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عن املركز

عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، 
مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي 
السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو 
عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة 

هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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إن الدستور هو القانون األساس والرئيس للبلد، فهو حيدد املبادئ السياسية األساسية للحكومة، 
والقواعد اإلجرائية هلا، وحقوق املواطنني والتزاماهتم، وطرق ضمان مساءلة الفروع احلكومية.

من  العديد  مّر عرب  إذ  مضطرابً،  دستورايً  فرنسا أترخياً  لدى  فإن  معروف جيداً  هو  كما 
األنظمة السياسية املختلفة، فمنذ الثورة الفرنسية يف عام 1789 أصدرت الدولة ما ال يقل على 
مخسة عشر دستوراً. وعلى هذا كتب فان نيفرتيك: »إن الفرنسيي على دراية جيدة ابلدساتري! 
إذ ال ميكن للمرء أن خيتلف حول اعتبار أتريخ فرنسا حديقة مثمرة للفكر الدستوري، أو مقربة 
للتجارب الدستورية، أو “دستوراً للدساتري”، ويف كل األحوال ال شك أبن الفرنسيي لديهم خربة 

يف الدساتري والتغيريات الدستورية”1.
الفرنسية  للجمهورية  األساسية  القواعد  ينصُّ على  الذي  احلايل  الدستور  فرنسا  اُعنُْتمد يف 
اخلامسة يف عام 1958، وهو أطول دستور فرنسي دائم بعد القواني الدستورية للجمهورية الثالثة 
)1875(. لكن مثل هذه االستمرارية مل أتِت من دون إجراء إصالحات وتعديالت عليه، وشهد 
الدستور اخلامس تعدياًل لنصه الدستوري أربعاً وعشرين مرة حىت اآلن. ولكن إذا كانت رحلة فرنسا 
حافلة ابألحداث، فإهنا مل تكن بال جدوى، إذ ميكن للمرء أن جيادل أبن الفكر السياسي الثري 
يف فرنسا أجرب مثل هذه التعددية املؤسسية للسعي حنو الكمال، وهناك بعض الفوائد ملثل هذه 

التجارب واألخطاء، فقد تعلمت فرنسا يف وقت مبكر حتديد ما مل تكن تريده.
أما ما خيّص أمهية الدستور يف احلياة السياسية الفرنسية فمن املهم العودة إىل ما قبل عام 
1958، حيث كان النظام مرتكزاً إىل مبدأ اإلرادة العامة، الذي كان -كما قال جان جاك روسو-

.volonté générale2)اإلرادة العامة( :
1 -van Nifterik, G.: French Constitutional History, Garden or Graveyard? 
European Constitutional Law Review )EuConst), 3 )2007) 3, 476.

2- إعالن حقوق اإلنسان 1789
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وعلى هذا النحو كان الدستور ذا سيادة وجيب أال خيضع للرقابة القضائية. وإن هذا الرتدد يف 
وضع القواني حتت أي نوع من اإلشراف القضائي يذكران أيضاً بعدم الثقة اليت طال أمدها للطبقة 
 Ancien« السياسية الفرنسية واجملتمع جتاه القضاة، اليت يعود أترخيها إىل النظام الفرنسي القدمي
Régime«، حيث كان القضاة (الربملانيون( مهتمي يف الغالب ابحلفاظ على امتيازاهتم؛ وبناًء على 

ذلك، كان الدستور يف األساس وثيقة رمزية، ومل ميتلك أي آلية إنفاذ جدية.
 Comité الدستورية«  »اللجنة  أن  على   )91 (املادة   1946 عام  دستور  نّص  لقد 
Constitutionnel عليها التحقق مما إذا كان اعتماد التشريع يتطلب تنقيح الدستور. ومع ذلك، 

كان اإلجراء صعباً وما يزال غري مستخدم.
واحنرف دستور عام 1958 عن هذا التقليد بنحو طفيف، من خالل إنشاء هيئة جملس 
الدستور » Constitutionnel Conseil« الذي تتمثل مهمته يف التحقق من مطابقة املقرتحات 
التشريعية مع الدستور، وكانت هذه السيطرة أبدىن مستوى هلا، إذ قدمت مراجعة دستورية مركزة 
فقط، ومبجرد دخوهلا حيز التنفيذ مل يعد من املمكن الطعن يف النظام األساس، حىت يف احلاالت 
اليت مل تكن خاضعة “للتخليص الدستوري” وفضاًل عن ذلك كانت السيطرة سياسية. ولربوز هذه 

اهليئة عدة أسباب:
أواًل: كان اهلدف األساس هو احلد من التأثري الربملاين على الشؤون التنفيذية ومنع حدوث 
انعدام االستقرار احلكومي الذي زعزع استقرار اجلمهوريتي الثالثة والرابعة، ويف األساس كان املقصود 

من اجمللس الدستوري أن يكون “كلب حراسة للسلطة التنفيذية”.
اجمللس  إىل  التشريعات  إحالة  السياسية  الشخصيات  من  حمدود  لعدد  فقط  ميكن  اثنياً: 
اجمللسي  أحد  رئيس  أو  الوزراء  رئيس  أو  اجلمهورية  رئيس  للمراجعة. وكان هؤالء هم  الدستوري 
الربملانيي »and Sénat Assemblée Nationale«، ولكون مجيعهم ينتمون إىل بعض األحزاب 

السياسية، فإن احتمالية اإلحالة سيكون شبه معدوم.
اثلثاً: كانت عضوية هيئة جملس الدستور»Conseil Constitutionnel«سياسية كذلك3، 
دون وجود صالحيات قانونية مطلوبة من أعضائه، وعملية الرتشيح ترأسها شخصيات سياسية 
(ثالثة أعضاء يرشحهم رئيس اجلمهورية، وثالثة من قبل رئيس اجلمعية الوطنية، وثالثة من قبل 
3- Le Conseil constitutionnel et l›autorité judiciaire: l’élaboration d’un droit 
constitutionnel juridictionnel - Thierry Renoux
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رئيس جملس الشيوخ(، والرؤساء السابقون للجمهورية.
إن اجلمهورية اخلامسة هي عبارة عن جتميع للدساتري يف املاضي، وهي النتيجة املباشرة لتطور 
على  الغالب  الفرنسي يف  التأريخ  وينقسم  طويلة.  فرتة  منذ  املضطربة  السياسية  واملبادئ  األفكار 
حقبتي: ما قبل الثورة وما بعدها. ويبدو هذا التقسيم سائداً بنحو خاص حينما يكون األمر خاّصاً 
ابلتأريخ الدستوري، وهو يؤكد االختالَف األيديولوجي واجملتمعي والثقايف والقانوين الذي حدث 

