��$ ا����ر�� ا��ط����� ��9#��1ت ا��� ���ر��� �;# ر=�س ا����ور�� ا����1  

��ن   ،ري ا��زا=ري ���ل أ,7ر إ�$ �د��م أ��9ر �,رة ا)���ه ا'ول�-ن ا��ظ�م ا�د��و
,�� ،�1ث ��Dم ا�1,و�� ��� ��وم ���رد ا��;��ن ا�ر=��� دون ا����1 ���9د�D ا��ر���ن 

��$  ،(2)أن ا��ر���X ا�ذي �����ه ا�1,و�� ھو ��س ا��ر���X ا�ذي �����ه ر=�س ا����ور��
أط��ف ������ 7#ث ����ف �ن �1ث ا�طرح ا�ر4م �ن أن ا�1,و�� ��� ��ن 

وإن ,�� ����ل �7# أن ���ق 1ز�� ���� ا��1ر�ر ا�وط�� وا���� ا�وط��   ،وا)�د�و�و���
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ا�د���راط� ��$ ا��ر���X �1,م أ���� ������ن ��ر���� إ�$ إ���ه ����� وا1د  وھو  ا����ر 
د�و�و����� ����ف �� �وھرھ� �-ن 1ر,� ���� ا���م ��ر������ ا������ و إ� ،ا�وط��

و���ر4م �ن ذ�ك ��� ���رك  ،�ن أ�,�ر ا����ر ا�وط�� �1,م إ����=�� إ�$ ا����ر ا)�#��
  .�� ا����1ف ا�ر=��� و���ر,� �����ء �ن 1ر,� ���� ا���م �� ا�1,و�� ,وزراء 

  
��� ��7" �-ن  ،و �� ��س ا)ط�ر ودا=�� �� �1ز ���7ر ر=�س ا����ور�� ��$ ا�1,و��  

وھ� أز�� ا��#ف 1ول   ،واD;� �ن ا����ر�� ��7ت و�د�م أ,7ر ا�طرح ا�ذي �1ن �9دده
ا�9#��1ت ��ن 1,و�� ا���د أ�1د �ن ���ور ور=�س ا����ور�� وھو ���دى ���� �ن �#ل 
ر���� إ������ ا���د �ن ���ور ا��� و�1ت �,ل ا�;#�D ��ن ر=�س ا�1,و�� ور=�س 

�� ا�1,و�� �� ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري ���ط�Dم ا�1,و�� ا�ذي ����ره و �,�،ا����ور�� 
ر=�س ا�1,و�� Dد �رض �ر�� �ن �Dل ر=�س ا����ور�� ا�ذي �9در ���1#9. 

0ر����  " :ا�د��ور�� �� ��,�ل ا�1,و�� و��ول �� ھذا ا�9دد ���ط�� ر=�س ا����ور�� 
  �  7مـر��D  ا�1,و�ـ� و ��9د " ��!�� $ذ�ك �ن أھم ;���0C� ا�د��ور��

  
  
  

01-  M�_�]N Q�_r ر]Y�QGا، �NKlGا �UMdG309ص  ،ا.  
�� ���م �ر�. ��ر���X ا�1,و�� ، ���$ ر=�س ا�1,و�� ا����ق أ�1د �ن ���ور 9را�1 �ر���X ر=�س ا����ور��  -02

�,�  ،ا�1,و�� ��$ �ط���.ذاك ھو ا��ر���X ا�ر=��� ا�ذي �;,ف :" ...  16/01/2000أ��م ا����س ا��;�� ا�وط�� �� 
 ا��ر���X ا�ر=��� ا�ذي ز,�. ا'�� Dا�وا ��م" ���د Dا�وط�� ر ��;� 180 ا��ر�دة ا�ر���� ��داو"ت ا����س ا�

  . 05ص  31/01/2000ا��ؤر�� �� 
ن إ:"  121/09/2000,و�� ��� �ن ���س ا'و�$ ����ت �دورھ� �ر���X ر=�س ا����ور�� و��د �ر��� ��ر������ �� 

ا��ر�دة ا�ر���� ��داو"ت ..." ا�1,و�� ���ط�  ����� ����� �� إ���د ا��1ول و إ�Dراح �ط��ق �ر���X ر=�س ا����ور�� 
  05ص  09/10/2000ا��ؤر�� ��   223ا����س ا��;�� ا�وط��  رDم 
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1,و�� �واز�� ���;� �ر=��� ا����ور�� ���,ل �ن �دد �ن ا�وزراء ���ذ Dرارات  ��,�ل 
��ررھ�  ا��� ��س ��� �� ،�����ت دون إ��راك ا�1,و�� ور=���� �وا�ط� ا'وا�رو�ر�م 

و �����X ر=�س ا�1,و�� ا������ل أن �7ل ھذه  ،ط���� أن �ط�� ا��ر���ن " �ز�د �ن ��ر
ا����ر��ت �ؤدي إ�$ 1,و�� �واز�� ���ر ��$ �ط� ������ ��ط� ا�1,و�� ا�ر���� 

  ) 1(.�� ا��#د و��دد ا����ر��ت ا�د���راط�� ،
  
و�� ا�����1 �-ن ����� ا�;#�D ��ن ر=�س ا����ور�� ور=�س ا�1,و�� ا��� ط���� ��زھ�   

�����ن ر=����ن  ا)ر���ك �� ,�7ر �ن ا'��1ن ��,ن إر����� ���در�� ا'و�$ �����ن أو
و,ذا �دم ا���م ا����م �ط��;� ا��ظ�م  ،ھ�� ا�9راع ا�����ر 1ول ا���ط� �ن ���

������ ,��ت ا�ر=��� دا=�� ���رس  ،د��وري ا��زا=ري ھل ھو �ظ�م ر=��� أو �ر�����ا�
 9#�����1 ��$ أ��س أن ا��ظ�م ر=��� �-ن أ�4ب رؤ��ء ا�1,و��ت ا�ذ�ن إ����وا �

و�ؤ��ون ���1م أ��م  ،��دون أن ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري ھو �ر����� ا,��وا�ر=��� 
���ن و�ق ا�د��ور و������� �-ن �1ب ا���7 �ن ا�1,و��  " ��ؤو�ون ������ أ��م ا��ر

  (2).و��س �-�����D �ن �Dل ر=�س ا����ور�� ،�,ون إ" �ن طر�ق ا��ر���ن
    
طر1ت ��وة  ،و���. �-ن ����� �1د�د ط��;� ا��ظ�م ا�د��وري ��ن ا�ر=��� وا��ر�����   

و�زوغ ����� ا��#ف ���.  ،��������� و9ول ا�ر=�س �و������ إ�$ ��9ب ر=�س ا����ور
و��ن ر=�س ا�1,و�� ا���د أ�1د �ن ���ور ��و�P ر=�س ا����ور�� ����1 أن ا��ظ�م 

��;�ل ��$   و��ن ���.،" ھو $ر�����  ھو ر+��� وL L"ا�د��وري ا��زا=ري ھو �ظ�م 
 ���ءأ  و�;��ن  �-����ر  د��ورا  ا���ول وأ�.  (3)إ��ر��ع ,��ل 9#���1. ا�د��ور��

  
  
  .232 ص ،ا��ر� ا����ق  ،ا�د,�ور ���� ��د ا��ور  -01

 "La démission  forcée de Ahmed Ben Bitour ،ne peut être considérée comme un simple 
espace passager، Mais pose fondamentalement  la question du pouvoir، et des institution  
étatique en Algérie ، déjà sur le passé des crises larvées ont éclaté  mettant en avant cette 
réalité، qui a déjà déstabilisé bien avant les structures dirigeantes perçues، comme des relation 
personnelles et privées tirant leur légitimité d’un rapport de forces arbitraire ." 
Ahmed Cheniki ، une démission  forcée ، le Quotidien d’Oran du 28/08/2000 p 04 . 

وھ�  ،�;د إ��1داث ��9ب ر=�س ا�1,و�� 1989وھ�� " ��س أن ���ذ,ر ��1دث � أول 1,و�� �� ظل د��ور -02
�1ث ��ر ا���د �ر��ح �ن  ،وا��� �Dم ر=�س ا����ور�� ����1 ا���د �ن �د�د �-�����D، 1,و�� ا�را1ل 9�Dدي �ر��ح 

  .�-����ر أن ا��ر���ن ھو ا�و�1د 1�9ب ا���ط� �� إ���ط ا�1,و�� و��س ر=�س ا����ور�� ،ر��. ��ذا ا���طق
�� ��و�ض ا�;د�د �ن ا���ط�ت ا��� ,�ن ���ر��� ر=�س  ،��د أ��ت ا�ظروف ا������� ا���ر��� �ن ا��ر��1 ا)�������-03

. �;�ل ��$ إ��ر��ع ,��� ��; ،1999إ" أن و9ول ا�ر=�س �و������ إ�$ ا���ط� ���  ،ا����ور�� إ�$ ���ت أ�رى
وا�ذي ���ز �. ��د ا�ر=�س زروال  ،9#���1. ا�د��ور�� ا��� ,�ن �زء ���� ��ول ����ت أ�رى �ن طر�ق ا���و�ض

�ر �ن ا'��1ن ا�9#��1ت �;�. ���ط$ �� ,7 ،إ" أن ��ل ا�ر=�س �و������ إ�$ ا��ظ�م ا�ر=��� ،��$ و�. ا��9وص
و�و� �� إ���ل ھذه ا�9#��1ت ���9 �� ���ل ا��;����ت  إ�$ 1د �;��ن  ،ا��� ���ر��� ����9 �����$ ا�د��ور

وھذا  ،ا������� ا��دراء ا�����ذ��ن  و ھ� ا��;����ت ا��� ,��ت �� ا����ق �ن إ���9ص ا�وزرات ا�و��9 ��$ ا��ط���ت
,�ن ���� ��$ ا�ر4م �ن أن ا�د��ور Dد ��ء  ،ا��ظ�م ا�ر=��� �ن �1ث ا����ر�� ا���������ق �ط�� ���د أن ا���ل �1و 

 . و ����دة ر=�س ا����ور�� ���. ،���ط� ��ن ا��ظ���ن ا�ر=��� وا��ر�����
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ا�1,و�� و ������� ���. و����ظر إ�$ ا�9#��1ت ا�د��ور�� ا��� �1وزھ� ر=�س    
�D. ����طب ا����7 �ن ا���ط� ا�����ذ�� و �-�;�ن د�Dق �� �ص وا��� �1دد �# ،ا����ور��

 ،�-ن ر=�س ا����ور�� �-�,��. أن �ر�ض �;��ن أي وز�ر �ن ا�ط�Dم ا�1,و��..79 ا���دة
ر=�س ا�1,و�� �واءا وز�ر وا1د أو أ,7ر أو �1$ ا�ط�Dم ا�1,و�� �ر��.  �Dل  ا�����ر �ن

=�س ا�1,و�� ���دة ��دى �وا��� ر=�س و�ذ�ك �-ن 9#��1 ا)����ر ا����و�1 �ر،
و�������� �-ن ر=�س ا����ور�� ���رك  ،ا����ور�� ��$ �;���. ����=�� ا�وزار�� ا����ر�1

و" ���رد ر=�س  ،ر=�س ا�1,و�� ���9 ����رة �� ����� ا)����ر ��ط�Dم ا�1,و��
دام  ر�� ��در ��ا�1,و�� �و1ده �� إ����ر ا�وزراء �ر=�س ا�1,و�� ���رح ور=�س ا����و

 .���ك ��ط� ا��;��ن

  
و ا��ر�وم  ،,�� " ���$ أن ا��;��ن ا�ر=��� ��1,و�� ��م �ن طر�ق �ر�وم ر=���  

 ر=�س �Dا�ر=��� ا�ذي �9دره ر=�س ا����ور�� وا�ذي �;�ن ������ه ا�1,و�� ��1ل �و
�� ا��ر������ ��$ �#ف �� ھو �;�ول �. �� ا'�ظ ،ا����ور�� ���ردا دون ر=�س ا�1,و��

 ر=�س ا�1,و�� ���� إ�$ ��ب � ر=�س ا����ور�� �� �ر�وم ا��;��ن وھو �� D�1ث �و
 ا����ور�D1(.�;رف ����و( 

  
�����  ،و ������� �-ن ��ط ا�;#�D ��ن �ؤ��� ر=��� ا����ور�� ور=��� ا�1,و��  

�ن ط��;� ا��ظ�م �-�راء �;د�ل د��وري �� ،���در�� ا'و�$ ا�;ودة إ�$ ا�د��ور ���.
و���� �دا�ل ا�9#��1ت وا��8وض ا��و�ود �� ا����ر�� ا�������  ،ا�د��وري ا��زا=ري

ور=�س ا�1,و�� �ن  ،��9#��1ت ا�د��ور�� ا����و�1 �,ل �ن ر=�س ا����ور�� �ن ���
  .��� أ�رى

  
  
  
  
  
  
  
  
  

01-Article 19 du Constitution Français  :" Les  Actes  du  Pésident de  La  République 
Autre Que ceux  Pevue  Aux Articles 81 (alinéa)/11/12/16/18/54/56/61 Sont Contresignes  
Par Le  Premier  Ministre  …" 
 
 
 
 
 
 

  �$�� ا�$�)���را��� =� ا��ظ�م ا�$ر����� ا�(زا+ري: ا��$0ث ا1ول 
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وإ1دى  �ؤ���ت ا�1,م  ،ا)����ح ���.�;د ا��ر���ن ا��ؤ��� ا',7ر إر���ط� ������ور و  

ا��واط��ن  ��و ھ�,ل ����� �;�ر �ن إرادة:  ا�د���راط� ا��� ��� ��ن وظ����ن ر=�����ن
و�ن ����1 أ�رى ھو آ��� ��ر�;�� ��9 Dوا��ن ،وإ���ھ�ت ا'1زاب ا������� �ن ����1 

  .ا�دو�� 
ھو ا�ذي ،�D. �����ط� ا�����ذ�� ,�� أن و� ا��ر���ن �� �ظ�م ا�1,م و" ���� �� �#  

  ) .�ر����� أو ر=���(�1دد �,ل ا�دو�� و�وع �ظ���� ا������ 
أي و�ود 4ر���ن ���,ل �����  ،�-ر��ء ��دأ ا��ر������ ا���7=�� 1996وDد ���ز د��ور   

)  SENATو�(!س اAPN –  ��1ا��(!س ا� �$� ا�وط�� ( ھ�� ،ا��ر���ن ا��زا=ري 
���رس ا��!ط� ا�� ر���� $ر���ن :"  �ن ا�د��ور  98ھذا �ص ا���دة  وDد أ��رت $�4

  .��)ون �ن >ر=��ن وھ�� ا��(!س ا� �$� ا�وط�� و �(!س ا��1 
 &�!����ھو أ9ل �,رة ا���7=�� ا��ر������ ؟  "و�& ا����دة =� إ�داد ا����ون و ا��;و�ت 

م �ؤ��� ا��ر���ن ا��زا=ري؟ ؟ ھ� ا'���ب ا��� أدت إ�$ إ����ق ھذا ا��وع  �� ��ظ� و��
    و�� ����1 ا�;#�D ��ن ا�8ر���ن �ن ���ب وا��ر���ن �8ر���. ���1,و�� �ن ���ب آ�ر ؟

  

  ؟���1996ذا �ظ�م ا�Kر=��ن =� د��ور : ا��ط!ب ا1ول
  ا1;ول ا���ر�%�� �� Gة �ظ�م ا�Kر=��ن  -/أ

��ق �� ا�و�ود ��ر���� �ن ا�8ر�� Dد �����J ا��;ض ��د�� �;�م أن ا�8ر�� ا�����7 ھ� ا'  
��ظ�م ا������ أو ا����7ل �� ا����ل ا������ �دأ � أوا�ر ا��رون  ،ا'و�$ �ز�ن �4ر �9Dر

ذ�ك أن 4ر�� ا��وردات  ،ا�و�ط$ �� إ����را ���9 أ����� ��ذ �دا�� ا��رن ا���7ث ��ر
�ت ��� �ن �دم �رض ��د�� �رض ��#ء و ��رو��ت إ����را ��$ ا���ك �و �1215

وDد دون ھذا ا)���ق �� ا�و���7 ا��� أ9درھ� �1ت إ�م  ،ا��ر��� إ" �;د إ����ر��م
� ا����س ا�,��ر ،"Magnacarta"ا����7ق ا�,��ر�ا�ذي  "Magmmiconcium" و أ�

7م �;د ذ�ك ��ءت 4ر�� ا�;�وم ا��� ,��ت أ��� ���$ ���8ر��  ،�1ول إ�$ 4ر�� ا��وردات
�ة ا��ر���ن ا)����زي ا�ذي �م ا)���1ل  1265ا �ن ��ر�N ا����$ وھذا إ��داء�� Nوھو ��ر�

  .�-����را  ���1965 ���. ��  ��700رور 
  
� �ظ�م ا�8ر���ن �;� �� ا�و"��ت ا���1دة ا'�ر�,��  ��و�ب د��ور   � �1787;د ذ�ك �

��� ,��ت ��� ��. ���� أن �;ض ا�دو�#ت ا'�ر�,�� �7ل ���������� و ��#د�،'���ب �درا��� 
  . 41772ر�� �ر������ إ��داءا �ن ��� 

  
ا�ط���� ���9 �� �ر���  ا'���بو ���س  ،�دأ �;د ذ�ك ����ر �� أورو�� إ�Dداءا �-����را  

�,�. إ���$ ��ر�� 7م ��د إ�$ ا�و�ود و��� ��ن ���1 أ�ذ ورد  ،1795ا��� �دأ ���� ��� 
�;�وم ��د �م �ظ�م ا�8ر���ن ,��ل ��دان ا���رة و��$ ا ،���7را ��;دد ا����ور��ت ����

و Dد ,��ت و"زا�ت �� ������ أ�ظ�� �ر������ ���  ،ا'ورو��� �#ل ا��رن ا���7ن ��ر
 ) P���. )1 ����ول أن �ظ�م ا�8ر���ن �ظ�م ��9ق ����ظ�م ا��ر�����

 

  �����Eت �$�� �ظ�م ا�زدوا(�� ا�$ر������ =� ا�(زا+ر -/ب
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وھو ا)9#ح ا��د�د  ،إ�$ ا'�ذ ��ظ�م ا�8ر���ن 1996ا�د��وري ���  ذھب ا��ؤ�س  
ھ�  و �ن ا��ؤ,د أن وراء ھذا ا)���ه أ���ب ������ ���� �� ،ا�ذي ���د �� ھذا ا�د��ور

ھو ��ص ������� ا��زا=ري و ا��ظ�م  �;رو�� �� ا'�ظ�� ا������� ا����ر�� و���� ��
ا��� أدت إ�$ ���� �ظ�م ا�8ر���ن �� ا��ر���ن  ا'���بم و ��,��� أن ��� ،ا������ ا���=م

  .إ�$ أ���ب ������ و أ���ب ����� ��9ب ��$ ����� إ�داد ا����ون 
  

  :ا�1$�ب ا������� �
��,ن إ�راز ����� ھذا ا��و�. ا��د�د ����ظر إ�$ ا�ظروف ا��� ������ ا��زا=ر �9و�9   

 ،,�ن "�د �ن ��=�� 1989ات �� د��ور �1ث �رزت 87ر ،�;د �و�Dف ا����ر ا)������
� و���1 ا��ظ�م ��)���� إ�$ أن ھذا ا��;د�ل ��ء ��,رس و�91ن ا��و�. ا�د���راط

وو�ود ا�8ر�� ا�����7 ,�ن �ن ا���Eت ا��رور�� ����1ق ا'ھداف  ،ا����وري ا��;ددي
�����ت و�� ھذا ا)ط�ر �-ن ا��ؤ�س ا�د��وري �م �8ب �ن ذھ�. ا)�،ا����ق ذ,رھ�

ھذه ا)������ت ا���  أدت إ�$ �وز  ،1991ا���ر�;�� ا'و�$ ا��� �ر���� ا��زا=ر ��� 
�ن دون أن �,ون ���ظ�م ا������ �� ظل  ،ا����� ا)�#��� ����Oذ ���4ب ����د ا��ر���ن

ا�و��=ل ا�د��ور�� ا��� ���ف �ن إ��#ك 1زب وا1د �,ل �����د ا���ط�  1989د��ور 
��� �7ل  )2(أ�ط$ ا���ط� ا���ر�;�� ,���� إ�$ ا��ر���ن �9��89 وأن د��ور ،ا���ر�;�� 

��. أن� ،���ف ��وح ا����س ا��;�� ا�وط�� ھذه ا�ظروف �-ن و�ود 4ر�� ����7 �ن 
أ�ط$ ا�د��ور ����س ا'�� ا�و��=ل ��وDوف أ��م ا����س ا��;�� ا�وط�� وھ,ذا و )3(

وھ��ك �ن �رى ��ن ا��ظ�م ا���1ة ا���ر�;��  �� ��9ر ��ط�ف��,ن أن ��;ب ���س ا'
إ��� أراد أن ��رك ا������ت  ،96ا������ ا��زا=ري ���ذه ��ظ�م ا�8ر���ن �� د��ور 

دور ھ�م �� ا���1ة ا)�9�Dد��  ا�����1 �ظرا ��� أP�9 ��ذه ا������ت ا�����1 �ن
��� ��;ل ���س  ،�وط��ا����=� ��$ ا����وى ات ا������� و����� ا�����زاوا)������� و

�,7ر رزا�� �,ل ا����ر�1ت ا���ر�;�� �واءا ����درة �ن ا�1,و�� أو � ا'�� ���
  .� ا��ظ�م ا��ر�����و إذا ,�ن �ظ�م ا�8ر���ن �روري �) 4(ا��واب

  
 ا���,���را��� �� ا�;��م و�,��� ا���ر�� ا��زا=ر�� ���� ،ا�د,�ور ���ن �ر�ط -01Dا�وط�� 1ول �دا��� أ��م ا ، وا $�����

  .23ا'ول ص ا��زء  ،وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  ،�ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� ا����ر�� 
  . 1989 �ن د��ور 92 ا���دة-02
  .1996 �ن د��ور 120 ا���دة-03

04-George Burdeau ، Traite De Science Politique-T.5-LGDJ ،Paris،1976 ،P536. 
 

� ��ن ا���ط� ا�����ذ���  'ن و�ود ا�8ر�� ا�����7 ��,ن �ن ا�����ف �� ا��زا��ت ا��� Dد ��
�م �,ن ھ��ك �� ���;. �ن  96�-ن ا��ؤ�س ا�د��وري �� ا��زا=ر �� د��ور ،و ا��ر���ن 

���رب ,�7را ��  96ا'�ذ ��ظ�م ا�8ر���ن ���9 وأن ا��ظ�م ا������ ا��;��د �� د��ور 
  )1(. �;ض آ����. ا�د��ور�� �ن ا��ظ�م ا��ر�����

  
  :ا�1$�ب ا������  �

�# ���$ ��$  ،إذا ,��ت ا'���ب ا������� وراء ا'�ذ ��ظ�م ا������ن ,�� أو���1 ذ�ك  
  .أ1د أن ھ��ك أ���ب ����� و����� �د� ا��ؤ�س إ�$ ا'�ذ ��ذه ا���7=�� 
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ن )���رار�� ا�دو�� و�ؤ������ �ء ,���و�� ھذا ا�����ر �-ن �ظ�م ا������ن � 
أن ا����1 إ�$  "Dicesدا��� " و�� ھذا ا)ط�ر ��ول ا�;#�� ا�د��وري  ،د��و����و

وأ��س ھذه ا����1 ا)����د ���ل ا����س ا�وا1د  ،إ���د �����ن أ1�9ت �1ور ا������
دون إ���داد ا���ط�  و������� �-ن �ظ�م ا������ن �1ول" ،إ�$ ا���رع وا)���داد وا����د 

ذ�ك أ�. إذا ,��ت ا���=� ا������� ���رد ���ط� �ن  ،ا���ر�;�� ��وا���  ا���ط� ا�����ذ��
ا��وا��ن وو� ا���ر�;�ت ا������� دون أي وازع  �-ن ��� ا��د ا�طو�$ �� ���ب ھ�م �ن 

�دا 1د�د�� �-ن ھذا �;�� ��P ھذه ا���ط� ودون ����ل ،�وا�ب ا���ط� ا�;��� �� ا�دو�� 
  .����دة و���د�� ��ذا ����8 �وز� ھذه ا���ط�ت ��ن �����ن

  
و�د� إ�$ ا�����  ،وإ���� إ�$ ذ�ك �1ول �ظ�م ا������ن دون ا���رع �� و� ا��وا��ن  

���� و����D��� ��،  �1$ �,ون ��$ ا����وى ا��ط�وب �ن �1ث ا��19 وا�,��ل
 ��دف إ�$ ا�����ف  ،�ن ذ�ك �-ن �ظ�م ا������نو��#  ،وا��#=�� � إ�����1ت ا�����

ذ�ك أن و�ود ���س P��� ���7 �. ا��د�ل  ،�ن ا�9را��ت ��ن ا����س ا������ وا�1,و��
 ،��د ا)9طدام ��ن ا�1,و�� وا����س ا������ )���د ���رج و�1ول ��1ق ا����ھم ������

�� إ�$ ا���,�ر ���� �Dل ا)Dدام �د�; ،,�� أن إ���ق ا������ن ��$ �وDف وا1د ���ه ا�1,و��
و���71 ��$ �را�;�. و�ن 7م ا�;�ل ��$ ا����ھم � ا������ن   ,�� أن  ،��$ ���,�� 

أو ��ك ا��� ،ا'�ذ ��ظ�م ا������ن ���P إد��ل ا�,��ءات ا��� �ز�ت �ن د�ول ا)������ت 
 ).2(�� وإ7راء ������� ��ؤدي ھذا إ�$ ر� ���وى ,��ءة ا���=� ا����� ،�م ���,ن �ن ا����ح

  
  

  .ھ��ك �دد ,��ر �ن ا�دول ا��� ����$ ا��ظ�م ا��ر����� و����ف ��ط��� ا���ر�;�� �ن 4ر���ن -01
 Systèmeا��واز�� ��ن ا���=� ا������� ذات ا������ن و ا���=� ا������� ذات ا����س ا��ردي  –ا'���ذ �زود �1ن -02

Bicaméral Et Systéme Unicaméral ،  ا���ر�� ا��ر������ ��ن ���دا��� أ��م ا�����$ ا�وط�� 1ول �ظ�م ا�8ر�
  .29ص  ،ا��زء ا����7  ،وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  ،ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� ا����ر�� 

  
 

  

 
 :�و9ف ا����ر�Eن �<زدوا(�� ا�$ر������  �

رة إ��8=. �ن ���ص ھذا ا�رأي �� �دم �دوى ا����س و�رو،ا�را�ض ����ء ���س ا'�� 
  :���  وا),���ء ������س ا��;�� ا�وط�� و��رر ذ�ك ��� ،ا�و�ود

ا��� �����  ،ا)��8ء �رورة إ�9�Dد�� ��ر��� ظروف ا��زا=ر ا)�9�Dد�� ا�راھ�� 
���ق ���.  و �� ،��� ھو �D=م ������� ����س ا'���و��ر أ�وال ���ق �� �4ر �وا�;�� �7

  .ن ھذه ا�ظروف ا)�9�Dد�� و أ�. ��7ل ��زا��� ا�دو�� ��,ن �و���. ��;�ل ��$ ���1
  
إن ھذا ا���رر "�دوى ��. ط���� ����� �ن أ�. ��ب أن ��ف ا���� �1ت �ظ�� ا�و"ء  

�8ض ا��ظر �ن ا)�د�و�و���ت و ا���و"ت  ،وا�وط��� و ا)����ء ��دو�� ا��زا=ر��
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� ر،وا��;��دات ا������� ���4 �ن إرادة ا��;ب �ل ��ء ��وا���. ,�� أن ھذا ا����س �م ��
  .و������8 ,��رة �دا 

  
,�� أن إ���9�9ت ���س ا'�� ����� إ�$ 1د �� �9#��1ت ا�����س ا�وط���   

و ������� ھذه ا'��رة  ، CNES,�����س ا�وط�� ا)�9�Dدي وا)������  ،ا�����99
��� و�Dدرة ��$ أن ��دم Dدرا ���9 وأ��� ��م ��رات ���� ��،��,ن أن �ظط� ��ذا ا�دور 

و ������� �;د ����� وھ��� و�د�م ا��دوى و أ�. 4ر��  ،أ,�ر و أ��ق �ن ا���ورة ا�����
  .����ل و�1ظ 

  
 ،إ���ع ���ل �د����رورة �9ر�� ��طور وظ��� ا�دو�� وإن ��Dم ا�����س ا�����99 �

� �ن ا'�رى �ل " �د �ن و" ���8 إ1داھ�،و " ��;�رض � ا�����س ا������� ا������� 
ا'�ر ا�ذي �ؤدي إ�$ 9دور ا��رار ا������ أو ا���ر� ��$ �وء ا)����رات  ،�;�و����

��رك �� 1,م  ،����س ا'�� ھ�=� ذات ��ط� أ�� ,�ن Dدرھ� ،ا����� و ا�درا��ت ا�;�����
ا���ط� �,����� �ن �Dل ����� ا�����س ا�وط��� ا�����99 �1دد � ،ا��#د وإ���رارھ�

و �;�ل �ن �#��� و�;د �زءا ���� و�ن 7م " ��وز إ�1Dم ا�����س ا�وط���  ،ا�����ذ��
ا�����99 ��د ا�1د�ث �ن ����س ا���ط� ا���ر�;�� �;دم و�ود �#�D ����� و��ن 

   )1(ا��ر���ن 
  
 أ�. Dد  ،,�� أن �ظ�م ا������ن �ؤدي إ�$ ا�����ر �� ��ر ا���ر� إ�$ 1د ا)�راف �
�.���  و�ذ�ك  �ـ�. ،,ون �و�و�. ����� �. أو �ن ا�وا�ب ا)�راع �� إ9دار ا����ون �

  
  

�دا��� أ��م ا�����$ ا�وط��  ، ���س ا'�� ���ط ا�1ر,�ت ا����وز�� ���وازن و ا)���رار ،ا�د,�ور 9و��P �و��;� -01
 ص ،ا'ولا��زء ،وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  ،� 1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� ا����ر�

130-131.  

