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المقدمة 

علــى غــرار باقــي دول العالــم، ال يتضمــن الدســتور الجزائــري أحكامــا خاصــة بتحديــد الفــوارق 
الموضوعيــة والتدابيــر اإلجرائيــة مــا بيــن اعتمــاد دســاتير جديــدة وتعديــل الدســاتير القائمــة. بــل حتــى 
علــى مســتوى الدراســات الفقهيــة ال توجــد هنــاك محــاوالت أو نــداءات فــي هــذا الســياق. ولعــل ذلك، هو 
مــا عبــرت عنــه لجنــة البندقيــة للديمقراطيــة عــن طريــق القانــون، باإلشــارة إلــى اســتحالة وضــع نمــوذج 

أمثــل للتغييــرات الدســتورية، بقولهــا أن ذلــك “غيــر ممكــن وغيــر مرغــوب فيــه1” فــي نفــس الوقــت. 

وإذا أخذنــا بعيــن االعتبــار التجــارب الدســتورية المقارنــة والدراســات الفقهيــة ذات الصلــة، يمكــن 
القــول أن الخيــار مــا بيــن تبنــي دســاتير جديــدة أو االكتفــاء بتعديــات دســتورية، ســواء كانــت جوهرية 
ــذي يعرفــه المجتمــع المعنــي،  أو بســيطة، يتوقــف بالدرجــة األولــى علــى حجــم وطبيعــة الحــراك ال
ــع  ــا يتناســب أيضــا م ــا، بم ــي مجرياته ــر ف ــى التأثي ــة عل ــدرة األطــراف الفاعل ومســار األحــداث وق
التطلعــات والمطالــب المرفوعــة. وإذا قمنــا بإســقاط هــذا الــكام علــى حــراك 22 فبرايــر 2019 فــي 
الجزائــر، نجــد أن مضمــون المطالــب الشــعبية بعــد تبلورهــا خــال األســابيع األولــى كان واضحــا، 
ــذاك، مــن أجــل تجســيد قطيعــة مــع ممارســات  ــل الســلطة القائمــة آن ــر النظــام ورحي بضــرورة تغيي

الماضــي التــي أدت بالبــاد إلــى طريــق مســدود.

ــم، يكــون بمثابــة لبنــة أساســية  تغييــر يمــر حتمــا عبــر تمكيــن البــاد مــن دســتور واضــح المعال
ــة  ــاد، وإزال ــا الب ــت إليه ــي وصل ــة الت ــة الصعب ــاوز المرحل ــل تج ــن أج ــليمة م لوضــع األســس الس
األســباب التــي أدت إلــى بلوغهــا. نقــاش رافــق الحــراك الشــعبي منــذ انطاقــه، وكان محــل جــدل كبيــر 
ليــس بيــن الســلطة “االنتقاليــة أو المؤقتــة2” وإنمــا فــي أوســاط الحــراك الشــعبي، الــذي لــم يكــن حاســما 
فــي مســألة المطالبــة بدســتور جديــد أو االكتفــاء بتعديــل الدســتور القائــم مــن أجــل تحقيــق مطالبــه3.

ــات الدســتورية، ضمــن خمــس مــواد،  ــه للتعدي ــع من ــاب الراب ــري الب خصــص الدســتور الجزائ
مــن المــادة 208 إلــى 212، حــدد فيهــا الجهــات المخولــة بالمبــادرة بالتعديــل الدســتوري واإلجــراءات 
المتبعــة فــي اعتمــاد التعديــل الدســتوري إلــى جانــب القيــود المطبقــة علــى العمليــة. وبطبيعــة الحــال 
لــن نجــد فــي الدســتور الجزائــري علــى غــرار باقــي األنظمــة الدســتورية قواعــد تحــدد كيفيــة اعتمــاد 
دســتور جديــد للبــاد، الــذي يكــون نتيجــة ألوضــاع سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة خاصــة قــد تمــر 
بهــا البــاد. أوضــاع تمكنــت الســلطة مــن اســتغالها الســتبعاد خيــار الدســتور الجديــد واالكتفــاء بتعديل 
ــرعية  ــن الش ــد م ــاب المزي ــة الكتس ــي محاول ــعبي، ف ــتفتاء ش ــى اس ــرة عل ــتوري يطــرح ألول م دس
ــخ 12 ديســمبر 2019.  ــات الرئاســية بتاري ــا االنتخاب ــت فيه ــي أجري ــي ظــل الظــروف الت خاصــة ف
ــا  ــا وفق ــي مجرياته ــلطة ف ــتتحكم الس ــي س ــات الت ــوى التعدي ــث محت ــن حي ــر م ــر مباش ــه أث ــار ل خي
للدســتور الســاري المفعــول، مــا يتطلــب منــا أخــذ فكــرة حــول اإلجــراءات الخاصــة بتعديــل الدســتور 
فــي الجزائــر قبــل التطــرق إلــى مضمــون مشــروع التعديــل الــذي عــرض علــى االســتفتاء الشــعبي. 
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القسم األول: طرق تعديل الدستور الجزائري 

ــة مشــتركة بيــن  ــل الدســتوري عملي ــا للتعديــات الدســتورية لســنة 2016 تعــد مســألة التعدي وفق
ــب  ــط بحس ــتورية فق ــات الدس ــن المؤسس ــعبية، أو بي ــتورية واإلرادة الش ــات الدس ــن المؤسس ــدد م ع
مضمــون التعديــات المقترحــة. وذلــك - علــى األقــل مــن الناحيــة القانونيــة - لتحصيــن الدســتور مــن 
العبــث بــه وفقــا ألهــواء الســلطة الحاكمــة، والتــي اختزلــت وفقــا للتجربــة الجزائريــة فــي عبــارة لــكل 
ــل الدســاتير  ــدة أو تعدي ــي دســاتير جدي ــى تبن ــة عل ــدام رؤســاء الجمهوري ــس دســتور، نتيجــة إلق رئي
القائمــة أكثــر مــن مــرة. انطاقــا مــن دســتور 1963 ثــم دســتور 1976 ثــم دســتور 1989 ثــم دســتور 
ــب االســتفتاء  ــى جان ــم 2016 إل ــم 2008 ث ــي 3 مناســبات ســنوات 2002 ث ــذي عــدل ف 1996 وال

الشــعبي حــول التعديــل الدســتوري لســنة 2020.

ــف  ــها، لضع ــتورية نفس ــات الدس ــع التعدي ــل م ــتوى التفاع ــى مس ــلبا عل ــات انعكســت س ممارس
ــات  ــاط التعدي ــل ارتب ــي ظ ــا، خاصــة ف ــت إليه ــي دفع ــة الت ــا الحقيقي ــي النواي ــكيك ف ــل أو التش األم
ــة.  ــز بوتفليق ــد العزي ــس عب ــم الرئي ــد حك ــة تمدي ــنة 2016 بغاي ــنة 2008 أو لس ــواء لس ــرة، س األخي
ممارســة انعكســت بدورهــا علــى قدســية النــص الدســتوري الــذي كان كذلــك محــا لعديــد الخرقــات، 
دفعــت بخبــراء كثيريــن إلــى التســاؤل حــول جــدوى التعديــات الدســتورية وتبنــي أحســن النصــوص 

ــك النصــوص. ــرم تل ــة فــي ظــل انعــدام إرادة سياســية تحت الممكن

ــة  ــات المخول ــن الجه ــد م ــى الح ــع إل ــي تدف ــداف الت ــن األه ــن بي ــأن م ــر ب ــب التذكي ــك وج لذل
بالمبــادرة بتعديــل الدســتور، وعــدم جعــل هــذه الصاحيــة مــن االختصــاص الحصــري لســلطة 
ــن  ــه م ــص الدســتوري ووقايت ــة للن ــة الحقيقي ــي الســلطات هــو إعطــاء القيم ــى حســاب باق ــة عل معين
 الممارســات التــي تنتقــص منــه. وهــي جهــات محــددة طبقــا للدســتور الجزائــري فــي كل مــن رئيــس 

الجمهورية والبرلمان.

