
 

 
 بالجزائر  بورقلة مرباح قاصدي بجامعة الدولية والعالقات السياسية العلوم أستاذ  *

 

 بدائل سياسات

 

ى بنقاش ظالقادم في الجزائر من القضايا التي ال تح يأضحت مسالة التعديل الدستور

السياسي الرسمي منذ ما قبل ن استهلكها الخطاب أالشارع أو النخبة السياسية بعد 

 .السياسية الراهنةو إلى اللحظة  2014 أبريل /نيسانفي االنتخابات الرئاسية 

لقد شكل حديث الدستور المقبل مفصال مهما من مفاصل حملة الرئيس بوتفليقة وملمحا و 

ي لخصومه السياسيين الذين رأوا في دعوته لتعديل الدستور مهما من الخطاب السياس

 .مجرد مناورة الغرض منها ضمان استمرارية النظام السياسي بنفس آلية العمل

سه السلطة السياسية األول تكر  ، صدامية بين نمطين وهذه االجواء السياسية ولدت مفاهيم

داة معرقلة أونمط آخر يرى في السلطة السياسية  ،ممثلة في األحزاب التي تدور في فلكها

 للتحول الديمقراطي.

ال يزال الحديث عن التعديل الدستوري حدثا يطفو إلى  ،ووسط هذا التحارب السياسي

السطح  وينزل  رغم النقاشات التي شاركت فيها أطراف عديدة من الجميعات واألحزاب 

 .واألساتذة والخبراء

جزء مهما من مرحلة  1962تي عرفتها الجزائر منذ االستقالل سنة  لقد شكلت الدساتير ال 

فالدساتير األولى حملت شحنة إيديولوجية مملوءة بمزيج من روح ثورية وخط  .سياسية

 /تشرين األول  5إيديولوجي اشتراكي إلى غاية الحدث الزلزالي الذي عرفته الجزائر في 

تم بموجبه االعتراف  1989ر تعددي في والذي أعلن عن ميالد اول دستو 1988اكتوبر 

عرفت فيه الجزائر نكوصا  1996ليتبعه دستور  .بالتعددية في إنشاء األحزاب والجمعيات

عن التعددية واحتقانا في الجو السياسي الذي انتشر في المخيال الجزائري  باسم العشرية 

يس الحالي من  الترشح والذي مكن الرئ 2008ليأتي بعده التعديل الدستوري سنة  .السوداء

لعهدة ثالثة كما قدم جملة من المصفوفات القانونية كتمكين المرأة وتوسعة حظوظ تمثيلها  

 .وتعزيز مجال الحريات

ما الذي يمكن أن يقدمه الدستور المستقبلي في منظومة  هوويبقى السؤال االشكالي  

قطيعة في رتابة األداء  الحقوق والحريات ؟ وهل بإمكان صانع القرار السياسي أن يحدث

السياسي بشكل يعطي نفسا للعمل السياسي ويخلق دستورا تتوفر فيه عناصر الديمقراطية 

 ؟والحكامة والتوافقية ودولة القانون

 2014ديسمبر  / األول كانون

 

 ؟إصالحية عملية أو ؟سياسوية حكاية – المقبل الجزائري الدستور تعديل

       *قوي بوحنية 

  



 

   2 

عن دستور جديد  في الجزائر مثارا للغط بال جدوى. فالطبقة السياسية المعارضة ال تراه  أضحى الحديث

سوى مجلبة لمشهد سياسي سيكرس السلطة الرئاسية في الجزائر بحيث سيحول النظام السياسي إلى 

تور رئاسوي مشدد على حد تعبير بعض فقهاء القانون الدستوري، ومنهم من يراه بمثابة إعادة تجميل لدس

الذي تم تجميله سابقاً بخطة كرست وضعا سياسيا رتيبا. لذا بدأ الفتور يختلج في نفسية المتتبع  2008

للشأن االنتخابي والسياسي الجزائري، في حين تراه األحزاب المحسوبة على السلطة بمثابة إعالن لدستور 