 

 

  .������ن �را�,��ن �ظ�م ا������ن ���;ر�� ا��� ��رھ� �وادان �� إ���ھ�ن ����دان 
  
��# �ن أن ا�;�رة ���ت �,7رة  ،و�;�. �ن ا�ظ�ھر ��دار �� �� ھذا ا��ول �ن إ�راف 

���Dر�;�ت و إ��� �9#����1 و د�أ,7ر ����� �� �ظ�م ا������ن ��. �� �ظ�م  و ھذا ،ا��
��� ،ذ�ك ��# �ن ��وب ا),�7ر �ن ا���ر�;�ت و ا)�راف �� �;د����  ،ا����س ا��ردي

  )1(. �1ر��� ��9 ا���7ت وا)���رار ا��رور�� ���
  
ا�ط�� ا��8ر د���راط� ��8ر�� ،و�ن ��ن أو�. ا���د ا��و��� أ��� إ�$ ا���7=�� ا��ر������   

��� رأي أ��9ر ھذا ا����ر أن ا����7ل ا�د���راط� ا�و�1د ھو ذ�ك ا����X �ن  ،ا�����7
�����7=�� و�دت  ،و أن ,ل أ����ب ا��;��ن ا'�رى ��,وك ����  ،ا)����ب ا�;�م وا�����ر

����س ا��وردات و ����س   ،�� ا'9ل ����ن ���7ل ��ص و ����ل �Oر���راط��
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��د و�دت ھذه ا�����س �� إط�ر  ،ا������ ��ر د��ل ��$ ذ�ك ا���وخ �� ا)��راطور��
وDد �;�ت ھذه ا�����س  ،ا���وف �ن ���=X ا��9و�ت ا��;�� ا��;��د ���,�ل ����س ا�;�وم

  .ا�دور ا����ظر ���� ��د إ���ت �� ������ ���وك ��1�ظ ودا=م 
  
����وا��ن  ،� �� ا�;��م ,�.إ" أن ھذا ا�طرح �ردود ���. �-����ر أ�. "�و�د 4ر�� ����7  

���8ر �ن  ،ا'����� ������س ا������� و�ظ�م ا��;��ن ���� و�روط �دم ا������� ��;�و�� ����
و �ن 7م " ��ب ����م  ،دو�� '�رى �1ب طر��� ��م ,ل ���� و �9ورھ� ��د���راط��

 ،ن ا�8ر�� ا'و�$طر��� �,و�ن ا�8ر�� ا�����7 ��$ أ��س ذات ا��;���ر ا�د���راط�� ��,و�
����دف ��س �� إ��1داث ���� ����7  ،�م ��7ل �� ا�8ر�� ا'و�$ 'ن ا�8ر�� ا�����7 ��7ل ��

�-�$ ���ب 4ر�� ������ ����رة و��� ����د�د ا��ر� وا������ت ا�������  ،��8ر�� ا'و�$
�9 �����ل وا�ظر��� أ" �,ون �ن ا����د ����س 4ر�� ����7 أ,7ر إ���رارا و أ,7ر ��9

��T� ����;ا� P��9ع �ن ا���م ا�دا=�� و ا����دا �ن �����ت ا�ظروف  ،وا���,�ر و ا�د�;�
  ) 2(. ا������� و ا)�������

  
و�رى ا��;ض أ�. و��در �� ���ط� ا�;�ل أن ���زع 9واب ا)�����ج ��$ �وء ا���م  

ا����س �ؤدي ����رورة ����ؤ,د أن �ظ�م ا'�ذ ���دأ إزدواج  ،ا�P�19 ��ظ�م ا������ن
  .إ�$ ��وب 9راع ��ن ا�8ر���ن وإن ,�ن ����ر 

  
  

 ط�;� ،دار ا��,ر ا�;ر�� ،" درا�� ���ر�� " ا��ظم ا������� وا����ون ا�د��وري  ،ا�د,�ور �����ن ��1د ا�ط��وي -01
  .196 ص ، 1988

�ة وا��طور أو ا���7=�� ا��ر������ ا��: �ظ�م ا�8ر���ن  ،ا�د,�ور ��;ود ���وب -02��دا��� أ��م ا�����$ ا�وط�� 1ول  ،
ص  ،ا'ولا��زء  ،وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  ،�ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� ا����ر�� 

45-46.  
  

  
و�9دا�D �ذ�ك إن ا����� ��� �دور دا�ل ا��ر���ن ا��زا=ري �درك �دى ا����زع ا�����ر   

و�� �ؤ,د �19 ذ�ك ا��#ف ا��1د ا�ذي أ�7ر ��$ إ7ر إ��راض ���س  ،���ن��ن ا���
�������� ا����Dض وارد ��ن  2005و ,ذ�ك ��Dون ا������  ،ا'�� ��$ ��Dون ا��ر�����

  .ا�8ر���ن " ����1 
  

����ص ����1د�د �� ا���ل �ن ������  ،وھ,ذا ���P أن ���د ��دأ ا���7=�� �� ا���=� ا���ر�;��
"  أ��س �. �ن وھذا  ،��ط� ا���ر�;�� �1ت ���ر �ن أ�ل إ���رار ا��ظ�م ا��ؤ�����ا�

P�9 ��8ر�� ا�����7 �وا�د 9وري و���زي '�. � ،ا��19 �� ���1 1ل ا����س ا'ول
  ) 1( ,ذ�ك ��ت �ظر ا����س ا'ول �ن إ�,���� إ�7رة ��ؤو��� ا�1,و��و
  
  

  ري� )�!� ا�$ر���ن ا�(زا+: ا��ط!ب ا����� 
  � )�ل ا�Kر=��ن  -/أ
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إن طر��� �;��ن ا��ؤ���ت ا�د��ور�� ��� أھ��� ,��رة �� د�م ا�دور ا���وط ��ذه   
 ،و�;ل أھم ھذه ا��ؤ���ت ا��ر���ن ا�ذي ��D. ا��ؤ�س ا�د��وري إ�$ 4ر���ن ،ا��ؤ���ت

و�;ل ھذا ا)��#ف  ،�1ث �;ل طر��� �;��ن ,ل 4ر�� ����ف �ن طر��� ا�8ر�� ا'�رى
� طر��� �;��ن ,ل 4ر�� ھو ا�ذي ��;ل ,ل وا1دة ���رس ا)���9�9ت ا���و�� ��� �

  )2.(د��ور�� ��,ل أ,7ر �واز�� � ا�8ر�� ا�����7 
  
أراد أن �;ط�  ،و���. ����ؤ�س ا�د��وري �-����ده 4ر���ن �;����ن �طر����ن �������ن 

8رف �ن ا)��1واذ ��$ ���ؤ��� ا���ر�;�� أھ��� ,��رة �ن دون أن ���ط� إ1دى ا�
  .ا���ط� ا���ر�;�� �� إط�ر �,���� 

  
�1ث  ،���ءت طر��� �;��ن ر=�س ا����ور�� وا����س ا��;�� ا�وط�� ���س ا'��وب

ر+�س ا�(��ور�� �ن طر�ق ا��9راع ا���م ا��$� ر  ���%ب :"�ن ا�د��ور  ��71ص ا���دة 
�(!س ا� �$� ا�وط�� �ن ���%ب أ��Eء ا�:" ��$  101و �9ت ا���دة " وا��ري 

وھ�� ا��ؤ����ن ا�د��ور���ن ا���ن �;���ن ��ذه "   طر�ق ا��9راع ا���م ا��$� ر وا��ري
  )3(.ا�طر��� 

  
 

01-  ��D116 ص ،آ���ت ��ظ�م ا���ط�  ،ا�د,�ور ��د _ �و.  
02-G-Burdeau-op،cit ،p536. 

ا���;��� �-����ب  95 �� �-����ب ر=�س ا����ور�� وا���دةا���;� 68 �� ا���د��ن 1989وا'�ر ���. �� د��ور  -03
.ا����س ا��;�� ا�وط��  

 
 
 
 

وذ�ك ��$  ،101/02�� ا���دة  96أ�� ���س ا'�� ���ءت طر��� �;���. �� د��ور   
أ��Eء �(!س ا��1 �ن طر�ق ا��9راع >�ر ا��$� ر  �3/2��%ب :" ا��1و ا����� 

و ���ن  ،و ا��(!س ا� �$� ا�وL+� ،ا� �$�� ا�$!د���ن $�ن أ��Eء ا��(��س  ،وا��ري
�ن $�ن ا� %;��ت وا�)��ءات  ،ر+�س ا�(��ور�� ا��!ث اY%ر �ن أ��Eء �(!س ا��1

���  )1( "ا�وط��� =� ا��(�Lت ا��!��� و ا����=�� و ا������ وا��9;�د�� وا�(���
  

  :ا��(!س ا� �$� ا�وط�� �
) 2(، 1996ا'و�$ ���ر���ن ا��زا=ري و�ق د��ور  ا����س ا��;�� ا�وط�� ھو ا�8ر��  

  .�ن طر�ق ا)�Dراع ا�;�م ا�����ر وا��ري  ،و��م إ����ب ا�8ر�� ا����$ ���ر���ن
  
�;ط� �. �ن  ،��;��ن ا����س ا��;�� ا�وط�� �طر�ق ا)�Dراع ا�;�م ا�����ر وا��ري  

�ل �زءا �ن ا����دة ا�وط��� ��$ أ��س أ�. �, ،�� ا��ؤ���ت ا�د��ور�� ا��دا�� ا'�����
إ" أن ر=�س ا����ور�� ،و" ���ز�. �� ذ�ك إ" ر=�س ا����ور�� ا��;�ن ���س ا�طر��� 

������ وا�;� �� ا�د��ور ،ا��;�ن ���س طر��� �;��ن ا����س ا��;�� ا�وط��� �� و  ����
  .���� ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري ���9
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�ور�� وا����س ا��;�� ا�وط�� �ر4م ا����واة �� إن �دم ا����واة ��ن ر=�س ا���  

����� ����ب  ،�,�ن �� ,ون ر=�س ا����ور�� ����ب ���7ل ,ل ا��زا=ر��ن ،طر��� ا��;��ن
و ���ءا ��$ ھذه ا�طر��� �� ا��;��ن أ�ط$ ا��ؤ�س  ،ا���=ب ����7ل دا=ر�. ا)�������

أ���D  ،��� ا���ط� ا�����ذ��ا�د��وري �����س ا��;�� ا�وط�� 9#��1ت وا�;� �� �وا
  )3(. �را��D ا�1,و�� و إ���رھ� ��$ ا)������ �� ���1 �دم ا��وا��� ��$ �ر������

  
ھ� ا��� �;ط� �����4T ��. دورا  ����1�� ��Dدة ،�طر��� �;��ن ا����س ا��;�� ا�وط��   

� أن ا������ن �1ث أن ا��وز �� ا)������ت ا���ر�;�� �;� ،ا����ط ا������ �� ا��#د
و�� ��$ ر=�س ا����ور�� إ" ا)���7ل إ�$  ،و�;وا ���7م �� ��� أو 1زب ����� �;�ن

 ا������D�4ر 1��9.  ،ھذا ا�وا ��ر=�س ا����ور�� أو  P��9 �� واءا ,�ن�.  
  
  �;ط�. �و�� �ن  ا���و ا������ و  ��;�.  ،,�� أن طر��� �;��ن ا����س ا��;�� ا�وط�� 
 

�س ا�طر��� ا��� ����ب ��� ���س ا���وخ ا��ر��� � إ��#ف ا��;��ن ���7ث ا�ر=��� ا�ذي " �����ه ا�د��ور وھ� � -01
  .ا��ر��� 

���رس ا��!ط� ا�� ر���� $ر���ن ��)ون �ن >ر=��ن وھ�� ا��(!س ا� �$� ا�وط�� :" 96 �ن د��ور 98 ا���دة -02
  .و�(!س ا��1

  "��;و�ت �!�& و�& ا����دة =� إ�داد ا����ون و ا
�ن  134و  133و  �80را9ب ا�$ر���ن ��ل ا�0)و�� و=�� �! روط ا��0ددة =� ا��واد :"  �ن ا�د��ور 99 ا���دة -03

  "ا�د��ور 
  
  

وھ,ذا �-ن ا�د��ور ا��زا=ري أ�ط$  ،وراء ,ل ��1و�� ��وDوف �� و�. ا���ط� ا�����ذ��
�� �وا��� ا����ز ا�����ذي  ،ور�������س ا��;�� ا�وط�� 1ق ا���وء إ�$ ا�و��=ل ا�د��

و ا��� ��ءت ����� �� ،ا��� " ���ر,. ���� ���س ا'�� ھذه ا�و��=ل ،��7# ���1,و��
  )1(.ا���ط� ا�����ذ�����;#�Dت ��ن ا���ط� ا���ر�;�� و,�7ر �ن ا��واد ا�د��ور�� ا���;��� 

  
  :�(!س ا��1  �

ا��� أ�ذت ���دأ )2(��#ف ا�د����ر ا������ ��دأ ا���7=�� ا��ر������  ���1996$ د��ور   
أ�1د�� ا���ط� ا���ر�;�� ,�� ذھب إ�$ إ����د طر���ن ������ن �� ����� ��,�ل ,# �ن 
ا�8ر���ن وھو ا'�ر ا�ذي ���P ��8ر�� ا�����7 ����7 ����س ا'�� ��9 ����ف �� �وھرھ� 

  .�ن ا����س ا'ول أي ا����س ا��;�� ا�وط�� 
  

  :ا'�� �1ث ��ء �� ا���رة ا�����7طر��� �;��ن ���س  �101د��ور �� ا���دة وDد 1دد ا
���%ب �!�� أ��Eء �(!س ا��1 �ن طر�ق ا��9راع ا��Kر ا��$� ر و ا��ري و�ن $�ن " 

و�ن طرف أ��Eء ا��(��س ا� �$�� ا�$!د�� و ا��(!س ا� �$� ا�وL+� و ���ن ر+�س 
س ا��1 �ن $�ن ا� %;��ت و ا�)��ءات ا�وط��� ا�(��ور�� ا��!ث اY%ر �ن أ��Eء �(!

 ���  "=� ا��(�Lت ا��!��� وا����=�� وا������ و ا��9;�د�� و ا�(���
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��$ أ��� ��7ل طر��� أ�رى  ،إن ھذه ا�طر��� �� �;��ن ���س ا'�� �ررھ� ا��ؤ�س  
  .أ��$ ���وى ��,ن ا������ت ا�����1 �ن ا����ر,� وإ�داء رأ��� �� ا���1ة ا������� ��$

  
ھو ��1و�� )�1Dم ا�,��ءات ا�وط��� ��  ،و إ�ط�ء ر=�س ا����ور�� 1ق �;��ن ا��7ث ا�Eر

�� ا'���ل  ،)3(����ف ا����د�ن �� ا����7ل ا�وط��D��� ر��� ��د��� ���;��O� وذ�ك
  .ا���ر�;�� 

  
أو  ،ا����ور��إن ���س ا'�� ا��;�ن ��ذه ا�طر��� " ��,�. أن ���و إ�$ �ر��� ر=�س   

ا�����ذ�� ا��واز�� ��ن ا���ط�  ورد��;ب ا����س ا��;�� ا�وط�� وإ��� ��ط ��,�. أن 
  1د�ن  �#ح  ذو �زء �ن  أ���ء  ���س ا'��ا���ر�;�� �-����د �ظ�م ا��;��ن �وا���ط� 

  
  

  .1996 �ن د��ور 137- 136-135-84-81إر� إ�$ ا��واد  -01
  .ا�وط��ا����س ا��;��  89-76 ا�وط��،ا����س  63 وا1دة،���ت 4ر��  1996$ د��ور ,ل ا�د����ر ا������ �� -02
  .1996  �ذ,رة ر=�س ا����ور�� ا����ق ا���د زروال 'طراف ا�1وار ا�وط�� ��ي -03

 
 
 

 

ھذه ا�,��ءات �;��� �ن  ���� أن ،�ن ��� ��,ن �ن إد��ل ا�,��ءات إ�$ ���س ا'����و  
��د  أ��� �ن ا��ؤ,د ،ھ� �ن ��ب ا)�1رام �ر=�س ا����ور�� ا�-ذ ،�Dل ر=�س ا����ور��

ا��7ث ا��;�ن ��,�. أن ��;ب  ���9 وأن ،��را�� ا��P��9 ا�;��� ���#د ����� ا��9و�ت
 3/4ب�1ث أن أي ��Dون " �9وت ���.  ،دورا ھ��� �� ا�وDوف أ��م ��ر�ر ا��وا��ن

 ،�#ف � ا�8ر�� ا'و�$ ��1ب ا��ص���س ا'�� " ��,�. أن ��ر و إن إ���ر ا�
و�;�$ ھذا �;�� أ�. ��,ن ����س ا'�� أن ��ف �� و�. ا�1,و�� ا��� إ�Dر1ت )1(

ور��� ھذه  ،ا���روع وا����س ا��;�� ا�وط�� ا�ذي �,ون Dد 9وت ��$ ��روع ا����ون
 ،����ھ� ا�و���� ا��� إھ�دى إ���� ا��ؤ�س ا�د��وري ��1و�� ��. ����� ا���1ة ا��ر��

و�;��� ���;د �ن ,ل ھروب ���Tم �� ا���9د�D ��$ ا��وا��ن " ��,ن ا�وDوف ��$ 
 ���=���.  

  
��ءت  ,��9م أ��ن ����1�ظ� ��$ إ���رار�� و�وازن  )2(إن طر��� �;��ن ���س ا'��  

و �,ن ,�� �Dت �-ن طر��� �;��ن أ���ء ���س ا'�� �#ح ذو 1د�ن  )3(،�ؤ���ت ا�دو��
�1$ و�و ,��ت  ،���D ���ط� �دا �� ���س ا'�� أن ��ف �� و�. ��ل ا�1,و���,ن '��

و ���ك ,ذ�ك أ����4 �� ���س  ،ھذه ا�1,و�� �;�ر �ن أ����4 �ؤ�دة �ر=�س ا����ور��
  .ا'�� 

   
   أظ�ر أن ���س ا'�� ��ب أن �,ون 4ر�� ����,�ر و إ7راء ا����ر�Dھذه  ،إن ا�وا

ا�د���� �ن �راء و��=ل ا����7ر ا�1د��7 و ،��ت ا�رأي ا�;�م و ا������نا�8ر�� ا��� ���7ر ����
  .ا���رط� �واءا �ن أ1زاب ا'����4 ا��ر������ أو ا��;�ر�� 
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��  )4(،,�� أن �دم إ�,���� 1ل ���س ا'��  Dدرة ,��رة ��$ ا�ذھ�ب إ�$ ا����D .ط��;�
�� أن ��ف �� و�. ا��9ر��ت ,�� ��,ن ����س ا' ،ا�9ر��1 ���وا�� ا���د�� أ�����

  .ا�د���4و��� �واءا �ن طرف ا�1,و�� أو ا����س ا��;�� ا�وط�� 
  
  

  .1996 �ن د��ور 120 ا�ظر ا���دة -01
02-Z[ط]Gا Z^_`Gا abcdGء اK�wد أQw �tL M��Vا vbw ويKlP iJVا abcJ ءK�wد أQw،  iJVا abcJ id�J دQXS و

� ��ث r][ات r][ات ��� QcSد QdN06 bcJ ib�j`Sة � �t]GKN iJVا a، iJVا abcJ ءK�w][اب وأGا iP[�w �^�S و
QPQcYbG ibNKo i�[وط iJVا abcJ ]�wو ��K[Gا id�J ن]jSرة ،وK��G ى وMeأ ��Kوظ ~�Nو Kd�[�N �dcGا ~jdP إن  و�

اKlJ abcdGوKdbw  vbw KP أن اYrQG[ر �N ndlPن jP[ن Qwد أK�wء ھ�ا ،�w[ا 144اQ_Gد اabcdG ZbjG اjP iJV[ن 
Z[ط]Gا Z^_`Gا abcdGء اK�wد أQw �tL M��Vو  ،ا Z ^[P  f�h Mh]YS ي�Gا Z[ط]Gا Z^_`Gا abcdGKN ]�w ~�N �PMmYGا

� اM�K^J �_`Gة�dP fLV iNK�[Gوط اM�،  ةM�K^J �_`Gا ��dP� fLV imtGھ�ه ا vb¡ QRYmP ي�Gا iJVا abcJ ]�w ~�Nو
� Zh ]�w،  f�h ��KL ]�w اKdGM^Gنوh ZGKYGKN¢ن �� ��KL ھ[ ،� a�G و . MgLد أQtGھ�ا ا Zh:  �PQ£زي أو]h ر]Y�QGا
، ZSKlr¥dGا M�^_YGا ��Krي ووMا�¦cGري ا]YrQGم اKg[Gا،  i�_JKcGت اKw]^§dGان ا]Pد– i_^و  224ص  ، 2006ط 

  .173 ص،ا�UMdG ا�NKlG  ،اY�QG[ر Q^w ZUKL اG][ر 
  . 96 ا��ذ,رة ا�ر=���� ��ي -03
  :�دم ا������� ��1ل ��,ن ر�ط�� ����1ق �دد �ن ا'ھداف أھ���-04

  .���1ق إ���رار�� ا�دو��  -
  .�,و�ن ا����دات ا������� و���ن ��د�دھ� و��ل ا���رة إ����  -
  .�د �1"ت �8ور ا���ط�  -

إن �;��ن أ���ء ���س ا'�� �ن ��ن ����7 ا������ت ا�����1 ھو ��و�� ��ظ�م   
�1ث أن ھؤ"ء ا�����7ن �ن ا��ؤ,د أ��م ��;��ون ��$ �د��م وإ�Dراح  ،��ا�#�ر,ز

وھذا �� إط�ر ا������  ،ا��� ���دم ا���1ة ا�����1 ��$ ا����وى ا�وط�� ،ا���ر�;�ت
ا�وط��� ا������� �1و إ�ط�ء أ,�ر 1ر�� �������ت ا�����1 �����ر,� �� ا���1ة ا)�9�Dد�� 

 ،��7ل ,ل ���� ��$ ا����وى ا�وط�� �� إط�ر ���س ا'��و �ن ھ�� ��ء � ،وا)�������
�. ا��ذ,رة ا�ر=���� ا��� إ�Dر��1 ر=�س ا����ور�� ا����ق ����ن �وھو ا'�ر ا�ذي ذھ�ت إ

  ) .1(��$ أطراف ا�1وار ا�وط�� ،زروال
  

  -ا��(!س ا� �$� ا�وط�� و�(!س ا��1  -ا���9C $�ن >ر=�� ا�$ر���ن: ا��ط!ب ا����ث
,�ن ا��ؤ�س ا�د��وري Dد أ�ذ ���1$ ا����8رة ��ن ا�8ر���ن �ن �1ث طر��� ا���,�ل إذا   

�-ن �,ل 4ر�� �����زھ�  ,ذ�ك �ن �9و��9ت �1$ و�و �;�ق ا'�ر ���=��ن ����  ،وا��;��ن
 ،�����ط� ا���ر�;�� ���ر��� �ر���ن ��,ون �ن 4ر���ن ،��س ا�وظ��� ا�������7 �� ا���ر�

�  .ا��9و�ت ���.و;�� ا�وط�� و���س ا'�� و�. ا����دة �� إ�داد ا����ون وھ�� ا����س ا�
���ھو ا���ط�ر ا�د��وري و ا����و�� ا�ذي �1,م ا�;#�D ��ن طر�� ا��ؤ��� ا���ر�;�� �� 

 ا��زا=ر؟ 

  
  �ن �0ث ����م ا���ل ا�� ر��� -/أ

  :ا��$�درة $���وا��ن  �
" ����در  ،ول �. �� ����ف ا'�ظ�� ا����ر����� ��ط�ق �ن �ظ�م إزدوا��� ا�8ر���ن ا��;�  

 ،إ�$ ذھ��� �7ل ھذا ا����ؤل �ظرا �����م ا�;�ل ا���ر�;� ��ن ا�8ر���ن ا���ر�;���ن
;ل ا��,��ل ������ ��ل �9ورة �����7 ��$ ا���=��ن ��� ������ر� ا��وا��ن �;رض 
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و�� ;رض ��روع ا��ص ا����� ،ھو �;�ول �. �� ا���ر�� ا��ر���� �-����دا إ�$ �� ،ا����ل
إذ " ��م إن �9دDت ���.  ،���س ا���وخ ���س ا��,ل��$ ,ل �ن ا���;�� ا�وط��� و

,�� " ���د ��ط� أي �ن ا�8ر���ن ��  ،7م ا�8ر�� ا'و�$ ����7 أو ا�;,س  ،ا�8ر�� ا�����7 أو"
�� و�;د�ل ا'1,�م ا���9دق ����� �ن �Dل ا��� �9دDت ��$ ��روع ا��D��� "2(ص أو(  

  
  ���P ا�8ر���ن ا����س ا��;�� ا�وط��  و���س ،�ن ا�د��ور 98ا��زا=ر �����دة أ�� ��   
  

  .96ا��ذ,رة ا�ر=���� ��ي -01
�دا��� أ��م  ،دور ا����� ا��ر������ ا�����و�� ا'���ء �� ا��#ف ��ن ا�8ر���ن ا��ر�������ن  ،ا'���ذ ط��ب ا�ط�ھر -02

وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  ،ل �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� ا����ر�� ا�����$ ا�وط�� 1و
  .70ص ،ا����7  ا��زء،
  

  
  

ط��� �����ط� ا���ر�;�� و ،ا'�� ���9 ���� و9ر��1 9#��1 ���ر�� ا�;���� ا���ر�;��
����واة ���� و,���� ��ن ���. ��و  ،" $ر���ن ��)ون �ن >ر=��ن" ���ك ا���دة ���ر���

�������ر ا�1ر�� وا�P و"  ،4ر��� ا��ر���ن �� ا����م ���ط���ت ا���ط� ا���ر�;��
  )1(.�4وض ��. و " ���P ا����ل 'ي ��و�#ت

  
 :�(�ل ا�����د ��د إ�داد ا����ون  �

�ن ا�د��ور ��ءت 9ر��1 �� ����د 1ق ���س ا'�� ������� ������  119ا���دة     
��=�� �� ا����س ا��;��  �1�20ث ��1ت ھذا ا�1ق �ر=�س ا�1,و�� و ،�درة ����وا��نا���

  . و���. ��د �م إ���;�د ���س ا'�� �ن ���ل ا����درة ����وا��ن �ط���   ،ا�وط��
  
��م �ر��� أو"  ،وھ,ذا �# �ر���X ا�1,و�� و" ا��وا��ن ا������� ا�;�د�� ���� وا�;�و��  

و���. و ط��� ����دأ  ،�ل �;رض إ��داءا ��$ ا����س ا��;�� ا�وط����$ ���س ا'�� 
�� ���ل  �98ن ا�د��ور ���د ا���دة  119�����دة " ا���ص ���د ا�;�م " ا����و�� ا��;روف 
  )2(.ا����درة ����وا��ن 

  
�م ���P ���س ا'��  ،إ" أ�. و���;�وم �-ن ا)���ع ��;�د ��$ أن ا��ؤ�س ا�د��وري  

و�1دا�7 ا���ر�� �� ا��زا=ر  ،���درة ����وا��ن �����1 ���وازن ��ن ا�8ر���ن �ن ���1ق ا�
  )3(.�ن ��� أ�رى

  
  :ا��;وص0ق �(!س ا��1 =� إدراج ا���د�Cت �!- �ن �0ث  �

�د"  ،�� ا�����1 طر1ت ����� 1ق ���س ا'�� �� إد��ل ا��;د�#ت ��$ ا��9وص  
����ك �ن �ذھب إ�$ أن ���س ا'�� " ���ك أي  ،����� وا�;� و�#�� �� و���ت ا��ظر

 وھ��ك �ن  �ؤ,د ��$ أن ،1ق �� �;د�ل ا��9وص ا��� ����. �ن ا����س ا��;�� ا�وط��
" إ�Dراح ا��;د�#ت " و�رى أن ���س ا'�� �. ,��ل ا�1ق �� ،ا������ ���ت ��ذه ا����ط�

  )4(. ��$ ا��9وص ا�����1 �ن ا����س ا��;�� ا�وط��
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• -!�  : ���وى ا�د��ور  

 أن ا���دة   Dن  ا����س 120ا�وا��  �D#;ھدف  أ���� وو�1د و ھو  ��ظ�م  ا� ��� .��   
  

����� ����� ا��,ر  ، �ن ا�د��ور 120 ا�دور ا���ر�;� ����س ا'�� ��$ �وء ا���دة ، ا�د,�ور �وز�د �زھ�ري -01
  .46ص ، 2004د����ر   07 ا�;دد  ،ا��ر����� 

  .48 ص ،ا������ ا������  ، ,�ور �وز�د �زھ�ريا�د -02
درا�� ���ر�� ��)��=��س �����ر�� ، ا���ر�� ا���7=�� ا��ر������ �� أDط�ر إ��1د ا��8رب ا�;ر��  ،ا'���ذ ا��;�د ��دم  -03

وزارة  ،ظ�� ا����ر�� �دا��� أ��م ا�����$ ا�وط�� 1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'� - ا��ر���� 
  .101ص  ،ا��زء ا'ول ،ا�;#�Dت � ا��ر���ن 

  .48ص ،ا������ ا������  ، ا�د,�ور �وز�د �زھ�ري -04
  

  
�رة ��و�وع 1ق ا��;د�ل ،ا��;�� ا�وط�� و���س ا'�� ��� �D#� ��� و���.   ،و���ت

�ص ا���ر�;� " �دأن �����7 ھو �;�ول �. �� �;ظم ا��ظم ا��ر������ ذات ا�8ر���ن �-ن ا�
�ن ا�د��ور  �98$ ا���دة إو����ظر  ،��9دق ���. ا�8ر���ن ���س ا��8�9 ودون إ��#ف

����ن  120��د ��ءت ا���دة  ،أر�ت ��دأ ���واة ا�8ر���ن �� ���ر�� ا���ط� ا���ر�;��
ھذا و��ھ� ا��را1ل ا��� ��� ����1ق  ،,�ف ��م إ�داد ا����ون وا��9و�ت ���. �ن طر����

�(ب أن �)ون )ل � روع أو إ�9راح �9�ون �وEوع ���9 � "  120ا�8رض و��ول ا���دة 
 &�!�  .�ن طرف ا��(!س ا� �$� ا�وط�� و�(!س ا��1 �!- ا��وا�� �0- ��م ا��;�د�9 

 -!���;ب ���9 � ا�� �ر�. أو إ�9را�0ت ا��وا��ن �ن طرف ا��(!س ا� �$� ا�وط�� 
 &�!�  .ا��ص ا���روض 

  ����و��  �(��  ا�0)و��  ر+�س  0دوث %Cف $�ن ا�Kر=��ن �(��. $ط!ب �ن =� ���0
  

ا1��Eء ��)ون �ن أ��Eء )!�� ا�Kر=��ن �ن أ(ل إ�9راح �ص ���!ق $�01)�م �0ل 
  .ا�%Cف 

 &�!���رض ا�0)و�� ھذا ا��ص �!- ا�Kر=��ن �!�;�د�9 �!�& وL ��)ن إد%�ل أي ��د�ل 
  إL $�وا=�� ا�0)و�� 

  � إ���رار ا�%Cف ��0ب ا��ص=� ��0
...  