أوال: الجهات المخولة للمبادرة بالتعديل الدستوري

ــادرة بتعديــل الدســتور والهيــاكل المكلفــة  ــا مــا بيــن الجهــة التــي لهــا حــق المب يجــب التفرقــة هن
ــة  ــرار سياســي بالدرج ــاره ق ــادرة باعتب ــاتير حــق المب ــب الدس ــدد أغل ــتورية. إذ تح ــة الدس بالمراجع
ــن  ــري )بي ــتور الجزائ ــبة للدس ــال بالنس ــو الح ــا ه ــتورية كم ــات دس ــي مؤسس ــره ف ــى وتحص األول
ــي  ــي وقانون ــل تقن ــا عم ــة اإلعــداد والصياغــة باعتباره ــا عملي ــة والتشــريعية(. أم الســلطتين التنفيذي

ــوى الدســاتير. ــي محت ــا ف ــم التطــرق له ــا يت بحــث، ف
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المبادرة من قبل رئيس الجمهورية. 1

يــؤدي رئيــس الجمهوريــة دورا محوريــا فــي عمليــة مراجعــة الدســتور، ليــس مــن حيــث المبــادرة 
ــل  ــة الّتعدي ــس الجمهورّي ــدر رئي ــة “ يص ــات المقترح ــاد التعدي ــق باعتم ــا يتعل ــا فيم ــل أيض ــط ب فق

ــذي صــادق عليــه الّشــعب الّدســتورّي الّ

كمــا أن صاحيــة رئيــس الجمهوريــة فــي مجــال المراجعــة الدســتورية غيــر محصــورة فقــط فــي 
المبــادرة بالتعديــل للدســتور القائــم. فقــد تكــون المبــادرة كذلــك بالدعــوة إلــى اعتمــاد دســتور جديــد، 
علــى اعتبــار أن نــص المــادة 208 جــاءت بصيغــة عامــة تمنــح لرئيــس الجمهوريــة “حــق المبــادرة 
بالتعديــل الدســتوري” دون أن تفصــل فــي نوعيــة التعديــل المقتــرح – باســتثناء القيــود الموضوعيــة 
الــواردة فــي المــادة 212 – وإجــراءات تبنــي التعديــل التــي تختلــف مــن حيــث المضمــون4. مــا يعنــي 
مــن حيــث المبــدأ أن لرئيــس الجمهوريــة حــق المبــادرة بتعديــل جزئــي أو تعديــل شــامل أو الدعــوة 
إلــى اعتمــاد دســتور جديــد، إنمــا يكــون االختــاف مــن حيــث المســار اإلجرائــي الــذي يمكــن أن تتخــذه 

المراجعــة الدســتورية بالنظــر إلــى محتواهــا. 

المبادرة من قبل البرلمان. 2

منــح الدســتور الجزائــري أيضــا للبرلمــان الحــق فــي المبــادرة بتعديــل الدســتور طبقــا للمــادة 211 
التــي نصــت علــى أن “يمكــن ثاثــة أربــاع 

إن منــح هــذه الصاحيــة للبرلمــان هــو فــي حقيقــة األمــر تكريــس لــإرادة الشــعبية مــن الناحيــة 
القانونيــة، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المادتيــن 7 و8 مــن الدســتور، اللتــان تؤكــدان علــى أن 
الســيادة ملــك للشــعب ويمارســها عــن طريــق المؤسســات الدســتورية التــي يختارهــا، أي عــن طريــق 
ممثليــه. وقــد كان اإلصــرار علــى احتــرام المادتيــن المذكورتيــن علــى رأس قائمــة مطالــب الحــراك 

الشــعبي مــن أجــل ضمــان انتقــال ديمقراطــي فعلــي.

ــل  ــراح لتعدي ــادرت باقت ــر أن ب ــي الجزائ ــريعية ف ــة التش ــبق للمؤسس ــم يس ــه ل ــر أن ــر بالذك جدي
الدســتور، بالنســبة لجميــع الدســاتير التــي عرفتهــا التجربــة الدســتورية الجزائريــة. بــل أكثــر مــن ذلــك، 
لــم يســجل البرلمــان الجزائــري بنظامــه الحالــي، منــذ اعتمــاد دســتور 1996 تبنــي أي نــص قانونــي 
ــا باعتمــاد نصــوص القوانيــن التــي تقتــرح مــن قبــل الحكومــة.  بمبــادرة مــن نــواب البرلمــان، مكتفي
لذلــك وجــب التأكيــد علــى أن األمــر ال يتوقــف علــى مجــرد النوايــا أو صياغــة نصــوص دســتورية فــي 
هــذا اإلطــار، بــل علــى الواقــع السياســي وشــرعية الهيئــات الدســتورية مــن حيــث االنتخــاب والتمثيــل 

الحقيقــي لــإرادة الشــعبية. 
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ثانيا: القيود الواردة على تعديل الدستور الجزائري

تضمــن الدســتور الجزائــري بعــض القيــود التــي تحــد مــن صاحيــة الجهــات المخولــة بالمبــادرة 
بالتعديــل الدســتوري، وذلــك علــى غــرار معظــم دســاتير دول العالــم التــي تتشــدد فــي هــذه المســألة 
العتبــارات عــدة. الغــرض منهــا هــو جعــل المراجعــة الدســتورية عمليــة صعبــة وليــس مســتحيلة5. 
إن كــون الدســتور وثيقــة سياســية وكذلــك أســمى وثيقــة قانونيــة فــي تنظيــم الدولــة فــي نفــس الوقــت، 
ــن  ــدر م ــر ق ــي بأكب ــتورية، ويقتضــي التحل ــة الدس ــراءات المراجع ــديد إج ــه لتش ــد ذات ــي ح ــرر ف مب

المســؤولية والخبــرة والمهــارات فــي صياغــة النصــوص القانونيــة6. 

ــات  ــا التعدي ــع أن تطاله ــي تمن ــكام الت ــن األح ــن م ــد معي ــع ح ــي وض ــترك ف ــدول تش ــب ال أغل
ــي ال يجــوز أن  ــة الت ــت األم ــن ثواب ــر م ــا يعتب ــا بم ــا تربطه ــا م ــة، منه ــررات مختلف الدســتورية بمب
تكــون موضوعــا للتعديــل الدســتوري، وهنــاك مــن الدولــة التــي تمــر بمرحلــة انتقاليــة وتعتمــد دســتور 
جديــد، تجعلــه غيــر قابــل للتعديــل لفتــرة زمنيــة معينــة ربحــا لاســتقرار واكتســاب تجربــة دســتورية. 
ــة، تتشــدد مــن حيــث إجــراءات  ــة مــن حيــث الممارســة الديمقراطي ــدول العريق ــاك بعــض ال كمــا هن
تعديــل الدســتور رغبــة فــي إعطــاء دســاتيرها نوعــا مــن القداســة بمــا يعكــس رصيدهــا التاريخــي فــي 

ــة.  الممارســة الديمقراطي

حســب الدســتور الجزائــري يمكــن حصــر القيــود الــواردة علــى تعديلــه فــي قيــود إجرائيــة وقيــود 
ــة: موضوعي

القيود اإلجرائية. 1

تتمثــل أساســا فــي جعــل عمليــة تعديــل الدســتور مشــتركة مــا بين رئيــس الجمهوريــة والبرلمــان، من 
حيــث المبــادرة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة والتصويــت علــى التعديــل المقتــرح من قبــل البرلمــان بنفس 
آليــات تبنــي النــص التشــريعي ثــم عرضــه علــى االســتفتاء الشــعبي )المــادة 208(، أو المبــادرة مــن 
قبــل البرلمــان عــن طريــق تصويــت ثاثــة أربــاع أعضــاء غرفتــي البرلمــان مجتمعتيــن، ويليهــا إصــدار 
التعديــل مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة )المــادة 211(. مــع إخضــاع التعديــل المقتــرح إلــى رقابــة مــن 
حيــث المضمــون، يتوالهــا المجلــس الدســتوري ويتحــدد علــى ضوئهــا وجــوب عــرض التعديــل المقترح 

علــى االســتفتاء الشــعبي مــن عدمــه، ســواء كانــت المبــادرة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة أو البرلمــان.