 أحزاب المعارضة. توافقي في ظل غياب توافقات حقيقية سواء بين أطراف أحزاب السلطة أو

مرحلة مفصلية إلعادة  2014 أبريل /نيسان 17شكلت االنتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في 

هندسة المشهد السياسي المستقبلي في الساحة الجزائرية. فقد سبقت المعركة االنتخابية التي ميزت الحملة 

وكالء الرئيس بوتفليقة الذين قادوا معركته بالوكالة حالة شحن واحتقان انتخابي و حملة غير متوازنة بين 

و المرشحين الخمسة اآلخرين. لقد كان الشحن االنتخابي على أشده عندما غلبت على الحملة شعارات 

االستقرار و السلم و تجاوز الربيع العربي وضمان التشبيب في اإلدارة و الحكامة والديمقراطية اآلمنة في 

ليميا ودوليا ضاغطا وحالة من الالستقرار، بعد سقوط شمال مالي بيد الجماعات دولة تشهد تجاذبا إق

تها تحالفات  المسلحة واالنهيار المدوي لنظام القذافي في شكل قوى من تحالف الجريمة المنظمة التي غذ 

 تجارة السالح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

 

 مرحلة ما بعد االنتخابات الرئاسية   -ليوفي حلحلة المشهد السياسي األ -ول المحور  األ

شهدت الجزائر دساتير ولد أغلبها في فترات يمكن وصفها بالحاالت القيصرية أو الدساتير التي أوجدتها 

 96و  89و  76و   63ظروف جيوسياسية ترتبط في اغلبها بالداخل المحلي. فدساتير الجزائر األربعة  

ت إيديولوجية و سياسية و اقتصادية معينة. إذ يمكن القول أن ولدت في حاالت  سياسية غذتها حموال

الدستور األول و الثاني ارتبطا  بالبعد اإليديولوجي و الدور التدخلي للدولة في اطار مبطن بشخصنة 

 89الحياة السياسية ممثال في تصورات الزعيمين التاريخيين بن بلة  و هواري بومدين. بينما جاء دستور 

تها الظروف االقتصادية الضاغطة و الفساد الذي عرفته الساحة السياسية التي كانت تحمل كنتيجة حتم

  1988 أكتوبر/  تشرين األول 5شعار اللون الواحد والحزب الواحد والشخص الواحد. إذ شكلت أحداث 

ب وحرية قطيعة دراماتيكية بين نظامين و حقلين تاريخيين. وقد سمح بموجب هذا الدستور بتشكيل األحزا

 تأسيس الجمعيات ومزيدا من الديمقراطية .

،  فتح  المجال واسعا للترشح  لعهدات سياسية غير محددة 2008، الذي ُعدِّل سنة 1996غير أن دستور 

للرئيس بوتفليقة. وهو األمر الذي اعتبره خصومه، و منهم رئيس الحكومة األسبق سيد احمد غزالي، 

، الذي دشن بموجبه الرئيس األسبق 89السياسية، على خالف دستور  بمثابة عودة إلى االوليغارشية

الشاذلي بن جديد منهجا سياسيا و قطيعة حقيقية بين مرحلتين جوهرتين في تاريخ الجزائر السياسي 

 المعاصر.

إن الدعوة إلى الحوار المجتمعي المعمق بعد نجاح الرئيس بوتفليقة في إفتكاك عهدة رابعة في انتخابات 

سية ميزها مرضه، دفعت محيط الرئيس لوضع مسألة تعديل الدستور على أجندة األولويات باعتباره رئا

البند األساسي الذي حملته شعارات الحمالت االنتخابية و التسويقية للرئيس. ولذلك يمكن الوقوف على 

يتميز باستقرار كبير المالحظات التالية في المرحلة الدستورية المقبلة والتي ستهندس لدستور يفترض أن 

 بشكل يتجاوز ثغرات الدساتير الجزائرية السابقة.