  �ن ا�د��ور 0�115دد ا�(راءات ا1%رى $�و(ب ا����ون ا��Eوي ا��ذ)ور =� ا���دة 
  :��7ر �#1ظ��ن ھ����ن  120إذن ا���دة 

  .ھ� ا���دة ا�و�1دة �� ا�د��ور ا��زا=ري ا��� ��,�م �ن 1ق ا��;د�ل �
اء أي ������� �����س ا��;�� إ��� �ذ,ر 1ق ا��;د�ل ������� ��8ر���ن ��$ 1د �و �

ا�وط�� و���س ا'�� أ��� وھذا �� ����ف ��� ذھب إ��. ا����س ا�د��وري 
��9وص 1ق ���س ا'�� �� ا��;د�ل ا�ذي أ,د �دم 1ق ���س ا'�� �� ا��;د�ل 

 . 1998��را�ر  10ا��ؤرخ ��  98/د.م/د.ن.ر/04و�ق ا�رأي 

  
�!- ���وى ا��;وص ا1%رى  •:  
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ا���;�ق ���ظ�م ا����س  08/03/99ا��ؤرخ ��  99/02ون ا�;�وي رDم ھ��ك ا����  
و������ و,ذا ا�;#�Dت ا�وظ���� ������ و��ن ا�1,و�� ��د  ،ا��;�� ا�وط�� و���س ا'��

  :��. إ�$ ا�1ق �� ا��;د�ل ا��� ����ت ������ن �28طرق �� ا���دة 
 :أن ا�ذ�ن ����;ون ��ذا ا�1ق 7#ث أ��9ف :ا1و�-

 �� ا��%�;� ا�!( �

 �واب ا��(!س ا� �$� ا�وط��  �

 ا�0)و��  �

 GHIJKLرا�1ت ا��;د�#ت �1ددھ� ا��ظ�م ا�دا���  :ا�Dروط ��د�م إ� .أن إ�راءات و

وا�ذي �D$  ،و�ن ا�وا�P أن ھذه ا���دة إ��ز�ت �رأي ا����س ا�د��وري ا��ذ,ور أ�#ه
و,���� �;��� �ن �دم ا�و�وح أو ��دو  ،�-�;دام 1ق ���س ا'�� �� ا��;د�ل �,ن ھذه ا���دة

دون أن �ذ,ر  9را�1  ا��ظ�م  ا�دا��� " ا��ظ�م ا�دا��� " إذ ���ر إ�$  ،�وع �ن ا��ردد
�����س ا��;�� ا�وط�� و,�ن ھذه ا������ ھ� ��91ل 9�1ل �;د Dراءة ا���رة ا'و�$ ���� 

.  
  
 أن ھذا ا��8وض أو ا��ردد Dد �,ون �� ��1. إذا أ�ذ��   Dن ا)����ر أن ��س وا�وا�;�

��ده �,رس �� ا���دة  ،" ا�(راء ا�� ر��� =� �(!س ا��1" ا����ون ��د�� ��طرق إ�$ 
و��ص ��  ،��. 1ق أ���ء ���س ا'�� و ����. �� ��د�م ا��#1ظ�ت أو �و��9ت 39

 ��ظم إ(راءات ��د�م ا��0Cظ�ت وا��و;��ت وإ�داداھ�" أن  40ا���رة ا'��رة  �ن ا���دة 
ا��و��9ت و ھذه ا��#1ظ�ت " وا� روط ا�وا(ب �و=رھ� =� ا��ظ�م ا�دا%!� ��(!س ا��1 

وDد �دل �;# و����1 �دة  ،ھ� ا��� �ذھب ��� ���س ا'�� إ�$ ا����� ا�����و�� ا'���ء
  )1(. �9وص

  
  �(�ل ا�%�;�ص $�ن ا��(!س ا� �$� ا�وط�� و�(!س ا��1  -/ب
 ��� ���س ا'�� ���� �� ��;�ق  ،���"ت إ���9ص ���ك ا����س ا��;�� ا�وط��  ���� "

 ،�ن ا�د��ور ����127داو�� ا�����7 ا��� �1ر,�� ر=�س ا����ور�� ���ءا ��$ أ1,�م ا���دة 
���س ����س ا'�� أن  ،�ن ا�د��ور 138و�1ر�ك ا���ؤو��� ا������� ��1,و�� ط��� ����دة 

,��  ،��رھ� إ���9ص 9Dري �����س ا��;�� ا�وط����د�ل �� ����� ا��داو�� ا�����7 �-��
��1ث ا���7 ا�و�1دة ا���  ،" ��7ر ا���ؤو��� ا������� ��1,و�� أو ��P أو �1ب ا���7 ����

��91ل ����� ھذه ا'��رة ھ� ��ك ا��� �����1 إ��ھ� ا����س ا��;�� ا�وط�� ������� 
  .ا��9و�ت ��$ �ر������ ا�1,و�� 

  
���"ت �د�ل ا�8ر���ن ا��ر�������ن ���P ��� ا��ر,ز ا��زدوج ا�ذي إ�ط#�D �ن طرح   

��1ث �ن ��� �� �� �ر,ز ا����  ،���1. ���س ا'�� إ���ه ا����س ا��;�� ا�وط��
 �� �ر,ز ا���=�  ،إذ ھو ا���ون �. �����دة ا���ر�;�� ،�����وع �� ا)���9ص�� ��,

ى ����� �4ر �#=�� �,# أو �و�و�� ا��را��D �. ��1ث ��ص ,ل ا��9وص ا��� �ر
�ن ��� أ�رى ����س ا'�� �ن �#ل ا���Eت ا��� ���ر و����  ،��9وره )رادة ا'��

  وا��� �1ددھ� ا�د��ور وا����ون ا�;�وي  ا���ظم  �8ر���  ا��ر���ن و ا�;#�Dت  ا�وظ���� 
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����� ����� ا��,ر ا��ر�����  ،درا�� ���ر��  ،��زا=ري 1ق ا��;د�ل �� ا��ظ�م ا��ر����� ا ،ا�د,�ور ا'��ن �ر�ط  -01
  .64-63ص  ،2005أ,�و�ر   10ا�;دد ،

  
  
  
  

������ و��ن ا�1,و�� Dد ��,ل ���زا ر����D �1دا ��$ ا�;�ل ا���ر�;� ا�ذي ����. ا����س 
" ��,ن أن �;,س  ،����ص ا���ر�;� ا���9دق ���. �ن �Dل ھذا ا'��ر ،ا��;�� ا�وط��

�ن ھذا ا'��ر ��,ل  ،ا����و��� إ" إذا �9دق ���. ���س ا'�� ��7�7 أ���=. ا��وة� ����
��و إ��د ا�9راع ��ن ا�,�ل ا���,�� ��ذا  ،1/3و آ�ر�ن �;���ن  �2/3ن أ���ء ������ن 

ا����س ��9;ب ��$ ا����س ا��;�� ا�وط�� و�ن �#ل ا�1,و�� ���ر�� ا�وظ��� 
 ،����7ث ا�ر=��� Dد ��;ب دورا �1,���� ��ن ھذه ا�,�ل ،و��ا���ر�;�� و����د ا�;�ل ا�1,

,�� Dد ��;ب دور ا'���D ا�����9 ا��� �;ود ��� ا��رار ا����=� �� إ����د ا��ص ا���9دق 
  ) 1(.أو �� ر��.  ،���. �ن طرف ا����س ا��;�� ا�وط��

  
     ر=��ن =� =ض ا�%Cف $�ن ا�Kا�����و�� ا1��Eء ا�$ر������ ا�!(�� دور  -/ت
���$ ����ظم ا���ر�;��  �� ,ل ا�دول ا��� ���ذ ��ظ�م �ر���ن ��,ون �ن 4ر���ن أو ��   

�,ون ا���ط� ا���ر�;�� أو ����� و� ا��وا��ن وا��9و�ت ����� �ن �9  ،ا���,���را���
 ،و�� ��4ب ا'��1ن �;ط$ ���� ��س ا�9#��1ت �� ا����ل ا���ر�;� ،ھ�=��ن أو �����ن

=�� �ط�ب �ن ا������ن ا��9و�ت وا���9د�D ��$ ا����ون ���س ا��8�9 أي ���س و دا
و ���. ����ط�وب دا=�� �ن ا��ر���ن ا���,ون �ن 4ر���ن ھو  ،ا�;��رات و ��س ا����ون

�� و درا�� ا��ص �,ون  -Adoption d’un texte identique-:ا�و9ول إ�$ D����
  .8رض ا�و9ول إ�$ �ص ���س ا��8�9 وھذا � ،���9 ������� �ن طرف ا�8ر���ن

  
���8ر�� ا�وا1دة  ،و���. ��)�,�ل ا��طروح ھو أن ا�8ر���ن Dد ������ن 1ول ھذه ا��4��9  

و ا�;,س P�19 و ������� �طرح �����  ،Dد ��دم �;د�#ت " �وا�ق ����� ا�8ر�� ا�����7
  .,���� 1ل ھذا ا��#ف

  
ل ھذا ا��#ف ا�ذي Dد �1دث ��ن 4ر��� ���د��ور ا��زا=ري Dد ��طن �1دوث �7  

�ن ا�د��ور و�م ����ره �ن �#ل ا����ون  120وأورد ا�1ل �� أ1,�م ا���دة  ،ا��ر���ن
ا��1دد ���ظ�م ا����س ا��;�� ا�وط�� و���س ا'�� و������ و,ذا  02-99ا�;�وي رDم 

� ا�دا���� �����س و أ��� �ن �#ل ا'�ظ� )2( ،ا�;#�Dت ا�وظ���� ������ و��ن ا�1,و��
  . ا��;�� ا�وط�� و���س ا'�� 

  
  
  

  .71ص  ،ا��دا��� �����  ،ا'���ذ ط��ب ا�ط�ھر  -01
و ا���;�ق ���ظ�م ا����س ا��;�� ا�وط�� و���س ا'��  ��1999رس  �08ؤرخ ��  02-99ا����ون ا�;�وي رDم  -02

   .و������ و,ذا ا�;#�Dت ا�وظ���� ������ و��ن ا�1,و��
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  :�ن ا�د��ور  �120د�ول ا���رة ا�را$�� �ن ا���دة  �
  :�ن �0ث ا�;��>� ا�!Kو�� ا����و��� •

�زاوي ��د ا�ر��1ن إ�$ إ����ر أن �ص ا���رة Dد ورد ��� ��ردات �ن ا���8 ���. أ���ذ��   
��� ��,ن أن �ؤ7ر ���� ��$ ا��;�$ ا���9ود وDد  ،ا�;ر��� �� �4��9 �4ر ��,����

" �دل " %Cف " ���� وردت ��ردة "  ،���1 1دوث �#ف ��ن ا�8ر���ن�� " إ��;��ت  
 un" إ%�Cف" و ا�P�19 �رأي أ���ذ�� �زاوي ��د ا�ر��1ن ا��ول "  إ%�Cف

désaccord  "ا��4��9 ا��ر���� �ذات ا���دة ��و ھ� ا�دا�� ��$ �دم ) 1( ،,�� ورد 
وھو ا��9ط�P ا�دال ��$ " un différend"  ،ا)���ق أو �دم ا����ھم ��ط و��س �#��

  ا��زاع وا��9و�� ��ن 4ر��� ا��ر���ن ��$ ��J �;�ن أو �و�وع  �;�ن  ,�)���9ص
��و أ�ر �4ر وارد طر1. أو �1$ �9وره أ9# إ" ���� ��;�ق ����زع ا)���9ص  ،�#7

���ن و�� ھذا �1د�دا " ��9ور �د�ل إ1دى ا�8ر ،أو �-���#��� ,ل 4ر�� ��ظ���� ا�دا���
و�� �دا ھذه ا����1 �ن ا��9ور �4ر ا���,ن 1دو��7  ،�و� ا��ظ�م ا�دا��� ��8ر�� ا'�رى

و�ذ�ك �-ن ,ل ا��و�و��ت  ،���س ھ��ك �ن ���ل ��,ن أن ���ص �. 4ر�� دون ا'�رى
�� وا��9و�ت وا���9د�D ،����و��� ا�8ر���ن �����ر� وا���ظ�م �;�D������ �������� دون  ،و��

��Dو�� و�������  ،�� �;� و��$ ا��وا�� ��$ ا��ص ا����و�� ا�وا1د��9د��D ن إ����ره,�� "
  .�ن �رى ا��ور و�ن ���ر ����ر�دة ا�ر���� 

  
 ،وھ,ذا �����9ود ھ�� ھو ا)��#ف �� ا�رؤى وو���ت ا��ظر ا����و��� وا������� ��Tور  

,س ��$ ا��4��9 ا����و��� إ��#ف ��; ،��ن �واب ا����س ا��;�� ا�وط�� و���س ا'��
�� و ا���9د�D أو  ا��;��ل  �  ���ون  ا����ونD����� ذا�. ��واد ا����ون ا��;روض، 

و,�ف �ر�د أن  ،وط��;� ا��و�و��ت ا��� ���و��� و,�ف �;���ت �;�� ا�8ر�� ا'و�$
  )2(. ��;��ل �;�� أو ��ب أن ��;��ل �;�� ا�8ر�� ا�����7

  

•  ���  :�ن ا�����0 ا��وEو
و1و��� �����ت  ،�ن ا�د��ور �ر,ز�� و�1ور�� 120إن ا���رة ا�را�;� �ن ا���دة   

 ،ا�����رات واEراء �;��رة 1دوث �#ف ��ن ا�8ر���ن  ��رض �رورة ا�وDوف ��دھ�
���;��رة ���P ا���ب وا�;� أ��م ���س ا'�� ��,ون  120'��� ا�,��� ا�����ح �� ,ل ا���دة 

  ��و  ���ط�  ،��9وص ا��� 9وت ����� ا����س ا��;�� ا�وط���. رأي ����ف 1ول ا
  
  

01-"en cas de désaccord entre les deux chambres …" 
����  02-99آ���ت ��ظ�م ا�;���� ا���ر�;�� ط��� '1,�م ا�د��ور وا����ون ا�;�وي  ،ا'���ذ �زاوي ��د ا�ر�1ن  -02

���;� ، 04ا�;دد ،���� ا�;�وم ا����و��� وا)دار��  ،��� ا��ر���ن و ا�1,و�� ا���;�ق ���ظ�م ا�;#�D ا������ �8ر 1999
  .17ص  ،���2006  ،,��� ا��1وق  ،أ�و�,ر �����د 
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و������� ����س ا'��  ،أن �وا�ق و��9دق و��,�. أن ����ف و�;�رض و" �وا�ق و�ر�ض
وا��#ف �� ���رد  ،ط���4ر ��زم �����9د�D ��$ ,ل �� ����. �ن ا����س ا��;�� ا�و

 ����4��دم ��9د�D ���س ا'�� ��$ ا��ص ا��9وت ���. �ن ا����س ا��;�� ا�وط�� �
وا���رة ��,�م �ن ا��#ف ���9 �ط��� ��� �م �91ره �� أن �,ون  )1( ،أ���=. 3/4

و ���. ���س ا'�� �. ا�1ق �� إ�7رة أي �وع �ن  ،�وھر�� أو أ�����  أو ��;�ق ������ون
��و ا���د �� �1د�د �و��� ا��#ف و���. ����#ف " �� إ" ��  ،�ر���D �� ھذا ا����لا

�-���9ص ا)��#ف �91ور �� ھذا ا����س �دون ���ر,� أي ���  ،���س ا'��
ھذا وDد أ��رت ��س ا���رة إ�$  ،أ�رى و�دون أ�ذ رأي أي �ؤ��� د��ور�� أ�رى

�ن ا��#ف ��ب أن ��9ب ��$ 1,م و�1د �� ا'1,�م �1ل ا��#ف ��� �م �1دد إن ,
 و������� �-ن ا��#ف Dد ��س ��دة أو ��رة أو �1$  ���رة ،ا��ص أو ���و�� �ن ا'1,�م

  )2(.أو �9ط�P أو ,��ل ا��ص ا��9وت ���. �ن ا����س ا��;�� ا�وط��
  

��م ا�!(�� ا�$ر������ ا�����و�� ا1��Eء ��:  
�����و�� ا'���ء �� ���1 1دوث �#ف ��ن ا�8ر���ن  ��P ا�د��ور ���� �1ر�ك ا����� ا 

إ" أن ر=�س ا�1,و�� ����� دوره ، �120/3ر=�س ا�1,و�� و�ق �� ورد �� ��ن ا���دة 
��و ��س ��وا �� ا����� ا�����و��  ،���رد ط�ب ا)����ع ا�ذي �ص ���. ا�د��ور

��رك �� 9 ،ا'���ء�" .�,� ���E. ���9ر ��$ �1ر�ك ا�����ا��رار وھو " ��رأس  ،�
  .ا����� 

  
��;�$ ��د�� �,ون ا��#ف �D=��  ،���د��ور إ���دم ���رة ���� إذا ��و أ�ر ��)����ع  

��ب أن �,ون إ������ وھذا �#ف �ذري � ا��ظ�م ا��ر��� و�4ره ا�ذي ��,�م �ن 
  .إ�,���� ا)����ع 

  
و ا�����  ،�;�ق ��'1,�م �1ل ا��#فو���� ا����� ا�����و�� ا'���ء ھ� إ�Dراح �ص � 

������� �,ون �-�Dراح  ،���ت �ر����� �89را ��;�$ أ��� ���ت ��� 9#��1 أ�ذ ا��رارات
  .ا��9وص ا�����ف ����� ��ط 

  
و �ؤ,د ا�د��ور أ�. �;د إ����ع ا����� ا�����و�� ا'���ء وو9و��� إ�$ إ�Dراح �ص 1ول  

  .�� ا��ص ا����رح ��$ ا�8ر���ن ����9د�D  ���. �;رض ا�1,و ،ا'1,�م �1ل ا��#ف
  

 �#ف ��ن ا����س ا��;�� ا�وط�� و���س ا'�� �9دد �دة Dوا��ن ���� -01Dق وأن و��:  
��Dون  –��Dون ا�ط�ران ا��د��  –ا����ون ا�����ن ا���ظ�م ا����=�  -��Dون ا�ط��D  - ا����ون ا'���� �;�و ا��ر���ن -

  .ا)���ر 
  .57ص،ا������ ا������  ، ,�ور �وز�د �زھ�ريا�د -02
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و ��ب ا���,�د ��$ أن �رض ا��ص ا����رح ��$ ا�8ر���ن ����9د�D ���. ھو أ�ر و�و�� 
إذ " ��,ن ��1,و�� �;د إ����ع ا����� وو9و��� إ�$ إ�Dراح �ص أن ���1ظ  ،و��س �وازي

و������� ا���9د�D ���. أو و �1رم ا��ر���ن �ن ا)ط#ع ���.  ،����ص ا����رح ��دھ�
و ا�����1 أن ا�د��ور ��ص ��$ أ�. �;د �رض ا��ص ا����رح ��$ 4ر���  ،ر��.

" ��,ن ���واب أو أ���ء ���س ا'�� ��د�م �;د�#ت �ذ�ك ا��ص إ" ��وا���  ،ا��ر���ن
 و���. إذا 9وت ا����س ا��;�� ا�وط�� ��$ إ�Dراح ا����� ا�����و�� ا'���ء ،ا�1,و��

.��� �Dل �,ن إذا  ،�;رض ا'�ر ��$ ���س ا'�� ����9د�,��-ذا ��ت ا���9د�D إ���$ ا)
ر�ض ا����س ا��;�� ا�وط�� �;��ر أ��م ا����1 ا��� ������ ا�د��ور ���1 إ���رار 

  )1(.وھ�� ��$ ا�1,و�� �1ب ا��ص ،ا��#ف
  

 :ا���ود ا�واردة �!- =����� ا�!(�� ا�����و�� ا1��Eء �

������  ،رح ���ؤل أ���� 1ول ط��;� ا��#ف ا�ذي Dد �1دث ��ن 4ر��� ا��ر���ن��د ط  
��ظر إ��. ا��;ض ��$ أ�. ��,ن ا�1دوث �� أي وDت ��� ��ؤ7ر ���� ��$ ا�;�ل 

��ظر إ��. ا��;ض ا�Eر �,و�. إ����7ء �����دة ا�;���  ،ا���ر�;� و��$ �ردود�� ا�1,و��
����س ا'��  ،���ن �9دد ا��9وص ا��;رو�� ������ا������7 �� �وا�ق و��� �ظر ا���

أ�� ا)����7ء ����ل  ،��9دق ��$ ا��9وص ا��� �9دق ����� ا����س ا��;�� ا�وط��
�����ر�� ا��ر������  ،ا�1دوث ا'�ر ا�ذي �ؤدي إ�$ �1ر�ك ا����� ا�����و�� ا'���ء

 ��ن ا�8ر���ن "Dن ا��#ف ا�ذي و��ر� إ�$ إ����رات أ�����  ا��;دد�� ا����� ���ن �
�ل إ�$ �;ض  ،��;��� ���ر,�=ز ا����د�� ��;�ل ا�1,و�� ا�����د إ�$ ا'����4 ا��ر������

��م �ظ�ر أي �وارق �وھر�� ذات �;د إد�و�و��  ،ا'�ط�ء �� ا)���ء وا��1ر�ر وا)���د
ون ا)���ر و أ,7ر �ن ذ�ك �ر� ا��#ف إ�$ �واDف ظر��� ,��� ،و����� ��ن ا������ن

أ�� �وھر ا����ش ���ب أن �� 1ول ا�و�;�� ا����و��� وا������� �,ل  ،و��و ا��ر���ن
4ر�� ��1ث ا)����ء ا������ �����4T ا��ط��� ا���=دة �� ,ل وا1دة ���� ھو ا��1دد �;�ق 

و��ذا ا�9دد ���ز ��ن ����1ن ا'و�$ �1ث ��د أن ا'����4 �� ا����س ا��;��  ،ا��#ف
�# �7ور أي إ�,�ل ��دام  ،وط�� و���س '�� وا1دة و����� إ�$ ��س ا����ر ا������ا�

أ�� ا�����7 ���7ل  ،وھو �����ق وا�و� ا�راھن ،ا���� ��;$ إ�$ ����ذ ا��ر���X ا�1,و��
 ،�� ���1$ ا)��#ف �� ا)����ء ا������ �,ل �ن ر=�س ا����ور�� و ا'����4 ا��ر������

  ��س ا��;�� ا�وط�� و���س ا'�� ���رز �واة ا���,ل ��د و�ود  إ��#ف�� ,ل �ن ا��
  
  

�دا��� أ��م ا�����$ ا�وط��  ،ا����� ا�����و�� ا'���ء �� ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري  ،ا�د,�ور �وز�د �زھ�ري -01
 ،ا��زء ا'ول ،#�Dت � ا��ر���ن وزارة ا�; ،1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� ا����ر�� 

  .123ص 
  

  
  
  
 ،��ن ا��ون ا������ �,ل �ن ا'����4 ا��ط��� �� ا����س ا��;�� ا�وط�� و���س ا'�� 

أ��  ،������س ا��;�� ا�وط�� ����ب ��)�Dراع ا�;�م ا�����ر �1ب �ظ�م ا����7ل ا�����
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و�ن ��ن أ���ء  ،ا��8ر ا�����ر أ���ء ���س ا'�� ���م إ������م �ن طر�ق ا)�Dراع 2/3
 ،ا�����س ا������� ا�����1 �1ب �ظ�م ا)�Dراع ا���;دد ا'���ء ��'����4 �� دورة وا1دة

��د �1دث وأن �,ون ا)����ء ا������ �����4T ا��ط��� �� ا�����س ا��;��� ا�����1 ����ف 
ا'����4 �� ���س ا'�� ��� ��ؤ7ر ��$  ،�ن أ����4 ا��ط��� �� ا����س ا��;�� ا�وط��

ا����س و�;�ن ر=�س ا����ور�� ا��7ث ا����D ������� ���$ �د���  �2/3ت ��,ل ا��د
����ص �,ون  ،و" �دوى ���� �# ��,��� أن ���� ��$ �#��ت ������ �وھر��  ،ا���=دة

  )1(.و ��;,س ذ�ك ���� ��$ ���ط��  ،�ر�� ���1ب �ن طرف ا�1,و�� �� ,ل �رة
  

  ا���9C $�ن ا�$ر���ن وا�0)و�� :ا����� ا��$0ث
  
��7ل �و�وع ا�;#�D ��ن ا���ط� ا���ر�;�� وا���ط� ا�����ذ�� ��ط� �����9 �� �1د�د   

وDد �,ل �1ور ھذه ا�;#�D ��ط���  ،ط��;� ا��ظ�م ا������ وا�د��وري ا�ذي ���ذ �. ا�دو��
 ،ى ���7ر ,ل ��ط� ��$ ا'�رى��;د�د �ن ا�درا��ت ا��� إ�9ب �وھر ���71 �� إ�راز �د

��� ���ن �دم إ��داء أي  ،و ,ذا ا���Eت ا�د��ور�� ا��� ��1ظ ا��وازن ��ن ,��� ا���ط��ن
�واءا ,�ن  ،��ط� ��$ ���ل إ���9ص ا���ط� ا'�رى �����  ��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت

 .�ر����� أو �ر�� �� ا��ظ�م ا� ،ھذا ا��9ل �ط��� ,�� ھو ا��1ل �� ا��ظ�م ا�ر=���

  
ھذا وDد �,�ت ا�;#�D ��ن ا���ط� ا���ر�;�� وا���ط� ا�����ذ�� �� ا��ظ�م ا�د��وري   

������ �D#;ا'�س ا��� �1,م ا� ��9و�9 �;د ����  ،ا��زا=ري ���" ����زا ���1ث �
ا'�ر ا�ذي ��ق �د" ����� وا�;� �� ��م و�9ور ����1 ھذه  ،ا��زا=ر ��ظ�م ا�8ر���ن

�D#;ا�.  
  

  �1996$دأ ا��;ل $�ن ا��!ط��ن ا�� ر���� وا�����ذ�� =� د��ور  :ا��ط!ب ا1ول
  �$دأ ا��;ل $�ن ا��!ط�ت  أ;ول -/أ

  و�د ھذا ا���دأ ��د ا��#��� ا)4ر�ق  �7ل أ�#طون و أر�طو  و���  ,ذ�ك  إ�$  أن   
  

 08 ا��ؤرخ �� 02-99 �ون ا�;�وي رDم�دا��� �� ا��وم ا�درا�� 1ول �و�وع ا��� ،ا'���ذ ,��س ا��ر�ف  -01
ا�ذي �1دد ��ظ�م ا����س ا��;�� ا�وط�� و ���س ا'�� و������ و,ذا ا�;#�Dت ا�وظ���� ������ و��ن  ��1999رس 

  .43-42 ص ، 2001 أ,�و�ر 23ا�وزراة ا��,��� ���;#�Dت � ا��ر���ن  ،ا�1,و��  ��ن ا��ص وا����ر�� 
  
  
  
  
  

�1ث  ،زي و����,�و ا��ر��� إ�ط�ءه �;دا �ظر�� إن �م ��ل ������1ول �ون �وك ا)����
�1ث ��ء وا��1 ��  ،و� ,ل ����� ا'�س ا��� ��� ����� ��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت

"  ،1791أوت  �16ن ا)�#ن ا�;���� ��1وق ا)���ن و ا��واطن ا��9در ��  16ا���دة 
=;ل �0دد $�ن ا��!ط�ت ��س �&  L �و(د و)ل �(��. L �و(د =�& ��E��ت �!�0وق 

و��ذ ا��دا�� ظ�ر ا���دأ ��$ أ�. ا�و���� ا'����� ����د�د �����ط� ا��ط���  )1("  د��ور
  )2(.و ,ذ�ك ا�و���� ا��� ����د ��$ ��ر�ر ا����را��� �� ا����ون ا�و�;�  ،����وك
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 �,�ر ا������� ��� ��ق �رى أن ا���دأ �درج ��ر 7#�7 �را1ل ,��ت أو��� ��ك ا'  
 ا������  ،ا������� ا��� ,���� ا��#��� ا��و��ن ���9 أ�#طونوDو إ����ط ا���دأ �ن ا�وا

��ء �. �وك 7م �ن �;ده  و�� ،ا��;�ش �� ��ك ا��ر��1 ���9 � ا��ظ�م ا������ ا��ر�ط���
 و ���ق  ،و �ون ��ك رو�و �� ا�;�د ا)������ ،����,�و �� ,���. روح ا��وا��ن���

أو  ،��ب أن ���د ,ل ا���ط�ت �� ا�دو�� إ�$ ��ص وا1د ھؤ"ء ا���,ر�ن ��$ أ�. "
  .ھ�=� وا1دة 'ن ذ�ك ��د� �1و ا)���داد �� ا�1,م 

  
�واءا ,��ت ����7 �� ا���ر�  ،وھ,ذا �-ن ا���ط� ,��ت Dد��� ��1,رة �� �د ��� وا1دة 

�1ث ,��ت  ،��و�� �� ا���ك أو ا��1,م�1ث ���دت ھذه ا���ط� ،أو ا����ء  أو ا�����ذ
و�;ل  ،ا'�ظ�� ا������� ا��د��� ��وم ��$ ��دأ و1دة ا���ط� و�ر,�زھ� �� �د ��ص وا1د

ا�دا� ا�ر=��� ��Tذ ��ذا ا���دأ ھو وظ�=ف ا�دو�� ا��� �م �,ن ,�7رة �ظرا ��1دود�� 
  .��� ��ل �ن و1دة �ر,ز ا��رار  ،���ط����

  
,�ن �ؤدي ���1 إ�$  ،��,ل ��ذه ا�وظ�=ف أو ا���ط�ت ��;�$ أP9�-�1,�ر �ن ھذا ا  

 ا������ ��  ،أ��7. ��ر�N ا���ر�� ا)���داد و ا��;�ف �� إ��;����� وھو ��Dو��زال ا�وا
'�. ,�� �Dل ا���ط� ���دة و ا���ط� ا��ط��� ���دة ،ا�;د�د �ن ا'�ظ�� ا������� �ؤ,ده 

  .�ط��� 
  
أدى إ�$ ��;ب وظ�=ف ا�دو�� وDد أدى ھذا  ،�ر��. ا���1ة ا�������إ" أن ا��طور ا�ذي   

ا'�ر إ�$ ا)����د ��ن �;ل ھذه ا�وظ�=ف ا����;�� �دى ��ص وا1د أ�را �ن ا�9;ب 
��� أدى إ�$ ا��ول ��ن ا���ط� �م �;د ��,� ���1,م و أن ا��1,م �م �;د إ" ���ر��  ،����1.
  )3( .����ط�

  
01-;�ا�د�وان ا�وط�� ���ط�و��ت  ،ا��زء ا����7  ،ا����ون ا�د��وري و ا��ظم ا������� ا����ر��  ،�ر ا�د,�ور �;�د �و

  ص  1994،ا�ط�;� ا�����7  ،ا��ؤ��� ا�وط��� ��,��ب  –ا����;�� 
02-N.E .Ghozali- cours de systèmes politiques comparés، OPU ،1983-p73. 