يتولى المجلس الدستوري التأكد من أن التعديل الدستوري المقترح ال يمس:
المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وهي تمثل في الحقيقة القيد الموضوعي.- 
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حقــوق اإلنســان والمواطــن وحرياتهمــا، ويجــب التوضيــح هنــا أن المقصــود ليــس منــع أي تعديــل - 
فــي البــاب المتعلــق بحقــوق وحريــات المواطــن وإنمــا التعديــل الــذي ينتقــص مــن هــذه الحقــوق 
ويحــرم المواطنيــن مــن التمتــع بهــا. أي يجــب أن ال يحمــل أي تعديــل فــي هــذا الجانــب تراجعــا 
علــى مــا يعــد مــن المكاســب فــي هــذا المجــال، أمــا التعديــل الدســتوري الــذي يعــزز مــن الحقــوق 
والحريــات األساســية فــا يطــرح إشــكاال بــل هــو علــى العكــس مطلــوب، مــن أجــل دعــم مســاعي 

تعزيــز دولــة الحــق والقانــون.
إذا كان التعديــل المقتــرح يمــس بالتوازنــات األساســية للســلطات والمؤسســات الدســتورية، مثــل - 

األحــكام الخاصــة بتعديــل تركيبــة وصاحيــات مؤسســات دســتورية )بالزيــادة أو النقصــان( أو 
اســتحداث مؤسســات دســتورية جديــدة.

ويجــب التنويــه هنــا أن إقــرار المجلــس الدســتوري للحالتيــن الثانيــة والثالثــة ال يحــول دون مواصلة 
إجــراءات التعديــل الدســتوري، بــل يقتضــي عــرض التعديــل المقتــرح علــى االســتفتاء الشــعبي نظــرا 

ألهميتــه، فــي حيــن تتعلــق الحالــة األولــى بالقيــود الموضوعيــة التــي نبينهــا فــي مــا يلــي.

القيود الموضوعية. 2

ــة،  ــية لألم ــت الرئيس ــن الثواب ــا م ــادة 212 باعتباره ــي الم ــبيل الحصــر ف ــى س ــا عل ورد ذكره
ــل دســتوري أن يمــس ...7”  ــح “ال يمكــن أي تعدي ــر صري ــل دســتوري بتعبي باســتثنائها مــن أي تعدي
ســواء كان بمبــادرة مــن رئيــس الجمهوريــة أو مــن البرلمــان، حتــى وإن تــم عرضــه علــى االســتفتاء 

ــس الدســتوري. الشــعبي بعــد رأي المجل

وعليــه ال يمكــن تصــور أي تغييــر فــي محتــوى المــواد المنظمة للقواعــد العامة أو الثوابــت المذكورة 
فــي المــادة 212 إال عــن طريــق اعتمــاد دســتور جديــد، بناء علــى تغييــرات جوهرية أو أحــداث مفصلية 
يعرفهــا المجتمــع. وهــو مــا يدفعنــا إلــى التســاؤل عــن طبيعــة الحــراك الشــعبي لـــ 22 فبرايــر 2019، 
ومــا حملــه مــن مطالــب شــعبية لتغييــر النظــام وطــي صفحــة االســتبداد السياســي. هــل يمكــن تحقيــق 

مطالــب الحــراك الشــعبي عــن طريــق تعديــل دســتوري عميــق أم ال بــد مــن اعتمــاد دســتور جديــد؟

القسم الثاني: مطالب حراك 22 فبراير والحل الدستوري 

لــم يكتشــف الجزائريــون الوضــع السياســي للبــاد عشــية انطــاق مظاهــرات 22 فبرايــر 2019 
الــذي كان فــي حقيقتــه صــورة طبــق األصــل للوضــع الســائد عنــد ترشــيح عبــد العزيــز بوتفليقــة لعهــدة 
رئاســية رابعــة عــام 2014، وقــد نجــح حينهــا محيــط الرئيــس فــي تمريــر العهــدة الرابعــة مســتغا 
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خطــاب التخويــف مــن مــآل األحــداث فــي دول الربيــع العربــي، إلــى جانــب ضعــف وتفــرق الطبقــة 
ــد  ــة الشــعب الجزائــري عــن االهتمــام بالشــأن السياســي. وق ــر وعــزوف غالبي السياســية فــي الجزائ
كان لمحاولــة محيــط الرئيــس فــي استنســاخ تجربــة العهــدة الرابعــة باإلصــرار علــى ترشــيح الرئيــس 
لعهــدة رئاســية خامســة فــي انتخابــات 2019، أثــر بالــغ فــي تحريــك شــرائح واســعة مــن المجتمــع 
الجزائــري، خاصــة بعــد الشــعور العــام باإلهانــة نتيجــة لمــا أصبــح يعــرف بحادثــة )الــكادر( الصــورة 

الرمزيــة للرئيــس المقعــد والمغيــب عــن المشــهد السياســي بعامــل المــرض8. 

مــن هــذا المنطلــق كان أول تعهــد بعــد االنتخابــات الرئاســية لـــ 12 ديســمبر 2019 بإجــراء تعديــل 
دســتوري عــن طريــق اللجــوء إلــى االســتفتاء الشــعبي9. أي انتهــاج أســلوب مغايــر لتكريــس القطيعــة 
مــع ممارســات النظــام خــال فتــرة حكــم الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة، الــذي عــدل الدســتور ثــاث 

مــرات، جميعهــا كانــت مــن خــال تصويــت البرلمــان فقــط.

أوال: مقترحات من مشروع التعديل الدستوري

تضمــن التعهــد خــال الحملــة االنتخابيــة للرئيــس عبــد المجيــد تبــون االلتــزام بإجــراء تعديــات 
ــها  ــاز، أساس ــية بامتي ــت سياس ــي كان ــعبي الت ــراك الش ــب الح ــق مطال ــة بتحقي ــة كفيل ــتورية عميق دس
ــة الحــق والقانــون. وقــد نكتفــي فــي هــذا الصــدد بثاثــة  التكريــس الفعلــي للنظــام الديمقراطــي ودول
نقــاط نعتبرهــا مــن أهــم المســائل التــي شــملها التعهــد للوقــوف علــى مــدى تكريــس الوعــود المقدمــة 
ــة،  ــس الجمهوري ــات رئي ــن الســلطات، الحــد مــن صاحي ــدأ الفصــل بي ــي لمب ــرام الفعل وهــي، االحت
احتــرام اســتقالية العدالــة ... كل ذلــك فــي إطــار اعتمــاد دســتور توافقــي يكــون ثمــرة حــوار وطنــي 

جــدي، بعيــد عــن االقصــاء. 