عام 1789 حينما أطاحت الثورة ابمللكية املطلقة.
لقد امنازت الثورة كما وصفها املؤرخون بـ »التأريخ الدستوري احلديث« يف فرنسا؛ إذ أرادت 
النخبة السياسية اجلديدة بداية جديدة مع احلماس الثوري فإن النظام القانوين القدمي -املؤسسات 

والتشريعات والقواعد-، وكل ما جاء مع ذلك قد ألغي ابلكامل.
وألن الثورة امتازت ابهنيار التصور الفرنسي للسلطة والسيادة، فقد ُصوِّر عام 1789 على 
أنه نقطة حتول حقيقية من الناحية السياسية والقانونية. فلم يقتصر األمر على قيام الثوار بتأسيس 
النظام  اجملتمع، ولكنهم أسسوا شرعية هذا  منظمة جديدة من  مع  متاماً  تسوية دستورية جديدة 

اجلديد على انفصال نظيف عن املاضي.
مل تكن ثورة فرنسا ابلطبع نتيجة لعامل واحد حمدد بل ابألحرى جمموعة من املظامل -سواء 
أكانت فلسفية أم اقتصادية أم نقدية أم اجتماعية أم أيديولوجية أم سياسية- هي اليت أدت يف 
هناية املطاف إىل انتهاء عهد امللكية الفرنسية. وحبلول ربيع عام 1789، كانت فرنسا على استعداد 
إلعادة ظهورها من جديد، وأراد الشعب نظام حكم جديد. وقد كان على األرجح انعدام الكفاءة 
املؤسسية لفرنسا هو الذي عجل يف زوال ملكها، وزوال نظام قائم على االستحقاقات، إذ حكم 
امللوك الفرنسيون تقليدايً ابللجوء إىل النظام امللكي املطلق؛ وابلتايل مل يعرتفوا ابلعديد من القيود 

-إن وجدت- على حكمهم: السلطة والسيادة.
ومل يكن ملوك فرنسا ببساطة حكاماً لفرنسا، بل كانوا ميثلون فرنسا نفسها وجيسدون السيادة 
الوطنية والسلطة اليت منحها هللا إايهم، وكان أي انتقاد موجه إىل امللك يعّد هجوماً على فرنسا. 
لكن الثورة أدت إىل معادلة هذه القوة وإعادة السيادة إىل الشعب، وأصبح صوت الشعب هو 
صوت هللا. وإذا كانت فرنسا قد عانت من نظام قدمي، فإن حالة مواردها املالية هي ما تسببت يف 
التعبئة االجتماعية؛ األمر الذي أجرب مئات اآلالف على محل السالح ضد النظام امللكي والدعوة 

إىل إنصافهم.
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إن أكثر ما يثري اإلعجاب ابلثورة الفرنسية والرحلة الدستورية الالحقة لفرنسا هو تطور الفكر 
السياسي4، أي الطريقة اليت أتت هبا الفلسفة إلظهار نظام حكم يهدف إىل حتويل مقعد السلطة 

من النخبة احلاكمة لإلرادة املشرتكة للشعب.
هتدف حركة التنوير -أو كما يفضل الكثريون تسميتها بعصر العقل (أورواب يف القرن الثامن 
عشر(- إىل إلقاء ضوء جديد على مجيع جوانب اجملتمع، وأغلبها نظام الطبقات. وقد اعرتضت 
الذي مت  للنظام اإلقطاعي  للملكية املطلقة، ورفضت اخليارات االقتصادية  السياسية  القيمة  على 

إصالحه بنحو سّيئ، ونفت حق تدخل أي دين يف تنظيم اجملتمع والسلطة السياسية.
لقد أرادت احلركة قبل كل شيء إرساء العقالنية كمبدأ مؤسس ملنظمة جديدة للمجتمع؛ 
ومن هذا جاء حق مجيع الرجال يف املساواة القانونية، فضاًل عن جعل الدين فرع من فروع الفلسفة، 
وضع  إعادة  إىل  املسيحيون  سعى  إذ  للدين(،  املضاد  (أو  الديين  لالبتكار  وقتاً  ذلك  فقد كان 

عقيدهتم على أسس عقالنية، ورأى أنصار املادية أن الكون حيدد مساره اخلاص دون تدخل هللا.
يف حي أن امللكية وجدت يف الدين مصدر شرعيتها السياسية واألخالقية، فإن الدميقراطية 
ستوفر الشرعية هلذا اجملتمع اجلديد. وقد استندت بداايت فرنسا الدستورية إىل مبدأ غري اثبت، إذ 

إن الشرعية تقع على عاتق الشعب، وإن اجلميع يقفون متساوين أمام اجلميع.

التمسك ابملبادئ الدستورية
فرنسا دستور  فرنسا (مل يكن لدى  الدستورية يف  كتب هنري بريترام هيل يف كتابه حول 
حقيقي للحديث عنه قبل عام 1789(: »إن امللكية الفرنسية بدأت يف مكان جمهول وانتهت يف 

مكان جمهول«.
قبل عام 1789، مل تكن هناك أي معامل توثيقية كبرية تشري إىل الطريق، ومل يكن إبمكان أي 
شخص يف فرنسا، مبا يف ذلك امللك، أن يصدر القواني األساسية للبلد حىت وإن طلب منه ذلك. 
ومع ذلك، فإن احلياة السياسية يف فرنسا استندت إىل اتباع تقاليد قدمية من املمارسات اإلدارية، 

اليت أصبحت عادات على مّر السني؛ وابلتايل ابتت ملزمة قانونياً.

4- Liberalism Under Siege: The Political Thought of the French Doctrinaires - 
By Aurelian Craiutu
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القانون املكتوب- حددت أتريخ  العادة -اليت ميكن أن يكون هلا أتثري أكرب على  وهذه 
فرنسا الدستوري، واألهم من ذلك، أهنا شكلت الطريقة اليت يتم هبا إجراء التعديالت وكل التغيريات 

الدستورية األخرى.
ويف ورقة حبثية قدمت جلامعة برينستون، كتب جيوفاين سارتوري: »يف القرن التاسع عشر، 
كان اصطالح »الدستورية« مفهوماً على نطاق واسع أبنه جمموعة أساسية من القواني واملبادئ 
تتوافق مع ترتيب مؤسسي للحد من سلطة احلكومة التعسفية. وبعد احلرب العاملية الثانية، اهنار 
هذا اإلمجاع، واآلن ميكن تصنيف الدساتري إىل ثالث فئات، هي: دساتري االحتواء واملقابلة لفهم 
القرن التاسع عشر، ودساتري امسية تُنّفذ ولكنها تقوم فقط بتدوين ومتكي جمموعة حمددة من األفراد، 
ودساتري الواجهة اليت تتوافق مادهتا الشرعية مع فهم القرن التاسع عشر ولكن ال يتم تطبيقها على 

أرض الواقع«.
يفهم سارتوري الدستورية على وفق ما أييت:

• دساتري االحتواء: هذه دساتري صحيحة تنسجم مع إمجاع القرن التاسع عشر، اليت حتد من 	
سلطة احلكومة التعسفية وتضمن احلكومة احملدودة.