 ص،1969، ��روت ،دار ا����� ا�;ر��� ��ط���� وا���ر  ،������ ا��;�9رة ا'�ظ�� ا� ،�د,�ور ��1$ ا���ل ا -03
127.  

  
  
  

�وم �$دأ ا��;ل $�ن ا��!ط�ت  -/ب��  
��9د ���دأ ا�9ل ��ن ا���ط�ت ���ب �ر,�زھ� �دى ��� وا1دة ����� �;دم إ���داد   

� �د ھ�=� و ����� ����ر ا�;�دي ��P��9 ا�دو�� ,�� أن �ر,�ز ��ط�ت ا�دو�� �،ا�1,�م 
��. أن �ؤدي ��� إ�$ ا��;�ف �� إ��;����� ،وا1دة�  ) 1(. �ن 

  
��ص وا1د أو  ھ�=� وا1دة  ا���ط��ن  ا���ر�;��      ��و���,�و و�د أ�. إذا ��
�ن إذا إ���;ت ا���ط�ت  ،����1 إ�$ إ�;دام ا�1ر�� ا�����ذ��  ��ؤدي  ذ�ك  "و�و ,ذ�ك ا�

و ����;ل �-ن إ��1واذ ھ�=� وا1دة أو ��ص ،د ا��;ب ذا�. ا�7#ث �� �د وا1دة و�و ,��ت �
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و��ذا ا�9دد  ،وا1د ��$ ا���ط�ت ���;� ��ود ���1 إ�$ ا)���داد و ا����س ��1وق ا'�راد
��ول ����,�و إن ,ل ��J ����د إذا ,�ن ��س ا���ص أو ��س ا����و�� �ن ا����9 أو 

   )2(. ا���#ء أو ,ل ا��;ب ���رس ا���ط�ت ا��7#7
  
��وز� وظ�=ف ا�دو�� ��$ ��ط�ت 7#ث ��,�ل ,ل وا1دة ���� ���;�ل �� ���ل   

و ��,�ل ������� �;�ل �1دود �واءا ,�ن ھذا ا�;�ل ����ذ�� أو ��ر�;�� أو  ،إ����9�9
��=��D،  ن ��ؤدي " ����1 إ�$ ا��ر,�ز����دو أ�را ذو أھ��� ,��رة و إن ������ �� ھذا ا�

�. �9ف ��دة ����دى ��� ,�7ر �ن ا�;�وب ,�)ر������ �� إ���ذ ا��رارات �� ا�;�ل و إ���
  )3(.و إ�داد ا��9وص ا���ر�;��  ،و ا���رع �� إ9دار ا'1,�م

  
 %;�+ص �$دأ ا��;ل $�ن ا��!ط�ت  -/ت

��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت ���ر و�ق إ���ھ�ن ������ن  ���7#ن �� ,ل �ن ا�����ر ا����د   
و�ن �#ل ھذا ا�����ر أو ذ�ك ��,ن ا�وDوف ��$ أھم  ،ن ��ذا ا���دأوا�����ر ا��ر

�1ث أن ,ل �ن ا�����ر�ن �;ط���  ،ا���9=ص ا��� ��وم ����� ��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت
و ا�����ر ا��رن إ�$ ا��ظ�م  ،�������ر ا����د ��ود�� إ�$ ا��ظ�م ا�ر=��� ،�ظ��� 1,و��� �;���

 )4(.ا��ر����� 

     

  
  

01-:-" La séparation des pouvoirs au sens précis du terme، ne consiste pas seulement dans une 
division de travail entre les différents organes de l’Etat، de façon à ce que chacun soit 
spécialisé dans une fonction، mais elle implique également les uns des autres، L’objectif visé 
par cette démarche، c’est d’éviter les méthodes autoritaires des gouvernant ،dans l’ensemble 
en limitant les pouvoirs des uns par les autre." ، Mohammed yucefi ، les récentes réformes 
constitutionnelles en Algérie conduiront elles a une démocratisation de la vie politique 
،R.A.S.J.E.P-N°1-1990-P122. 
02-:-"Tout serait perdu si le même homme ou le même corps de principaux ou de nobles 
ou de peuple exerçait les trois pouvoirs." 

����� ����� ا��,ر  ،ا��ظ�م ا�د��وري ا��ر�����  ��1=ق 1ول ا��ظ�م ا�د��وري ا�ر=��� و ،ا�د,�ور �وز�د �زھ�ري  -03
  .84 ص ، 2003 ا���� ، 04 ا�;دد ،ا��ر����� 

04- N.E .Ghozali-op،cit ،p81 

�  RSJTLا UHVWXLا:  
أي �����9 ����  ،ا��9ل ا����د ��ن ا���ط�ت �;�� ���ء ,ل ��ط� �;�دة �ن ا'�رى 

�1ث ���ز ،�� وظ��� ا���ط� ا'�رى �1ث " ��د�ل أي ��ط�  ،إ���9" ��و�� ووظ����
ا����واة وا)���#��� و  و����ز ھذه ا���=�ت �7#ث ��9=ص ،7#ث وظ�=ف و 7#ث ھ�=�ت

   (1)ا���9ص �1ث ��ظ��ر ھذه ا���9=ص و�ؤدي إ�$ ا������ ا����ظرة وھ� ا�1ر�� 
  

  :�$دأ ا����واة •
إذ �����م ھذه ا����دة  ،و1دھ��1ث " ���ك أي ��ط� �ن ا���ط�ت ا�7#ث ���دة ا�دو�� �  

���� ا���1ظ ��$ ا��وازن ��ن  ،��$ �1و ���ن ا��1ظ ����� ,�����وھذه ا����واة �ن 
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و�;ل ,ل ��ط� ���رس وظ�=��� �� ظروف ��Dو��� و�ق �� ر��. ��� ا��ظ�م  ،ا���ط�ت
  .ا�د��وري 

  
•  ���Cدأ ا����$�:  

 ،���1ظ �-���#��� وظ���� و��و�� ا���ط�ت ا�7#ث �� ظل ا��9ل ا����د ����ط�ت  
�1ث أن ا���ط�ت "��,��� أن ���$ ����و�� و����99 إذا إ��ط��ت إ1دى ھذه ا���ط�ت 

وھ�� ��رر ا��9ل ��ن ا���ط�ت ��$ أ��س  (2)،أن �;�دي ��$ إ���#��� ا���ط�ت ا'�رى
�;���  و�ن ھ�� ���د ,ل وظ��� إ�$ ھ�=� أو ��ط� ،و��������� و ��س إ�د�و�و�� 

و ا����ة ا���ط�  ����ر���ن ��وم ���وظ��� ا���ر�;�� و ا�1,و�� ���وظ��� ا�����ذ�� ،د��ور��
�1ث أ�. ��$ ھذا ا'��س ��� ا��دا�ل ا�;�وي �1ث " ��,ن أن �,ون ) 3(،ا����=�� 

,�� ����ز ا���=�ت ا�7#ث �-���#��� ����  ،��و ا�وزارة ��وا ����ر���ن �� ��س ا�وDت
وھذه ا)���#��� ا�وظ���� �ؤدي إ�$ �دم ��ؤو��� أي ھ�=� أ��م ا���=�ت  ،آداء وظ�=��� ��

���ر���ن �و "�ؤ7ر أي ��ط� ��$ ا'�رى �واءا �ن طر�ق ا�1ل أو �1ب ا���7  ،ا'�رى
  (4).���ك ا���ط� ا���ر�;�� وا�1,و�� ���ك ا���ط� ا���ظ����

  
  :�$دأ ا��%;ص •

�وم ,ل ھ�=� �وظ��� �;��� �� إط�ر ا��ر,�ب ا��ؤ����� ��دو�� ��$ أ��س ھذه ا����دة �  
�1ث ��وم ,ل ھ�=� �,ل ا�وظ�=ف ا��و,�� إ���� د��ور�� �1ث ���9ص إ1دى ا���=�ت �� 

  ��ط�    ھ�=�  ���ك   ,ل   �1ث  ،ا�وظ���  ا�����ذ��   ��  و ا'�رى  ا���ر�;��  ا�وظ���
  
  

01-G.Burdeau- op، cit، p127. 
02- G.Burdeau- op، cit، p128. 

03-Dominique Turpin-Droit Constitutionnel.PUF- Paris، Ed 1994، p178. 
04- N.E .Ghozali-op، cit، p82. 

  
و�;�ن ھذه ا�وظ��� �ذا��� وھ,ذا �,ون ھ��ك ��ط�  ،�رور�� �����م �وظ������;���  

 ��=��D ر�;�� و��ط� ����ذ�� و��ط���).1(  
  

   :نا��;ل ا��ر �
وا��� �,ل ���� وظ���  ،�� إط�ر ا��9ل ا��رن ����ط�ت ���م ا���ط� ��ن ا���=�ت ا�7#ث  

و�,ن ا��9ل " �;�� أ�. "�و�د �;�ون ��ن ا���ط�ت �واءا ,�ن ھذا ا��;�ون ��ن ،�;��� 
  (2) .ا���ط�ت ��وي أو وظ���

  
  :ا����ون ا��Eوي •

��ن و �� ,�7ر �ن ا��1"ت أP�9 ,ل �1ث ��,ن إ����ر ا�وزراء �ن ��ن أ���ء ا��ر�  
ھ� �� ����1  ا�وزراء �ن ا'���ء ا���=ز�ن �� ا)������ت ا���ر�;�� �1ث أن ا�1,و�� ��

  .ا'�ر إ" �;��ر �ن ا'����4 ا��ر������ و ا��� ���ذ ����� ھذه ا'����4 
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  :ا����ون ا�وظ��� •

;�� �ن ذ�ك �� ���ر� ا��وا��ن �1ث ��,ن ����ط� ا�����ذ�� أن ���رك ا���ط� ا���ر�   
����ك  ،,�� أن ,# ا���ط��ن ���ك و��=ل ا����7ر ��$ �;��� ا��;ض ،�ن طر�ق ا����درة

وھ�� �1ر ،و ���ك ا��ر���ن 1ق إ���ط ا�1,و��  ،���� 1ل ا��ر���نو ا���ط� ا�����ذ��
و �;��ر  ،��ط�تا�زاو�� �� ا��ظ�م ا��ر����� و ا'�ظ�� ا��� ���ذ ��ذا ا��9ل ا��رن ��

  (3).ا��ظ�م ا��ر����� ا',7ر �;��را �ن ا��9ل ا��رن ����ط�ت و ا��;�ون ���� ����� 
  
  .�طور �$دأ ا��;ل $�ن ا��!ط�ت =� ا��ظ�م ا�د��وري ا�(زا+ري -/ث 

 �1963ن ذ�ك أول د��ور  ،��ذ ا)���#ل ���ت ا��زا=ر ��$ إ�داد أر�;� د����ر   
�ن  76و  63وھ��ك �رق �وھري ��ن د��وري ، 96و  789م د��وري  1976د��ور و

إذ ,رس ا'و��ن ا'�1د�� ا������� �� ظل إ���ه ،�ن ��� أ�رى 96و  ���89 ود��وري
�,��ت ا��;دد�� ا�1ز���  96و  89أ�� د��وري  ،����� إ��را,� �1ت ��Dدة ا�1زب ا�وا1د

و�1$ ���,ن �ن  ،ا�د��وريوا��9ل ��ن ا���ط�ت أھم ا�ر,�=ز ا��� �Dم ����� ا��ظ�م 
�س أن  �ر�  ��D# ،�;ر�� �دى �ط��ق ��دأ ا��9ل ��ن ا���ط��ن ا���ر�;�� وا�����ذ�� � "

  ا������ ا����7ق  �ن   إذ  أن ا��ظ�م )4(إ���دا ��$ 1,و�� ا�1زب  ا�ذ�ن ا�د��ور�ن
  

01- G.Burdeau- op،cit، p128. 
02-2N.E .Ghozali-op،cit ،p82. 
03-Maurice Duverger ، cours de droit constitutionnel-PUF،Paris، Ed 1994-p 112. 
04--Mohammed Brahimi -Le pouvoir en Algerie et ses formes d’exepression institutionnelles- 
OPU، 1995 ،P 17.  

 

  
�1,�ر وذھب إ�$ إ ،ا�د��ور�ن إ��;د �ن ��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت ا����ن ��1ر��تھذ�ن 

إ" أن ا��1و"ت ا������� و ا�د��ور�� ا��� أ���ت  ،ا���ط� �ن طر�ق ا�1زب ا�وا1د
ا�ذي أر�$ ا��;دد�� ا�1ز���  ��1989ءت �د��ور �د�د وھو د��ور  ،أ1داث أ,�و�ر

 ،و ,����� ��ط��� ���;دد�� ا������� أو�د ا��9ل ��ن ا���ط�ت ،,���س ����1ة ا�������
���د��وران Dد و�;� �� ���ق �د�د و ظروف  1996،ه د��ور وھو ا'�ر ا�ذي ����

و������� ��د �رزت �,���  ،���8رة ����� ���ك ا��� 8�9ت ���� ا��9وص ا�د��ور�� ا������ 
ود��. �-���D �وع �ن ا��وازن ���� ��ن ا���ط�ت ��$  ،��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت �ن ���

Dد �����  1996و �ن �;ده د��ور  89 وإذا ,�ن د��ور ،,�ن ��=دا �ن �Dل �,س ��
��رت ��,ل Dد أ 1996و  1989إ" أن د����� ,ل �ن د��ور  ،ا��9ر�P ����� ا���دأ

�!- ���ر��ت ا��!ط�ت:" ���� ��ذا ا��و�. �#7 ���  )1("  ا�د��ور ��E� ا� ر
  
  �ظ�ھر ا��;ل $�ن ا��!ط��ن ا�� ر���� و ا�����ذ��  -/ث

  :���� وا�����ذ�� �Eو��ا��;ل $�ن ا��!ط��ن ا�� ر �
وا�ذي ��وم  ،�ن ا��;روف �� ا'�ظ�� ا��ر������ ا��� ����$ ا��9ل ا��رن ��ن ا���ط�ت  

أن ��و ا��ر���ن �. ,��ل ا�1ق �� ا��� ��ن ����.  ،��$ أ��س ا����7ر ا�����دل وا��;�ون
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 ا��� ��ن Dد �9ل �� ا'�ر و�� 1996إ" أن د��ور ،ا������� و ��و��. �� ا�1,و�� 
ا'�ر ا�ذي  �ن ا�د��ور وھو 105ا���دة و�ق  ،ا����م ا������� وأي ���� أو وظ��� أ�رى

���د �!��+�� ا���+ب ا�ذي ���ن =� وظ��� "  ا�ذي �ص ��$ ،,ر�. ا����ون ا'���� ����=ب
�Eو =� ا�0)و�� إ����+& �!�(!س ا� �$� ا�وط��  "  

  
 ،�ن ط#ق ��دي ��ن ا���=��ن ا���ر�;�� و ا�����ذ��و������� �,ون ا��9ل ا�;�وي ���رة 

و ا��واب " �1ق ��م ���د ���9ب  ،�����ء ا���ط� ا�����ذ�� " ��,��م ا)����ء إ�$ ا��ر���ن
,�� ���X �ن ���� ا��9ل ا�;�وي أن "����ر ر=�س ا����ور�� �ن طرف  ،وزار��
و إ��� ����ب  89ن �Dل د��ور و "�,ون أ�دا �ر�P ا�1زب ا�وا1د ,�� ,� ،ا��ر���ن

�رة �ن �Dل ا��;ب ���.  
  

  :ا��;ل $�ن ا��!ط��ن ا�� ر���� وا�����ذ�� وظ���� �
�,�دھ�  ��$  1996و  ����1989$ ا��9ل ا�وظ��� ��ن  ا���ط�ت  ��  د��وري �  �� 

 

  .10 ا���رة 1996 أ�ظر إ�$ د����� د��ور -01
  
  
  
  
  
  

��$  1996��د أ,د د��ور  ،,ل ���دة و إ���#���إ���9ص ,ل ��ط� ����ر�� وظ�=��� �
��د 1رص ا�د��ور ��$ ا���,�د ��$ ���دة ) 1(،أن ھذه ا'���#��� ���رس �� إط�ر ا����ون

7م ��د أو,ل ����ط�  �نو )2(،,ل ��ط� �� ���ر�� إ������9�9 ا��1ددة د��ور��
�ر���ن �. ا����دة �� إ�داد ������. و ،ا���ر�;�� ���ر�� ا�وظ��� ا���ر�;�� �,ل ���دة 

ه ,�� ���رس وظ���. ا�ر����D ��$ ��ل ا�1,و�� ط��� ���وا�د ،ا����ون و ا��9و�ت ���
  .وا'�راءات ا��1ددة �� ا�د��ور 

  
�ن ��P ر=�س ا����ور��  ��1996ول ھذا ���ر4م �ن ا��را� ا�ذي �ر�. د��ور   

ا�ر=���� وھ�  )3(،طر�ق ا'وا�ر �ر� �ن�9#��1 ا����ر,� �� ا���ر� �ن �#ل ا�
و�������ل ��P ا���ط� ا�����ذ�� 9#��1ت ھ���  ،1989ا�9#��1 ا��� ���$ ���� د��ور 

إ" �� 1دود �� �9ت ���.  ،����ر�� ا�وظ��� ا�����ذ�� دون �د�ل �ن ا���ط� ا���ر�;��
  .ا��9وص ا�د��ور�� 

  
��دف إ�$ إ���د �;�ون ور���D  ،أو�د ��,���ز��ت ��طورة �و�� �� 1996�د��ور    

ا��دف ���� �د�� ا���1�9 ا�;��� ���T و ���1ق ا)����م ��ن  ،����د�� ��ن ا���ط��ن
و �;�ل ��$  ،ا���ط�ت � ا���1ظ ��$ �9و��9 و إ���#��� ,ل وا1دة ���� دون إ�راف

�;�ون ��ن أي أ�. أو�د �ظ�م �وزان و ،� دون ا�و9ول إ�$ در�� ا)�د��جا���ر�ب �����
��1ث " ��,ن 'ي ��ط� آداء ������ إ" إذا �;�و�ت � ا���ط� ا'�رى  ،ا���ط�ت ا�������
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إ������ إ" إذا و�-����ر أن ا��;�ون ������ " �,ون ����  ،وذ�ك ��'�ذ ���دأ ا����7ر ا�����دل،
 أ1دھ�� ا'�رى  ،,��ت ا�;#D $�� ������ �Dدم ا����واة��� #�.  

  
  �ظ�ھر ���Gر ا��!ط� ا�����ذ�� �!- ا��!ط� ا�� ر���� :ب ا�����ا��ط!

  ���ھ�� ا��!ط� ا�����ذ�� =� ا���!�� ا�� ر����  -/أ
  :�ن %Cل ر+�س ا�(��ور��  �

�رع �ن طر�ق ا'وا�ر �� ���1 �8ور ا����س ا��;�� ا�وط�� و��ن دور�� ا��ر���ن  -�
  .و �� ا��1"ت ا)����7=�� 

  .ھدات وا)�����Dت ا�دو��� ا���;��� �����م ������1ف و�1دود ا�دو�� ��9دق ��$ ا��;� -
�ر=�س ا����ور�� ا�1ق �� د�وة ا��ر���ن ��O;��د �8ر���. �� دورات �4ر ��د�� أو  -

  .إ����7=�� 
  

  . �1996ن د��ور  138ا���دة -01
�� ا-02D��� ������� ا��ر���ن ��$ ھذا ����ون ا�;�وي ا��1دد ��;#�D ��ن 4ر��� أ,د ا�وز�ر ا��,�ف ���;#�Dت �

إن ھذا ا����ون ��دف إ�$ ���ن ا���ر ا�����م ��ن ا���=��ن ا���ر�;�� وا�����ذ�� " ��و�.  ،ا��ر���ن و ا�1,و��
ا��ر�دة " ا���9وص ���. �� ا�د��ور  ،ا����ھ���ن �� إ�داد ا��وا��ن و ذ�ك �� إط�ر إ�1رام ��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت،

  .03ص  12/12/1998ا��ؤر�� ��  ����107 ��داو"ت ا����س ا��;�� ا�وط�� رDم ا�ر
  .�ن ا�د��ور  124 ا���دة-03

�ر=�س ا����ور�� ا����درة ��;د�ل ا�د��ور و إ9داره �;د ا��وا��� ���. ط��� '1,�م  -
  .�ن ا�د��ور  178 -174ا��واد 

- ��165وري و إ�ط�ره ��� ا��واد ا��;�ھدات ��$ ا����س ا�د�. 1ق إ���1 ا��وا��ن و -
169.  

�. 1ق إ9دار ���ر� أو Dوا��ن ا������ ��وا�ر ,�� أ�د��� ا�1,و�� ��د�� " ��9دق  -
  .�و�� �ن ��ر�N إ�دا��� �دى ا��ر���ن �����75 ا��ر���ن �#ل أ�ل أ�9Dه 

 ا��وا��ن وإ9دارھ� �;د ��9د�D 4ر��� ا��ر���ن ����� ��1ث �D9�9. �1ق �و��  "
�,ون ���ذة أو ��ر�� ا���;ول إ" إذا أ���ھ� و أ9درھ� �� ا��ر�دة ا�ر���� ط��� '1,�م 

  )1.(�ن ا�د��ور 126ا���دة 
  

  :�ن %Cل ر+�س ا�0)و��  �
��P�9 ��1و��ت ا�د��ور وا��وا��ن ا���ر�� ا���;ول ���ص أ��� إ�$ أن ا�ر=�س ا�����ذي  

�;ض ���ق ا���ط� ا�����ذ�� ��دا��� ���ھم ھو ا��;�� �����ز ا�1,و�� أو ,�� ����. ا�
ا�Eر �� ����� �ن ا��وا��ن و��ورة ا����ر ا���ر�;� �و�. ��م وذ�ك �ن �#ل ا�;د�د �ن 

 ��Eا ��ت ا�د��ور�� وا����و��� ا��� ��,ن إ������ ���Eا:  
دون 1ق ا����درة ����وا��ن ��$ 4رار ا�1ق ا��,رس '���ء ا����س ا��;�� ا�وط��  -

  أ���ء ���س ا'�� 
�واب ا����س ا��;�� ا�وط�� و���س ( 1ق ط�ب إ����ع ا����� ا�����و�� ا'���ء -

  ��د 1دوث ا��#ف ��ن ا�8ر���ن 1ول ��روع ��Dون أو إ�Dراح ��Dون )ا'�� 
�� �;ض ا��وا�� ذات أو1ق ط�ب ��د ����ت �ر������ �ر�� أو ����8 -D���   ا�ط��

  )2(.ا���ص
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���م �� و� �دول ا'���ل ���ر���ن �1ب �را��ب ا)��;��ل أو ا'و�و�� ا��� 1ق ا)
  �راھ� و�1ددھ� ا�1,و�� 

1ق ط�ب ا��9و�ت �����7 �ن ا����س ا��;�� ا�وط�� ������� �رض ���ن ا������  -
  ا�;��� 

1ق �1ور أ��8ل ا�����ت ا�;��� ���ر���ن وأ��8ل ����. ا�دا=�� و,ذا أ��8ل ا�����  -
ا�����و�� ا'���ء � إ�داء اEراء وا��واDف ا��رور�� و إ�Dراح ا��;د�#ت ا��� �راھ� 

   02-  99و�4رھ� �ن ا����ون ا�;�وي  27- 28- ������92 ط��� '1,�م ا�د��ور وا��واد 
  
  

  .175ص  ا����ق،ا��ر�  ا��ور،ا�د,�ور ���� ��د -01
  .37 ص ،ا������ �����  ،ا'���ذ �و�$ �ودھ�ن -02

  
  
  
  
1ق �1ب ��روع أي ��Dون ��درت �. ا�1,و�� �� أي وDت �Dل أن ��9دق ���.  -

  )1( ا����س ا��;�� ا�وط��
  
  0ق ا�0ل )[��� �ن آ���ت E$ط ا��وازن $�ن ا��!ط� ا�����ذ�� وا��!ط� ا�� ر���� -/ب

  :ا���ر�ف $0ق ا�0ل  �
���ف ا�د����ر �� �1د�د ھذا و� ،�ن 1ق ا��ر���ن أن ���$ ��$ �Dد ا���1ة إ�$ أ�ل �;�وم  

و �8ض ا��ظر �ن  ،ا'�ل ��ن �ن ��;�. طو�# و�ن ����. �9Dرا و�ن �����1. ��و�ط�
 ،ھذا ا)��#ف ��� �دة ��$ أي �1ل �,���� ا�د��ور ���ر���ن ,� ��1$ ���� ��1ة ط��;��

 و� ذ�ك �-ن ،���رس ���� �� ��ء �. ا�د��ور �ن ��ط�ت و�� ��1. �ن إ���9�9ت
�م �رد أن ���� ا���ط�  ،ا��ظ�م ا��ر����� و�� ��وم ���. �ن ���1ق ا��وازن ��ن ا���ط�ت

�,�ن 1ق ا�1ل �رورة  ،ا���ر�;�� ��" ��ن �;�ش �� أ�ن دا=م ��دد �4رھ� و " ��دد
 ،أ����� �د�����,�� ھذا ا��ظ�م و �����9 ��1,و�� �ن ر��� ا���طرة ا��ط��� ���ر���ن �����

���9ود �1ق ا�1ل �ن ھذا ا���ط�ق �� ,و�. و���� ����Oء ا�����ر ���ر���ن �Dل و ���دى ا
  )2(.�1ول ا��و�د ا����و�� ا�ط��;� ا��1دد )����ء و,���. �ن ا��;ب

 

و�;رف أ���  ��$ ا�. ���رة �ن آ��� د��ور�� ا�8رض ���� و� 1د ���=� ���ط�ت   
و ا�����7 ���;ب �Dل إ��8راق أو إ�����ذ ��د��� أ ،ا���=� ا���ر�;�� " ���� ا������� ���� 

'���ب �و�و��� و��ررات ����� ������ ا���1�9 ا�;��� ،ا��ر������ ا��1ددة �� ا�د��ور 
 ��T� .)3(  

  
  :أھ��� 0ق ا�0ل  �

إن �1ق ا�1ل أھ��� ,��رة �� ����� ا��وازن ا������ ��ن ا���ط� ا�����ذ�� وا���ط�   
��و  ،�ء �د�.����ط� ا���ط� ا�����ذ�� 1ل ا����س ا���ر�;� �Dل إ�� �������ه ،ا���ر�;��



 
 

77 

�����وء إ��. ��7ل �رورة  ،أو ا��وازي ���) ا�1,و��� (ا�1ق ا�����ل ����ؤو��� ا�وزار�� 
��د ���� إ��. ا���ط� ا�����ذ�� �و�ود �زاع أو �#ف ��ن ا���ط�  ،������� ا�P��9 ا�;�م

�;�رض ھذا ا�1ق � �ظ�م  مور4 ،ا�����ذ�� �ن ��� أ�رى ا���ر�;�� �ن ��� وا���ط�
  �وا���  ��   ا�����ذ�� إ���#ل ا���ط�   ����1ق  Dو�� �9ل ا���ط�ت إ" أ�. ��7ل ����1 

  
  

  .37 ص ،ا������ �����  ،ا'���ذ �و�$ �ودھ�ن  -01
ص ،  2004 ط�;� ، دار ا����� ا�;ر��� ،ر�� 1ل ا��ر���ن �� ا'�ظ�� ا�د��ور�� ا���� ،ا�د,�ور �#ء ��د ا���;�ل -02
02.  
  .38 ص ،ا������ �����  ،ا'���ذ �و�$ �ودھ�ن  -03

  
  

�رة  ،ا���ط� ا���ر�;����� �D#� ���1 1دوث �#ف ������ ����1ق ��ب ;�و ��1,�م ا�
  )1( .���. و ��ن ����7.