 أوالً 

ينبغي اإلشارة بداية و عند الحديث عن مسالة بناء الدساتير أنه ال يوجد نموذج سياسي ديمقراطي مهيمن و 

نية في اسبانيا و مثالي في حالة الديمقراطيات الناشئة. فمن النظام الرئاسي في البرازيل إلى الملكية البرلما

نموذج البرتغال النصف رئاسي يوجد هناك عدد كبير من التنوعات التي تناسب شروط التحول. فقد 

اختارت تونس ومصر مثالً في المرحلة األولى من العميلة الدستورية النظام نصف الرئاسي. بينما يرى 
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قادر على إيجاد حلول جذرية أكثر من الخبراء أن دوال نامية هش ة مثل مصر بحاجة أكثر إلى نظام رئاسي 

حاجتها إلى إعادة إنتاج للنظام السابق
1
. 

وقد بينت التجربة الراهنة أن النظام البرلماني قد فشل فشالً ذريعا في الحالة الليبية التي تفترسها روح 

بعد نسف السلطة القبيلة والجهوية الضيقة. بل أن النظام البرلماني أضحى يشكل أداة حقيقية إلنهاء الدولة 

السياسية وإنهاك و إرباك العملية السياسية برمتها. لذلك ترى السلطة السياسية  في الجزائر أنها بحاجة إلى 

دستور يحافظ على استمرارية النظام السياسي واليات عمله وإضفاء نوع من الحركية تستجيب لمطالب 

لسياسية الراهنة. و هي التي يرى القائمون شرائح واسعة دون إحداث قطيعة تقضي على معالم الحياة ا

عليها أنه في حالة إنهائها فإن لعبة المصالح وتدوير العملية السياسية معرضة للخرق. وهذا العرف الذي 

دأبت عليه السلطة السياسية الجزائرية التي ترى أن أي تغير في الخارطة السياسية يجب أن يكون بشكل 

سي الحالي وال يستبعد أي مقاربة تعطي نفسا وحركية مستقبلية للعملية سلس يراعي شخوص النظام السيا

 السياسية.

 ثانياً 

 –دوافع األطراف الفاعلة  -تختلف أوقات صياغة الدستور عن وضع السياسة العادية ليس في مسألة 

ت التي ولكن بسبب غياب القواعد و المؤسسات المستقرة. حيث غالبا ما تتم صياغة الدساتير في الحاال

تكون فيها المؤسسات السياسية القائمة قد انهارت، وهكذا قد تكون عملية صياغة الدستور نفسها تحديا 

لشرعية ما تبقى من مؤسسات. و هنا يمكن القول أن غياب وظيفة التواصل التي تقوم بها المؤسسات 

ملحوظا. فيمكن لألحزاب  السياسية في األوقات العادية يمكن أن تجعل من لحظات صياغة الدستور خطرا

التي يقودها أشخاص أقوياء أن تحقق غالبية مؤقتة لكي تعيد تشكيل النظام السياسي بطريقة ال تقود بأي 

 حال إلى الديمقراطية التنافسية. 

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عملية المشاورات حول تعديل الدستور  قادتها شخصية رئيس الحكومة األسبق 

يع األوساط المعارضة بأنها شخصية ذات كاريزما غير توافقية، وعليه يصعب بل يستحيل التي تصفها جم

أن يستحث  األفكار السياسية الكفيلة  بصياغة و بناء دستور توافقي. ومع ذلك فقد أشاد بيان رئاسة 

د بتوسيع بمالحظات تفي يوليو /تموز 10الصحف الوطنية بتاريخ  الخميس الجمهورية الجزائرية الصادر ب

مختلف الفاعلين بين وزير الدولة أويحيى احمد و قاعدة المشاركة المجتمعية والحزبية والسياسية

السياسيين. إذ نسجل بهذا الصدد أن من ضمن الشركاء الذين تم استقبالهم والذين أسهموا كتابيا في دستور 

 الجمهورية الجديد المتوقع ما يلي:

 والمجموعات البرلمانية المستقلة:برسم األحزاب السياسية  -1

بالمائة من  80حزب سياسي و مجموعتين برلمانيتين مستقلتين يمثلون من جهة  50تم استقبال 

 بالمائة من المنتخبين بالمجالس الشعبية البلدية والواليات. 90أعضاء البرلمان ومن جهة أخرى 
 

 :لوطنية تم إشراك الفاعلين كآالتيبرسم الشخصيات ا -2

 (08مسؤولين وشخصيات من ثورة الفاتح نوفمبر ) 1954 / تشرين الثاني. 