• الدساتري االمسية: هذه الدساتري “مطبقة ابلكامل ومفّعلة “لكنها ال تؤدي وظيفة حمددة؛ 	
ألهنا وضعت إلضفاء الطابع الرمسي للسلطة السياسية ملصلحة أصحاب السلطة الفعليي”.

• دساتري الواجهة: هذه الدساتري أتخذ شكَل دستور حقيقي، لكن “ما جيعلها غري صحيحة 	
هو أنه يتم جتاهلها”.

يرتكز القانون الدستوري الفرنسي إىل مفارقة مذهلة: يف حي أن تغيري األمنوذج الدستوري    
حدث بسرعة كبرية يف عام 1789، فقد استغرق األمر أكثر من 200 عام؛ لكي تكون الدميقراطية 
جزءاً ال يتجزأ من املمارسة الدستورية والسياسية. وعلى النقيض من الوالايت املتحدة5، حيث حقق 
دستور 1776 االستقرار السياسي، تعرضت فرنسا ملدة طويلة من االضطراب السياسي والدستوري 

قبل أن يتم صياغتها وإقرارها يف النهاية6.
ولكن فوضى فرنسا مل تكن عدمية اجلدوى أو ال طائل من ورائها، فقد نشأت بسبب التوق 
5 -Giovanni Sartori: ”Constitutionalism: A Preliminary Discussion“ 2015.
6- Constitutional History of France - Henry Lockwood.
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إىل الكمالية، والفهم السائد أبن مبادئ الثورة جيب أن يـُُتَمّسَك هبا، وأن تدمج يف نسيج الدولة مبا 
خيدم إرادة الشعب ورفاهية األمة.

لقد اتسم القانون الدستوري الفرنسي ببصمة صعبة منذ البداايت، ففي كل مرة يصاغ دستور 
جديد إلنشاء نظام جديد، أيمل السياسيون واحملامون، أبن ذلك من شأنه أن جيلب االستقرار 

لألمة، ويسمح لفرنسا أبن جتد مكاهنا الدميقراطي.  
َعلََّمت فلسفة التنوير الفرنسيي الثوريي أبن يؤمنوا بقوة القانون الدستوري لرتويض النظام 
السياسي وتشكيله؛ وبناًء على ذلك اعتقدوا أبن الدستور املكتوب بنحو جيد سيكفي إلضفاء 
الصفة والسلوكيات واملمارسات السياسية على القانون وأتطريها، وسرعان ما ُفّسر فشل دساتري 
القانون خبوض  قيام مشرعي  إىل  أّدى هذا  احملددة؛ وقد  الدستورية  األدوات  بعدم كفاية  املاضي 

جتارب مستمرة »للبحث عن الكمال«.
لتأمي  الناس  رغبات  مع  منسجمة  مثالية  املؤسسات  تتدفق  سوف  املثايل  الدستور  من 
إذ  لكتابة دستور مثايل،  اجلنون  االعتقاد  لقد غذى هذا  االعتقاد.  أو هكذا كان  سعادهتم ... 
ُكِتبت العديد من الدساتري، ومل يدم إال القليل منها ملدة طويلة مبا يكفي لوضع بصماهتا؛ مما جعل 
إىل  الدستورية  امللكية  من  الرائسي،  إىل  الربملاين  النظام  من  املتطرفة:  العناصر  بي  تتأرجح  فرنسا 

اجلمهورايت، من جملس برملاين واحد إىل جملسي، ومن االقرتاع املباشر إىل االقرتاع غري املباشر.
ومع سرعة التغيري الدستوري الفرنسي أييت اإلدراك أبن إجياد الدستورية والدميقراطية املثالية 
مل يكن أمراً سهاًل يف فرنسا، فكانت ثورة عام 1789 جمرد بداية لطريق طويل ومتعرج، لكن مثل 
هذا التقلب مل يكن من أعراض عدم االهتمام أو حىت احلرمان من احلرية يف النظام الدميقراطي، وقد 
كان من الواضح أن والء رجال الدولة الفرنسيي جتاه النظام الدميقراطي السياسي هو الذي مسح 

للتغيري أبن يؤيت مثاره.
وإذا بدا تطور التأريخ الدستوري الفرنسي يف البداية أمراً عشوائيًا7، فإنه من املمكن حتديد 
بعض االجتاهات املائزة وإضفاء بعض النظام على هذه الفوضى الظاهرة، وإبمكاننا اكتشاف وراء 
هذا التأريخ الغين واملعقد مفهوم الدستورية، وهو مفهوم كان مسؤواًل جزئياً عن الطريقة اليت انكشف 

هبا التأريخ الدستوري.
7- The French constitution: its origin and development in the Fifth Republic, By 
Bernard Chantebout
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آليات التغيري
على الرغم من أن التغيري الدستوري يف فرنسا يبدو عشوائياً وفوضوايً بيد أنه ميكن تفسريه 
ابلرجوع إىل الطريقة املنهجية اليت متت هبا. ومن الناحية التأرخيية، كانت فرنسا دائماً تعتمد إىل حد 

كبري على هيئة ديناميكية من العادات، وقد استمر هذا حىت بعد كتابة الدستور.
فعلى  السابقة؛  واألنظمة  للنصوص  معارض  بنحو  اجلديدة  الدستورية  املواد  صيغت  وقد 
املستوى اجلزئي كان التغيري الدستوري يتكون -على األغلب- من جمموعة ردود الفعل املتسلسلة، 
فاملمارسات الدستورية واخلربات لنظام واحد من شأهنا أن تساعد يف صياغة وتبين الدستور اجلديد. 
ويتجّلى هذا من خالل االبتكارات املوجودة يف دستور 22 آب 1785، اليت صيغت بعد سقوط 
روبسبري مباشرة8، فكان الربملان ألول مرة يتكون من غرفتي، ويرأس السلطة التنفيذية ثالثة من 
»املديرين«. ومت تبين هذا اهليكل املؤسسي بنحو واضح ملنع ظهور أي ديكتاتورية يف أٍي من فروع 
احلكومة: يف حي أن الغرف التشريعية ستبقي بعضها وبعض حتت السيطرة، وأن الطبيعة اجلماعية 
للسلطة التنفيذية ستجعل من الصعب على الدكتاتور أن يصل إىل السلطة. ومع ذلك، ضاعف 
هذا اهليكل املؤسسي املعقد من النزاعات احملتملة. ومن املثري لالهتمام، فإن دستور اجلمهورية الثانية 
أعاد الربملان إىل غرفة واحدة وإىل مسؤول تنفيذي واحد يف حماولة لتجنب الصراعات غري الضرورية.
قوية وتشريع قوي خالل اجلزء األكرب من  تنفيذية  بي سلطة  فرنسا صراعاً  لقد خاضت 
أترخيها اليت أبدت خماوف بشأن إجياد أفضل طريقة لتحقيق التوازن، ومنع إساءة استخدام السلطة.
املمارسات  لقمع  حماولة  يف  جديدة  مؤسسات  وأُنشئت  جديدة  أحكام  ُوِضَعت  وقد 
والسلوكيات غري املرغوب فيها. وإذا كانت فرنسا قد اختذت قرارات خاطئة، فإهنا على الرغم من 