  
  :��ظ�م 0ق ا�0ل =� ا�د��ور ا�(زا+ري  �

ق ا�1ل ا�ذي �رد ��$ ا����س ا��;�� ا�وط�� دون ���س إ�$ 1 �1996;رض د��ور   
��)ن �ر+�س ا�(��ور�� أن ��رر 0ل :"  129وذ�ك �ن �#ل أ1,�م ا���دة ،ا'�� 

ا��(!س ا� �$� ا�وط�� أو إ(راء إ��%�$�ت � ر���� 9$ل أوا��� $�د إ�� �رة ر+�س 
   ..."ا��(!س ا� �$� ا�وط�� و ر+�س �(!س ا��1 و ر+�س ا�0)و�� 

�ن ا�د��ور أ��رت 9را�1 إ�$ 1ق ر=�س ا����ور�� �� و�  129و���. �-ن ا���دة 
�� ا�1ل ا��� �ن �#ل آ� ،�Dل �1ول أ���� )ا����س ا��;�� ا�وط�� ( 1د �;�دة ا��ر���ن
  .�,��� إ��ه ا�د��ور

  
   ��;�و�رد ا�1ل ,�� أ�ر�� ����� ��$ ا�8ر�� ا����$ ���ر���ن ����7 �� ا����س ا�
و�;ل ھذا ا��و�. ا�ذي ����ه ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري ,�ن  ،وط�� دون ���س ا'��ا�

��ذ �. ا�;د�د �ن ا�دول � �� ��,���ر�� ��'��س إ�$ ���ن د��و�� ا�8ر�� ا�����7 ��$ 
إذ أن ا�دول ا��� �;�رف �1ق ا�1ل ��8ر���ن �;� �د ��Dل إذ ��در ب  ،ذات �ظ�م ا�8ر���ن

ھذا ) 2(��� �� �,ون �� ظل �روط ��;ل �ن ����� ا�1ل ������1 ��ر���و�4 ،���1 ��ط 19
���9 ���;�ق ����  ،دون أن ���$ ا�;وا�ل ا������� ا��� أ7رت دون �ك �� ھذا ا����ر

��;� �ذ�ك و ،�����ر�� ا�9;�� ا��� ������ ا��زا=ر �;د أول ��1و�� )�راء إ������ت �;دد��
ا)���رار�� و�;دم ا������� ��1ل �;��ر ����� ����Oرار  ،ھدد إ���رار ا��#د و أ����

  )3(. ���ؤ���ت ا�د��ور�� 
  
 ،ھذا وDد �ظم ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري ����� 1ل ا��ر���ن ��,ل د�Dق �� ا�د��ور  

و1دد ا���ص ا�ذي ��,�.  ،و �م ��ر,�� �1ل ��و�ل �ل دDق ا��1"ت ا��� ��م ��وة ا�د��ور
�ن ا�د��ور �و�ت �ر=�س ا����ور�� ���ر��  129و �ن ھ�� �-ن ا���دة  ،قا����م ��ذا ا�1

 �� أي ز�ن �ر�د و�ق ��د�ره �������ت ا������� ا��� ،1ق 1ل ا��ر���ن ���9 إراد��
  ��  ھو    ا'���ب  �ن ھ��ك  أن  ,��   )4( ،ا����ر  ھذا  ��7ل  ��رض ���. ا���وء
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���� " '�ظ�� ا������� ا�ر=���� ا ،ا�د,�ور ����� ,��ل ����� -01��ة ا��;�رف ، " �ط������� . �طورھ� . ��ط�;�  ،��
  .182ص  ،2002

 ا���,���را��� �� ا�;��م و�,��� ا���ر�� ا��زا=ر�� ���� -  ا�د,�ور ���ن �ر�ط-02D31 ص – وا   
�دا��� أ��م ا�����$ ا�وط��  -  ل ا�1,و���ظ�م ا�8ر���ن �� ا��ر���ن ��ن ا�د���راط�� و���7 – ا�د,�ور ��1د �و��ط�ن-03

ا'ول ا��زء  –وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  –1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� ا����ر�� 
  77-76ص 
ن ا'D ����4د ��د ر=�س ا����ور�� ���. ���را �ن ا�����1 ا������� ��$ 1ل ا��ر���ن ,�ن �,ون �����. ������ � -04

 ،���Mohamed Brahimi –p62، cit �د�;. إ�$ 1ل ا����س ا�ذي " �;�ر �ن إ���ھ��. ��ذا ا�9دد إر�  ا��ر������ 
op  

ا����س ا��;�� ( 1د ذا�.  و ا���9ود ھ�� ا������� ا��� ���Dش ���� ا��ر���ن د��وري �� 
ھذه ا'��رة �ن ا������  ��ل ا�1,و�� إ7ر ا����ن ا���وي ا�ذي ��د�. أ���.) ا�وط�� 

 �دم �وا��� ھذا ا����س ��$ "=�1 ا���7 ا��� �ط���� ر=�س ا�1,و�� ��. ،ا�;��� ��دو���، 
��. �� ھذه ا����1 ��,ن �ر=�س ا����ور�� أن ����  )1(�ن ا�د��ور �184ث �Dت ا���دة �

. ��,ن �ر=�س �ن ا�د��ور ا��� ��ص ��$ أ� �D129ل �Dول ا)������ إ�$ أ1,�م ا���دة 
 ،أو إ�راء إ������ت ��ر�;�� �Dل أوا���،ا����ور�� أن ��رر 1ل ا����س ا��;�� ا�وط�� 

و��ري ،�;د إ����رة ر=�س ا����س ا��;�� ا�وط�� ور=�س ���س ا'�� ور=�س ا�1,و�� 
و���. �-�. وإن ,�ن ا�د��ور  ،ھذه ا)������ت �� ,��� ا�����1ن �� أ�ل أ�9Dه 7#�7 أ��ر

1دد �1"ت ���ر�� 9#��1 ا�1ل ا)رادي �����س ا��;�� ا�وط�� �ن �Dل ر=�س  Dد
�-�. و �������ل و� ���1 أ�رى �,ون ���� ا����س ا��;�� ا�وط�� �� 1,م  ،ا����ور��

�ن ا�د��ور وذ�ك �� �1ل ر�ض  82و  81 ا���1ل و�و�� وھذا �� ��رت ��. ا���د��ن
 ،�ن ا�د��ور 82و�� ر��� ������� ط��� ��ص ا���دة ا����س ا��;�� ا�وط�� �ر���X ا�1,

وھ�� ��ب ا��ذ,�ر ��ن ا�1,و�� ا���=�� ����ر �� ����ر ا��ؤون ا�;�د�� إ�$ ���4 إ����ب 
  )2( .ا����س ا��;�� ا�وط�� �� ا�ل أ�9Dه 7#�7 أ��ر

  
  :ا���ود ا�د��ور�� ا�واردة �!- 0ل ا�$ر���ن  �

أي ا����س ا��;�� ا�وط�� دون ( و�$ �ن ا��ر���ن أن ا�1ل " ���ل إ" ا�8ر�� ا' -
  و ھذا ��و�ب �9وص 9ر��1 ووا��1 �� ا�د��ور ) ���س ا'�� 

ا����س ا��;�� ( أن ا�1ل " ��م إ" �;د إ����رة رؤ��ء ا��ؤ���ت ا�د��ور�� ا��;���  -
�د��ور�� وإن ,��ت آرا=�م ا)����ر�� �ن ا�����1 ا) وا�1,و��  –���س ا'��  –ا�وط�� 

  .�4ر ��ز�� 
 .أن ��� ا�1ل إ�راء إ������ت ��ر�;�� ����� �� أ�ل أ�9Dه 7#�7 أ��ر  -

  أن ا�1ل " �� إ" ��;���� إ�,���� أو �1ل أز�� Dد �1دث ��ن ا�1,و�� و ا��ر���ن -
  
  

  ��� ا����� ��دم ا�0)و�� ��و�� إ�- ا��(!س ا� �$� ا�وط�� $���� �ن ا���: �ن ا�د��ور 84 ا���دة-01
  ���ب $��ن ا������ ا����� ���9 � ���ل ا�0)و�� 

 �0+C$ � 9��ن أن �%��م ا��(��  
-135)�� ��)ن أن ��ر�ب �!- ھذه ا����9 � إ�داع �!��س ا�ر�9$� ��وم $& ا��(!س ا� �$� ا�وط�� ط$�� 01)�م ا��واد 

  أد��ه  136-137
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�;و��� $����� =� ���0 �دم ا��وا=�� �!- L+�0 ا���� ��دم  �ر+�س ا�0)و�� أن �ط!ب �ن ا��(!س ا� �$� ا�وط��
  ر+�س ا�0)و�� إ������ 0)و��& 

  ...أد��ه 129=� ھذه ا����0 ��)ن �ر+�س ا�(��ور�� أن �!(� 9$ل 9$ول ا������� إ�- أ0)�م ا���دة 
 " ....  

 ا�$ر���] ا���روض �!�& ��دم ر+�س =� ���0 �دم �وا=�� ا��(!س ا� �$� ا�وط�� �!-:" �ن ا�د��ور  81ا���دة -02
  ا�0)و�� إ������& 0)و��& �ر+�س ا�(��ور�� 

  ."�����  ���ن ر+�س ا�(��ور�� �ن (د�د ر+�س 0)و�� �0ب ا�)����ت
  إذا �م �0;ل ا�0)و�� �ن (د�د �وا=�� ا��(!س ا� �$� ا�وط�� ��0ل و(و$�  :"82ا���دة -

��د�� إ�- >��� إ��%�ب ا��(!س ا� �$� ا�وط�� وذ�ك =� أ(ل أ9;�ه ���C ����ر ا�0)و�� ا���+�� =� ����ر ا� ؤون ا�
  ."أ �ر 

���� ا����س �-���رار ا�دو�� و��ر �ؤ������ ) ا����س ا��;�� ا�وط�� ( ��,ون �ن 
�9و�9 إذا ����� ھ�� أن ر=�س ا����ور�� ھو ���1 ا�د��ور و���د و1دة ا'�� ،

ا���ھر ��$ إ���رار ھذه ا'��رة و�1ن و ،� ا�دو��و���رس ا���ط� ا���ظ���� ا������ �
  )1( .��ر و��ل ��ط����

  

  �ظ�ھر ���Gر ا��!ط� ا�� ر���� �!- ا��!ط� ا�����ذ��: ا��ط!ب ا����ث
��� أ��� إ��;ر��� �� ا��ط�ب ا����ف ا�و��=ل ا��� ���,�� ا���ط� ا�����ذ�� �� �وا���   

�#�د �ن ا��ول ) س ا����ور�� ور=�س ا�1,و�� ر=�( ،ا���ط� ا���ر�;�� �ن �#ل Dط����
أن ا���ط� ا���ر�;�� ھ� ا'�رى ���ك �� �وا��� ا���ط� ا�����ذ�� �ددا �ن ا'دوات 

  ���ھ� ھذه ا���Eت ؟ و ,�ف ��م ا����7ر ��� ؟ ،ا����و��� وا�د��ور�� ا��� �ؤ7ر ��� �����
  
$ ���� �,رة ا�ر���D ا��ر������ إ� 1996إ��. ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري �� د��ور   

ا����س ا��;�� ا�وط�� (  ،��$ أ���ل ا�1,و�� ا���ؤو�� ������ " ���=�� أ��م ا��ر���ن
 و����م،�و�9. أ,7ر ��ھ�# �� ���ل ا�ر���D ��$ ��ل ا�1,و�� ) دون ���س ا'�� 

��ط���� ا�����ذ�� �.  
  
  :ا��G;�ل ا���ر�%� �!ر�9$� ا�$ر������  -/أ

�-ذا ,�ن ھذا  ،ظ�ور ا�ر���D ا��ر������ �ر��ط �-,���ل ا���وذج ا�د���راط� ا�1د�ث إن  
ا'��ر �ر��ط �����ر�N ا��ر�ط��� 'ن ا�ر���D ا��ر������ ھ� ا'�رى و���7 ا�;#�D ��ذا 

Nو��. ا��وم ا����=� إ�$  ،ا���ر��� وھ,ذا �-ن ���س ا�;�وم �� �ر�ط���� ,�ن ����
�ن ا���ك "��طJ و��ن  ،�ق ا���. ��$ ا�ر�ط ��ن ا����دة ا)����ز�� ا���=���1ث إ� ،ا�وزراء�

�ة طر��� ا��وم ا����=� أ��م ا��ر���ن  ،�دا�� ا���ؤو��� ا�وزار�� أ��م ��� �4ر ا���ك���
�ول �ط��ق ����ؤو��� ا����=�� وأ��س ��� ��ك ا�طر��� ا��� �و9ل ا)����ز ��� إ�$ ��ل ,

�ن أ���ل ا���ط� ا�����ذ�� �ن ا���ك ا��8ر ��ؤول إ�$ �����ر�.  أو ��دأ ا���ؤو��� 
  .ا�وزراء 

  
و ��,�ل ���س ا��وردات  ،��د ,�ن ا��وم ا����=� ���P ����س ا�;�وم إ���م ا�وزراء ���=��  

7م �و� إ�راء ا)���م ا����=� �;د ذ�ك ����ل  )2(،�و�9. ھ�=� ��Dء ���� ���1,���م
  ظ�ور    �وادر  ��$ �#1ظ�.  ��,ن ا���ء��س  ،�;�ل ا�وزراء ا��وا�ب ا�������
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  .39 ص ،ا������ �����  ،ا'���ذ �و�$ �ودھ�ن  -01
ط�;�  ،���م ا�,�ب  ،ا�ر���D ا������� ��$ أ���ل ا���ط� ا�����ذ�� �� ا��ظ�م ا��ر�����  ،إ���ب ز,� �#م  ا�د,�ور-02

  .05ص  – 1983

  
  

1وا��  18��د إ��ذت ط��;� ���=�� � ����� ا��رن  ،�وزراء �� �ر���ا������� � ا���ؤو���
�و��. ا)���م ا����=� إ�$ وز�ر ا���ر���  ،��د�� �1ول أ1د ا��ر������ن أ�ذاك ،1792
و���. ���P ���  )1(،�,��ت ����� ھذا ا)���م إ���;�د وز�ر ا���ر��� �ن ا�وزارة ،����1

 ،إ�$ ظ�ور �,رة ا�ر���D ا��ر������ �� 9ور��� ا�����1 ب ا�����ر ا�ذي أدى��ق أن ا���
��;�$ أ��م ��دا�وا ھم ا��,���ن �����ر �ؤون  ،ھو �رض ر���D ������ ��$ ��ل ا�وزراء

��ن ا�ط��;� أن ���;وا �ر���D ������  ،ا�دو�� �-����رھم ا����ذ�ن ������� ا�;��� ��1,و��
�ط� ر���D ������ ��$ ا���ط� ا�����ذ�� ��دام ا��ر���ن � ،�ن طرف ������ ا��;ب

  .������1 و�راDب �9ر����� وأ������ وDرارا��� 
  
  .���- ا�ر�9$� ا�$ر������ �!- أ���ل ا�0)و��  -/أ

ھ� ا�ر���D ا�����99 ا��� ��ط� ��� ا���=�ت ا��ر������ ا�����9 د��ورا ��$ أ���ل   
 ،ا�و��=ل ا�ر����D ا���ررة �� ا�د��ور�وا�ط�  ،ا���ط� ا�����ذ�� 1,و�� وإدارة ����

و �� 1دود ا��روط وا)�راءات ا�د��ور��  ،��و�� –وا���ظم ��و�ب Dوا��ن أ����� 
و ذ�ك �����1 ا��P��9 ا�;��� وا��1و�� ������  ،وا����و��� ا���ررة وا���ر�� ا���;ول

�ھر وا�دو�� و�1وق و1ر��ت ا)���ن وا��واطن �ن ,��� أ���ب و���طر و�ظ
و��و��P ���وم و�;�$ ا�ر���D ا��ر������  )2(.ا���روDراط�� و ا����د ا������ و ا)داري

  .أ,7ر ��ب �1د�د و�,��ف ط��;��� ا����و��� وا�د��ور�� 
  

 :ا�ط$��� ا�د��ور�� وا����و��� �!ر�9$� ا�$ر������  �

�� �ط�ق  ،�� ا��ر������ا�����ء �� ا����ون ا�;�م وا�;�وم ا������ ط��;� ����� ا�ر��D,�ف   
��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت ا�ذي �1,م و��ظم ���ر�� ���دة و ��ط� ا�دو�� ا�وط��� �� ا��ظم 

�و�و��� و����� ر���D �ر������ ������ ��و�� و�,���  ،ا�8ر��� –ا������� ا����را��� 
 ،ھ� ا��ر���نأي أ��� ر���D ���ر��� �ؤ���ت وھ�=�ت د��ور�� ���د�� و ������ ،ووظ���� 

 ،��$ أ��س أ1,�م د��ور�� �1دد ��ط�ت وو��=ل ھذه ا�ر���D ��$ أ���ل ا�1,و��
و ،�-����رھ� ھ� ا'�رى �ؤ��� د��ور�� ��رف و��ود أ���ل ا)دارة ا�;��� �� ا�دو�� 

,�� أن ھذه  ،���1ل ا���ؤو��� ا������� ���� �����طق وا��رورة ا�د��ور�� وا�������
  .��دف �1ر�ك و إ�;��د ا���ؤو��� ا������� ��1,و�� ا�رD ���Dد ��

  
  
  

  .07ص –ا��ر� ا����ق  –إ���ب ز,� �#م  ا�د,�ور -01
����� ����� ا��,ر  –�,��� آ���ت ا'�=�� ا���و�� وا�,����� �� ����� ا�ر���D ا��ر������  –ا�د,�ور ���ر �وا�دي -02

   .114 -113 ص -���2006  - 13 ا�;دد – ا��ر�����



 
 

81 

  
  
  
أ��� ��ط�ق �ن ا������ت  ،,�� ���د ھذه ا�ط��;� ا�د��ور�� ا������� ��ر���D ا��ر������  

ا�;��� و ا��را�X ا�1,و��� ا��� �9وت و ��9دق ����� ا��ر���ن ,�;��ر ��ر���D ا��ر������ 
�1ث �1رص ھذه ا�ر���D ��$ �دى �ط���� ا'���ل وا'��ط� ا��� ��وم ��� ا�1,و�� ،

 ھذه ا������ت وا��را�X و��$ �1ن �ط��ق ا��9وص ا���ر�;��  ،دارة ا�;���وا)�
و "���� ����  ��ك ا���;��� �����زا��� و���ر� ا������ ا)�9�Dد�� ،ا���9دق ����� 

  )1(.وا)������� 
  
   1996آ���ت وظوا$ط ا�ر�9$� ا�$ر������ �!- أ���ل ا�0)و�� =� د��ور  -/ب

  :و�� أ��م ا��(!س ا� �$� ا�وط�����9 � $ر���] ا�0) �
  :" �ن ا�د��ور ��$ 9�80ت ا���دة   
��دم ر+�س ا�0)و�� $ر���(& إ�- ا��(!س ا� �$� ا�وط�� �!�وا=�� �!�& �(ري   

����  .ا��(!س ا� �$� ا�وط�� ��ذا ا�Kرض ���9 � 
  . ��)ن �ر+�س ا�0)و�� أن �)�ف $ر���(& �!- Eوء ھذه ا����9 �  
  0)و�� �ر�E 0ول $ر���(& ��(!س ا��1 ��دم ر+�س ا�  
   �0+L ن ��(!س ا��1 أن �;در(��"  

    ��;���ص ھذه ا���دة ��$ أن ��دم ر=�س ا�1,و�� �ر���X 1,و��. أ��م ا����س ا�
وذ�ك �Dل أن ��رع �� ا�;�ل و��ري ا����س ا��;�� ا�وط�� ��ذا ،ا�وط�� ���وا��� ���. 

�� ���� ����ول ���D��� �9د�� أو ا������� أو  ا�8رض�D(ا��وا�ب وا���1ور ا
�� ��$ �ر���X ا�1,و�� �ر��. و �ط�  ،ا)������� أو ا���7���Dو��$ ,ل ��9ب ا����
و �1ق ��واب ا����س ا��;�� ا�وط�� أن ���ر1وا أي �;د�#ت  ،����� وو��=ل ����ذھ�

Xروھ� �رور�� 1ول ھذا ا��ر����، ��ذ ھذه ا)�Dرا�1ت �;�ن و ��وز �ر=�س ا�1,و�� أن �
,�� ��وز �. أن " ���ذ ��� و��� ا��واب ،و �,�ف �ر���X 1,و��. ��$ �و=��  ،ا)����ر

  )2.(��19 و��� �ظره 
  

�� ��وم ا����س ا��;�� ا�وط�� ����9و�ت ��$ �ر���X ا�1,و��    Dد إ����م ا����;�
ا�وط�� ��$ ا��ر���X  و �� ���1 �دم �وا��� ا����س ا��;�� ،����وا��� أو ا�ر�ض

ا��;روض ���. ��دم ر=�س ا�1,و�� إ������ 1,و��. �ر=�س ا����ور�� و�ذ�ك �����X أن 
�� �ر���X ا�1,و�� ھ� و���� �ن و��=ل ا�ر���D ا'و��� D���، ر�;�� ���ر����  ا���ط� ا��

  
  

  .115ص –ا������ �����  - ا�د,�ور ���ر �وا�دي-01
�دا��� أ��م ا��دوة  – �D#�1996 ا���ط� ا���ر�;�� �����ط� ا�����ذ�� �� ظل د��ور  – ا'���ذ إ�راھ�م �و�02-��1

  .63ص 2000 أ,�و�ر 24-23 �و�� –ا�وط��� 1ول ا�;#�D ��ن ا�1,و�� وا��ر���ن 
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و أن ���ء ا�1,و�� إ��داءا وإ����ءا �رھو�� ��وا��� ا����س  ،��$ أ���ل ا���ط� ا�����ذ��
  .��$ �ر������  ا��;�� ا�وط��

  
�ن ر=�س  80��د �9ت ا���دة  ،أ�� ���� ��;�ق �ر���D ���س ا'�� �����ط ا�1,و��  �

��  ،ا�1,و�� ��دم �ر�� �ن �ر���X 1,و��. ����س ا'��Dو��,ن ���ذ ا����س �;د ا����
�ء إ" أن �د�ل ا�8ر�� ا�����7 "�ؤ7ر ��$ �� ،أن �9در "=�1 ������ �#1ظ��. وإ�Dرا��1.

  )1(. ا�1,و�� أو ذھ����
  

  :$�ــ�ن ا���ــ��� ا��ــ��� �!0)ــو�� �
أن ��وم �ن �1ن إ�$ آ�ر  ،�ن ا�ط��;� أ�. ��د�� ��9دق ا��ر���ن ��$ �ر���X ا�1,و��  

Xھذا ا��ر��� ��Dا�د��ور ا��زا=ري ���ر���ن 9#��1 ا����م ��ذه  )2( ،��را P�� دDو
وھذا  ،ن ��دم ��و�� ����� �ن ا������ ا�;��� ��1,و����د�� أ��ر ا�1,و�� ��$ أ ،ا�����

و  02-�99ن ا����ون  65و��ءت �ذ�ك ا���دة  ، �1996ن د��ور  9���80ت ���. ا���دة 
�ؤدى ھذا ا���دأ ا�د��وري ����ص �� إ�1ط� ا�1,و�� ا����س ا��;�� ا�وط�� ���� ��� 

 ،�م ���ذ إ��ر���� ��9وص ��و إ�راز ا�9;و��ت ا���  ،��1ق و�� ھو �� طور ا��ط��ق
  )3(.و����ن اE��ق ا��������� ا��� ��وي ا���وض ��� ��$ ا'�د�ن ا��ر�ب وا��;�د 

  
    ���� ��D��� P��� إ" أن ھذا ا�;رض ا�ذي ��د�. ا�1,و�� 1ول ������� ا�;��� ���

  .��,ن أن ����م إ��  �#=�1 أو إ�داع ����س ر���D �د ا�1,و�� 
      
• +C�0ا� :  

�� ���ن ا������ ا�;��� ��,ن أن ����م ����9و�ت ��$ "=�1  D��� وا�#=�1 ��,ن أن  ،إن
�1ث إ��رط  ،وھ� ���ط� �� �روط ��د���� ����9د�D �����،�,ون �� P��9 ا�1,و�� 

 �ن Dا�وط�� أن �و ��;�و �ودع �دى �,�ب  )4(��=��  20ا��ظ�م ا�دا��� �����س ا�
 ا���=ب ا�وا1د ��$ أ,7ر �ن إ�Dراح "=�����1 أ�. " ،ا����سDرض  ،��,ن أن �و;� ��,

و���. �-�. و ���9د�D ،إ�Dرا�1ت ا��وا=P ���9و�ت �� ���1 �;ددھ� �1ب ��ر�N إ�دا��� 
  )5(.ا����س ا��;�� ا�وط�� ��$ إ1دى ا��وا=P�9� ����4'�� P ا��وا=P ا'�رى ���8ة 

  
  

  . 63ص  ،دا��� ����� ا��،ا'���ذ إ�راھ�م �و���1  -01
02-Bachir chaoueche yelles ، La rationalisation du contrôle parlementaire en algerie ، thèse de 
doctorat d’etat، univ ، oran ،p 151. 

03- imo]N هللا Q^w،يMا�¦cGا ZrK�lGم اKg[Gا Zh i§blGا O�g[S تK�G132 ص  ، آ.  
  . ا��� �����س ا��;�� ا�وط���ن ا��ظ�م ا�د 112ا���دة -04
  .77.ص ،ا��دا��� �����  ،ا'���ذ إ�راھ�م �و���1  -05
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 ��'و�$ ��,��� أن ��� 9و��� و�;�ر ،و ا�#=�1 ھ� و���� �� �د ا��;�ر�� وا'����4  
 P=ك ر��� ا���9ب ا����و�� )�داع ����س  '��� "،�ن �دم ر��ھ� �ن طر�ق ھذه ا��وا���

أ�� ا'����4 �;�دة �� ��وم �-�داع �وا=P ���دة  ،ذي �ر�ب ��ؤو��� ا�1,و��ا�ر���D ا�
��� ،و�ن ھ�� ���� �9و�ت ا'����4 ��$ "=�1 ا�����د  ،���;�ر�� ���ل ����د ا�1,و��

إ" أن ھذه ا��وا=P ھ� و��=ل ھ��� �� �د ا��;�ر�� �����3  ،��طل ,ل ا��وا=P ا'�رى
���4����� ,ذ�ك ��$ ا����=ص وذ�ك �� ظل إ�1رام ا�;�ل ا��ر����� و ��� ،ا�1,و�� ��$ �

أ�� إذا ,�ن �دد ا��واب �ر��;� �� ا��9و�ت ��$ "=�1 ���دة  ،�ن طرف ا���ط� ا�����ذ��
  )1(. ��1,و�� ��د ���� إ�$ ط�ب ا��9و�ت �����7

  
  :�!��س ا�ر�$�9 •

�وم �!��س ا�ر�$�9- 01��:  
 ،�ر���D ��7. �7ل ���D ا�د����ر ا����ر�� ا'�رى�م �;رف ا�د��ور ا��زا=ري ����س ا  
����   Houriouو   Gicquelإ9�Dر ��$ �و��P إ�راءا�. و ���=�. �;ر��� ا'���ذان  و�

إذ ��زا�ت ���ك ��7 ا���;�� و �,ون ����درة �ن  ،و���� د��ور�� ��را��D ا�1,و��:" 
وھ� �ذ�ك و���� ھ�و��� �د  ،�,س طرح ا���7 ا�ذي �,ون ����درة �ن ا�1,و��،ا��واب 

,�� �ر�. ا'���ذان أ�1د "  ،ا�1,و�� ���. ,�7را ا)�راء ا��د�م ا����7ل �� ا)���واب
وا�� و�و,را إدر�س ��$ أ�. آداة د��ور�� ���P ��1ر�ك ��ؤو��� ا�1,و�� ��د ����ذ 

��� 'ول �رة وDد ظ�ر ����س ا�رD"  .و��,ن أن �ؤدي إ�$ إ���ط�� ،�ر������ أ��م ا��ر���ن
����� �9O#�1ت ا������� و ظ�ور ا)زدوا��� ��$  ،1989�� ا�د��ور ا��زا=ري ��� 

  )2(. 1996و�م �,ر��. �� د��ور  ،���وى ا��ؤ��� ا�����ذ��
  

  :�!��س ا�ر�9$�  ا�واردة �!- ���ر�� �9ود- 02
�� ���ن ا������ ا�;�  D��� $�� -�. ��,ن أن ��ر�ب�رة ���� إ�داع ����س و,�� ���ت ا)

���Dق أ1,�م ا��واد  ،ا�ر�و�� ��,ن �#1ظ�. ��$ ھذا ا)�راء �ن  137 -136- 135و
  :�#ل �� �9ت ���. �واد ا�د��ور أ�. �Dد�. ��روط ھ�

"��,ن ا���وء إ�$ ��د�م ����س ا�ر���D �ن �Dل ا����س ا��;�� ا�وط�� إ" ��و�� أي  -
�� ���ن ا������ ا�;��� ا�D��� ا�وط�� أ��7ء ��;� �� ��د�. ا�1,و�� ,ل ��� أ��م ا����س ا�

  .�ن ا��واب ��$ ا'Dل ���1/7د�م ����س ا�ر���D ��ب �و�D;. �ن �Dل  -
  
  

ر���� ������ر �� ا����ون  ، 1989ا�;#�D ��ن ا���ط� ا�����ذ�� وا���ط� ا���ر�;�� �� د��ور ا��زا=ر ���س،���ر -01
  .183ص  ، 1995 ،���;� وھران  ،ا�;�م 

02- André Hauriou et Jean Jicquel-op،cit ،p882-883. 
  