 (04.رؤساء حكومة وأعضاء سابقين بالمجلس األعلى للدولة ) 

 (01.رئيس سابقا للمجلس الشعبي الوطني ) 

 (02.رئيس سابق للمجلس الدستوري ) 

 (04.وزراء سابقين ) 

 (02.مسؤول عن هيئتن استشاريتين ) 

 (15 ) رجل قانون تقلدوا مناصب مسؤولية في مجال القضاء ونقابة المحامين والمجلس

 الدستوري.

 

 برسم الجمعيات والمنظمات : -3
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 (04.منظمات من العائلة الثورية ) 

 (12.جمعية شبابية وطالبية ) 

 (11.جمعية أرباب عمل ) 

 (02.منظمة عن العمال والفالحين ) 

 (02 جمعية نقابية عن ).الصحافة 

 (04.جمعيات عن سلك القضاء والمحاماة وحقوق اإلنسان ) 

 (03.جمعيات نسوية ) 

 

 برسم الكفاءات الجامعية تم استقبال:  -4

 (16( أستاذا جامعيا، من بينهم )أستاذا مختصا في القانون الدستوري والقانون العام.11 ) 

، أغسطس / آبالجمهورية إلى غاية نهاية شهر  وبعد االنتهاء من مرحلة اللقاءات، تكفل ديوان رئاسة

بعملية التلخيص واالستغالل الوافي للمساهمات التي تلقاها من جميع المشاركين في االستشارة حول 

مشروع تعديل الدستور. ومع ذلك فالمعارضة ترى أن هذه المشاورات تعتبر التفافا حقيقيا حول مسار 

بشكل ديكوري ال يهدف سوى إلى تجميل صورة النظام السياسي.  اإلصالحات عبر تمييع العميلة السياسية

لذلك دعت إلى عقد جلسات تنسيقية للمعارضة وتشكيل قطب معارض يساهم فيه رؤساء حكومة سابقون 

وشخصيات عسكرية وسياسية سمي الحقا بقطب التغيير و الذي يرى في العملية السياسية واالنتخابات 

 اضحة عن المسار الديمقراطي.والعهدة الرابعة انتكاسة و

 ثالثاً 

في مناقشات تعديل الدستور الحالية تم طرح قضايا حساسة يرتبط جلها بالهواجس األمنية التي تواجهها 

الجزائر. لكن مؤسسة الجيش بمختلف أقسامها ظلت بعيدة عن صلب أي نقاش حقيقي رغم الدور 

ي والعسكري في الدولة المغاربية وتحديدا في الجزائر. المحوري الذي تلعبه في بناء الدولة والعمل السياس

المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان في الجزائرعامة ترتبط بالحقوق والواجبات و كما تبنى  النقاش محاور
2
. 

  اً رابع

ال يزال التراشق متبادال بين السلطة والمعارضة، حيث تشير بعض المؤشرات أن التعديل الدستوري سيتم 

عبر االستفتاء في رسالة مفادها أن البرلمان الحالي غير مهيأ لتعديل الدستور. وقد يراهن بوتفليقة إقراره 

 80على االستفتاء الشعبي بعد أن منحه الناخب الجزائري صكا استحقاقيا على بياض وبنسبة تجاوزت 

 نية. بالمائة. كما قد يختار الرئيس تمريره عبر البرلمان وفق ما تقره النصوص القانو

وبهذا الصدد تضاربت تصريحات السياسيين حيال كيفية اعتماد الدستور القادم في انتظار فصل الرئيس 

في المسألة، بين من يقول إن مشروع التعديل سيتم عبر البرلمان و بين من يؤكد أنه تلقى ضمانات بمرور 

السابق لرئاسة الجمهورية. فما رأي المشروع على االستفتاء الشعبي، مثلما ذكر عبد العزيز بلعيد المرشح 

 فقهاء القانون الدستوري في المسألة قياسا إلى نوع المقترحات المقدمة في إطار المشاورات؟

بهذا االطار، قطع قيس شريف، أستاذ القانون الدستوري بجامعة تيزي أوزو، بحتمية المرور على استفتاء 

يالت ستكون جوهرية وليست طفيفة قياسا إلى االقتراحات شعبي العتماد الدستور القادم نظرا ألن " التعد

المقدمة من قبل األحزاب والشخصيات خالل جلسات المشاورات مع مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى. 