ذلك تطمح إىل نظام يستحق طموحاهتا الفلسفية.
وعانت اجلمهورية الثالثة من انعدام الستقرار احلكومة كما عانت احلكومة االئتالفية إبصدار 
تشريعاهتا من خالل الربملان، وأدى اندالع احلرب العاملية األوىل إىل أن تكون أعمال احلكومة سريعة 

.)décret-loi) وفعالة ولذلك أنشئ جهاز جديد يسمى املرسوم التشريعي
يف القانون الفرنسي، كان املرسوم التشريعي décret-loi عبارة عن عمل حكومي يتم 
مبوجب سلطة قانونية يف جمال يقع عادة ضمن اختصاص القانون (تشريعي(. وكان املرسوم التشريعي 
8- Robespierre: A Revolutionary Life, By Peter McPhee
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يف فرنسا يف إطار اجلمهورية الثالثة والرابعة امتداداً استثنائياً للسلطة التنظيمية يف اجملال التشريعي، 
يسمح به قانون متكيين جييزه الربملان.

décret- ويف السنوات األخرية من اجلمهورية الثالثة، أصبح اللجوء إىل املرسوم التشريعي
القواعد  املادة 13. لكن  اليه مبوجب  اللجوء  أن دستور عام 1946 حظر  لدرجة  loi متكرراً 
القانونية حددت العادات الربملانية ومعظم احلكومات اليت جنحت ابلوصول إىل السلطة عام 1953 
عادت إىل العمل بنظام املرسوم التشريعي، والسيما من خالل ممارسة القانون اإلطاري، الذي كان 

حمظورا مبوجب الدستور.
وحتت حكم اجلمهورية اخلامسة، فإن وضع اللوائح املنصوص عليها مبوجب املادة 38 من 
التشريعي Décret-loi؛ وهكذا تستطيع احلكومة  للمرسوم  القدمية  املمارسة  يقابل  الدستور، 
“من أجل تنفيذ برانجمها” أن تطلب من الربملان احلصول على إذن ابلتصديق على التدابري اليت 
تعد -يف العادة- جمااًل للقانون. ولكن -يف حي أن املراسيم اليت تتدخل يف أمور غري تشريعية ميكن 
مهامجتها دائماً من خالل القضاء- مل تعد املراسيم (كما كانت سابقاً يف نظام املرسوم التشريعي( 
اليت تقررها السلطة اإلدارية يف جمال القانون عرضة لالستئناف، وقبل التصديق عليها، يرى جملس 
الدولة أن األعمال اليت اختذهتا احلكومة مبوجب تفويض تشريعي تبقى أعمااًل إدارية ختضع لسيطرة 

القاضي اإلداري.
استبدل  إذ  اخلامسة،  اجلمهورية  حكم  ظل  يف  موجوداً  التشريعي  املرسوم  نظام  يعد  ومل 
إبجراءات حتكمها املادة 38 من دستور 1958، وعلى خالف املراسيم التشريعية، تتطلب األوامر 

التشريعية املوافقة املسبقة من الربملان قبل أن ُتدمَج يف التشريع األساس.
مع عودة انعدام االستقرار الوزاري بعد احلرب، أصبح اللجوء إىل نظام املرسوم التشريعي 
مع  تتناقض  الفنية  الناحية  من  املمارسة  هذه  ذلك، كانت  ومع  القاعدة.  هو   décret-loi
مثل هذا  لكن  التشريعية،  السلطة  التنفيذية لصالحيات  السلطة  استيالء  متثل  الدستور؛ وابلتايل 
التناقض مل يردع مسؤويل الدولة. فمع مرور الوقت رأى الكثريون أن مثل هذه املمارسة تعد آتكاًل 

يف الدستور؛ وابلتايل عملوا على إدانة هذه املمارسة. 
للسلطة  التفويض  منح  ميكن  ال  أنه  على  الرابعة  اجلمهورية  دستور  من   13 املادة  تنص 
التشريعية اليت تنتمي إىل اجلمعية الوطنية. ومع ذلك فإن انعدام االستقرار الوزاري سرعان ما عطل 

.décret-loi النظام اجلديد وأدى إىل ظهور آليات مماثلة للمرسوم التشريعي
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ومع ظهور اجلمهورية اخلامسة تغرّي املوقف الرمسي وأُعطي توجه سياسي جديد. ويف ظل 
انعدام االستقرار الذي حّل حتت أقدام الربملان املتزعزع أصبحت احلاجة إىل إجياد سلطة تشريعية 
ضعيفة، ومنح القوة للسلطة التنفيذية أمراً مرغوابً أكثر، حينها كانت فرنسا مستعدة لتحّول آخر. 
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا التغيري يف اللهجة السياسية يتطابق إىل حد كبري مع تطلعات اجلنرال 

شارل ديغول.
التنفيذية على التشريع على املستوى  لقد مّكنت املادة 38 الربملان مبنح تفويض للسلطة 
décret- اجلزئي؛ ويف هناية املطاف مت الدمج الكامل للممارسة غري الدستورية للمرسوم التشريعي

loi يف الدستور.

)oahc ba odro( ظهور النظام من الفوضى
ابلعنف،  مليئاً  أغلب األحيان كان  الفرنسي فوضوايً، ويف  الدستوري  التأريخ  ظاهرايً كان 
ويف حالة رد فعل على ما حيدث من قبل. وللوهلة األوىل تبدو فرنسا زوبعة دستورية لوجهات نظر 

عدائية وتناقض األفكار السياسية؛ ومع ذلك -من بي هذه الفوضى- جند أن النظام موجود. 
لقد درس احملللون أتريخ فرنسا الدستوري على املستوى الكلي، ووجدوا أن كل دورة دستورية 

ختلق ديناميكية جدلية ألهنا تشمل ثالث فرتات مائزة، هي:
1- األولوية للربملان.

2- األولوية للسلطة التنفيذية.
3- تعاون مجيع فروع احلكومة حتت التوليف السياسي.