  

  
 �ن �Dل  -Dا��و ���Dا�وط��  ��1/7;�ن �رض ����س ا�ر ��;�ا��واب ��$ ا����س ا�

  .���9و�ت ���. و" �P�9 ���ذا إ" إذا �1ز ��$ �7�7 أ9وات ا��واب ����وا��� ���.
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  )1(. �;د �رور 7#�7 أ��م �ن ��ر�N إ�دا�." ��,ن ا��9و�ت ��$ ����س ا�ر���D إ" -
  

 :ا����+] ا���ر�$� �!- �!��س ا�ر�$�9 - 03

   ��;���ر�ب ��$ ا��9و�ت ��$ ����س ا�ر���D وإ��ز�. �ن �Dل �7�7 �واب ا����س ا�
و�ظل �Dول أو  ،أن ��دم ر=�س ا�1,و�� إ������ 1,و��. إ�$ ر=�س ا����ور�� ،ا�وط��

  )2(.� ��وا��� ر=�س ا����ور�� ر�ض ا)������ �رھو�
  

  :ا�1+ـــ!ــ� ا�$ـــر��ـــ���� �
�وم ا��ؤال •��:   

 ،9Dد ����ؤال �و��. إ�����ح إ�$ أ1د ا�وزراء ��9د ا)�����ر �ن أ�ر �ن ا'�ور  
أو إ�$  ،أو ��9د ��ت �ظر ا�1,و�� إ�$ أ�ر �ن ا'�ور،ا��� ��;�ق �����ل وزار�. 

�ن �و�وع ���ھو ط�ب ��و ا����س :" و�;ر�ف آ�ر ��ول  )3( ،������ت 1د7ت �
ھو ا�;�ل ا�ذي �ط�ب �. :" و�;ر�ف ��7ث ��ول " ا���ر�;� �ن وز�ر إ���ح ��ط� �;��� 

  ".��و ا��ر���ن �ن وز�ر إ����1ت �� ��ط� �1ددة 
  
وإذا ,��ت ا��;ر���ت ا������ ا�ذ,ر �ر,ز ��$ أن ا��ؤال ��دف إ�$ ا)�����ر 1ول    

�-ن ھ��ك �ن �رى ��ن ھذه ا��;ر���ت ��;�رض  ،واD;� �� ��م ��� ��و ا��ر���ن�1د�7 أو 
و�1$ و  ،� ����1 ا��ؤال ا�ذي ���رض �� ���;��. ا�ر��4 �� ا)�����ر �ن أ�ر ����.

�-ن ھذا ا�;�م "�9ل ����4  ،إن ,�ن ��1ط ���� ��;ض �وا�ب ا��و�وع ا�ذي ���ل ��.
  .م ��ردد ��ن ا��ك وا����ن إ�$ در�� ا����ن و إ��� ھو ��

  
و ��;� �ذ�ك ��,ن �;ر�ف ا��ؤال ��$ أ�. ذ�ك ا)�راء ا�ذي ����. ���ط� أ���ء 

ا�91ول ��$ ا��;�و��ت وطرح ا)�����رات ��$ ا�وزراء ا�����9ن ،ا��ر���ن 
���9 ��و ا��ر���ن �ن وز�ر ���ص أو " و�ن 7م ����ؤال ھو ) 4( ،��و�وع ا��ؤال

  )5(".أو ا�1,و�� ,,ل  ا�وزاراتو�� �ن ����1 أ�ر �;�ن ��ص �����ل �ن ر=�س ا�1,
  
  
  

  .68ص ،ا��دا��� �����  ،ا'���ذ إ�راھ�م �و���1  -01
�دا��� أ��م ا��دوة ا�وط��� 1ول ا�;#�D#�- ،  �D ا���ط� ا���ر�;�� �����ط� ا�����ذ�� ،ز4وم ,��ل و�ود��ر ���1 -02

  .104ص 2000 أ,�و�ر 24-23 ��و� ،��ن ا�1,و�� وا��ر���ن 
���� " ا'�=�� ا��ر������  ،��دل ا�ط�ط�=�  -03� ا�ط�;� ا'و�$ ،إ9دار ���� ا��1وق ا�,و����  ،" وظ�=���  ،أ�وا���  ،�

  . 10 -9 ص ، 1987
  . 193ص  ،ا�ر���� �����  ،���ر ���س  -04
  .27ص  ،ا��ر� ا����ق  ،إ���ب ز,� �#م  ا�د,�ور -05

  :=� ا�د��ور ا�(زا+ري ا��ؤال  •
أ�& ��)ن 1��Eء ا�$ر���ن أن �و(�وا أي �ؤال " �ن ا�د��ور ��$  9�134ت ا���دة   

و ��ذا ا��ص ا�د��وري �-�. ��,ن �,ل "   �وي أو )��$� إ�- أي �Eو =� ا�0)و��
��و �ن أ���ء ا��ر���ن أن ��و��وا ��'�=�� ا���و�� أو ا�,����� إ�$ أي ��و �� 
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 ،�ن أي أ�ر أو ���D أو �و�وع �1دد "1ظ. ا���=ب �#ل آداء ����. ا������� ،ا�1,و�� 
�-����ره ��=�� �ن ا��;ب و�ن وا��. �� إط�ر إ����9�9. ا�د��ور�� أن ���$ و��� ���7 

  .و �ظل ���1س �ط�;��.  ،ا��;ب
  
�رة ��ن ا���=ل وا���ؤول  ��� �D#� -ن ا��� ،وا��#1ظ أن ا��ؤال ھو�ل و1ده و ���. =

ھو ا�ذي ��,�. أن �;�ب ��$ رد ا���ؤول إذا �م ���� �. أو و�د أن ���رد ���9 أو �4و�� 
 Pل ،����زم ا��و����� ��ن أن ��9ب ا��ؤال ��$ �و�وع �;�ن �د�ل �;�� ��,

و��;�ن ��$ ا�وز�ر ا��و�. �. ا��ؤال ا)���� ��  ،إ���9ص ��و ا�1,و�� ا����ص
و��,ن أن �����X  ،و ا��ظ�م ا�دا��� �,ل 4ر�� 02- 99ون ا�;�وي ا����� ا��1ددة �� ا����

  :�ن ھذه ا���دة ا'1,�م ا������ 
أن 1ق ا��ؤال ��رر �,ل ��و �ن أ���ء ا��ر���ن و " ���1ج أن ���دم �. أو  �

 �وD;. �دد �;�ن �ن ا'���ء ,�� ھو ��رر ������� ��;ض و��=ل ا�ر���D ا'�رى 

. إ�$ أ1د أ���ء ا�1,و�� دون �واھم و أن �,ون أن ا��ؤال ��;�ن أن �و� �
 .��و�وع �د�ل ��ن إ���9�9ت ا�وز�ر ا��و�. �. ا��ؤال 

 .��;�ن ��$ ��و ا�1,و�� ا��و�. �. ا��ؤال أن �رد ���. �� ا��Eل ا����و��� �

  )1(.�,ن�1ق ����=ب ا�ذي و�. ا��ؤال أن ���1. �� أي وDت و�;��ر ,�ن �م 
  

 :أ��9م ا��ؤال  •

  :�ؤال ا�)��$�ا�- 01
إ��� ا�د��ور ا��زا=ري ,�8ره �ن ا�د����ر �� ا�;��م �ن و� �;ر�ف ���ؤال ا�,����  

��$  �ر�.ا���. Dد  أنإ"   ،�,���� �� إ����ره ��1 د��ور�� �;�و ا��ر���ن ���ه ا�1,و�� 
 أ�. ا�و���� ا��� ���P �;�و ا��ر���ن �را��� وز�ر �;�ن �ط�ب �;�و��ت 1ول ��ط� أو

أ�ن �,ون ا�وز�ر ���را ��$ إ���ذ �وDف �ن ھذا ا)���8ل �� �وا�. ا�ذي ،إ���8ل �;�ن 
  .وإ�ط#ع �ن طرف ا�رأي ا�;�م ��,ون �1ل ��ر 

  
  

  .66-65ص  ،ا��دا��� �����  ،ا'���ذ إ�راھ�م �و���1 -01
  
  
  
  

���ن ����ف �ن ��ك ا�ط���ت ا��� �و���� أ���ء ا��ر وا��ؤال ا��,�وب �1د ذا�. "
�ذ�ك ��,ن إ����ر ھذا ا��وع  ،�$ ا�وزراء 9Dد ا�91ول ��$ �;ض ا��;�و��تإ����رة 

��طوي ��$ ������ن ھ����ن ��و �ن ���  ،�ن ا'�=�� �را��� �����دة �ن إ���ر ��ص
و�ن ��� أ�رى  ،���J ا������ن ��ن إ���8"��م �م �ذھب �دى ��د�� ��1وھ� إ�$ �������م

�ن 7م �;رف ا��ؤال ا�,���� ���. ذ�ك ا�ط�ب ) 1(،���ذ �وDف �;�ن���ر ا)دارة ��$ إ
ا�����ن ا�91ول ��$ �;�و��ت 1ول �و�وع �� �و�. �ن أ1د ا��ر������ن إ�$ ��و 

  )2.(�� ا�1,و�� ��زم ا)���� ���. �� وDت �;�ن 
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1ق ��$ ��و�ل أ���ء ا��ر���ن  ،و�� ھذا ا)ط�ر �9ت ���ل ا�د����ر ا���;���D ���زا=ر

  .�و��. ا'�=�� ا�,����� إ�$ أ���ء ا�1,و�� وإن ,��ت ا)�راءات ����ف �ن د��ور �Eر
  

02 -��  :ا��ؤال ا� �
ا�ذي ���P �;�و ا��ر���ن ���P  ،�;رف ا��ؤال ا���وي ��$ أ�. ذ�ك ا)�راء ا�د��وري  

ا�و���� �����د"ن ا'�=�� وا'�و�� ������ ��ذه  ،1وار ��ن أي ��و �ن أ���ء ا�1,و��
و����ز ا��ؤال ،9Dد ا�91ول ��$ �;�و��ت �طر��� �����  )3(،ا',7ر �#=�� ��ذا ا�1وار

'ن ا�وز�ر ا��طروح ���. ا��ؤال ا���وي ���ب �1" و�� ،ا���وي �ن ا�,���� �������=�� 
��� ���P  ،ر4م أن �ص ا��ؤال Dد �م إ�#4. ��وز�ر ا����ص ��)���� ����� ،��س ا�����

  .و ا)���ن ���و�� د���D  ،���1ر ا��واب و���ب ا��واDف ا�1ر���. �
  

�� ���9رة ��$ 1و  D��� و�� �دون���9Dر  راو����م ا'�=�� ا���و�� إ�$ ���Dن أ�=�� 
�� ��;ل ا��ؤال ����وز  ،و�1دود ��ن ا�وز�ر و��و ا��ر���نD���� و�� ���و����و أ�=�� 

وذ�ك ������ح '���ء ا��ر���ن ا�Eر�ن ������ر,� و  ،ا�ط�� ا���7=� ��ن ا���=ل وا����ب
  )4(.إ7راء ا����ش ��$ ���وا أ����م ���د�ل 

  

 :إ(راءات و روط ;�0 �ط$�ق و���ر�� أ���ت ا�1+!� ا� ���� وا�)��$��  •

�Dل ����  و، أ��م ��$ ا'Dل �110ب ا����1  ،�ودع ا��ؤال �دى �,�ب إ1دى ا�8ر���ن  
��9ص ����  ��$ أن،ر�� ا��9در ���� ا��ؤال �ورا ر=�س ا�1,و�� ���3 ر=�س ا�8 ا�رد

  ��رد  وذ�ك ،ا�1,و�� أ���ء   ��$ ا��طرو�1   ا������  ��T=��  �و��,ل ���� ��ر 
 

01-Ameller Michel , Les question instrument du contrôle parlementaire- L.G.DJ.Paris ، 1964-
p23. 

 :ا��ظ�م ا�دا��� ����;�� ا�وط��� ا��ر���� ��$ �����  �ن 139 �9ت ا���دة -02
" La question écrite … est une demande de renseignement adressé  par un parlemen 
taire à un membre du gouvernement qui répendre dans le délai d’un mois ".  
03 André Hauriou، Droit Constitutionnel، 21 Ed ، L.G.D.J 1988 ،P 878 . 
04- G.Burdeau- op،cit ،p591. 

" ��,ن �;�و �4ر أ�.  ،������ور � �,��� 4ر��� ا��ر���ن ��)���ق � ا�1,و�� 
ا�1,و�� �� �دد  و��م أ�ذ رأي،ا��ر���ن أن �طرح أ,7ر �ن �ؤال وا1د �� ,ل ���� 

 ،�ب �واب ��و ا�1,و���;د �رض ا��ؤال �ن ��د�. ��,�. أن �; و ،ا'�=�� ,ل ����
 ،ا�ذي ��,�. �دوره أن �رد ���. أ�� ��9وص ا'�=�� ا�,����� ا��و��� '���ء ا�1,و��

��وم ر=�س ا�8ر�� ا�����9 �-ر��ل � ،��ود��� أ����19 �,�ب ا�8ر�� ا��� ھو ��و ����
ب ��. و��;�ن ��$ ا�وز�ر ا��و�. �. ا��ؤال أن ��� ،ا��ؤال ا�,���� �ورا �ر=�س ا�1,و��

  )1(�و�� ا��وا��� �����3 ا��ؤال ا�,����  �30#ل 
  

  :ا���(ـــواب �
�وم ا���(واب  •��:  



 
 

87 

وذ�ك  ،ا)���واب ھو أ��$ و��=ل ا�ر���D ا��ر������ و أ�دھ� ��$ ا�1,و�� �راوة  
��;�$ أ�. ��1ل �� ����7ه إ�����  ،أو���� أ�. إ�راء ذو ط��;� إ������ ،�ر�;. إ�$ أ�ر�ن

أو '1د أ���=�� �ن ��=�� 9Dور �� أ1د �9ر����� أو �;ل ���ن '1د ��1,و�� 
و ا�Eر أ�. و���� ذات أ7ر ����� �د�د ا���س ��� ����� إ��. �ن �1ر�ك  ،أ���=��

 )2(.أو طرح ا���7 ��1د ا�وزراء  ،��ؤو��� ا�وزارة

 

 ،1958إ�$  1875وDد ,�ن ا)���واب ����دا �;�و" �. �� �ر��� �� ا���رة ا����دة �ن   
��� ,�ن ���ر ��. �ن �ر��ب ���ؤو���  ،��1ث ,�ن �;د اEداة ا'����� ��ر���D ا��ر������

و��ر�ب ذات ا������ و�;رف ��$ أ�.  ،وھو أ��وب �;�ول �. أ��� �� �9ر)3(،ا�1,و��
أو ا���د ��9رف �ن ا��9ر��ت ا�;��� ا��� ��وم ��� ا���ط�  )4(،إ�����ح ��وب ��)���م

 )5(.�����ذ�� ا

 

  :ا���ظ�م ا�د��وري �<��(واب •
��$ �#ف ا'�=�� ا��� �ر�ت �طورا و�را�;� أ����1 �� ����ف ا��9وص ا�د��ور��   

ا)���واب و��$ ا�;,س �ن ذ�ك ���ت ا��9وص ا���ظ�� �.  �-ن ،ا��زا=ر�� ��ذ ا)���#ل
�� �ن و��=ل ا�ر���D وھ,ذا �-ن ا)���واب �7ل و���� �;� ،��1�ظ� ��$ ��س ا��4��9

و���� ���P '���ء ا��ر���ن ا���1ور � ا�1,و�� ��1ورا �-����ره  ،��$ ا���ط� ا�����ذ��
  .��7را 

  
  

  115ص ،ا������ �����  ،ا�د,�ور ���ر �وا�دي -01
  .125ص  ،ا��ر� ا����ق ،�د,�ور ��1د ��ھ� أ�و �و�س ا -02

03- Maurice Duverger-institution politiques et droit constitutionnel -2 le système politique 
Français – P.U.F ، Paris، 1973، P 309. 

 ص 9�1983ر  ،دار ا����� ا�;ر���  ،ا�ط�;� ا��7��7 ،ا��ظر�� ا�;��� �����ون ا�د��وري  ،ر�زي ط. ا����ر  -04
360.  

  . 438 ص ، 1996 �9ر، ����;� ا��د�دة ����ردار ا ،��1ن ���ل ا����ون ا�د��وري و ا�د����ر ا��9ر��  -05

  
إ" أن  ،و��$ ا�ر4م �ن ا�����. ��ن ا��ؤال وا)���واب �� ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  

���� أن ��رق ������ ھ� ,ون ا��ؤال ���رس ���9 �رد����� �1ن أ�. �ن  ،أھم ��زة �ن 
  ،�� �������رورة أن ���رس �9 1996�روط ا)���واب ���9 �� ظل د��ور Dو��

و ، �1997ن �Dل 7#7ون ��=�� ��$ ا'Dل �� ا��ظ�م ا�دا��� �����س ا��;�� ا�وط�� ���� 
�رة ��وا �ن ���س ا'�� � ����.  

  
و�ن 7م إ���;دت  ،وإذا ,��ت ا��9وص Dد إ��رطت ���ر�� ا)���واب ���9 ������  

ل �� ا)���واب أن ���رس �-ن ا'9 ،���ر���� ���9 �رد�� �ن طرف أ���ء ا��ر���ن
و�� ھذا ا)ط�ر ��د �و�ت ,�7ر �ن ا��ظم ا�دا���� ���ر�����ت �� ا�دول  ،���9 �رد��

�ن �� ا�,و�ت �ا�;ر��� أي ��و �ن أ���ء ا��ر���ن 1ق ���ر�� ا)���واب ,�� ھو ا�
  )1.(و�9ر و����ن 
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إ"  ��1976ذ د��ور  و إذا ,�ن ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري Dد أ�ذ أ��� ��)���واب  
�ن ا�د��ور ا����1 ���ورة  133��د ��ءت �4��9 ا���دة  ،أ�. �م �ر�ب ���. ذات ا������

�-,��ت �� ا���رة ا'و�$ ���1,م  ،�ن ا��ص ��$ ا'�7ر ا���ر��� ��$ إ��;��ل ھذا ا)�راء
 ��Eا ":���ك و�ذ"  ��)ن أ��Eء ا�$ر���ن إ��(واب ا�0)و�� =� إ0دى ���E9 ا���

��9ر ا)���واب ��رد إ�راء ��,ن أ���ء ا��ر���ن �ن �ط���� ا�1,و�� ��و��P و�رح 
و ا����8 وا��دف �ن ا��9رف ا�ذي أDد�ت  ،أ���ب �9ر��� �� ���D �ن ����D ا�����

دون أن �,ون ��م ا�1ق �� �ر��ب أي �زاء ����� إن ���ن ��م  ،���. �� ھذه ا�����
  ) 2(.��ذه �ن إ�راءات أو �;���� �� إ��;��ل ��ط��� ���ذ��� �� إ���ذ ����زم إ�

  
  :ا�$ر��ــ���ا����0ق  �
�وم ا����0ق •��: 

) 3(���P ��م ��)����ء و ا��1ث  ،إن إ�راء ا����1ق 1ق �ر����� �,ل أ���ء ا��ر���ن  
�ن �#ل ��,�ل ���� �ر������ ��,ون �ن �دد  )4(،�1$ ��و�9وا إ�$ ���ر�دو�. �ن ��1=ق

���ع ووذ�ك ����1ري ،�����ن �ن أ�ل إ���ء ا��وء ��$ أ�ور �;��� و د���D �ن ا��ر�
 �� ����� ����� ��ر�را ������=X ا��� �و�9ت إ����  ،ا���ود و ا���وء إ�$ أھل ا���رة���.  

  
وا)دار�� ���� ا�;�وم ا����و���  ،إ���واب ا�1,و�� �ن طرف ا��ر���ن �� ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  ،���ر ���س -01

   .  38 - 37 ص ، 2006 ا���� ،04ا�;دد ،���;� أ�و�,ر �����د �����ن  ،,��� ا��1وق  ،
  .219ص  ،ا'طرو�1 �����  ،�9ر ا�د�ن �ن ط��ور  -02
ا�ط�;� ،ا��ظر�� ا�;��� ��د����ر  ،ا��زء ا����7  ،ا�وا�� �� �رح ا����ون ا����ون ا�د��وري  ،�وزي أو9د�ق  -03

  .160ص  1994 ،وان ا��ط�و��ت ا����;�� د� ،ا'و�$ 
  .590ص  ،ا��ر� ا����ق  ،س ،م ،ا�ط��وي-04

�4ر ��9ورة  ،,�� �;ر��� ا�د,�ور ��ھ� أو �و�س ����� و���� ر����D ��;ددة ا'طراف  
و إ��� ����وز ذ�ك إ�$ ا��ر���ن ,,ل  ،�رد�� ا�ط�ب ,�)���واب ,���ؤال ��$ طر��. و "

�ن ��;�ق �. �ن ����1 وا����ز�  ،ا�1,و�� ا�ذي ���9$ ا���1=ق �ن Dأو ��1رى ��� و
�;,س �ذ�ك ر��4 ا��ر���ن �� أن  ،�� �ط�D. �ن ������ت أو ���وزات �ن ����1 أ�رى

  )   1( .��و9ل ����. إ�$ ��ك ا���1=ق �-�راء ���1ق
  

  :�و9ف ا��ؤ�س ا�د��وري ا�(زا+ري �ن ا����0ق ا�$ر�����  •
�-ن ,ل ا�د����ر  ،�م ����$ 9را�1 ���ن ا����1ق ا��ر������ 1963إذا ,�ن د��ور 

 1996وا�د��ور ا����1  �89رورا �د��ور  76ا��زا=ر�� ا�#��1 �ر�ت ھذا ا���دأ ��ذ 
��)ن �)ل >ر=� :" إ�$ ���ن ا����1ق ا��ر������ ��و���  ،�ن ا�د��ور 161وDد أ��رت ا���دة 

�� ^ =� أي و9ت �(�ن ���0ق =� ���E9 ذات  �ن ا�$ر���ن =� إط�ر إ%�;�;���� أن
 ����وھو  ،و���. �1ق إ���ء ���ن ���1ق �ر������ ھو 1ق �8ر��� ا��ر���ن )�0!;�")2 

ط$�� 01)�م :" ����9 ��$  02-�99ن ا����ون ا�;�وي رDم  76ا'�ر ا�ذي أ,د�. ا���دة 
!س ا��1 أن �� ^ �ن ا�د��ور ��)ن )ل �ن ا��(!س ا� �$� ا�وط�� و�( 161ا���دة 

  " =� إط�ر �%;;& و =� أي و9ت �(�ن ���0ق =� ا�����E ذات ا��;!�0 ا�����
و���رط )���ء ���ن ���1ق �ر������ أن ��م ا��9و�ت ��$ إ�Dراح "=�1 �,و�ن ا����� 

��$ أن " ��م �Dول ھذه  ،02- �99ن ا����ون ا�;�وي  77ا�����9 ������1ق و��� ����دة 
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��$ أن ��م )3(،��=�� أو ��وا �ن ���س ا'�� 20أذا ,��ت �وD;� �ن طرف  ا�#=�1 إ"
ا��9و�ت ������4 ا��واب أو ا'���ء ا���1ر�ن ��$ أن �;��ن ���ن ا����1ق �ن أ���ء 

و ��م �1ب ا��روط وا�طر��� ا��� ��م �ن �#��� �;��ن ا����ن ا�دا=�� �� ,# )4(ا��ر���ن 
و�� إط�ر   02-�99ن ا����ون ا�;�وي  78أ,د�. ا���دة  وھذا ا'�ر ا�ذي ،ا�8ر���ن

�ول ����� 9#��1 ا)����ع إ�$ ا'���ص  02- ������99 �-ن ا����ون ا�;�وي 
�#وة ��$ إ�,����  ،و,ذا ����م ا�و�7=ق وا��;���� وا����م ���ز��رات ا���دا��� ،وا���ود

أ��ر �و�  P��06 ا����� ��;�د  ��$ أن ا����ون Dد)5( ،ا)��;��� �����راء وا�����9ن
�4ر أن ھذا ا���;�د ���$ ��D# ����د�د �ن �Dل ر=�س ا�8ر���ن ��ط و�1ب ا����1  ،��ر�رھ�

  )6(. و���3 ا���ر�ر ��د ا)����ء ��. �ر=�س ا����ور�� ور=�س ا�1,و�� وأ���ء ا��ر���ن
  

  .108ص ،ا��ر� ا����ق  ،�د,�ور ��1د ��ھ� أ�و �و�س ا-01
02-i�LKdGM^Gا ��RXYGن اKcG ~J داQw م ش و �`Lأ  i�bXdGت اKNKsYLuوزات اKcS ل]� ��J97،  اب][Gا vbw اءQYwuو ا...  
 �ن �Dل 1989 �� د��ور-03D-ن د��ور 10 ,��ت ا�#=�1 �و�ط وھ,ذا ��ھذا ا����ل  89 �واب  ��ن أ,7ر ���ھ# �,

  .��=ب أو ��وا 20 �. �� 1دودا�ذي ���ف �ن ا�;دد ا��ط�وب و�; �1996ن د��ور 
���� ا����1ق ا��ر������ " ��,ون إ" �ن أ���ء ا��ر���ن '��� �� ا'9ل �د�ل �� إط�ر أ���ل ا�ر���D ا��ر������ -04

 ا�����  '���ء ا��ر���ن إ" أن ھذا �4ر أ���ء ا��ر���ن ��و 1ق ���9  ��� أ�رىا�ذي " ��,ن ��و��. إ�$ ��� "
�ھل ا���رة ا�,��ءة �� ا����"ت ا���;ددة �ن ا)��;�� ��.  

��)ن �!(�� ا����0ق أن ����. إ�- أي  %ص و أن ����ن أي �)�ن و أن �ط!. �!- "  02-�99ن ا����ون 83 ا���دة-05
��9C $�وEوع ا����0ق �. �را��ة أ0)�م ا���دة  ��  ."أد��ه 84أي ��!و�� أو و���� �رى أن �

;د إ��#م ا����ت ا��;��� ����=X ا����1ق أ�را �� ���4 ا'ھ��� )ط#ع ا�رأي ا�;�م ���. وإذا ,�ن ���$ ����� ا���ر � -06
�ر ���ر�ر ���ن ا����1ق إ" أن ھذه ا����ر�ر ��و�� �� ���$ �� أدراج ا��ر���ن�    .  ا����ون �م ���

  ا�ـ%ــ���ــ�
  

ا�ذي  ،� ا�د��وري و ا����و����د �,�ت درا���� ��و�وع ا���ط� �� ا��زا=ر �ن إط�رھ  
 إ����ب  1995ا�ذي إ�ط�ق ���  ،���$ �-��دة ا����ء ا�د��وري إر��ط ��ر��1 ���

���"  ،�1996و���ر  28وإ��,����� �د��ور  ،ا�ر=�س �����ن زروال ر=��� �����ور��
�� ا��� أو�1ت �دى ا��;��د ا�ذي �وا��. ا����ر ،وا�;� ���1ث أ�رز �دد �ن ا��;ط���ت

  .ا�د��ور�� �� ا��زا=ر
  

وإذا ,��ت إ�,���� ا��1ث إ�ط��ت �ن �;���� �دى إر���ط ا�;وا�ل ا�7#ث ا��� �,�ت    
و�دم  ،وا��� ���7ت �� أز�� ا��ر��� وا�9راع 1ول ا���ط� ،أز�� ا���ط� �� ا��زا=ر

 ،��9وصو أز�� �;��ل ا��ؤ���ت ا�د��ور�� � ا ،ا���م ا����م �ط��;� ا��ظ�م ا�د��وري
�;د�� ,��ت ھذه ا'���ب  ،�1996 ا�����دات ا�د��ور�� ا��د�دة ا��� ���ت �ن د��ور 

��$  ،ا�7#ث �ن أھم ا����=ل ا��� أ7رت ��$ ا)���رار ا������ وا��ؤ����� �� ا��#د
وا��� إ���ت ��ز�� ����� ��;ددة ا��وا�ب  ،1989إ�$  1963إ��داد ا��ر��1 ا��� �دأت �ن 

و أ�رزت و�;� �د�دا  ،أ7رت ��$ ا���ط� �ن ��� وا����� �ن ��� أ�رى ،���1992 
���ز ������� �ن ا��ر��� وا)�9راف إ�$ �ؤ���ت �;�دة ,ل ا��;د �ن روح د��ور 

ا��;دد�� �د" �ن و ،ا�ذي ��د 'ول �رة �� ��ر�N ا��زا=ر ا'�س ا�د���راط�� ،1989
و���ن ا�1ر��ت ،�ت �و�� �ن و1دة ا���ط� و��دأ ا��9ل ��ن ا���ط ،ا'�1د�� ا�1ز���



 
 

90 

وھذا �-���ع ,ل ا�;�ر��ن و ا����71ن  ،وا��1وق ا��� ,��ت ���دة �� ا�د����ر ا������
  .وا�����9ن �� ا����ون ا�د��وري 

  
 1996و���. �-�. و������� ��� ��;�ق ��ز�� ا��ر��� ا��� ط�;ت ا��ر�D �� ��1ل   
، ����,�ا����7ل ا������ ���ؤ���ت ا������� ا������7 �ن �دوة �9و�9 ��د طرح ����� إ

وا��روع �� إ��دة ا����ء ا�د��وري  1996�-ن 9دور د��ور  ،ا�و��ق ا�وط�� ا�����7
Dد �,ل ��ط�  ،1996و ا����1د�7 ��و�ب د��ور  ،���1991ؤ���ت ا������� ا�����8 ��ذ 

� ا��ر��� "�طرح ��,ل ,��ر و أ1�9ت إ�,��� ،�����9 �� ا���ر�N ا�د��وري ا��زا=ري
وإن ,��ت �;ض ا'9وات ��رت �ن �دم  ،1996,��ت ���. �Dل د��ور  ��$ �1و ��

ا�ر�� ��$ ا�طر��� ا��� ��م ��� ����� إ��دة ا��ظر �� ا����,ل ا��ؤ������ ا�د��ور�� 
  .���#د 

  
����8  ،و��$ ,ل �-ن ����� ا��ر��� ا��� ط���� �,�ت أز�� ����ط� �� ا��زا=ر  

  :�وا����� �ـ 
إ���D دو�� ا��ؤ���ت ا������� وا��د��� ا��� �;�و ��$ ا'�راد ���� ,��ت إ����=���م  �

  .ا�;ر��D وا�د���� و ا�1ز��� 
و� آ��� ��داول ا���ط� ا�����ذ�� ����� و��Dو��� �واءا ������8ر أو ا��;د�ل ا�1,و��  �

ل �����دة ا�;��� ط��� �1T,�م �� ظل ��7ت ا�ر�ز ا�د��وري ��1,م ا��ر�� ا���7
   .ا�د��ور�� ا���ررة

ا���ول ��روط ا�;���� ا�د���راط�� ,��� �واءا � ا���ط� أو ��ن ا����ر,�ن  �
  .���دام ا�د���راط�� ذر�;� )�1,�ر ا���ط�إا)��زام �;دم و

�1ور  1996��د ��7ت و"�زال �� ظل د��ور  ،أ�� ����� ��م ط��;� ا��ظ�م ا�د��وري 
����ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري "زال �طرح ��وة ����� �1د�د  ،ا��#ف ��$ أ��$ ا����و��ت

  ھل ھو �ظ�م ر=��� أم �ظ�م �ر����� أم ھو ���ط ��ن ا'�ر�ن؟ ،ط��;� ا��ظ�م ا������
   

�-��م  ،وإذا ,�ن ا��;ض ��د أن ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري ���ذ ����ظ�م ا��ر�����  
ا��� ����1 ا�د��ور ،ن ��ط�ق �ظ�ھر ا��ظ�م ا��ر����� ا���;ددة �ؤ��ون �,ر��م �

ر=�س ا����ور�� ور=�س ا�1,و�� ( ،,�)زدوا��� ��$ ���وى ا����ز ا�����ذي ،ا��زا=ري
ا��� ���ر��� ،و,ذا ا���ؤو��� ا������� ��1,و�� أ��م ا��ر���ن  ،و ا��;�ون ��ن ا���ط�ت) 

  .�ن طر�ق ا�ر���D ا��ر������ 
  

��م ��ررون �و��Dم  ،أ�� �ن رأو أن ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري Dد أ�ذ ����ظ�م ا�ر=���  
,��  ،��$ أ��س أن ا�د��ور ���ن إ����ب ر=�س ا����ور�� ���9 ����رة �ن �Dل ا��;ب

أن ا�د��ور ��P �ر=�س ا����ور�� 9#��1ت وا�;� �� �وا��� ,ل �ن ر=�س ا�1,و�� 
 ،و�� �� ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ريأ�رى �ر=�س ا�1, وا��ر���ن �ن ��� ،�ن ���

��دام ر=�س ا����ور�� ���ك 9#��1 �;��ن وإ���ء ���م  ،��ؤول أ��م ر=�س ا����ور��
و ھو ا'�ر ا�ذي ��,د �ن �#ل ا����ر�� ا������� ا��� أظ�رت أن  ،ر=�س ا�1,و��
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=�� �ر�� ����DO �ن �Dل ر=�س ,��ت دا ،ا�1,و��ت ا���;���D �� ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري
,�� أن ر=�س  ،دون أن ��م إ���ط ا�1,و�� و�و ��رة �ن �Dل ا��ر���ن ،ا����ور��

ا����ور�� ���ك �ددا �ن ا�9#��1ت ا��� ��;�. �ؤ7ر ���7را ����� ��$ ا��ر���ن ���9 
أن �ن طر�ق ا�9#��1ت ا���ر�;�� ا��� ���� إ��ه ا�د��ور و,ذا ��ط� 1ق ا�1ل دون 

�ط�ق ���. �� ا����ون ا�د��وري  ���$ ا��7ث ا�ر=��� ا��و�ود �� ���س ا'�� أو ��
  .����7ث ا��;طل

  
   ��ن ا��ظ���ن ا�ر=��� ا'�ر�,� إ" أن �ر�ق أ�ر و�د أن ا�د��ور ا��زا=ري ��
ا���. ا�ر=��� ا��ر��� و�;��ون �و���م �,ون أن ا�د��ور ا��زا=ري أ�ذ �ن أر,�ن و

  :ا'�ر�,� أن ر=�س ا����ور�� ھوا�د��ور 
 . ا���=د ا'��$ ���وات ا�����1 و ��ود ا�د��و����� �

 .�. 1ق إ9دار ا�;�و و ����ض ا�;�و��ت أو إ���دا���  �

�;��ن و�زل أ���ء ا�1,و�� و,��ر ا��وظ��ن ا��د���ن وا�;�,ر��ن �� ا�دو��  �
 . وا����ة

 .���طب ا'�� ����رة  �

 
  :و�ن ا�د��ور ا��ر��� 

;��ن ر=�س ا�1,و�� و�-�Dراح �ن ھذا ا'��ر �;�ن أ���ء ا�1,و�� و �,ون ر=�س � �
 .��م ا����س ا��;�� ا�وط�� أا�1,و�� ��ؤو" �ن �����. 