ح قيس شريف، الذي شارك في مشاورات الدستور بصفته كفاءة وطنية،  أن يتم المرور مباشرة  كما رج 

. وحول ما إذا 1996و 1989مرور على البرلمان مثلما جرى في دستوري إلى االستفتاء الشعبي دون ال

كان ذلك يستند إلى حجج قانونية، يقول األستاذ شريف أن الدستور الحالي تضمن: "الشعب هو مصدر 

السلطات" ويخول أيضا للرئيس أن "يلجأ إلى الشعب في قضية ذات مصلحة وطنية". والدستور يدخل في 

 ية. باب المصلحة الوطن
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كما أفاد نصر الدين بوسماحة، أستاذ القانون الدستوري بجامعة وهران، أن "البرلمان بتركيبته الحالية فاقد 

للمشروعية التي تؤهله للتصويت على مشروع تعديل الدستور". وأوضح أن "السلطة عليها أن تطرح هذا 

ى تضمن على األقل أن يكون المشروع على االستفتاء الشعبي، رغم ما لهذا الخيار من مخاطر، حت

الدستور القادم مستندا إلى أساس شعبي".  وعليه فان إشكالية بناء الدستور الجزائري ال يمكن بأي حال أن 

تمر دون وجود توافق حقيقي بين السلطة والمعارضة في ظل تراشق عنيف بين طرفي المعادلة 

السياسية؟
3
. 

 اإلرهاص األخير  -  نقاشات  ما قبل التعديل -المحور  الثاني  

بسرية بالغة لتعرض  2011طرحت الرئاسة تصورها الذي أعدته لجنة من خبراء باشرت عملها منذ 

مسودة المقترحات على موقع االنترنت الخاص برئاسة الجمهورية. وقد تضمنت عرضا عاما حول 

صفحة.  16لدستور في صفحات واقتراحات تتعلق بتعديل مواد ا 7اقتراحات تتعلق بتعديل الدستور في 

 وقد تداولت الوثيقتين أغلب الجمعيات واألحزاب السياسية. هذا وقد تم تضمين الوثيقتين المحاور التالية:  

 .توسيع صالحيات رئيسي غرفتي البرلمان ودعم الوظيفة االستشارية لمجلس الدولة 

   حقه في التماس المجلس حماية القاضي من كل أشكال الضغوط والتدخالت والمناورات بإقرار

األعلى للقضاء في حالة تعرضه إلحدى هذه الحاالت. إن ممارسة هذا الحق الدستوري من شأنها 

 تدعيم استقاللية القاضي.

  .دعم تمثيل السلطة القضائية في المجلس الدستوري برفع عدد القضاة في هذه المؤسسة 

يات الجديدة التي ُمنحت للوظيفة الرقابية التي قُدمت وقد انتهت الوثيقة الدستورية بحزمة تعديالت للصالح

 بهذا الشكل:

  إعادة النظر في تنظيم المجلس الدستوري، السيما في تشكيلته، بزيادة عدد أعضائه لضمان تمثيل

متوازن للسلطات الثالثة بداخله. واستحداث وظيفة نائب رئيس المجلس الدستوري لضمان 

 استقرار وديمـومة المؤس سة.

   دعـم المركز القانوني ألعضائه من خالل تمديد مدة العهدة بهدف اعتماد المعايير الدولية في هذا

المجال. وإقـرار شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة للعضوية في المجلس. وإخضاع أعضاء 

 المجلس إللزامية أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.