وعلى وفق هذا التمثيل أمتت فرنسا منذ 1789 دورتي كاملتي: األوىل: من 1789 إىل 
1848، والثانية: من 1848 إىل 1940. وخالل هاتي الدورتي، كانت السلطة التشريعية هي 

القوة املهيمنة بي 1789 و1795، ومرة   أخرى بي 1848 و1851.
 1795 حقبيت  بي  واضحة  أولوية  هلا  التنفيذية كان  السلطة  فإن  األخرى  الناحية  ومن 
و1814، و1851 إىل 1870. وأخرياً، امتدت حقبة التوليف واالستقرار وتعاون السلطة حلقبة 

طويلة من (1814-1848( واجلمهورية الثالثة (1940-1875(.
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إن هذا التمثيل للتأريخ الدستوري لفرنسا له ميزة يف كشف منط للنظام الدستوري، واملثري 
للدهشة أنه يسلط الضوء أيضاً على اجتاه أساس يف االستقرار الدستوري؛ فخالل مدة الـ 151 
عاماً اليت مشلتها الدوراتن الدستوريتان (1789-1940(، فإن حقبيت التوليف واالستقرار وتعاون 

القوى تضيفان ما جمموعه 99 عاماً. 
التصدي بسرعة لالعرتاف  بدستور عام 1946، ومت  الثالثة  الدستورية  الدورة  بدأت  لقد 
السلطة  هيمنة  على  وأتكيدها  اخلامسة  اجلمهورية  قبل  من  الرابعة  اجلمهورية  يف  الربملان  أبولوية 
التنفيذية. وال يسع املرء إال أن يتساءل عما إذا كان اإلصالح الدستوري يف متوز 2008 ساعد يف 

تعزيز التعاون الدستوري الكامل واالستقرار السياسي على املدى الطويل.
بعد الدورات الدستورية املذكورة آنفاً، من املمكن حتديد ثالثة تقاليد دستورية يف النسيج 
التقليد  أتسيس  مت  إذ  القيصرية.  والربملانية،  اجلمهورية،  هي:  الفرنسي،  الدستوري  للتأريخ  الغين 
السابقة  األنظمة  ترميم  جتارب  رحم  من  الربملاين  التقليد  وولد   .1789 ثورة  بواسطة  اجلمهوري 
واندجمت مع اجلمهورية الثالثة واستمرت يف اجلمهورية الرابعة. وعلى النقيض من ذلك، ظهر التقليد 

(القيصري( يف احلركة البوانبرتية واإلمرباطوريتي ويقال إنه مصدر إهلام للدستور احلايل.
سيادة  الربملانية، كانت  التقاليد  ففي  السياسية:  للسلطة  متبايناً  تعبرياً  التقاليد  هذه  ومتثل 
الشعب هي املسيطرة يف الربملان وعربت عن نفسها من خالل التشريع، بينما يف التقليد القيصري، 
(إذا مل يكن  الشعيب  الدعم  إىل  احلاجة  التنفيذية ختفف من  للسلطة  القوية  والسلطة  القيادة  فإن 
دميقراطياً(. ويف التقليد الربملاين، تشكل االنتخاابت املنتظمة أنشطة الربملان ويف التقاليد القيصرية 
عام  منذ  منتظمة  أوقات  على  التقاليد  هذه  فتناوبت  لتقوية شرعيته؛  االستفتاء  إىل  القائد  يلجأ 

.1789
يعلمنا التأريخ أنه يف الوقت الذي شهدت فيه فرنسا العديد من التغيريات الكبرية يف أنظمة 
احلكم، فإن التغيري الدستوري جاء من خالل درجة معينة من االستمرارية. هذه االستمرارية هي 
اليت مسحت لفرنسا ابلصمود يف عدة أزمات. وهناك ثالثة عناصر رئيسة هلذ االستمرار: طوال مدة 

عمل السياسيي، ودوام القانون اإلداري، واستمرارية وجود رؤية معينة للمجتمع.
كان األكثر إاثرة لالنتباه هو قدرة املسؤولي السياسيي واحلكوميي على رؤية مسار حياهتم 
املهنية عرب العديد من »األنظمة« اليت تثبت أنه يف الوقت الذي كانت فيه األشكال السياسية مرنة 
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فإن اهلوية الدستورية األساسية لفرنسا كدولة ذات سيادة بقيت قوية.
أنظمة  عرب  متتد  انجحة  سياسية  مهن  قيادة  من  السياسيي  من  مذهل  عدد  متكن  لقد 
متعددة، وكواحد من أفضل األمثلة على طول العمر السياسي هو (اتلرياند( الذي كان أسقَف 
يف عام 1789 وعضواً يف Etats-Generaux، اليت أعيدت تسميتها إىل اجلمعية الوطنية، 
وتبىن األفكار الثورية. ويف 1792 أُرسل مبعواثً خاصاً إىل بريطانيا (إلقناع احلكومة لدعم القضية 
الفرنسية(، والحقاً إىل الوالايت املتحدة األمريكية. وقد عاد إىل فرنسا يف أيلول عام 1796، وخدم 
كوزير للشؤون اخلارجية حتت حكم انبليون بوانبرت حىت عام 1809. وقد أدى اتلرياند دوراً رئيساً 
يف تنظيم حركة استعادة لويس الثامن عشر للحكم وشغل منصب وزير الشؤون اخلارجية. وبعد 
سقوط تشارلز العاشر يف عام 1830، كان له دور فاعل يف مساعدة لويس فيليب ليصعد للعرش، 
الفرنسية  االتفاقية  على  وتفاوض  املتحدة،  اململكة  يف  األخري، عمل سفرياً  النظام  هذا  ويف ظل 

الربيطانية عام 1834.
ومع تشّكل احلكومات وسقوطها بنحو دائم، بدأ السياسيون ابلعمل يف مناصب خمتلفة، 
فعلى سبيل املثال، كان هنري كيويلي -الذي امتدت حياته املهنية عرب مجهوريتي- عضواً يف الربملان 
من عام 1914 إىل عام 1958، وشارك يف 33 حكومة خمتلفة (ثالث مرات رئيساً للحكومة 

و30 مرة وزيراً(، وكان وزير الزراعة ملدة مثاين سنوات.
قدمت اإلدارة العامة عنصراً قوايً لالستمرارية املؤسسات السياسية على مدار التأريخ الفرنسي 
إذ أنشئت العديد من اهلياكل اإلدارية اجلديدة بعد ثورة 1789 ويف عصر النابوليي. ومبجرد إنشائها 
استمرت يف الوجود أايً كان النظام، على سبيل املثال: فإن التقسيم اإلداري لألراضي الفرنسية كان 
من اختصاص ’départements’ اليت أنشأها انبليون بوانبرت، وتستمر حىت يومنا هذا وتبقى 