 . ����. ا���وء إ�$ ا)�����ء �
 .��,�. 1ل ا����س ا��;�� ا�وط��  �
 .إ��;��ل ا���ط�ت ا)����7=�� �� ����1 ا�طوارئ وا�1رب  �
  .ة وإ���#ل وو1دة ا'�� وا�دو�� ھو ا����ن �����د �

وا�����1 أن ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري ���7را ���د��ور ا��ر��� '���ب واD;�� و   
ا�,�7ر �ن  ��1996ل إ�$ د��ور ،" ��� ا����ل �ذ,رھ� �� ھذا ا��و�وع ،��ر���� 

ا��ر���  ا��� ��وب ا�د��ور ،�ظ�ھر ا��� ��ن ��9=ص ا��ظ���ن ا��ر����� وا�ر=���
  .و�;ظم ا��دا�#ت وا������Dت ا������� ��.  ،����1958 

  
�1ث أ�س ��,و����  ،���د��ور ا��زا=ري أ�ذ �-زدوا��� أو ��7=�� ا���ط� ا�����ذ�� ��و��  

و ،�ن �ؤ����ن ������9ن وھ�� ا�1,و�� �ن ��� ور=�س ا����ور�� �ن ��� ����7
وأ�� ا�1,و�� ��� �;�ل  ،;# �ر=�س ا����ور���و�1دھ� ��ظ��� ���و�ل ��ط� ���ر���� �

��,ن ا��ول  وھو �� ،�1ت ��ط�. وھ� ��ؤو�� أ���. �ن ��� وأ��م ا��ر���ن �ن ��� ����7
�;. إن P9 ا��;��ر ��ن ا���ط�  ا�����ذ�� �� �ظ���� ����� �ن ا��ظ�م ا��ر����� و رأ��� 

��$ ���وى ا���ط� ا�����ذ�� �� ظل  و��$ ,ل �-ن ����� ا)زدوا��� ،�ن ا��ظ�م ا�ر=��� 
�د و�ذب ��ن ر=��� ا����ور�� ور=��� ا�1,و�� �ن �1ث  1996د��ور  ���"زا�ت ��

وإذا ,�ن أ�ر ا��#ف ��ن ا�طر��ن �م �ظ�ر ��,ل ،ا����زع ��$ ا�9#��1ت ��ن ا��ط��ن 
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����1 9را�� دا=�� ���� ��$ إ��داد ا��ر��1 ا)������� وا��ر��1 ا��� ����� وإن ,�ن �� ا�
ط�$ ��$ ا��طP �ن �د�د ��ن �ؤ��� ا�ر=��� �ن  �-ن ھذا ا�9راع �ر��ن �� ،و����را

إذ طر1ت  ،و����1د�د � 1,و�� أ�1د �ن ���ور ���1999 وا�1,و�� �ن ��� أ�رى ��� 
وDد ���$ ذ�ك �ن �#ل ا�ر����  ،���D ا�9#��1ت ا����و�1 �ر=�س ا�1,و�� ��,ل �دي

وا��� أو�P ��  ،����د أ�1د �ن ���ور ا��� أر���� �-������. �ن ���9. ا��و����1
 ،���و��� أن إ������. ��ءت ����ظر إ�$ ا)��داء ��$ 9#���1. ا��� �����1 إ��ه ا�د��ور

  .و�9و�9 ����� �;��ن ا�وزراء 
  

ل "زا�ت أ�� ��$ ���وى ا��ر���ن �-�. وإن ,��ت ا���ر�� "�زال �� �دا���� �1$ " ��و  
�9و�9 وأن ا���ر�� ا��ر������ ا��;دد�� ا'و�$ �ن �و��� �� ا��زا=ر  ،�� ���1 إ�ط#ق

و ا��� �دأت �-���ء �ظ�م ا�8ر���ن �����س ���س ا'�� إ�$ ���ب  ،�1997دأت ��� 
���)���� إ�$ ,ون ���س ا'�� ���1 أ�رى و�د�دة ���;��ر  ،ا����س ا��;�� ا�وط��

����1ن �و��� ا����7ل ا�وط��  أداة�-�. �,ل  ،��وى ا������وا�1وار ��$ ا��
����D(و ا)����ل  ،إ���رار�� ا�دو��و�#وة ��$ أ�. ا�طر��� ا���7$ ����ن إ���رار ،وا

��د أد�ل ��7�� �ظ�م ا�8ر���ن �� ا��,ر ا������  ،ا���دئ ����ط� �� ���1 ا��8ور
  .ا��ر������ ا��زا=ر�� ,,لو ������� إ��4ء وإ7راء ا���ر��  ،ا��زا=ري

  
إ" أ��� ,��ت ذات  ،إ" أن ا����ر�� ا��ر������ إن ,��ت ��1ت إ������ت ������ �د�دة  

���Dا����ل ا�ر ��ر�;� أو ��1ث �دى وا��1 �دى  ،�ردود �;�ف �واءا �� ا����ل ا��
ن طر�ق �9و�9 وأن ا���ر� � ،ا�ذي ���ر�. ا���ط� ا�����ذ�� ��$ ا��ر���ن ا����7ر

,�� أن �ل  ،ا'وا�ر ا�ر=���� ��ت ����4 أ,7ر �ن ا���ر�;�ت ا��� ����� ا��ر���ن ���.
  .ا��وا��ن ا��� ����ھ� ا��ر���ن ,��ت �� أ���9 ����درة ا�1,و�� و��س ا��ر���ن 

  
��� �ن �ك أن ا��ؤ�س ا�د��وري ا��زا=ري  ،و �������ل �-ن ����� ا��9ل ��ن ا���ط�ت 

و��$  ،�;��رة �� ���ل �,ر�س ��دأ ا��9ل ا��رن ��ن ا���ط�ت ا�7#ث�ذل ���ودات 
" ا����رب  ،ا��,��لوو�. ا��1د�د ��ن ا���ط��ن ا�����ذ�� وا���ر�;�� ��$ أ��س ا��;�ون 

����� )���رار ا�دو�� و �1ن و ،و ا����1ر ������ �����1 ���وازن ا��ط�وب ��ن ا���ط�ت
�,ن و��د إ��;را��� ����eت ،P ا�;��� ���T وا�وطن و �د��  ا����9 ،��ر ھ�=����

��$ �;����  ،ا�د��ور�� وا����و��� ا��� �ؤ7ر ��� ,ل �ن ا���ط��ن ا���ر�;�� و ا�����ذ��
"���� �ن  ،�-ن ھ��ك �ن ا��را�4ت ا�د��ور�� و ا����و��� ،ا��;ض ���د�� ����دأ ا��ذ,ور

�ر�;�� ��$ ا�1,و�� دون ر=���� ا����� أو ��� ا���,���ز��ت ا��� �ؤ7ر ��� ا���ط� ا��
 ،ا����7رات ا��� �,رس �;# ا��وازن ا��ط�وب ��ن ا���ط�ت ،ا���ظ��� ر=�س ا����ور��

و ��1ق ��� ������� دو�� ا����ون و ا�1ق ،����د ����1 ا��;�ون وا��,��ل ا���روض ������ و
�� ��$ ا'�7ر ا�د��ور�� وا����و��� و ���7ل ھذه ا��را�4ت إ�� �� �دم ا����9ص ,� ،وا�;دل

آ�7ر ا'�=��  ،�7ل آ�7ر ا)���واب ،ا�وا�ب �ر����� ��$ ���د�ن ا�ر���D ا��,ر�� ��دا���
و ھو ا'�ر ا�ذي ���ل �ن �;���� و ،آ�7ر ���ن ا����1ق ا��ر������  ،��و���� ا������ وا�,�����

إن ھ� ���ت ��$ ھذا ا��1و �ل ،����و��� أھ��� ھذه ا���Eت أو ا���,���ز��ت ا�د��ور�� و ا
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و�;ل �رد ذ�ك ھو ا'�ذ وا�رد ��ن  ،Dد �ؤدي إ�$ إ��#"ت �� ����� ا��واز��ت ا��ذ,ورة
  .و�دم ا)���رار ��$ �ظ�م �1دد �;��.  ،ا��ظ���ن ا�ر=��� وا��ر�����

  
 1996،�ورم ا�د��وري ا��زا=ري �� ظل د�و��� ��ق �9ل إ�$ إ�����ج ���ده أن ا��ظ�  

��ذ �� ط��;�. ا�د��ور�� ا������� ���دأ ا��� ��ن ��و��ت ا��ظ�م ا��ر����� و ا��ظ�م �
" ���� �� ���ل ا��1د�د وو إن ھ��ك �;ض ا)��#"ت و ا�87رات �� ا��ط��ق  ،ا�ر=���

و,ذا  ،ا�وا�P وا���ط ��;#�D ��ن ����9 ,ل �ن ر=�س ا����ور�� ور=�س ا�1,و��
ا�;#�D ��ن ا��ر���X ا�ر=��� �������Oت ا�ر=���� و�ر���X ا�1,و�� ا�ذي ھو ا��8وض �� 

و ���ط ��ؤو����� أ��م ا����س ا��;��  ،���ل �ن ���"ت ا�;#�D ��ن ا�1,و�� وا��ر���ن
  .ا�وط�� 
  

و�دى إ�,���� �ط��ق ,#  ،وإذا أ�ر��� ���ر�� ��ن ,# �ن ا��ظ���ن ا�ر=��� وا��ر�����   
�-��� ��د �7# ��د �ط��ق ا��ظ�م ا�ر=��� وا�ذي ھو �ط�ق �ن  ،,��وذج �� ا��زا=ر����� 

دو��� إ��رة د��ور�� إ�$ ذ�ك ��,ون �.  ،�11999ث ا����ر�� ا������� ��$ ا'Dل ��ذ 
�ر=�س ا����ور�� ��,�. أن ��;ب دورا ر=���� ��  ،آ�7ر إ������ و����� �� ��س ا�وDت

,�� أن و�ود ��ط� ����ذ�� Dو�� �ر=���  ،��دام ������ �ن ا��;ب ،�;ز�ز ا�و1دة ا�وط���
وا�;�ل ��ر��  ،ا���روDراط�و�����د ��$ ��ط� 1وا�ز ا���ود ا����و��  ،ا�ر=�س

ا��� �;��X أ�;�ل أو ردود أ�;�ل ���د��  ،ود������ " ���� �� ���ل إ���ذ ا��رارات ا����1
   .ا�رد ا��ر�

  
���د أ����4 أط��ف  ،� ا�����ب �ن ا��;ب ����رة,�� أن ر=�س ا����ور�  �� و ا�ذي ����

ا��� ��,ن أن �1دث �� ظل و�ود  ،ا��;ب ����د ��$ ا�1د �ن ا'ز��ت ا������� ا�دا����
�,ل  ،�دد ھ�=ل و,��ر �ن ا'1زاب ا������� ا�����ر�� �ن �1ث �واز�ن ا��وة و ا����7ر�

ھذا �ن  ،و ��دد ا)���رار ا������ وا'��� ،���;ف ,�7را �ن اEداء ا������ ��1,و�
  .��� �� ��ر�ب �ن ا��ظ�م ا�ر=��� �ن آ�7ر إ������ 

  
أ�� ����� ���,ن أن �ؤدي ا��ظ�م ا�ر=��� ا�ذي ��وم ��$ ��و�ل ا���ط�ت ا�وا�;� �ر=�س   

و أ��زة  ،�� �1ل إ������. ���� " رو�1 ��# �ن �;ف ا����ز ا��ؤ���،ا����ور��
Dوء د�,���ور�� �د�دة ا�ر� و �و ��,ل ����ف ��$ 4رار ��،��� ��$ أ���ل ا�1,و�� إ�$ �

������ذا ا��ظ�م  ،1دث �� ,�7ر �ن ا�دول ا��� ط��ت ا��ظ�م ا�ر=��� ,���,��ك و �
��� �;�� ,�P اEراء ا��;�ر��  ،��ؤدي إ�$ إ��1#ل ��ط� ا�وزراء أ��م ر=�س ا�دو��

  .و�;دد اEراء 
  

���9. ������ �ن �Dل  ،ي إ�$ ��� ا�ر=�س �9#��1ت وا�;� أ��م ا��ر���ن,�� �ؤد  
�-ن ذ�ك ��1د �ن ا)�,���� ا�;���� ���ر���ن �� �را��D و�����1  ،ا��;ب ��,ل ����ر

أو �1$ ��1و�� إ���ط. إذ ��,ون ا�ر=�س ����ر�� ��ف ��دأ ا��9ل  ،ا�ر=�س ووزراءه
  . ا����د ��ن ا���ط�ت
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�,ن ���9 �ر���1 �  ،ن ا��ول أن ا��ظ�م ا�ر=��� ��,ن ا��ط��ق �� ا��زا=رإ���" ��, 
و إ��� ���ق آ���ت د��ور�� ���ف ��. ��� ��;ل ا�;#�D ��ن  ،�دم �ط���. �,��ل 1ذا��ره

ا��ؤ���ت ا�د��ور�� �D=�� و��,�� �;�دا �ن إ�1,�ر ,ل ��ط� �9#�����1 �� ����ل 
  .ا���ط� ا'�رى 

��,ون �ن أ���ء  ،ا��ر����� �-�. ����د ��$ ��Dم ���س وزراء �����س أ�� ا��ظ�م  
�4ر أن ذ�ك  ،و ������� ���ق �ر���X ا�1,و�� �ن �ر���X ا�1زب ���. ،1زب ا'����4

أو �دد �ن ا'1زاب ا���,��� ��  ،��روط �و�ود 1ز��ن ������ن ��$ ا����1 ا�������
و ��#ف ذ�ك " ��,ن ا)����دة �ن ھذه  ،#فإ���ھ�ن ر=����ن ���� ا��درة ��$ ا)=�

و�������� ��,ن ا�و9ول إ�$ ��زة أ�رى ھ� ���ن ���س ا�وزراء ا��وز �����7  ،ا���زة
�رط �دم 1دوث إ����ق دا��� �1زب أو  ،أ��م ا��ر���ن ط��� ا���رة ا���ر�;�� ���ر���ن

 ،ا��������1ق ا���1��9 وا���م و����� و ����ن إ���رارا ����1ة ا�� وھذا ��،�,�ل ا'����4 
�;�ر �ن إ��#ف  ،,�� ���,ن ا'1زاب ا��89رة دا�ل ا��ر���ن �ن �,و�ن �;�ر��

  .ا��و���ت وا����رب ا������� 
  

   ����� X=��� $ن ا��ول أن ا����1ف ا�ر=��� ��ن أ1زاب  ،أ�� �� ��,ن أن �ؤدي إ�,���
و1ر,�  ،وا���� ا�وط�� ا�د���راط� ،��1زب ���� ا��1ر�ر ا�وط،ا'����4 �� ا��ر���ن

�واءا �;�ق ا'�ر  ،���� ا���م " �رD$ إ�$ ا���وذج ا���9ود �ل ھ��ك إ��#" �� ا�رؤ��
������ و�د�� 1ز�� ���ك  ،أو �1$ �ن �#ل ا�;�ل ا���دا�� ،���طرح ا������ ا��,ري

1ر�ر ا�وط�� و�د�� أي ���� ا�� 2007-2001ا'����4 �� ا���رة ا���ر�;�� ا������ 
  .ر=��� ا�1,و�� ��دت إ�$ ا���� ا�وط�� ا�د���راط� 

  
إ" أن Dد �ؤدي إ�$ إ��=�7ر 1زب ����� أو ���  ،و��$ ا�ر4م �ن �زا�� ا��ظ�م ا��ر�����  

و��د 1,و�� ا��ر���ن و��وع  ،أي �����ط� ا�����ذ�� وا��ر���ن ،������ �;��� �����ط�
��� �ؤدي إ�$ ��د�د أھم ر,ن  ،��ر������ ا�ذي ھو ر=�س ا�وزراءا'��ر �ر=�س ا'����4 ا

  .�� ا��ظ�م ا��ر����� ا���=م ��$ أ��س ا��;�ون وا��,��ل
  
أ�� �ن �1ث ا��;��ل � ا��9وص ���د أن ا��ؤ���ت ا�د��ور�� �;د ���� د��ور   
����� Dد �;���ت ��,ل �دي إ�$ 1د �� � ا��9وص ��$ ا�ر4م �ن ا�9;و��ت ا� 1996،

����ظر إ�$ �����ت ا��ر��1 ا)������� و�دم ا��درة ��$  ،و�1$ ا������� ا��� وا�����
 ا�د��وري وا����و�� ا��د�د ��,ل �ر�Dا�وا إ" أن ھذا ا��;��ل �ر��ن ����د  ،ا����Dم �

�رة إذ أ�. و��$ ا�ر4م �ن ا��ر���� ا����و��� ا�,� ،��1وظ� �� ا���وات ا'��رة ذ�ذ��و�,ل �
إ" أن ذ�ك ���D. �را� ,��ر �ن �1ث إ�1رام ا����ون ��د  1999ا��� �ر���� ا��زا=ر �;د 

�1ث �و1ظ �دد �ن ا��رو�Dت ا����ر�� ����ن ا��ؤ���ت و��$ و�. ا��1د�د ا�د��ور ذا�. 
���1  ،,�ن أھ��� إ����ع 1,و�� ����دم ا'و�$ �ن ��د�م �ر������ أ��م ا��ر���ن ،ا�د��ور��

إ���� إ�$ ا��رق ا�د��وري ا�Eر  ، �,ون ��ررة �ن ا������1ن ا�د��ور�� وا����و���Dد "
و�1رو أول  ،��د�� ��ز �دد �ن أ���ء ا�1,و�� �������� �� ا����س ا��;�� ا�وط��

وا�1,و�� ا��� ھم وزراء ���� �م ��دم  ،����  �����س ا��;�� ا�وط�� )��7ت ا�;�و�� ��.
وھو  ،ك ��د �رDوا ا�د��ور ���;�م ��ن ا����� ا������� و�����م ا�وزار��و�ذ� ،إ�������� �;د
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 P-ن ����� إ�1رام ا��9وص و��ر ,ل ��� ،ا'�ر ا�ذي ���;. ا�د��ور ��ص 9ر��و���. 
�9و�9 �� ظل ،أP�9 �رورة ��ر��� ا��ر��1  ،��$ ����ذ �� ��و�. ا����ون ���

و�� إط�ر ���ء دو�� ا����ون و ا�;دا�� ا���  ،�#دا�ظروف ا������� ا�د���D ا��� �وا���� ا�
  .�واءا ��ؤو��ن أو �واط��ن أ��م ا����ون ،����وى ���� ��� �واط����

  
 ،�1ول و� أ�س و�وا�ط إ��را����� ا���و�م ا�وط�� �1996و���ر  28�د��ور   
ا)��را���� و " �ك أن ا��دف  ،و ��ظ�م ��ط���� ا�د��ور�� ،إ��دة ����س ��ط� ا�دو��و

�,ر�س ا��;دد�� و ،ھو إ��دة ا���و�م ا�وط�� ا����وري ،و ا��;�د �ن وراء ,ل ذ�ك
  .و�9ر�� ا��ظ�م ا������ و ا�د��وري ا�وط�� �� �#د��  ،و���ء ا�د���راط�� ،ا�������
  

��7رات إ9داره وو ،1996إ" أن ا�ظروف ا)����7=�� و ا�د���D ا��� �م ���� إ�داد د��ور   �
,���  ،و �1ت �7ل و�D=;�� ،ا��� ��ء ھذا ا�د��ور �� أ�وا=�� ،8وط ا'ز�� ا�وط����

�وا�ل أ���ت �� إ,���ف �دد �ن ا����=ص وا�87رات �� ا���ظو�� ا�د��ور�� ا���ظ�� 
و�� ا���ظو�� ا�د��ور�� وا����و��� ا���ظ��  ،���ط�ت و�ؤ���ت ا�دو�� �9ورة ����

و ,ذا ا�;#�Dت ا�وظ���� ������ و��ن ا�1,و�� �9ورة ���9   ،�8ر��� ا��ر���ن و أ�������
.  

  
���وي  ،,ل ھذه ا�;وا�ل ��دت و��ورة دوا�� ����� د��ور�� �د�دة ��وح �� ا'�ق  

��رار ا)�و ،و�7ري ا��ظ�م ا�وط�� ا��ؤ����� �,��� ��و��ت و���9ر ا�,��ءة وا�������
ا�د��ور�� و ا����و��� ا���;��� ���ظ�م 4ر���  �1ث �;��X و��ّوم ا���ظو��  ،ا)���رار��و

�وا�ط� �د ا�87رات و �,��� ا����=ص ا��� ���ت ھذه ا���ظو��  ،ا��ر���ن وظ���� و��ظ����
  .��;ل �وا�ل �و�و��� �د�دة 

  
��دام  ����� �����د�د و  ،��ن ا��ؤ,د أن أي �;د�ل د��وري ���,ل إ�ط#�D وط���  

 �� ���ل �طو�ر ا��ظ�م ا�وط�� ا�د��وري ا�ذي ��ؤدي " ،���� ا)7راء �� ا������ ا���
  .ر�ب إ�$ ��1ة أ��ل و�����ل آ�ن وزاھر 

  

     J ون�$ -�  إ��
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  :ا��را(. ا�����دة
Lا�ــ)�ـــب : أو  
  �� $��!�K ا��ر$ - أ

 ،ا��ظر�� ا�;��� ��دو�� و ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  ،�و,را إدر�س  ،أ�1د وا��  - 01
 . 1992ط�;� ،ا��ؤ��� ا��زا=ر�� ��ط���� 

  
 ،ا�ر���D ا������� ��$ أ���ل ا���ط� ا�����ذ�� �� ا��ظ�م ا��ر�����  ،إ���ب ز,� �#م  - 02

  . 1983ط�;�  ،���م ا�,�ب 

  
درا�� ���ر��  ،آ���ت ��ظ�م ا���ط� �� ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  ، �و��D ��د _ - 03

 .2005ط�;�  ،دار ھو�� ،
  

ا��دى ��ط����  ���ر��، داردرا��  ا���د،ا���ط� ا�����ذ�� ��ن ا��;�ف و  _،�و��D ��د  - 04
  .2006 ط�;� ا��وز�،و ا���ر و 

  
 .1999 ط�;� ،ا��زا=ر  ،ار ا�ر����1د ،ا�و��ز �� ا����ون ا)داري  ،�و���ف ���ر  - 05
  

ا�د�وان  ،ا��زء ا����7  ،ا����ون ا�د��وري و ا��ظم ا������� ا����ر��  ،�و�;�ر �;�د - 06
 . 1994 ،ا�ط�;� ا�����7  ،ا��ؤ��� ا�وط��� ��,��ب ،ا�وط�� ���ط�و��ت ا����;�� 

  
  1993،�;� ا�����7ا�ط ،دار ا��دى  ،ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  ،�و�;�ر �;�د  - 07
إ�,���� ا��ر��� �� ا'�ظ�� ا������� ا�;ر��� � إ��رة إ�$  وا��،���س 1زام  - 08

 .2002 ��روت، ا�;ر���،�ر,ز درا��ت ا�و1دة  ا��زا=ر،��ر�� 
  

دار ا�����  ،ا�ط�;� ا��7��7 ،ا��ظر�� ا�;��� �����ون ا�د��وري  ،ر�زي ط. ا����ر  - 09
 .  9�1983ر  ،ا�;ر��� 

  
دار  ،" درا�� ���ر�� " ا��ظم ا������� وا����ون ا�د��وري  ،�����ن ��1د ا�ط��وي  - 10

 . 1988 ط�;� ،ا��,ر ا�;ر��
  

 ا��ر�����،ا�وظ��� ا���ر�;�� �ر=�س ا�دو�� �� ا��ظ���ن ا�ر=��� و  ����،��ر ���1  - 11
 .ا�ط�;� ا'و�$ ا�;ر��،دار ا��,ر  ���ر��،درا�� 

  
���� " ا'�=�� ا��ر������  ،� ��دل ا�ط�ط�= - 12�إ9دار ����  ،" وظ�=���  ،أ�وا���  ،�

 . 1987ا�ط�;� ا'و�$  ،ا��1وق ا�,و���� 
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����" ا'�ظ�� ا������� ا�ر=����  �����،����� ,��ل  - 13��ة  ،" �ط������� . �طورھ� . ����
  . 2002ط�;�  ،ا��;�رف 

  
دار ا�����  ،ا'�ظ�� ا�د��ور�� ا����ر�� 1ل ا��ر���ن ��  ،�#ء ��د ا���;�ل  - 14

 .  2004ط�;�  ،ا�;ر��� 
  

 ،ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري �ن ا'�1د�� إ�$ ا��;دد�� ا�������  ،��د ا��ور ����  - 15
 ط�;� ،د�وان ا��ط�و��ت ا����;��  ،�د�ر�� ا���ر ����;� ����D  ، 45 ��ي ���08;� 
2006. 

  
 ،��ط� و��ؤو��� ر=�س ا�دو�� �� ا��ظ�م ا��ر�����  ، ��د ا���8 ���و�� ��د _ - 16

  .��1995روت  ،ا�ط�;� ا'و�$  ،ا��ؤ��� ا����;�� ��درا��ت وا���ر وا��وز�
  

ا���ط�ت " ا��زء ا���7ث "،ا�وا�� �� �رح ا����ون ا�د��وري   ،�وزي أو9د�ق  - 17
 .ا�ط�;� ا'و�$ ،د�وان ا��ط�و��ت ا����;�� "  ا�7#ث

  
ا��ظر�� ا�;��� " ا��زء ا����7 ،ا�وا�� �� �رح ا����ون ا�د��وري  ،�وزي أو9د�ق  - 18

 . 1994،د�وان ا��ط�و��ت ا����;��  ،ا�ط�;� ا'و�$ ،"  ��د����ر

  
ا�ر���D ا��ر������ ��$ أ���ل ا�1,و�� �� ا��ظ���ن ا��9ري و  �و�س،��1د ��ھ� أ�و  - 19

2002 ����ر،دار ا����;� ا���دة  ا�,و���،. 