  لمالية.تعميق استقالليته اإلدارية وا 

  .وتوسيع إخطاره إلى األقلية البرلمانية والوزير األول 

ويرى الخبير في المجال السياسي واالجتماعي ناصر جابي أن هناك عدة مالحظات يمكن تسجيلها بهذا 

 الصدد:

  غياب هذه الشخصيات والقوى الحزبية المنظمة الممثلة ألغلبية العائالت السياسية أث ر سلباً على

: إن النظام "يشاور نفسه" وجعل الكثير من المالحظين يقولونالمشاورات السياسية  نوعية 

بمناسبة هذه اللقاءات. وقد تمحورت هذه النقاشات حول نقاط أساسية لم تكتف في بعض األحيان 

بما جاء في التعديالت الرسمية المقترحة، لتسكت عن فكرة التعديل المفضي إلى إيجاد منصب 

قت بسببها هذه التعديالت بشكل أساسي خاصة بعد استفحال نائب رئيس ا لجمهورية التي ُسو 

مرض الرئيس. وهو تسويق قام به جزء من مؤيدي حملة الرئيس االنتخابية قبل رفضه وإعادة 

 النظر فيه رسميًا وهذه النقاط هي :

 التي جعلت بعض  مسألة كتابة الدستور نفسه وطريقة المصادقة على التعديالت: وهي من النقاط

األحزاب تطالب بضرورة المصادقة على التعديالت عن طريق استفتاء شعبي وعدم االكتفاء 

بمصادقة البرلمان المتهم من قبل جزء كبير من المعارضة بعدم الشرعية. في حين شككت بعض 

افقيًا " األحزاب األخرى بالطريقة التي تتم بها المشاورات نفسها مطالبة بما سمته "دستوًرا تو

ح بأن بعض  كما جاء في اقتراحات حزب جبهة التغيير برئاسة عبد المجيد مناصرة، الذي صر 
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االقتراحات التي تقدمت بها الرئاسة جاءت تحت إمالءات خارجية. ليتم بهذه المناسبة المطالبة 

من جديد بمجلس تأسيسي تناط به مسألة كتابة الدستور، كما كانت تنادي أحزاب معروفة 

 طرحها لهذا المطلب كحزب العمال وقبله جبهة القوى االشتراكية.ب

 

  طبيعة نظام الحكم والعالقات بين السلطات: التي نالت اهتمام كل األحزاب المشاركة في

المشاورات وقد صب ت أغلبية االقتراحات في خانة التوازن بين سلطات رئيس الجمهورية 

ألحزاب،  خاصة التي تملك الوصول إلى أغلبية في ورئيس الحكومة والبرلمان. لتنادي بعض ا

البرلمان، بأن يكون رئيس الحكومة من القائمة الفائزة في االنتخابات، كما جاء في أحد اقتراحات 

جبهة التحرير وأحزاب أخرى عديدة. اقتراحات يعني القبول بها حتماً منح صالحيات أكبر 

بها رئيس الجمهورية، كتعيين الوالة على سبيل لرئيس الحكومة والتقليص من تلك التي يتمتع 

 المثال الذي ُذكر تحديًدا.

 

   من نقاط اإلجماع الكبيرة التي ظهرت بمناسبة هذه المشاورات المطالبة بمنح صالحيات أوسع

إلى البرلمان وصلت لدى البعض بالمطالبة بنظام برلماني كامل كما كانت حال الجبهة الوطنية 

موسى تواتي، مروًرا بتلك االقتراحات التي طالبت بأشكال عديدة لمراقبة الجزائرية برئاسة 

الحكومة القبلية و البعدية من قبل البرلمان كحجب الثقة عنها ومساءلة رئيس الحكومة ووزرائه 

في إطار نظام شبه رئاسي
4
. 