إراثً قوايً لفرنسا الثورية.
اليت  األساسية  اجملتمعية  واملبادئ  اخليارات  تبين  يف  أيضاً  االستمرارية  عنصر  يوجد  وأخرياً 
وضعتها الثورة يف إعالن 1789؛ وقد أدت الثورة إىل تبين منظمة جديدة للمجتمع بقيت دون 

منازعة من قبل األنظمة املتعاقبة. 
من خالل هذه التجارب للتغيري الدستوري، اُعنُْتِمد مفهوم حمدد من الدستورية يف فرنسا، 

وأدى هذا املفهوم بدوره إىل تغيري دستوري.
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عصر التجريب
أاثرت احلركة الثورية يف هناية القرن الثامن عشر والدة الدستور احلديث لفرنسا وهو أمر ال 
ميكن أنكاره. وعلى الرغم من أن احلركة مستوحاة من الفالسفة السياسيي ونظريي دستوريي، غري 
أن ترمجة هذه املبادئ إىل واقع عملي مل تكن مباشرة، وهو ما قد يفسر إىل حد ما الفشل املتكرر 

الذي مرت به فرنسا.
الثوار مهمة  إىل هنايتها واجه  األوىل  الدستورية  امللكية  املثال، حينما وصلت  فعلى سبيل 
تبين نظام سياسي جديد. ويف ذلك الوقت كان هناك وفرة من الكتاابت والنظرايت حول السيادة 
الشعبية والدميقراطية التمثيلية، ولكن ترمجة هذه النظرايت من الناحية املؤسسية أثبتت أهنا صعبة 

للغاية، والسيما أنه مل يكن هناك نظام مجهوري آخر متاح يف أورواب يف الوقت نفسه ليجّرب.
مل تصِل احلركُة الدستورية إىل درجة عالية من التطور يف ذلك الوقت، وقد أدى ذلك -يف 
بعض األحيان- إىل تفسري غري منطقي ملتطلباهتا: فمثاًل: خالل صياغة اجلمهورية األوىل، اعتقد 
واضعو النص أن السيادة الشعبية تّعرب عن نفسها بصوت واحد وواضح، ومل يفكروا بوضع جملسي 
للربملان ألهنم يشعرون أن هذا من شأنه أن خيلَّ مبفهوم السيادة. ومن املفارقات أنه مبجرد االعرتاف 
بربملان يتألف من جملسي يواجه القائمون على املشروع صعوابت أخرى: ال ميكن إجياد حل بشأن 
تقسيم العمل املذكور آنفاً بسهولة عن طريق اإلشارة إىل شرعية منفصلة، وليس من املستغرب أن 

الصراعات السياسية قد اندلعت يف مجيع أحناء النظام بسبب هذا األمر. 
العديد من األنظمة  إذ ُجرّبت  التجارب،  الفرنسي مليء مبثل هذه  الدستوري  التأريخ  إن 
الواحدة تلو األخرى؛ وأجريت حتسينات على اآلليات الدستورية وُفِهم الدستور بنحو أفضل مع 

مرور الوقت. 
ومع ذلك كان من الصعب تعلم الدروس، والسيما حينما خيص األمر ابلشرعية: فمثاًل: 
على الرغم من أن واضعي اجلمهورية الثانية يرغبون يف إخضاع رئيس اجلمهورية للربملان، فقد نصوا 
على أن يُنتخبوا ابالقرتاع العام املباشر. ومل يدرك املشرعون أن االعرتاف بتسلسل هرمي أو وجود 
أولوية بي القوتي يعدُّ أمراً مستحياًل. وعلى الرغم من انتخاب أعضاء اجلمهورية الثالثة ابنتخاب 
غري مباشر، إال أهنم استفادوا إىل حد كبري من الصالحيات نفسها اليت تتمتع هبا الغرفة األوىل، 
الرابعة  ينتظر نشوء اجلمهورية  أن  املرء  النظام، وكان على  تفاقم االختالالت يف  وأدى ذلك إىل 
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إلضفاء الشرعية النسبية لكل جملس تتناسب مع سلطته. 
احلاجة إىل جتربة  قد يفتقر التأريخ الدستوري الفرنسي إىل االستمرارية، لكنه يفسر جزئياً 
آليات جديدة وحلول جديدة يف حماولة لكشف نظام حيقق االستقرار. وقام الفرنسيون ابلتجربة 
لـــ 200 عام، ومن املتأمل أن تستفيد الدستورية احلديثة والدميقراطيات احلديثة من هذه احملاوالت 

املتكررة.

املفارقة الفرنسية
جتد التجارب املتعددة لصياغة الدساتري اجلديدة جذورها يف مذاهب الثورة. فسيادة امللك 
أفسحت اجملال لسيادة الشعب، وقد ُأحلقت درجة من اخلضوع ابلنصوص املختلفة اليت متثل التعبري 

املباشر عن هذه السيادة، أدى هذا إىل وضع مفهوم دستوري بطريقة جامدة نوعاً ما.
ويُنظر إىل الكلمة املكتوبة يف الدستور على أهنا ذات أمهية حبيث يلزم االعتماد عليها بنحٍو 
كلي وكامل، ويف هذا اإلطار النظري، من الصعب إجياد مكان للممارسة الدستورية: أي ممارسة 
على  القانون  انتصار  هذا  يضمن  أن  عليه، كان جيب  االعتماد  ميكن  الدستور ال  نطاق  خارج 

احلقائق.
بنحٍو  تتعارض  السياسية  املمارسة  الفرنسي- كانت  الدستوري  التأريخ  ومع ذلك -طوال 
متكرر مع الدستور نفسه. وخلق هذا مفارقة كبرية يف القانون الدستوري الفرنسي: يف حي كانت 
الدستورية  املمارسات  فإن  للقواعد،  اهلرمي  التسلسل  قمة  يف  وتوضع  حترتم  الدستورية  األليات 

-غالبًا- كانت ضدها.
وفضاًل عن ذلك، كانت هتدف الدساتري صياغة املمارسة الصارمة للسلطة السياسية، وكان 

مييل أولئك الذين تعصف هبم ممارسات معاكسة إىل فقدان شرعيتهم واستبداهلم.
وقد أويل القليل من االهتمام يف البداية حلماية أولوية الدساتري، ففي ابدئ األمر مل يكن 
هناك متييز واضح بي الدساتري والقواني العادية: فكلتا فئيت النص تبنتهما -غالبًا- مجعية منتخبة 