احترام مبدأ الفصل بين السلطات . 1

ــح ألول مــرة خــال  ــن الســلطات بشــكل صري ــدأ الفصــل بي ــى مب ــري عل نــص الدســتور الجزائ
ــن  ــا م ــس نوع ــا يعك ــه. م ــادة 15 من ــك الم ــه وكذل ــن ديباجت ــنة 2016 ضم ــتوري لس ــل الدس التعدي
ــلطتين  ــى الس ــة عل ــلطة التنفيذي ــب للس ــول رهي ــن تغ ــابقة م ــة الس ــه المرحل ــزت ب ــا تمي ــرار لم اإلق
ــأي وزن فــي مواجهــة الحكومــة التــي  ــع ب ــه، يتمت ــم يكــن البرلمــان بغرفتي ــة. فل التشــريعية والقضائي
انفــردت بــإدارة الشــؤون العامــة فــي البــاد، مســتمدة قوتهــا مــن الصاحيــات الواســعة جــدا لرئيــس 
الجمهوريــة علــى حســاب البرلمــان وضعــف النصــوص الدســتورية فــي مجــال الرقابــة علــى العمــل 
الحكومــي. بــل وصــل األمــر إلــى حــد امتنــاع رئيــس الحكومــة لعــدة ســنوات عــن تقديــم بيــان السياســة 
العامــة أمــام البرلمــان، رغــم إلزاميــة اإلجــراء طبقــا للمــادة 84 مــن دســتور 1996. وقــد بلغــت تبعيــة 
وخضــوع الســلطة التشــريعية إلــى الســلطة التنفيذيــة ذروتهــا، مــن خــال تكليــف رئيــس الجمهوريــة 
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رئيــس مجلــس األمــة لتمثيلــه فــي المحافــل الدوليــة رغــم كونــه يــرأس إحــدى غــرف البرلمــان التــي 
ــة أفضــل،  ــم يكــن حــال الســلطة القضائي ــة. ول ــام عــن الســلطة التنفيذي ــع باســتقال ت ينبغــي أن تتمت
بســبب هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى المجلــس األعلــى للقضــاء، ومــا يتمتــع بــه مــن دور محــوري فــي 

ضمــان اســتقالية العدالــة )وهــو مــا ســنفصله أكثــر خــال الحديــث عــن اســتقالية العدالــة(.

ــدأ الفصــل بيــن الســلطات كان مــن المتوقــع أن  ــة البالغــة التــي يكتســيها مب ــى األهمي وبالنظــر إل
ــي  ــل ورد ف ــام 2020. وبالفع ــتوري لع ــل الدس ــملها التعدي ــي يش ــات الت ــى رأس المقترح ــون عل يك
الديباجــة أن الدســتور يكفــل الفصــل بيــن الســلطات و”التــوازن بينهــا” بإضافــة العبــارة الــواردة بيــن 
قوســين، مــا يفيــد وجــود اإلدراك بــأن األمــر ال يتوقــف علــى تأكيــد المبــدأ فــي جانبــه المتعلــق بالفصــل 
بيــن الســلطات دون توفيــر الضمانــات الكافيــة لتحقيــق التــوازن بينهــا، وهــو أمــر ال يمكــن أن يتحقــق 
دون أحــكام دســتورية قويــة وواضحــة. تكــون بمثابــة مؤشــر واضــح عــن نيــة الســلطة التنفيذيــة فــي 

احتــرام مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات والتــوازن بينهــا10.

نيــة لــم تعكســها منــذ البدايــة توجهــات لجنــة الخبــراء المعينــة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة إلعــداد 
المشــروع11، رغــم وضــوح رســالة التكليــف التــي حــددت محــاور التعديــل الدســتوري، التــي يتعيــن 
ــز فصــل  ــق بتعزي ــث يتعل ــى أن المحــور الثال ــزام بهــا. فرغــم تأكيدهــا عل ــة االلت ــة المكلف ــى اللجن عل
الســلطات وتوازنهــا12، اســتعبد مــن مجــال التعديــل المقترحــات التــي تخــص مجلــس األمــة، ســواء 
مــا تعلــق منهــا باإللغــاء أو مراجعــة التشــكيلة وطــرق انتخــاب األعضــاء، خاصــة مــا يتعلــق بالثلــث 
الرئاســي. فقــد تــم االحتفــاظ فــي هــذا اإلطــار باختصــاص رئيــس الجمهوريــة فــي تعييــن ثلــث أعضــاء 

مجلــس األمــة، وهــو مــا يعتبــر فــي حــد ذاتــه مساســا جوهريــا بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات.

ــة  ــى منــح تلــك الصاحي ــك التــي دفعــت بالمؤســس الدســتوري إل ــة بتل إن تغيــر الظــروف مقارن
ــر هــذا األســلوب  ــي أكــدت أث ــة الت ــة بموجــب دســتور 1996، والممارســة العملي ــس الجمهوري لرئي
فــي التعييــن علــى عــدم اســتقالية الســلطة التشــريعية والمســاهمة فــي تكويــن أغلبيــة مواليــة لرئيــس 
الجمهوريــة، كفيــل بــأن يجعــل منهــا أحــد المحــاور األساســية التــي يجــب أن يشــملها التعديــل 
الدســتوري، بســحب هــذا االختصــاص مــن رئيــس الجمهوريــة مــن أجــل ضمــان احتــرام مبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات وتحقيــق التــوازن بينهــا. وأن تعديــل هــذه النقطــة ال يعــد إطاقــا خروجــا عــن رســالة 
التكليــف أو تغييــرا لطبيعــة نظــام الحكــم، عكــس مــا ذهبــت إليــه لجنــة الخبــراء فــي تقريرهــا الخــاص 

بعــرض أســباب المشــروع التمهيــدي للدســتور فــي مــاي 2020 13. 

الحد من صالحيات رئيس الجمهورية . 2

مــن أهــم المآخــذ علــى الدســاتير الجزائريــة الســابقة وكــذا الدســتور الحالــي، الصاحيــات الواســعة 
التــي يتمتــع بهــا رئيــس الجمهوريــة منفــردا وعلــى حســاب باقــي الســلطات. وقــد تعهــد بخصــوص 
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هــذه النقطــة الرئيــس عبــد المجيــد تبــون خــال حملتــه االنتخابيــة بالتقليــل مــن صاحياتــه فــي إطــار 
التعديــل الدســتوري، مــن أجــل وضــع حــد للحكــم الفــردي واالســتبداد فــي ممارســة الســلطة14.

توجــه لــم يعكســه التعديــل الدســتوري، الــذي لــم يتضمــن تعديــات جوهريــة تخــص الصاحيــات 
الدســتورية التــي يتمتــع بهــا رئيــس الجمهوريــة. إذ يكفــي فــي هــذا الســياق إجــراء مقارنــة بســيطة بيــن 
أحــكام الفصــل األول مــن البــاب الثالــث مــن مشــروع التعديــل المصــوت عليــه فــي 1 نوفمبــر 2020 
مــع الفصــل األول مــن البــاب الثانــي مــن التعديــل الدســتوري لســنة 2016، إضافــة إلــى مــواد أخــرى 
تتضمــن أيضــا صاحيــات رئيــس الجمهوريــة لنتحقــق مــن أن المشــروع المصــوت عليــه لــم يقلــل مــن 
صاحيــات رئيــس الجمهوريــة، بــل عــزز منهــا فــي بعــض الحــاالت. فيمــا يلــي نــورد بعــض النمــاذج 

مــن الوثيقتيــن:

المادتيــن 91 مــن الوثيقتيــن بحكــم عــدم تغييــر الترقيــم. تحتــوي المــادة 91 علــى أهــم صاحيــات أ. 
رئيــس الجمهوريــة فــي تســيير شــؤون البــاد، حيــث انتقــل محتــوى المــادة 91 مــن 10 فقــرات 
إلــى 13 فقــرة، مــا يعنــي مــن الناحيــة الشــكلية إضافــة 3 فقــرات لــم تكــن موجــودة فــي النــص 
األول - فــي الحقيقــة 4 فقــرات إذا أخذنــا بعيــن االعتبــار دمــج محتــوى الفقرتيــن 1 و2 فــي فقــرة 

واحــدة - وبالتالــي تعزيــز صاحيــات رئيــس الجمهوريــة.