 

  مسألة استقالل القضاء وصالحيات المجلس الدستوري والمطالبة بمحكمة دستورية: وهي 

االقتراحات التي طرحها أكثر من مرة الكثير من األحزاب والشخصيات الوطنية كما كان الحال 

األحزاب التي يوجد على  لدى الحزب الوطني ومجموعة أخرى من الشخصيات الوطنية. كما

رأس قياداتها خريجو كليات الحقوق من محامين وقضاة سابقين. حين اكتف أحزاب أخرى 

أعضاء المجلس الدستوري والزيادة في عددهم، بدل تعيينهم كما هو عليه بالمطالبة بانتخاب 

الحال  واستقالل مجلس المحاسبة وبعض مؤسسات الرقابة األخرى. نفس الشيء تم فيما يخص 

تكوين لجنة مستقلة لتنظيم االنتخابات خاصة وأن تجربة االنتخابات الرئاسية كانت ال تزال 

 حاضرة بقوة.

 

 نية: التي جاءت كاقتراح في تعديل ديباجة الدستور وهي من المواضيع التي تحفظ المصالحة الوط

عليها الكثير من األحزاب والجمعيات كمنظمة أبناء الشهداء ومنظمة المجاهدين التي تخوفت من 

أن تشمل المصالحة "الحركي". كما نادت أحزاب أخرى باالكتفاء بما جاء به القانون في هذا 

لى إدراج المصالحة الوطنية في ديباجة الدستور كما جاء في التعديالت الصدد متحفظة ع

 المقترحة.

 

  .قضية حقوق المرأة و المناصفة: أحزاب قليلة طرحت مسألة المناصفة التي جاءت في التعديل

وكان على رأسها جبهة التغيير برئاسة عبد المجيد مناصرة، المنشق عن حركة مجتمع السلم، 

أن غموض النصوص القانونية ومساسها بروح وهوية المجتمع الجزائري  الذي كان موقفه

المسلم تؤدي إلى فتح باب التطاول على الثوابت وأحكام الشريعة وتهديد استقرار البالد، مما 

يجعل هذا التعديل مرفوضا رفضا واضحا. موقف كان قريبا من موقف حركة مجتمع السلم التي 

لتعديالت بما يمكن أن تفرزه على مستوى التشكيك في بعض قاطعت المشاورات وربطت هذه ا

النصوص الدينية المتعلقة بقانون اإلرث اإلسالمي
5
. 

  



7 
 

 خالصات 

  -يبدو أن ما قدمته السلطة السياسية من مقترحات تمس الوثيقة الدستورية يدخل ضمن ما يمكن تسميته 

وتطوير المنظومة القانونية والسياسية  الذي  يرى انه صاحب الحق بالمبادرة باإلصالح –هبة األمير 

والدستورية. وهذا المعطى يتنافى وفق أدبيات السياسة مع مبادئ ومفاهيم الهندسة الدستورية التي ترى في 

التوافق واإلجماع الزمة مهمة في مسألة بناء الدساتير والتأسيس للحكامة الجيدة. غير أن تأني السلطة 

مقبول من فواعل المجتمع المدني يدخل ضمن تكريس إجماع اكبر في  والتعاطي بمنطق اإلنصات لعدد

 المسالة الدستورية المستقبلية.

إن ما يتم حاليا هو عملية جراحية تتم باحترافية عالية تمهد لمشهد سياسي سيعمر طويال. فقد باشرت 

تم إحالة عدد كبير مؤسسة الرئاسة في ما سمي حملة تسونامي سياسية مست الجسم القضائي واألمني. إذ 

من الضباط والقضاة واإلداريين تمهيدا لقادم األيام. وقد بات في حكم القطعي أن الدستور القادم سيعطي 

صالحيات اكبر لمؤسسة الرئاسة حتى لو منحت ظروف عمل أفضل للمؤسسة التشريعية والقضائية 

تعود على السلطة الرئاسية المشددة التي  واإلعالمية. ويعود هذا االعتقاد إلى طبيعة النظام السياسي الذي

تجعل من مقام الرئاسة مفتاحا لقبة النظام السياسي وآلية مهمة في معرفة وحلحلة أي تغير سياسي قد 

 يحدث مستقبال.