جتسد التعبري عن إرادة الشعب.
ميكن القول إن هناك تقنيات قانونية قليلة لضمان التفوق الواضح للدساتري على القواني، إذ 
كان من الصعب اإلخالل بنّص مت تبنيه ابلطريقة نفسها اليت اعتمد هبا النظام األساس الذي زعم 
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أنه قد روجع. ويف الواقع، يعد دستور 1958 أول ما يضمن عدم خمالفة أحكامه.
استمرت  فقد  املضطرب:  الدستوري  فرنسا  أتريخ  عن  ينفصل   1958 دستور  أن  ويبدو 
اجلمهورية اخلامسة ملدة أطول من معظم األنظمة السابقة، واألهم من ذلك أهنا عززت االستقرار 

الدستوري واستمراريته. 
الربملان  للدولة على حساب  ديغول كرئيس  اخلامسة سلطات  اجلمهورية  لقد عزز دستور 
والقضاء، واعتمد الدستور على نص الدستور الفرنسي األول، الذي يتضمن إعالن حقوق اإلنسان 

واملواطن من خالل مرجع يف ديباجته.
ومن املثري لالهتمام أن النظام احلايل ال يستند إىل نظام دستوري ميكن حتديده بسهولة، 
فعلى الرغم من أن الدستور أنشأ يف األصل نظاماً برملانياً، إال أن التطور الالحق للنظام قد عزز 

موقف رئيس اجلمهورية.
فالنظام  فئة جديدة،  يصّنفوا  أن  عليهم  احلايل، كان  النظام  الكّتاب تصنيف  أراد  وحينما 
الفرنسي يسّمى »رائسيا« أو »شبه رائسي«؛ وهذا يؤكد طابعه املختلط. إذ إن الطبيعة املختلطة 
للنظام تكشف أيضاً حي حتليلها التطور التأرخيي، وإن الطابع الرائسي للنظام -الذي يشدد على 

قيادة رئيس اجلمهورية- جيمع بي السمات الرئيسية لنظام برملاين.
ويبدو أن التقاليد السياسية الرئيسة الثالثة -اجلمهورية، والربملانية، والقيصرية (البوانبرتية(- 
جتتمع معاً يف اجلمهورية احلالية. وجيب النظر إىل دستورية فرنسا، إذا ُفهمت بنحٍو صحيح على 
أهنا حماولة مستمرة من جانب السياسيي واملشرعي واملفكرين لصياغة نظام دميقراطي يتماشى مع 

اجملتمع الذي يهدف إىل خدمته، واألهم من ذلك هو احلقوق اليت حيميها.
لقد حققت فرنسا توازانً استثنائياً يف صياغة مؤسساهتا، إذ مجعت أكثر من قرني من اخلربة. 
وعلى حد تعبري جيكويل -املعلق السياسي- فإن »اجلمهورية اخلامسة تتوج التأريخ الدستوري من 

خالل حتقيق توليفة الدميقراطية مع السلطة«.
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وينصُّ دستور فرنسا اليوم على إعادة تقسيم السلطة اآلتية:
السلطة التنفيذية

لدى فرنسا نظام شبه رائسي، وينتخب الرئيس ابالقرتاع العام ملدة مخس سنوات، وال جيوز 
له أن خيدم أكثر من واليتي متتاليتي (كانت مدة والية الرئيس املنتخب سبع سنوات يف عام 
2002 وما قبلها ومل تكن عدد واليته حمددة( ابستخدام نظام األغلبية من جولتي، فإذا مل حيصل 
الثانية بي أعلى مرشحِي من الذيَن حاصلَي على  أي مرشح على موافقة مطلقة، جتري اجلولة 
التصويت من اجلولة األوىل. وللمشاركة يف االنتخاابت، جيب أن حيصل املرشحون على 500 توقيع 

متبادل للمسؤولي املنتخبي من 30 دائرة على األقل، أو أقاليم خارج البالد.
الرئيس هو رئيس الدولة والقائد األعلى للجيش، ويرأس جملس الوزراء.

جملس الوزراء
يعّي الرئيس رئيس الوزراء الذي يرشح الوزراء اآلخرين لتعيينهم من قبل الرئيس، وال ميكن 
عزل رئيس الوزراء وجملس الوزراء من مناصبهم إال بواسطة اجلمعية الوطنية، اليت يتحملون املسؤولية 
عنها مجاعياً. ومبا أن اجلمعية الوطنية متيل إىل أن تكون أغلبية تنتمي إىل حزب الرئيس أو ائتالفه، 
فإن الرئيس ورئيس الوزراء مييالن إىل أن يكوان من احلزب السياسي نفسه. لكن يف بعض األحيان، 
كان احلزب الوطين يسيطر على احلزب املعارض للرئيس؛ مما أدى إىل تقسيم السلطة التنفيذية، إذ 
كان الرئيس ورؤساء الوزراء من أحزاب خمتلفة وهذا ما يسمى ابملعايشة. وكانت هناك ثالثة أوقات 
من التعايش، استمرت ملدة تسع سنوات. وبينما حيتفظ الرئيس بسلطة مستقلة يف حتديد السياسة 
اخلارجية، فإن مجيع القرارات احمللية اليت يتخذها الرئيس جيب أن يوافق عليها رئيس الوزراء. وحيدد 
وزراء احلكومة السياسة ويقدمون تشريعاً جديداً أمام الربملان. ومن الناحية العملية، ميارس الرؤساء 
قدراً كبرياً من التأثري على حكومة ذات اللون السياسي نفسه، مبا يف ذلك السلطة الفعلية إلقالة 

جملس الوزراء.
للرئيس سلطة حّل اجلمعية الوطنية والدعوة إلجراء انتخاابت جديدة، ولكن ليس أكثر من 
مرة يف السنة. وليس لديه حق النقض على التشريع، على الرغم من أنه قد يعيد مشروع القانون إىل 
الربملان إلعادة النظر فيه. إذا مت متريره مرة أخرى، جيب إصدار مشروع القانون كقانون معتمد. قد 
يُعَزل الرئيس من سلطته بواسطة الربملان بصفته احملكمة العليا بسبب »اإلخالل بواجباته بنحٍو ال 
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يتوافق مع استمراره يف منصبه«. تبدأ هذه العملية من جملس واحد، ويصدر اجمللس الثاين حكماً 
من طريق االقرتاع السرّي، إذ تكون أغلبية الثلثي ضرورية لإلقالة. بناء على طلب من رئيس الوزراء 

أو جملسي الربملان، جيوز للرئيس أن يدعو إىل استفتاء ملزم بشأن العديد من القضااي. 
السلطة التشريعية

يتألف الربملان الفرنسي من جملسي: جملس الشيوخ، واجلمعية الوطنية. ينتخب اجمللس الوطين 
منتخبي (على وفق  من 577 انئباً  العام ملدة مخس سنوات، ويتكون حالياً  (الربملان( ابالقرتاع 
القانون االنتخايب( من دوائر ذات مقعد واحد بتعددية الدورة: إذا مل حيصل أي مرشح على أغلبية 
األصوات يف اجلولة األوىل، أي مرشح حصل على أصوات تعادل 12.5% على األقل من األصوات 
املسجلة، وميكن أن يشارك يف اجلولة الثانية حيث يفوز املرشح الذي حيصل على معظم األصوات. 
وجيب أن يكون املرشح لالنتخاابت مواطناً فرنسياً وقد بلغ سن الثامنة عشرة، وأن يكون مؤهاًل 
للتصويت، وال يكون غري مؤهل بفضل إدانته جنائياً أو حبكم قضائي، ويكون له حساب مصريف.