فقــد تمــت دســترة الصاحيــات المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات 6 و10 و11 غيــر أن ذلــك 
ال يعتبــر إضافــة جديــدة بالنظــر إلــى أن رئيــس الجمهوريــة كان يتمتــع أصــا بتلــك الصاحيــات 
وســبق لــه ممارســتها علــى غــرار اســتدعاء الهيئــة الناخبــة طبقــا للقانــون العضــوي 08 – 19 
ــي  ــن ف ــبقة15. لك ــية مس ــات رئاس ــراء انتخاب ــى إج ــوة إل ــات أو الدع ــون االنتخاب ــن قان المتضم
المقابــل تــم جمــع الفقرتيــن 1 و2 فــي الفقــرة 1 وأدرج محتــوى جديــد فــي الفقــرة 2 ينــص علــى 
ــى خــارج  ــي الشــعبي إل ــش الوطن ــرر إرســال وحــدات مــن الجي ــة أن “يق ــس الجمهوري أن لرئي
الوطــن بعــد مصادقــة البرلمــان بأغلبيــة ثلثــي أعضــاء كل غرفــة مــن غرفتــي البرلمــان” وهــي 
ــراءة  ــة، بســبب الق ــاش والمواقــف المتضارب ــدر مــن النق ــر ق ــت أكب ــي نال ــن األحــكام الت مــن بي
القانونيــة الســابقة ألحــكام الدســتور الجزائــري والعقيــدة العســكرية ذات الطابــع الدفاعــي، التــي 

ال تســمح بمشــاركة الجيــش فــي عمليــات عســكرية خــارج حــدود البــاد.

مــن الواضــح أن هــذه المســألة تحمــل إضافــة فــي مجــال صاحيــات رئيــس الجمهوريــة، وإن 
كانــت مشــتركة بالنظــر إلــى ربطهــا بموافقــة ثلثــي أعضــاء كل غرفــة مــن غرفتــي البرلمــان. 
حتــى وإن تــم اإلقــرار بــأن تمتــع رئيــس الجمهوريــة بهــذه الصاحيــة ليــس منافيــا للديمقراطيــة 
ــي  ــة ف ــدول العريق ــر مــن ال ــره الدســتور. فكثي ــذي يق وال يتعــارض مــع طبيعــة نظــام الحكــم ال
ــر أن  ــة، غي ــذه الصاحي ــل ه ــة مث ــس الجمهوري ــح رئي ــى من ــص عل ــة تن الممارســة الديمقراطي
ــا،  ــط به ــي تحي ــة( الت ــة )اإلقليمي ــر والظــروف الميداني ــه الجزائ ــذي تعيش ــي ال ــياق التاريخ الس
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جعلــت منهــا محــل معارضــة كبيــرة، خاصــة فــي ظــل التواجــد العســكري الفرنســي فــي منطقــة 
الســاحل اإلفريقــي بحجــة مكافحــة اإلرهــاب، ومــا يتلقــاه مــن خســائر ميدانيــة وتكلفــة باهظــة، 
ــي  ــه الســلطة ف ــد في ــذي تؤك ــت ال ــي الوق ــية. فف ــة الفرنس ــبة للدول ــة بالنس ــل الميزاني ــت كاه أثقل
الجزائــر أن مشــاركة الوحــدات فــي مهــام خــارج حــدود الوطــن، تقتصــر فقــط علــى عمليــات 
حفــظ الســام، عبــرت المعارضــة عــن خشــيتها مــن أن ذلــك ســيكون لســد الفــراغ مــن المناطــق 
التــي ينــوي الجيــش الفرنســي االنســحاب منهــا، وبالتالــي اقحــام الجيــش الجزائــري فــي عمليــات 

عســكرية كانــت الجزائــر دائمــا معارضــة لهــا. 

المــادة 92 مــن الوثيقتيــن بحكــم عــدم تغييــر الترقيــم. وتتضمــن المــادة أهــم صاحيــات رئيــس ب. 
الجمهوريــة فــي مجــال التعييــن فــي الوظائــف والمهــام. إذ بقيــت المــادة بنفــس المحتــوى تقريبــا 
ــة األمــر  ــة تعييــن األعضــاء المســيرين لســلطات الضبــط، وهــي فــي حقيق مــع إضافــة صاحي
مجــرد دســترة لصاحيــة تنــص عليهــا القوانيــن التــي أنشــئت بموجبهــا ســلطات الضبــط المذكــورة. 

إضافــة إلــى مــا تقــدم، احتفــظ رئيــس الجمهورية بســلطة التعييــن في الكثيــر من المؤسســات، على ج. 
غــرار تعييــن ثلــث أعضــاء مجلــس األمــة، تعييــن أعضــاء فــي المحكمة الدســتورية التــي عوضت 
ــات االستشــارية  ــن أعضــاء الهيئ ــى للقضــاء، تعيي ــس األعل ــس الدســتوري، رئاســة المجل المجل
المنصــوص عليهــا فــي الدســتور، تعييــن أعضــاء الســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات وغيرهــا 
مــن المؤسســات االستشــارية التــي يتــم التعييــن فيهــا مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة وفقــا للقوانيــن 

التــي تنظــم عملهــا، كمــا يعيــن أيضــا فــي المؤسســات الحساســة ذات الطابــع االقتصــادي.

تكريس استقاللية العدالة. 	

أعلــن عــن هــذا الهــدف ضمــن أهــم المحــاور التــي ينبغــي أن يشــملها التعديــل الدســتوري، كنــوع 
مــن االســتجابة لمطالــب الحــراك الشــعبي الــذي نــادى بمحاربــة الفســاد عــن طريــق تحريــر القضــاء 

مــن قبضــة الســلطة التنفيذيــة وتعزيــز اســتقاليته مــن أجــل إرســاء دولــة الحــق والقانــون.

وال شــك أن حجــر األســاس فــي تكريــس هــذا المبــدأ يمــر حتمــا بنوعيــة اإلصاحــات التــي تطــال 
المجلــس األعلــى للقضــاء، بالنظــر الختصاصــه فــي تســيير المســار المهنــي والتأديبــي للقاضــي، وأنــه 
ظــل لســنوات تحــت ســيطرة مباشــرة للســلطة التنفيذيــة مــن خــال ترؤســه من قبــل رئيــس الجمهورية، 
الــذي ينــوب عنــه فــي ذلــك أيضــا وزيــر العــدل. إضافــة إلــى أحــكام خاصــة، تعــد مــن قبيــل الضمانــات 

التــي يجــب توفيرهــا للقاضــي مــن أجــل ضمــان اســتقاليته.

تــم فــي هــذا اإلطــار مراجعــة أحــكام المــادة 166 والتــي أصبحــت تحــت رقــم 172 التــي نصــت 
صراحــة علــى واجــب الدولــة فــي حمايــة القاضــي بالمفهــوم الواســع للحمايــة، وجعلــه فــي منــأى عــن 
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ــي حــال تعرضــه ألي ســلوك أو  ــى للقضــاء ف ــس األعل ــام المجل ــم أم االحتجــاج. ومنحــه حــق التظل
ممارســة مــن شــأنها المســاس باســتقاليته. إضافــة إلــى الضمانــات الخاصــة بعــدم جــواز نقــل قضــاة 
الحكــم أو الضمانــات المكفولــة لجميــع القضــاة بعــدم جــواز عزلهــم أو إيقافهــم عــن العمــل أو تســليط 
عقوبــة تأديبيــة عليهــم، أثنــاء ممارســتهم لمهامهــم أو بمناســبتها، إال فــي الحــاالت وطبقــا للضمانــات 
التــي يحددهــا القانــون بقــرار معلــل مــن المجلــس األعلــى للقضــاء. وهــي فــي مجملهــا بمثابــة ضمانات 
قويــة وضروريــة لتمكيــن القاضــي مــن أداء مهمتــه الدســتورية. غيــر أنهــا قــد تبقــى مجــرد حبــر علــى 

ورد، مــا لــم يحــرر المجلــس األعلــى للقضــاء مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة.