ال يمكن أن تأخذ مكانتها  ة واالجتماعية في الدستور المقبللذلك يمكن القول بثقة بان القيمة السياسي

 المجتمعية والقانونية والسياسية إال بمراعاة المرتكزات التالية:

  اشراك الفواعل الحقيقيين في بناء الدستور. والمقصود بالفواعل هنا هم نشطاء المجتمع المدني

ن وخبراء القانون الدستوري والمعارضة الحقيقية ونشطاء النقابات بما فيها نقابات األم

 والمؤسسات العسكرية المتقاعدة.

  

  االطالع الحقيقي والمتمعن على  كيفية كتابة الدساتير الدائمة كالحال الفرنسية واألمريكية وحالة

الدساتير التي عرفتها دول أمريكا الالتينية وبعض دول أوربا الشرقية التي عاشت  مسالة البناء 

قالية وليس التغيير الموسمي الذي  تمليه طبيعة التحديات الدستوري القائم على معايير العدالة االنت

 وال تفرضه فقط رؤية السلطة السياسية. 

 

  ضرورة دسترة بعض المسائل القانونية المهمة في ظل الحديث عن تنامي مدركات الفساد وفشل

ة مسال –األداء المؤسساتي للمنظمات والمؤسسات العمومية. وهو ما يشير الى أهمية مراعاة 

المحاسبة والشفافية كقضايا ضرورية مهمة، وكذا دسترة قضية الحريات االقتصادية في ظل 

 سوق شديد التنافسية وفي ظل الحديث أيضا عن انفتاح اقتصادي حتمي وضروي.

 

  أهمية مراعاة موازين التمييز االيجابي في مسالة إدراج مسالة النوع واألقاليم بشكل يضمن

 ي وتقلد المسؤوليات على أساس الكفاءة ومسالة الجدارة.مساهمة الجميع في تول

 

  من األهمية التأكيد على المفاهيم التي تبني دستورا ديمقراطيا. ومن هذه المفاهيم والمبادئ مسالة

تحديد العهدات الرئاسية ومدتها  وتحديد الرشد الجسدي والصحي والعلمي. وهي أكثر المسائل 

النخبة والشارع السياسي في الجزائر. الن من كمال بناء الدستور التي تثير لغط سياسويا لدى 

 تجنبا لقضية تأبيد وشخصنة السلطة الرئاسية. –مسالة تحديد العهدات  –الديمقراطي التوافقي هو 
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 . 11ص  2014مؤلف صادر عن مبادرة اإلصالح العربي بيروت   -ائل السواح ترجمة و
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 .24ص  2014  يونيو/  حزيران 8على يومية الخبر  عدد 

  يونيو/  حزيران 14ح . سليمان   لعبة البينغ بونغ بين السلطة والمعارضة  يومية الخبر  السبت  (3

 .2ص  2014

  ليويو/  تموز 10اقرأ أيضا  محمد سيدومو، البرلمان غير مؤهل لتعديل الدستور  يومية الخبر  الخميس 

 .2ص  2014

وقع : التعديل الدستوري وسؤال المشاركة من الم  –ناصر جابي  (4

http://studies.aljazeera.net/reports/2014/08/201481410221240268.htm 
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   الكاتبعن 

 .واالنتخابات الدولة تحوالت في متخصص جزائري أكاديمي قوي بوحنية

 عن مبادرة اإلصالح العربي

 بحثية ومعاهد مراكز من مستقلة كشبكة 2005 عام" العربي اإلصالح مبادرة" تأسست

 البحثية األوساط في قوياً  انطباعاً  تأسيسها منذ المبادرة ورسخت. وأمريكية وأروبية عربية

 عمل مجموعات وبناء األبحاث، خالل من للمعرفة، منتجة باعتبارها القرار صنع ودوائر

 الرؤى يتقاسمون ممن والنشطاء الباحثين من واسعة شبكة وتطوير مختلفة، دول في

 .اإلصالحية

 بالضرورة تمثل وال كاتبها رأي عن تعبر العربي اإلصالح مبادرة عن الصادرة األوراق

 .المبادرة رأي أو موقف

 . العربي اإلصالح لمبادرة محفوظة النشر حقوق

 .المبادرة موافقة على الحصول يتطلب منها جزء استخدام أو للورقة نشر إعادة كل
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