يُنتخب جملس الشيوخ بنحٍو غري مباشر من قبل املؤسسات االنتخابية لكل دائرة تتكون مما 
جمموعه أكثر من مئة ألف عضو من خمتلف مستوايت احلكم احمللي. ويعد النظام االنتخايب نسبياً 
اليت هبا مقعد أو  أو أكثر، لكن تذهب األكثرية يف املؤسسات  الثالثة  املقاعد  الدوائر ذات  يف 
مقعدين، وتنقسم املؤسسات على فئتي؛ حبيث يتم انتخاب نصف مجيع أعضاء جملس الشيوخ كل 
ثالث سنوات، ملدة ست سنوات. وخيدم أعضاء جملس الشيوخ ملدة تسع سنوات ولكنها ُخّفضت 

إىل ست سنوات يف عام 2004.
إن اجلمعية الوطنية أقوى بكثري من جملس الشيوخ، فحينما يكون هناك خالف بي اجمللسي، 
تدعو احلكومة إىل عقد جلنة مؤمترات تضم ممثلي من اجمللسي. وإذا رفض أحد املنازل اقرتاح احلل 
التوفيقي للجنة أو مل يـُُتوّصلنْ إىل حل وسط، ميكن للحكومة أن تطلب من اجلمعية الوطنية اختاذ 
القرار النهائي. فاحلكومة مهيمنة إىل حد كبري على الربملان، وهلا سلطات كبرية أخرى على اإلجراء 
تعديالت جتري  وأي  قانون حكومي  مشروع  اجلدل حول  ينتهي  حينما  ذلك  مبا يف  التشريعي، 
مناقشتها. وميكنها أن حتّول مشروع قانون التمويل أو الضمان االجتماعي إىل التصويت ابلثقة، 
الذي يعد ممّرراً يف اجلمعية الوطنية ما مل ُيصّوت على احلكومة من طريق تصويت بعدم الثقة. وفضاًل 
عن ذلك، إذا مل يتوصل الربملان إىل قرار بشأن مشروع قانون مايل أو مشروع قانون متويل الضمان 
االجتماعي يف غضون 70 أو 50 يوماً على التوايل فإن احلكومة خمولة بنص هذا التشريع مبرسوم. 
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وإن استقاللية الربملان مقيدة، إذ ال ُيسمح لكل جملس بتشكيل أكثر من مثاين جلان.
جملس القضاء 

هناك عدة حماكم هنائية يف فرنسا، لكل منها اختصاصها اخلاص. إذ تنظر حمكمة التمييز يف 
الطعون يف القضااي اجلنائية واملدنية، وينظر جملس الدولة ابلطعون اإلدارية؛ وتقرر احملكمة القضائية 
يف حالة وجود تعارض بي أنظمة العدالة املدنية واإلدارية، وتتألف كل من حمكمة النقض وجملس 
الدولة من أكثر من مئة قاٍض، ينظرون أبنواٍع خمتلفة من القضااي يف لوائح صغرية. وللمجلس دور 
القواني احلكومية قبل تقدميها إىل الربملان، فضاًل عن  استشاري أيضاً، إذ يقوم مبراجعة مشاريع 
للقضاء  األعلى  اجمللس  بواسطة  النقض  حمكمة  يف  القضاة  ويُعّي  املفوضة،  والتشريعات  املراسيم 
)Supérieur de la Magistrature Judge(، وهو مسؤول أيضاً عن أتديب القضاة. 
إذ يتألف اجمللس األعلى من رئيس اجلمهورية (رئيساً(، ووزير العدل (انئباً للرئيس(، وأربعة قضاة 
من  ورئيس كل  اجلمهورية،  رئيس  يعينهم  جمموعة  يف كل  (واحد  القانونية  للدائرة  حمامي  وأربعة 
جملسي الربملان(، وستة قضاة وستة حمامي يف الدائرة القانونية؛ يعمل الرئيس وانئب الرئيس حبكم 
من  الوالايت  جملس  يتكون  للتجديد.  قابلة  أعوام  أربعة  ملدة  اآلخرون  يعمل  بينما  منصبيهما، 
أعضاء خمتلفي: يتم تعيي معظمهم على أساس امتحاانت تنافسية، ويُعّي بعضهم بواسطة رئيس 
اجلمهورية، وبعضهم تعّينهم احلكومة. يُونظر يف قضااي سوء السلوك بواسطة الوزراء يف حمكمة العدل 
للجمهورية، اليت تتكون من ستة برملانيي ينتخبون من كل جملس وثالثة من قضاة حمكمة النقض.

الرئيس  يعينهم  يتألف من تسعة أعضاء  الدستورية، وهو  القضااي  الدستوري  يعاجل اجمللس 
أو رئيس جملس الشيوخ أو رئيس اجلمعية الوطنية كل ثالث سنوات ملدة تسع سنوات غري قابلة 
أعضاًء يف اجمللس الدستوري،  للتجديد. فضاًل عن أن رؤساء اجلمهورية السابقي يكونون أيضاً 
وعلى اجمللس أن يؤكد دستورية مجيع القواني األساسية قبل إصدارها، وكذلك القواني االعتيادية 
اليت يطعن هبا الرئيس، ورئيس الوزراء، ورئيس أحد اجملالس، و60 عضو من أعضاء جملس الشيوخ، 
الدستورية يف عام 2008 صالحيات اجمللس يف مراجعة  التعديالت  أو 60 انئباً. وقد وسَّعت 
الدعاوى  سياق  األساسية يف  خاّصة ابحلقوق  قضية  تربز  حينما  بعد صدورها  القواني  دستورية 

القضائية.
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إجراء التعديل الدستوري
أعضاء  أو  الوزراء  رئيس  نصيحة  على  بناء  الرئيس  قبل  من  دستوري  تعديل  اقرتاح  ميكن 
الربملان، وجيب أن مُيّرَر من قبل جملسي الربملان اللذيِن يدرساهنا بنحو منفصل ويصادقان عليها من 
فيتم التصديق عليه أبغلبية ثالثة أمخاس من  طريق االستفتاء، وإذا كان التعديل مقرتحاً حكومياً 

جلسة مشرتكة للربملان.