أمــا بالنســبة للمجلــس األعلــى للقضــاء فقــد أضيفــت مــادة جديــدة تحــت رقــم 180 تــم التذكيــر مــن 
خالهــا بالغايــة الســامية مــن وجــود هــذه الهيئــة، أال وهــي ضمــان اســتقالية العدالــة. غيــر أن الغريــب 
فــي األمــر، هــو الحــرص علــى اســتمرار رئيــس الجمهوريــة فــي رئاســة هــذه الهيئــة مــن خــال مــا هــو 
منصــوص عليــه فــي الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة، التــي حــاول البعــض تبريرهــا عبثــا بالقــول، أن تولــي 
رئاســة المجلــس األعلــى للقضــاء مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، يعــد فــي حــد ذاتــه ضمانــة بالنظــر إلــى 
المركــز القانونــي والسياســي الــذي يحتلــه رئيــس الجمهوريــة. وهــو كام مــردود عليــه فقــط مــن خــال 
التذكيــر بــأن المجلــس األعلــى للقضــاء كان دائمــا تحــت إشــراف رئيس الجمهوريــة، وأن ذلك كان ســببا 
مباشــرا فــي تبعيتــه للســلطة التنفيذيــة وغيــاب اســتقالية العدالــة. أمــا اســتبدال رئاســة المجلــس بالنيابــة 
عــن رئيــس الجمهوريــة مــن وزيــر العــدل إلــى الرئيــس األول للمحكمــة العليــا، فــا يغيــر فــي األمــر 
شــيء بالنظــر إلــى كونهمــا يشــتركان فــي مــا يمكــن تســميته “بشــبهة الــوالء” لرئيــس الجمهوريــة الــذي 

يمتلــك أيضــا ســلطة تعييــن الرئيــس األول للمحكمــة العليــا طبقــا للمــادة 92 الســالفة الذكــر.

وفــي نفــس الســياق يجــب التنويــه أن المشــكل ال يتوقــف عنــد رئاســة المجلــس األعلــى للقضــاء، بل 
يمتــد أيضــا لتشــكيلة األعضــاء المكونيــن لــه، والتــي أصبــح منصــوص عليهــا فــي صلــب المــادة 180 
الفقــرة 3، والمحــددة بـــ 25 عضــوا بمــن فيــه رئيــس الجمهوريــة إلــى جانــب كل مــن الرئيــس األول 
ــى مختلــف الدرجــات،  ــا موزعيــن عل ــة و 15 قاضي ــه ورئيــس مجلــس الدول ــا ل ــا نائب للمحكمــة العلي
إضافــة إلــى 6 شــخصيات وطنيــة ورئيــس المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان. تشــكيلة مــن المســتبعد 
أن تضــع حــدا لهيمنــة الســلطة التنفيذيــة حتــى فــي حــال غيــاب رئيــس الجمهوريــة، وتولــي الرئاســة 
نيابــة عنــه مــن قبــل الرئيــس األول للمحكمــة العليــا. فتأثيــر الســلطة التنفيذيــة قائــم مــن خــال تبعيــة 
بعــض األعضــاء للســلطة الهرميــة لوزيــر العــدل )ممثلــي النيابــة ومحافظــي الدولــة( وتعييــن بعــض 
األعضــاء مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة ورئيــس مجلــس األمــة الــذي أثبتــت الممارســة انتخابــه مــن 
بيــن الثلــث الرئاســي المعيــن مــن قبــل الرئيــس. مــا يعنــي أن قضــاة الحكــم الذيــن تشــملهم الحمايــة 

المنصــوص عليهــا فــي المــادة 172 فقــرة 1 ال يمكــن أن يشــكلوا الغالبيــة فــي تشــكيلة المجلــس.  
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ثانيا: التبعات الناجمة عن ضعف المشاركة في االستفتاء الشعبي

يرتبــط االســتفتاء الشــعبي حــول التعديــل الدســتوري لـ 1 نوفمبــر 2020 ارتباطا وثيقــا باالنتخابات 
الرئاســية لـــ 12 ديســمبر 2019، باعتبــاره أول محطــة قانونيــة وسياســية فــي إطــار تكريس المشــروع 
ــن  ــة م ــه الكلم ــا تحمل ــكل م ــدة”، ب ــر الجدي ــد تحــت مســمى “الجزائ ــس الجدي ــل الرئي ــن قب ــن م المعل
ــد مــن  ــاء المزي ــل فرصــة إلضف ــة، يمث ــة ثاني ــه مــن جه ــد مــن جهــة. ولكون ــر والتجدي ــي التغيي معان
ــي  ــية الت ــات الرئاس ــي االنتخاب ــاركة ف ــف المش ــى ضع ــر إل ــدة بالنظ ــلطة الجدي ــى الس ــرعية عل الش
أجريــت فــي ظــروف غيــر عاديــة، ميزتهــا معارضــة شــعبية قويــة ومرشــحين عاجزيــن حتــى علــى 

تنشــيط تجمعــات شــعبية فــي إطــار حملتهــم االنتخابيــة.

يشــترك االســتفتاء الشــعبي مــع االنتخابــات الرئاســية فــي الجهــة التــي أســندت لهــا مهمــة تنظيــم 
العمليــة االنتخابيــة، والتــي تمثلــت فــي اســتحداث “ســلطة وطنيــة مســتقلة لمراقبــة االنتخابــات” 
بموجــب القانــون العضــوي16 رقــم 19 – 07. أســندت لهــا مهمــة تنظيــم ومراقبــة العمليــة االنتخابيــة، 
ــي  ــا المســتقلة ف ــة العلي ــات واختصــاص الهيئ ــم االنتخاب ــي تنظي ــات اإلدارة ف ــن صاحي أي الجمــع بي
مراقبــة االنتخابــات، بعــد إلغــاء المراســيم الرئاســية17 المتضمنــة تعييــن رئيــس الهيئــة وأعضائهــا دون 
المســاس باألحــكام الدســتورية التــي تحــدد صاحياتهــا وباألخــص المــادة 194 مــن الدســتور. مــا يعني 
ــا  ــم خرق ــون العضــوي ت ــات بموجــب القان ــتقلة لانتخاب ــة المس صراحــة أن تأســيس الســلطة الوطني
للدســتور المعــدل ســنة 2016. إضافــة إلــى اســتمرارية الجــدل حــول اســتقاليتها الفعليــة عــن الســلطة 
التنفيذيــة، بســبب تعييــن جميــع أعضائهــا بمــا فــي ذلــك الرئيــس، مــن قبــل رئيــس الدولــة، وبالتالــي 
تجاهــل أهــم مطلــب للطبقــة السياســية فــي هــذا المجــال بســحب هــذه الصاحيــة مــن الســلطة التنفيذيــة.