  
ا��ط�;��، ا��ط�;� ا�1د��7 ����ون  ،ا���ر�� ا�د��ور�� �� ا��زا=ر �;�ب،��1وظ  - 20

 .2000 ط�;�
  

�ردار ا����;� ا��د�دة  ا��9ر��،ا����ون ا�د��وري و ا�د����ر  ،��1ن ���ل - 21���، 
  .1996 �9ر

  
  
  
  
  
  

  $��!�K ا��ر����  -ب
 

01-André HOURIOU et Jean Jicquel، droit constitutionnel et 
institutions politique، édition Montchrestien، Paris، 1985. 
 
02- André HOURIOU، Droit Constitutionnel، 21 Ed، L.G.D.J، Paris، 
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1988. 
 
03-Ameller MICHEL، Les question instrument du contrôle 
parlementaire، L.G.DJ.Paris، 1964. 
 
04- Bensaleh TIBRIZI ، La République Algérienne. Comment ils sont 
gouvernés، LGDJ.1979. 
   
05- Bernard TRICOT et Raphael Hadas Lebel، Les institution 
politique française، Dalloz، Paris، 1985. 
 
06- Dimitri GEORGES LAVROFF، droit constitutionnel de la 5 Vè 
République  2 éme édition، Dalloz، Paris.1997. 
 
07- Dominique TURPIN، Droit Constitutionnel، PUF، Paris، Ed 1994. 
 
08- George BURDEAU، droit constitutionnel par Fancis Mammon، 
Michel Toper Manue، L.G.D.J، Paris، 1988. 
 
09- George BURDEAU، Traite De Science Politique، T.5، L.G.D.J، 
Paris، 1976. 
 
10-Maurice DUVERGER، institution politique et droit 
constitutionel،2 
Le système politique Français، P.U.F، Paris، 1973. 
 
11- Maurice DUVERGER، cours de droit constitutionnel، PUF، Paris، 
1994. 
 
12- Mohammed BRAHIMI، Le pouvoir en Algérie et ses formes 
d’exepression institutionnelles، O.P.U، 1995. 
 
13- N.e .GHOZALI، cours de systèmes politiques comparés، OPU، 
1983. 
14-Khalfa MAMERIE، Réflexions sur la constitution algérienne، 
Société national et de diffusion et OPU، Alger، 1979. 
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15-Simon. Louis FORMERY، La Constitution Commentée Article Par 
Article  - Hachette Superieur. ( Sans edition). 

 

 

 

 :ا�ر��+ل ا�(�����: �����
 :أطرو�0ت ا�د)�وراه -أ

 $��!�K ا��ر$��  �

ر ا�ر���D ا����=�� ��$ ��رو��� ا��رارات ا)دار�� �� ا��زا= ،��Dم ا�;�د ��د ا���در  - 01
,���  ،���;� ا���#�� ا����س ��دي ��;��س ،�� ا����ون ا�;�م ، أطرو�1 د,�وراه دو�� 

  .2003 - 2002 ،ا��1وق 
  

ا�ر���D ا����=�� ��$ أ���ل ا)دارة ا�;��� �� ظل ا�ظروف ا)����7=��  ،�راد �دران  - 02
���;� ،ا�;�م  أطرو�1 د,�وراه دو�� �� ا����ون ،) درا�� ���ر�� ��ن ا��زا=ر و�ر��� (

  .2005 - 2004 ��� ،,��� ا��1وق   ،ا���#�� ا����س 
  

ا���ط�ت ا)����7=�� �ر=�س ا����ور�� ا��زا=ري وا������ت  ،�9ر ا�د�ن �ن ط��ور  - 03
أطرو�1 د,�وراه دو�� �� ا����ون  ،ا�د��ور�� ���1وق وا�1ر��ت ا�;��� درا�� ���ر�� 

  .2003-2002 ،,��� ا��1وق ،ي ��;��س ���;� ا���#�� ا����س ��د ،ا�;�م 
 

 $��!�K ا��ر����  �

04-Bachir YELLES-CHAOUCHE - La Rationalisation du Contrôle 
Parlementaire en Algerie، thèse de doctorat d’etat، univ، oran 1995.  

  
  

  :ر��+ل و �ذ)رات ا���(���ر -ب
  

�9 ا����ون �� �ر�ر ���ھ�� ��ط� ا�� ،ر����� ��ط�� ا�زھراء  -01 ����� ��
 .2005-2004 ،ا����ون ا�;�م  ��ذ,رة ������ر �ا��زا=ر،

  

ا�;#�D ��ن ا���ط� ا�����ذ�� وا���ط� ا���ر�;�� �� د��ور ا��زا=ر ���ر ���س،  - 02
  .1995، ر���� ������ر �� ا����ون ا�;�م، ���;� وھران، 1989

  
  

  :����ت وا��1م ا�درا��� ا����Lت وا��دا%Cت أ��م ا��!:����� 
  $��!�K ا��ر$�� -أ

 �D#�1996 ا���ط� ا���ر�;�� �����ط� ا�����ذ�� �� ظل د��ور  ،إ�راھ�م �و���1  - 01
 24-23 �و�� ،�دا��� أ��م ا��دوة ا�وط��� 1ول ا�;#�D ��ن ا�1,و�� وا��ر���ن ،

 .2000أ,�و�ر
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����� �����  ���ر��، ا��زا=ري، درا��� 1ق ا��;د�ل �� ا��ظ�م ا��ر���� �ر�ط،ا'��ن  - 02
  .2005أ,�و�ر  ،10ا�;دد  ا��ر�����،ا��,ر 

  
 ا���,���را��� �� ا�;��م و�,��� ا���ر�� ا��زا=ر�� ����  ،ا'��ن �ر�ط  - 03Dدا���  ،وا�

أ��م ا�����$ ا�وط�� 1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� 
  .ا��زء ا'ول ،وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  ،ا����ر�� 

  
�دا��� �� ا��وم  ،ا��ؤال ا���وي ,���V �ن آ���ت ا�ر���D ا��ر������  ،����� أ�1د - 04

ا�وزارة ا��,��� ،ا�درا�� 1ول �و�وع ا��ؤال ا���وي ,���V �ن آ���ت ا�ر���D ا��ر������ 
  .�����2001ر �D#;���، 26ت � ا��ر���ن 

  
، �ظ�م ا�8ر���ن �� ا��ر���ن ��ن ا�د���راط�� و���7ل ا�1,و��  ،ط�ن ��1د �و�� - 05

ا'�ظ�� و�دا��� أ��م ا�����$ ا�وط�� 1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� 
  .ا��زء ا'ول ،وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  ،ا����ر�� 

  
�ن  124ر�� �����$ ا���دة ا)���9ص ا���ر�;� �ر=�س ا����و ،�دران �راد - 06

  .���2000  02ا�;دد  ����10 ا)دارة ا����د ) ا��ظ�م ا����و�� �Tوا�ر( ا�د��ور 
  

 ،�ن ا�د��ور  120ا�دور ا���ر�;� ����س ا'�� ��$ �وء ا���دة  ،�وز�د �زھ�ري  - 07
  2004د����ر  ، 07ا�;دد   ،����� ����� ا��,ر ا��ر����� 

  
�دا���  ،���� ا�����و�� ا'���ء �� ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري ا� ،�وز�د �زھ�ري - 08

أ��م ا�����$ ا�وط�� 1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� 
  .ا��زء ا'ول ،وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  ،ا����ر�� 

  
ا�د��وري ا��ر����� ��1=ق 1ول ا��ظ�م ا�د��وري ا�ر=��� و ا��ظ�م  ،�وز�د �زھ�ري  - 09

  .2003ا����  ، 04ا�;دد  ،����� ����� ا��,ر ا��ر�����  ،
  

، ���س ا'�� ���ط ا�1ر,�ت ا����وز�� ���وازن و ا)���رار  ،9و��P �و��;�  - 10
ا'�ظ�� و�دا��� أ��م ا�����$ ا�وط�� 1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� 

  .ا��زء ا'ول ،#�Dت � ا��ر���ن وزارة ا�; ،ا����ر�� 
  

دور ا����� ا��ر������ ا�����و�� ا'���ء �� ا��#ف ��ن ا�8ر���ن  ا�ط�ھر،ط��ب  - 11
�دا��� أ��م ا�����$ ا�وط�� 1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������  ا��ر�������ن،

  .��زء ا����7ا ،وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  ،ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� ا����ر�� 
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�دا��� أ��م   ، �#�D ا���ط� ا���ر�;�� �����ط� ا�����ذ�� ،ز4وم ,��ل و�ود��ر ���1  -12
  .2000أ,�و�ر  24- �23و��  ،ا��دوة ا�وط��� 1ول ا�;#�D ��ن ا�1,و�� وا��ر���ن 

  
 آ���ت ��ظ�م ا�;���� ا���ر�;�� ط��� '1,�م ا�د��ور وا����ون ،�زاوي ��د ا�ر�1ن  - 13

 ،ا���;�ق ���ظ�م ا�;#�D ا������ �8ر��� ا��ر���ن و ا�1,و��  ����1999  02- 99ا�;�وي 
���  ،,��� ا��1وق ، ���;� أ�و�,ر �����د ،  04ا�;دد ، ���� ا�;�وم ا����و��� وا)دار�� 

2006.  
  

 ،إ���واب ا�1,و�� �ن طرف ا��ر���ن �� ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  ،���ر ���س  - 14
 ،04ا�;دد  ،���;� أ�و�,ر �����د �����ن  ،,��� ا��1وق  ،ا�;�وم ا����و��� وا)دار��  ����

  .2006ا���� 
  

 ،�,��� آ���ت ا'�=�� ا���و�� وا�,����� �� ����� ا�ر���D ا��ر������  ،���ر �وا�دي  - 15
  .���2006  ،13ا�;دد  ،����� ����� ا��,ر ا��ر����� 

  
�دا��� أ��م �دا���  ،ا��ر���ن �� ا��ظ�م ا������ ا��زا=ري  ،���,� �;�د  ،4و�� - 16

�ن ،2000أ,�و�ر  24-�23و��  ،أ��م ا��دوة ا�وط��� 1ول ا�;#�D ��ن ا�1,و�� وا��ر���ن 
 ا)��ر�ت   ،��ظ�م ا�وزارة ا��,��� ���;#�Dت � ا��ر���نDو� ��ور ���  

  
- �99و�وع ا����ون ا�;�وي رDم �دا��� �� ا��وم ا�درا�� 1ول  ،,��س ا��ر�ف  - 17
ا�ذي �1دد ��ظ�م ا����س ا��;�� ا�وط�� و ���س ا'��  ��1999رس  08ا��ؤرخ ��  02

ا�وزارة  –و������ و,ذا ا�;#�Dت ا�وظ���� ������ و��ن ا�1,و��  ��ن ا��ص وا����ر�� 
  .2001أ,�و�ر 23ا��,��� ���;#�Dت � ا��ر���ن 

  
�ة وا��طور : ر���ن �ظ�م ا�8 ،��;ود ���وب - 18��دا��� أ��م  ،أو ا���7=�� ا��ر������ ا��

 ،ا�����$ ا�وط�� 1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� ا����ر�� 
  .ا��زء ا'ول ،وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن 

����� ذات ا����س ا��واز�� ��ن ا���=� ا������� ذات ا������ن و ا���=� ا�� �1ن،�زود  - 19
�دا��� أ��م ا�����$  ،Système Bicaméral Et Systéme Unicaméralا��ردي 

 ةا����ر��، وزارا�وط�� 1ول �ظ�م ا�8ر���ن �� ا���ر�� ا��ر������ ا��زا=ر�� و ا'�ظ�� 
  .ا��زء ا����7 –ا�;#�Dت � ا��ر���ن 

  
 ،���� ا���=ب   ،�و�� ا��زا=ري ا��9ل ��ن ا���ط�ت �� ا��ظ�م ا��� ،�و�$ �ودھ�ن  - 20

  .2003ا���� ا'و�$ ،ا�;دد ا����7 
  

درا�� ، ا���ر�� ا���7=�� ا��ر������ �� أDط�ر إ��1د ا��8رب ا�;ر��  ، ا��;�د ��دم - 21
�دا��� أ��م ا�����$ ا�وط�� 1ول �ظ�م ا�8ر���ن ��  ،���ر�� ��)��=��س �����ر�� ا��ر���� 
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ا��زء  ،وزارة ا�;#�Dت � ا��ر���ن  ،زا=ر�� و ا'�ظ�� ا����ر�� ا���ر�� ا��ر������ ا��
  .ا'ول

  
 $��!�K ا��ر���� -ب
  

01-Ahmed CHENIKI، une démission  forcée، le Quotidien d’Oran du 
28/08/2000. 
02-Abdelkader. BOULSSANE، les services du chef du gouvernement، 
Revu de l’école national d’administration، IDARA، volume4، n 1، 
Alger ،1994 . 
03-Mohammed YOUCEFI، les récentes réformes constitutionnelles en 
Algérie conduiront elles a une démocratisation de la vie politique، 
R.A.S.J.E.P-N°1-1990-P122. 
04- Mourad BENACHENHOU، Les bureaucrates contre l’Etat de 
droit، Quotidien  d’oran ،06/06/1999. 

 

  ا�د����ر : را$��
  . 1963 د��ور ا��زا=ر - 01
  

  . 1976 د��ور ا��زا=ر - 02
  

  .1989 د��ور ا��زا=ر - 03
  

  .1996د��ور ا��زا=ر  - 04
  

  .1958 د��ور ا����ور�� ا������ ا��ر��� - 05
  ا��;وص ا����و��� وا���ظ���� : %���� 

  ��وا��ن ا -أ
 .ا�����ن إ�#ن ا��;�=� ا�;��� �1967و��و  08ا��ؤرخ ��  67/124ا'�ر  - 01

  
ا��ر�دة ،  11/01/1997 ا���;�ق ��)������ت ا��ؤرخ �� 97/07 ا����ون ا�;�وي - 02

 . ����1997  12 ا�ر���� ا�;دد
 

ا��;�� ا��1دد ���ظ�م ا����س  ��1999رس  08ا��ؤرخ ��  99/02ا����ون ا�;�وي  - 03
ا��ر�دة  ا�1,و��،ا�وط��، و ���س ا'�� و ������، و ,ذا ا�;#�Dت ا�وظ���� ������ و��ن 

  .����1999  15ا�ر���� ا�;دد 
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ا���;�ق �-دارة و"�� ا��زا=ر و  ��2000رس  01ا��ؤرخ ��  2000/01ا'�ر  - 04
  .����2000  09ا��ر�دة ا�ر���� ا�;دد  ���،ا���د��ت ا����;� 

  
، ا���;�ق ��;د�ل ��Dون ا��رض وا���د  2001 أ�ر�ل 27 ا��ؤرخ �� 2001/01 '�را - 05

  . ����2001  14 ا��ر�دة ا�ر���� ا�;دد
  

 97/07 ا��;دل وا����م ��Tر 2004 ���ري 07 ا��ؤرخ �� 04/01 ا����ون ا�;�وي - 06
  . 2004 ���� 09 ا�����ن ا����ون ا�;�وي ا���;�ق ��)������ت ، ا��ر�دة ا�ر���� ا�;دد

  
  :ا��را��م -ب

 ا��را��م ا�ر+����  �
 ا��1دد ��وظ�=ف ا��د��� 1989 أ�ر�ل 10 ا��ؤرخ �� 89/44 ا��ر�وم ا�ر=��� - 01

  ����1989  15 وا�;�,ر�� ا���ول ا��;��ن ���� �ر=�س ا����ور��، ا��ر�دة ا�ر���� رDم
  

�ن إ�#ن ���1 ا���� 1991 �و��و 04 ا��ؤرخ �� 91/196 ا��ر�وم ا�ر=��� - 02
   ����1991  29، ا��ر�دة ا�ر���� ا�;دد  �91را�
  

ا�����ن إ�#ن ���1  1992��را�ر  09ا��ؤرخ ��  92/44ا��ر�وم ا�ر=���  - 03
  . ����1992  10ا�طوارئ ، ا��ر�دة ا�ر���� ا�;دد 

  
ا�����ن إ��8ء ا��ر�وم  1999أ,�و�ر  27ا��ؤرخ ��  99/239ا��ر�وم ا�ر=���  - 04
  .����1999  76ا��ر�دة ا�ر���� ا�;دد  ،91/307و ا��ر�وم ا�����ذي  ���89/44 ا�ر=

  
ا�����ن ا��;����ت ��  1999أ,�و�ر  27ا��ؤرخ ��  99/240ا��ر�وم ا�ر=���  - 05

ا��ر�دة  ����،ا�وظ�=ف ا��د��� و ا�;�,ر�� ��دو�� ا���ول �ر=�س ا����ور�� ا��;��ن 
  .����1999  76ا�ر���� ا�;دد 

  
  ��را��م ا�����ذ�� ا �

ا��1دد ��وظ�=ف ا��� ��م  �����1991ر  07ا��ؤرخ ��  91/307ا��ر�وم ا�����ذي  - 01 
  .����1991  43ا��;��ن ���� �ن طرف ر=�س ا�1,و��، ا��ر�دة ا�ر���� ا�;دد 

  
 ا��را��م ا�� ر���� �

��ر �� 06ا�����ن ��د�د ���1 ا�طوارئ ا��ؤرخ ��  93/02ا��ر�وم ا���ر�;�  - 01
  .����1993  08 ا��ر�دة ا�ر���� ا�;دد 1993

  
  ا1�ظ�� ا�دا%!�� �!$ر���ن : ��د��
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ا��ر�دة ا�ر���� ، 22/07/1997 ا��ظ�م ا�دا��� �����س ا��;�� ا�وط�� ا��ؤرخ �� - 01
  . 1997 ���� 53 ا�;دد
 ���س ا'�� �� ا)��ر�ت  –ا��ظ�م ا�دا��� ����س ا'��  - 02Dو� - .  
  

  Lت ا��(!س ا� �$� ا�وط�� �داو: ��$��
ا��ؤر�� ��  107ا��ر�دة ا�ر���� ��داو"ت ا����س ا��;�� ا�وط�� رDم  - 01
12/12/1998.  
ا��ؤر�� ��  180 ا��ر�دة ا�ر���� ��داو"ت ا����س ا��;�� ا�وط�� رDم - 02
31/01/2000 .  

  

� �� ا��ؤر�  223ا��ر�دة ا�ر���� ��داو"ت ا����س ا��;�� ا�وط��  رDم  - 03
09/10/2000.  

ا��ؤر�� ��  226ا��ر�دة ا�ر���� ��داو"ت ا����س ا��;�� ا�وط�� ا�;دد  - 04
16/10/2002.  
  

  و��+ق أ%رى: �����
  . 1996 ا��ذ,رة ا�ر=���� 'طراف ا�1وار ا�وط�� - 01
  
  
  
  
  
  

 ا���ـ�س
  01  -------------------------------------------------------------------------------  ��د��

  
  08  -------------------------------------------------------------------------  ا��;ل ا1ول

  
  08  ----------------------------------------------  �ؤ��� ر=��� ا����ور��: ا��$0ث ا1ول

  
  08  ----------------------------------------------  إ����ب ر=�س ا����ور��: 1ول ا��ط!ب ا

  09  --------------------------------------------------  ا��ر�P ���9ب ر=�س ا����ور�� -/أ
�8ور ��9ب ر=�س ا����ور�� -/ب  --------------------------------------------------  12  
  14  ------------------------------------------------------------------  ا�;�دة ا�ر=���� -/ت
   15  -------------------------------------------------------  ��ؤو��� ر=�س ا����ور�� -/ث
  

   16  ---------------------------  �!ط�ت ر+�س ا�(��ور�� =� ا�L�0ت ا���د��: ا��ط!ب ا�����
  17  ----------------------------------  ا���� ا�9#��1ت ا��� ���ر��� ر=�س ا����ور�� د -/أ
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  17  ---------------------------------------------------------  ��ط� إ9دار و��ر ا��وا��ن*

 17  -----------------------------------------------------------------------  ��ط� ا���ظ�م*

 18  -----------------------------------------------------------------------  ��ط� ا��;��ن*

   19  ----------------------------------  ا����دة ا�;��� ���وات ا�����1 و��ؤو��� ا�د��ع ا�وط��*
 19  ---------------------------------------------------------------  ر=��� ���س ا�وزراء*

  20  ------------------------------------------------------------------  1ق إ�Dراح ا��وا��ن*
 20  ---------------------------------------------------------  1ق ا)��راض ��$ ا��وا��ن*
  22  --------------------------------------------------  ا���ر� �ن طر�ق ا'وا�ر ا�ر=����*
  24  -----------------------------------------  ;�و ����ض ا�;�و��ت وإ���دا�.1ق إ9دار ا�*
 25  -------------------------------------------------------  ر=��� ا����س ا'��$ �����ء*
 25  --------------------------------------------  ��ط� ر=�س ا����ور�� �� إ�����ء ا��;ب*

  26  --------------------------------  ا�9#��1ت ا��� ���ر��� ر=�س ا����ور�� ��ر��� -/ب
  

  26  ---------------------  �!ط�ت ر+�س ا�(��ور�� =� ا�L�0ت ا��Kر ا���د��: �ثا��ط!ب ا���
  26  -----------------------------------------  ����7=����ھ�� ��ط�ت ر=�س ا����ور�� ا) -/أ

  27  ---------------------------------  ا���ظ�م ا�د��وري ����ط�ت ا)����7=�� �� ا��زا=ر - /ب
 27  ------------------------------------------------------------  ����1 ا�طوارئ وا��91ر*

 31  --------------------------------------------------------------------  ا����1 ا)����7=��*

  33  ----------------------------------------------------------  ����1 ا��;�=� ا�;��� وا�1رب*
 

  36  -----------------------------------------------  �ؤ��� ر+��� ا�0)و��: ا��$0ث ا�����
 

  37  ------------------------------------  ا�0)و�� $�ن ا��)!�ف وإ����ء ا����م: ا��ط!ب ا1ول
  37  -------------------------------------------- �9 ��;��ن ر=�س ا�1,و��ا���ط� ا���� -/أ
  37  -------------------------------------  ا)����رات ا��و�و��� ��د �;��ن ر=�س ا�1,و��*
  37  ----------------------------------------------------  طر��� ��,�ل ا��ر�ق ا�1,و�� -/ب
 38  -----------------------------------------------------  إ�راءات ����ف ا����ز ا�1,و��*

  40  -----------------------------------------------------------------  ا��درج ��ن ا�وزراء*
  42  ---------------------------------------------------------------  إ���ء ��ل ا�1,و��-/ت
 42  ---------------------------------------------------------------------  إ������ ا�1,و��*

 43  ---------------------------------------------------------------------  إDــ��� ا�1,و�ــ�*

 

  44  --------------------------  �س ا�0)و�� و�!ط��& ا�د��ور��;��0Cت ر+: ا��ط!ب ا�����
  45  -------------------------  ا��1د�د ا�د��وري ��9#��1ت ا��� ���رد ��� ر=�س ا�1,و�� -/أ
 45  ------------------------------  ��ط� ر=�س ا�1,و�� �� ����ذ و����ق ا��ر���X ا�1,و��*

 45  ----------------------------------------------  �وز� ا�9#��1ت ��ن أ���ء ا�1,و��*

  46  ---------------------------------------------------------------  ر=��� ���س ا�1,و��*
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 46  ---------------------------------------  ��ط� ر=�س ا�1,و�� �� ����� ا�����ذ وا���ظ�م*

 ا��را��م ا�����ذ��*�D47  --------------------------------------------------------------  �و 

 47  ---------------------------------------------------------------------  9#��1 ا��;��ن*

 48  -----------------------------------------------  ا���ر ��$ �1ن ��ر ا)دارة ا�;�و���*

 49  --------------------------------------------------  ا�وظ��� ا)����ر�� �ر=�س ا�1,و��*

 

  49  ------------------------------------------  ا����Gر ا�ر+��� �!- ا�0)و��: ا��ط!ب ا����ث
  49  ---------------------------  ا)���ه ا��ؤ�د ��,رة ����7ر ر=�س ا����ور�� ��$ ا�1,و�� -/أ

  51  ----------------------  ��دأ ���7ر ر=�س ا����ور�� ��$ ا�1,و�� ا)���ه ا��;�رض � -/ب
  

�9�� $��0)و��: ا��;ل ا����� C�  55  -------------  ا��ر)�$� ا�د��ور�� �!�ؤ��� ا�� ر���� و
  

  55  -----------------------  �$�� ا�$�)���را��� =� ا��ظ�م ا�$ر����� ا�(زا+ري: ا��$0ث ا1ول 
  

  55  ---------------------------------  ؟���1996ذا �ظ�م ا�Kر=��ن =� د��ور : ا��ط!ب ا1ول
�ة �ظ�م ا�8ر���ن ا'9ول ا���ر���� -/أ���  ---------------------------------------------  55  

  56  -----------------------------  ������ت ���� �ظ�م ا)زدوا��� ا��ر������ �� ا��زا=ر - /ب
 56  --------------------------------------------------------------------  ا'���ب ا�������*

 57  ----------------------------------------------------------------------  ا'���ب ا������*

  58  -----------------------------------  �وDف ا��;�ر��ن ����7=�� ا��ر������ �� ا��زا=ر - /ت
  
  60  --------------------------------------------  � )�!� ا�$ر���ن ا�(زا+ري: ��ط!ب ا����� ا
60  -------------------------------------------------------------------  ��,�ل ا�8ر���ن -/أ   
*;� 61  -------------------------------------------------------------  �� ا�وط��ا����س ا�

 62  ------------------------------------------------------------------------  ���س ا'��*

 

   64  ----  ا��(!س ا� �$� ا�وط�� و�(!س ا��1 -ا���9C $�ن >ر=�� ا�$ر���ن: ا��ط!ب ا����ث
  64  ----------------------------------------------------  �ن �1ث ����م ا�;�ل ا���ر�;� -/أ
 64  --------------------------------------------------------------------  ا����درة ����وا��ن*

 65  -------------------------  �ن �1ث 1ق ���س ا'�� �� إدراج ا��;د�#ت ��$ ا��9وص*

  67  -----------------------  � ا�وط�� و���س ا'�����ل ا)���9ص ��ن ا����س ا��;� -/ب
   68  -------------  دور ا����� ا��ر������ ا�����و�� ا'���ء �� �ض ا��#ف ��ن ا�8ر���ن -/ت
 69  --------------------------------------  �ن ا�د��ور �120د�ول ا���رة ا�را�;� �ن ا���دة *

 70  ---------------------------------------------  ���م ا����� ا��ر������ ا�����و�� ا'���ء*

 71  -----------------------------------  ا���ود ا�واردة ��$ �;���� ا����� ا�����و�� ا'���ء*

  
  72  ----------------------------------------  ا���9C $�ن ا�$ر���ن وا�0)و��: ا�����ا��$0ث 
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  72  --------  �1996$دأ ا��;ل $�ن ا��!ط��ن ا�� ر���� وا�����ذ�� =� د��ور : ا��ط!ب ا1ول
   72  ---------------------------------------------------  أ9ول ��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت -/أ

  74  -------------------------------------------------  ���وم ��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت  - /ب
  74  -----------------------------------------------  ��9=ص ��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت - /ت
 75  ----------------------------------------------------------------------  ا�����ر ا����د*

 76  -----------------------------------------------------------------------  رنا��9ل ا��*

  76  --------------------  �طور ��دأ ا��9ل ��ن ا���ط�ت �� ا��ظ�م ا�د��وري ا��زا=ري - /ث
  77  -------------------------------------  �ظ�ھر ا��9ل ��ن ا���ط��ن ا���ر�;�� و ا�����ذ��*
  

  78  -------------------  �ظ�ھر ���Gر ا��!ط� ا�����ذ�� �!- ا��!ط� ا�� ر���� :ا��ط!ب ا�����
  78  ---------------------------------------  ���ھ�� ا���ط� ا�����ذ�� �� ا�;���� ا���ر�;�� -/أ
 78  ----------------------------------------------------------  ����ور���ن �#ل ر=�س ا*

 79  ------------------------------------------------------------  �ن �#ل ر=�س ا�1,و��*

  80  ------  1ق ا�1ل ,���V �ن آ���ت ��ط ا��وازن ��ن ا���ط� ا�����ذ�� وا���ط� ا���ر�;�� - /ب
 80  ------------------------------------------------------------------  ا��;ر�ف �1ق ا�1ل*

 80  ---------------------------------------------------------------------  أھ��� 1ق ا�1ل*

   81  ------------------------------------------------  ��ظ�م 1ق ا�1ل �� ا�د��ور ا��زا=ري*
  82  --------------------------------------------  ا���ود ا�د��ور�� ا�واردة ��$ 1ل ا��ر���ن*

  
  83  -------------------  �ظ�ھر ���Gر ا��!ط� ا�� ر���� �!- ا��!ط� ا�����ذ��: ا��ط!ب ا����ث

  83  ------------------------------------------------  ا����9ل ا���ر��� ��ر���D ا��ر������ -/أ
  84  ---------------------------------------  �;�$ ا�ر���D ا��ر������ ��$ أ���ل ا�1,و�� - /ب
  84  -----------------------------------------  ا�ط��;� ا�د��ور�� وا����و��� ��ر���D ا��ر������*

  85  -------------  1996د��ور آ���ت وظوا�ط ا�ر���D ا��ر������ ��$ أ���ل ا�1,و�� ��  - /ت
�� �ر���X ا�1,و�� أ��م ا����س ا��;�� ا�وط��*D���  ----------------------------------  85 

 86  ----------------------------------------------------  ��ــ�ن ا���ــ��� ا�;ــ��� ��1,ــو��*

 88  -------------------------------------------------------------  ا'�=ـــ�ــ� ا��ـــر��ـــ����*

 91  -----------------------------------------------------------------------  ا)���ـــواب*

  92  ------------------------------------------------------------------  ا����1ق ا��ر��ــ���*
  

  94  ------------------------------------------------------------------------------  ا�%����
  101  -----------------------------------------------------------------------------  ا��0Cق

  119  -----------------------------------------------------------------------  �9+�� ا��را(.
  128  -----------------------------------------------------------------------------  ا���رس
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