وكان مــن شــأن اســتمرارية الســلطة فــي انتهــاك أحــكام الدســتور تقويــة الشــكوك حــول مصداقيــة 
المســار السياســي المعلــن، لضمــان انتقــال ســلمي وديمقراطــي للســلطة، قوامــه احتــرام اإلدارة 
ــات  ــي خطاب ــرارا ف ــا ورد م ــا لم ــه، وفق ــار حكام ــي اختي ــى الشــعب ف ــة عل ــاء الوصاي  الشــعبية وإنه

المؤسسة العسكرية. 

وقــد انعكــس ذلــك بوضــوح مــن خــال نســب المشــاركة المتدنيــة التــي ميــزت االنتخابات الرئاســية 
واالســتفتاء الشــعبي حــول التعديــل الدســتوري، الــذي لــم يشــفع لــه حتــى الرمزيــة التاريخيــة للفاتــح 
نوفمبــر الــذي اختيــر موعــدا لاســتفتاء، باعتبــاره تاريــخ انطــاق الثــورة المجيــدة ومــا تحملــه مــن 

قيمــة فــي نفــوس ووجــدان الشــعب الجزائــري.

ومــع أن قانــون االنتخابــات فــي الجزائــر ال يحــدد نســبة دنيــا العتمــاد نتائــج االنتخابــات مهمــا كان 
نوعهــا، وبالتالــي اعتبارهــا صحيحــة وشــرعية مــن الناحيــة القانونيــة ســواء بنســبة 23 % المعلنــة 
مــن قبــل الســلطة المســتقلة أو حتــى أقــل مــن ذلــك، إال أن هــذا ال يمنــع مــن مناقشــة مــدى مشــروعيتها 
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فــي اعتمــاد دســتور جديــد، أريــد لــه أن يكــون صالحــا لألجيــال المقبلــة، وآال يكــون عرضــة للتعديــل 
الســريع بمجــرد وصــول رئيــس جديــد للســلطة.

ال يمكــن إنــكار األثــر الســلبي للمقاطعــة أو العــزوف االنتخابي على مشــروعية الوثيقة الدســتورية، 
بالنظــر إلــى قيمتهــا مــن حيــث هرميــة القوانيــن، وباألخــص إذا كان الغــرض منهــا أيضــا بنــاء توافــق 
وطنــي كالــذي تحتــاج إليــه الجزائــر بعــد حــراك فبرايــر 2019. إن اختيــار الســلطة تجــاوز حتميــة 
الحــوار الوطنــي مــع القــوى الفاعلــة فــي المجتمــع وعلــى رأســها الحــراك الشــعبي خافــا لتعهداتهــا، 
ــات  ــن، ال يراعــي المتطلب ــن أســاتذة جامعيي ــة مشــكلة م ــى لجن ــة صياغــة المشــروع إل وإســناد مهم
الضروريــة لبنــاء المشــروعية المنشــودة. والتــي انعكســت بوضــوح مــن خــال النســبة الضعيفــة مــن 

المؤيديــن التــي نالهــا المشــروع المعــروض علــى التصويــت.

طبقــا للمــادة 208 مــن الدســتور المعــدل ســنة 2016، يصبــح التعديــل الــذي صــادق عليــه الشــعب 
ســاري المفعــول بعــد التوقيــع عليــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة، مــا يعنــي أن اعتمــاد المشــروع يبقــى 
فــي آخــر المطــاف مــن صاحيــة رئيــس الجمهوريــة الــذي بــادر بــه. إذ ال يوجــد فــي صياغــة المــادة 
208 مــا يفيــد بإلــزام رئيــس الجمهوريــة التوقيــع علــى المشــروع المصــوت عليــه. ومــن هــذا المنطلــق، 
ــة أن  ــس الجمهوري ــة، يمكــن لرئي ــي تفســير النصــوص الدســتورية ذات الصل ــاد ف ــاب االجته ومــن ب
يقــرر علــى ضــوء النتائــج النهائيــة واألهــداف المرجــوة مــآل التعديــل الدســتوري المقتــرح. إمــا بالتوقيع 
ــي عــدم دخــول  ــع وبالتال ــد ســاري المفعــول أو عــدم التوقي ــح النــص الدســتوري الجدي ــي يصب وبالتال
النــص حيــز التنفيــذ، وهــي فــي الحقيقــة قــراءة سياســية أكثــر منهــا قانونيــة، للرســالة التــي يمكــن أن 
ــادرة  ــك حــق المب ــذي يمتل ــس ال ــة. فالرئي ــة االنتخابي ــة أو العــزوف عــن العملي ــل المقاطع ــا فع يحمله
بتعديــل الدســتور، يمتلــك أيضــا الحــق فــي إنهــاء المبــادرة، إذا توفــرت لــه األســباب الكافيــة التخــاذ مثل 
هــذا القــرار، وهــو مــا ينطبــق علــى االســتفتاء حــول التعديــل الدســتوري لتاريــخ 1 نوفمبــر 2020. 

خاتمة 

جديــر بالذكــر فــي آخــر المطــاف، أنــه ليــس مــن الغريــب أن تتعــدد المقاربــات والقــراءات القانونية 
حــول المســار الــذي اتخــذه مشــروع التعديــل الدســتوري فــي الجزائــر، بالنظــر إلــى القيمــة القانونيــة 
التــي يمثلهــا الدســتور كأســمى وثيقــة فــي البــاد إلــى جانــب خصوصيــة األوضــاع فــي الجزائــر، غيــر 

أن ذلــك ال يمنعنــا مــن التذكيــر بنقطتيــن رئيســيتين بالنظــر إلــى محتــوى هــذه الدراســة.

أن الجــدل بخصــوص الحاجــة إلــى دســتور جديــد أو االكتفــاء بتعديــل جوهــري للدســتور، ال يعــد 
أمــرا حاســما بالنظــر إلــى محتــوى مطالــب الحــراك الشــعبي. فباســتثناء القيمــة الرمزيــة التــي يحملهــا 
الدســتور الجديــد فــي التأريــخ لحقبــة جديــدة وتكريــس قطيعــة نهائيــة مــع النظــام الســابق، فقــد يــؤدي 
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إلــى نفــس المحتــوى مــع تعديــل دســتوري عميــق، وقــد يكــون كاهمــا مبنــي علــى حــوار وطني شــامل 
بعيــد عــن االقصــاء والمنــاورات السياســية الضيقــة. العبــرة تكــون بمــدى تلبيــة المطالــب الشــعبية التــي 

كانــت شــرعية وفــي غايــة الوضــوح.

أمــا بخصــوص محتــوى التعديــات المصــوت عليهــا فــي االســتفتاء الشــعبي لـــ 01 نوفمبــر 2020 
ــم تكــن فــي مســتوى تطلعــات الحــراك الشــعبي  ــاط منهــا، فل ــة نق ــى ثاث ــا بالتركيــز عل والتــي اكتفين
وكانــت ســطحية فــي أهــم النقــاط التــي مــن شــأنها تغييــر الممارســات السياســية التــي أدت إلــى تــأزم 
األوضــاع فــي البــاد. إذ ال يمكــن للتعديــات المقترحــة أن تحــد مــن هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى 
ــادى بهــا الحــراك الشــعبي  ــي ن ــا بينهــا، وهــي مــن أهــم المســائل الت ــي الســلطات وتحــدث توازن باق

والمعارضــة “الفعليــة” للنظــام الســائد قبــل الحــراك الشــعبي.

ــا  ــي حظــي به ــة الت ــد الضعيف ــا، ونســبة التأيي ــات المصــوت عليه ــوى التعدي ــى محت وبالنظــر إل
مشــروع التعديــل والتــي تــراوح نســبة 12 % مــن إجمالــي الكتلــة الناخبــة، حســب األرقــام المصــادق 
عليهــا مــن قبــل المجلــس الدســتوري، قد يثــار التســاؤل حول مشــروعية الدســتور فــي حــال المصادقــة 
ــر  ــة حســب ما تم التعبي ــال المقبل ــة، ليكــون دســتورا صالحــا لألجي ــس الجمهوري ــل رئي ــه مــن قب علي

عليــه، وكافيــا للمســاعدة علــى تجــاوز األزمــة وتغييــر ممارســات الســلطة فــي الجزائــر؟
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الهوامش 

(1 ) Gret HALLER, Fredrik SEJERSTED, Kaarlo TUORI, Jan VELAERS. Rapport sur
 l’amendement constitutionnel, adopté par la Commission de Venise lors de sa 81e session

.plénière )Venise, 11-12 décembre 2009(.  CDL-AD)2010(001. p 05

اســتعمال وصــف “االنتقاليــة أو المؤقتــة” ال يرتبــط بالجــدل حــول مطلــب المرحلــة االنتقاليــة الــذي شــابه الكثيــر مــن ( 2)
ــى  ــا لإشــارة إل ــان، وإنم ــب األحي ــي غال ــة ف ــة العلمي ــارات الموضوعي ــدا عــن كل اعتب اللغــط وســوء التفســير، بعي
تولــي رئاســة البــاد مــن قبــل رئيــس مجلــس األمــة عقــب اســتقالة الرئيــس بوتفليقــة، ثــم التمديــد بفتــوى مــن المجلــس 
ــود  ــدم وج ــتوريا، لع ــددة دس ــال المح ــي اآلج ــية ف ــات رئاس ــم انتخاب ــعبي تنظي ــراك الش ــال الح ــد إفش ــتوري بع الدس

مرشــحين بفعــل الضغــط الشــعبي الرافــض لتنظيــم االنتخابــات.

ربمــا يعــود هــذا التبايــن لغيــاب قيــادة موحــدة أو تمثيــل للحــراك الــذي أصــر منــذ البدايــة علــى طابعــه الشــعبي الرافض ( 3)
لتمثيــل نخــب أو طبقــة سياســية تــم تمييعهــا إلــى أبعــد الحــدود خــال حكــم الرئيــس بوتفليقــة، ولــم تعــد قــادرة علــى 

بنــاء جســور الثقــة بينهــا وبيــن الشــعب. 

يجــب التوضيــح بخصــوص هــذه المســألة أن اعتمــاد دســتور جديــد ال يعنــي بالضــرورة تغييــر جميــع المــواد، فقــد ( 4)
نكــون بصــدد دســتور يراجــع نظــام الحكــم أو تغييــرات مهمــة فــي مؤسســات الدولــة، مثــل تركيبــة الســلطات التنفيذيــة 
والتشــريعية والقضائيــة دون المســاس بالثوابــت كتلــك المنصــوص عليهــا فــي المــادة 212 مــن التعديــل الدســتوري 
لســنة 2016. كمــا أنــه ال يوجــد مانــع مــن الناحيــة القانونيــة إذا توفــرت الظــروف التــي تدعــوا إلــى اعتمــاد دســتور 
جديــد للبــاد، مــن أن تكــون المبــادرة مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة. غيــر أن ذلــك ال يتــم وفقــا إلجــراءات التعديــل 
ــاء علــى مســار سياســي خــاص يبنــى فــي إطــار  المنصــوص عليهــا فــي المــواد 208 ومــا بعدهــا، وإنمــا تكــون بن

الظــروف التــي تدفــع إلــى طــرح المبــادرة.

(5 ).Gret HALLER, Fredrik SEJERSTED, Kaarlo TUORI, Jan VELAERS. Op.cit, p 15

نرجس طاهر ودنيا بن رمضان، المرجع السابق، ص 06.( 6)

 المادة 212 : ال يمكن أّي تعديل دستورّي أن يمّس:( 7)
 1- الّطابع الجمهورّي للّدولة،

 2- الّنظام الّديمقراطّي القائم على الّتعّددّية الحزبّية،
 3- اإلسام باعتباره دين الّدولة،

 4- العربّية باعتبارها اللّغة الوطنّية والّرسمّية،
 5- الحّرّيات األساسّية وحقوق اإلنسان والمواطن،

 6- سامة الّتراب الوطنّي ووحدته،
 7- اعل لم ال وط ني والنش يد ا لطو ني با ع ت با ر ه ا م من رموز الثور ة و الج مهور ية،

8- إعادة انتخ ا ب ريئ س الج مهو رةی مر ة و اح دة فقط.
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تعرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى جلطة دماغية في أبريل 2013 تدهورت على إثرها حالته ( 8)
الصحية بشكل الفت، إذ وبعد تلقيه العاج لفترة طويلة في مستشفى فال دوغراس العسكري بفرنسا، لم يتمكن من 

استعادة قدراته وانعكس ذلك بشكل واضح من خال غيابه عن الساحة السياسية. إذ لم يظهر إال جالسا على كرسي 
متحرك ولم يوجه خطابا لألمة طيلة 6 سنوات التي استمر فيها نظام حكمه.

الرئيس تبون يقرر تمرير الدستور عبر استفتاء شعبي. وكالة األنباء الجزائرية. 8 جانفي 2020.( 9)

ــن الســلطات، ( 10) ــل الديمقراطــي، الفصــل بي ــادئ التمثي ــى مب ــة عل ــوم الدول ــل الدســتوري “1 - تق المــادة 16 مــن التعدي
ــة ...”. ــة االجتماعي ــات والعدال ــوق والحري ــان الحق وضم

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول اللجنــة انظــر المرســوم الرئاســي رقــم 20 – 03 المــؤرخ فــي 11 جانفــي 2020. يتضمــن ( 11)
إنشــاء لجنــة خبــراء مكلفــة بصياغــة اقتراحــات لمراجعــة الدســتور. الجريــدة الرســمية العدد 2.

عبــد هللا هــوادف “مســودة التعديــل الدســتوري فــي الجزائــر: ســياقاته وانعكاســاته علــى المشــهد السياســي” ص 04. ( 12)
المركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات، قطــر، جويليــة 2020.

مشروع   تمهيدي   لتعديل   الدستور،   ماي   ،2020   ص . 07   ( 13)

 في خطاب التنصيب.. رئيس الجزائر الجديد يعد بتعديل الدستور ومكافحة الفساد وإصاح االقتصاد. ( 14)
/https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/الرابط: الجزائر-عبد-المجيد-تبون-اليمين 

تاريخ التصفح: 03/12/2020.

ســبق لرئيــس الجمهوريــة الياميــن زروال وطبقــا لنفــس أحــكام دســتور 1996 الدعــوة إلــى إجــراء انتخابــات رئاســية ( 15)
مبكــرة بعــد قــرار تقليــص عهدتــه الرئاســية، والتــي أجريــت ســنة 1999 وانتهــت بوصــول عبــد العزيــز بوتفليقــة إلــى 

رئاســة الجمهوريــة.

القانــون العضــوي رقــم 19 – 07 المــؤرخ فــي 14 ســبتمبر 2019 يتعلــق بالســلطة الوطنيــة المســتقلة لانتخابــات. ( 16)
الجريــدة الرســمية العــدد 55.

ــا ( 17) ــة العلي ــس الهيئ ــام رئي ــاء مه ــن إنه ــارس 2019 المتضم ــي 11 م ــؤرخ ف ــم 19 – 93 الم ــي رق ــوم الرئاس المرس
ــات. ــة االنتخاب ــتقلة لمراقب المس

ــي 11 مــارس 2019 المتضمــن إلغــاء المراســيم الرئاســية الخاصــة  ــم 19 – 94 المــؤرخ ف المرســوم الرئاســي رق
ــات. ــة االنتخاب ــا المســتقلة لمراقب ــة العلي بتعييــن رئيــس وأعضــاء الهيئ

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/12/
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