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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
وَصَلى اهلُل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

مقدمة عامة

 هــذه الورقــة املوجــزة تحــاول املســاهمة املوضوعيــة فــي إثــراء النقاشــات الفكريــة 
والسياســية غيــر املســبوقة؛ الدائــرة اليــوم في كثيــر من األوســاط السياســية والعلمية 

وخاصــة فــي الوســائط االجتماعيــة فــي بالدنــا حــول ملــف التعديــل الدســتوري. 

وتعكــس هــذه الورقــة العلميــة وجهــة نظــر حركــة البنــاء الوطنــي حــول هــذا امللــف 
ــة ردود  ــرورًا بمرحل ــة، م ــد لعراب ــتاذ أحم ــودة األس ــات مس ــة مقترح ــي مرحل ــذ كان ف من
األفعــال عليهــا وتجميــع مقترحــات األحــزاب ومبــادرات مكونــات الســاحة املختلفــة 
ــي  ــدر ف ــث ص ــيم، حي ــة الترس ــى مرحل ــروع إل ــل املش ــى أن وص ــا، إل ــوص تعديله بخص
الجريــدة الرســمية فــي نســخة نهائيــة ســتعرض يــوم الفاتــح نوفمبــر 2020 علــى 

االســتفتاء الشــعبي.

وسـتتطرق هذه الورقة إلى املوضوع من خالل ستة محاور كاآلتي:

  املحور األول: التطور السياسي لبيئة إعداد مشروع التعديل ومالمح بيئة اإلستفتاء  	
عليه.

  املحور الثاني: محور الهوية وثوابت األمة واملبادئ العامة التي تحكم املجتمع  	
الجزائري.

  املحور الثالث: الحريات والحقوق املكرسة في مشروع التعديل. 	

  املحور الرابع: طبيعة نظام الحكم وحدود الفصل بين سلطاته والتوازن بين صالحيات  	
مؤسساته

  خالصة الورقة. 	



املحور األول

التطور السياسي لبيئة إعداد مشروع التعديل 

ومالمح بيئة اإلستفتاء عليه
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 تبنــت أغلبيــة الحــراك الشــعبي األصيــل )22 فيفــري 2019( منــذ أيامــه األولــى خيــار 
الحــل الدســتوري عبــر مختلــف الســاحات، إليقــاف مشــروع تجديــد عهدة رئاســية خامســة، 
ومشــروع تمديــد العهــدة الرابعــة للرئيــس العاجــز، حيــث تعالــت أصــوات الشــعب بضــرورة 
ــعب،  ــيادة الش ــن س ــن ع ــتور 2016( املعبرتي ــتور )دس ــن الدس ــن 7 و8 م ــق املادتي تطبي
وكــذا تطبيــق املــادة 102 الّناصــة علــى تعطيــل املهــام الدســتورية للرئيــس فــي حالــة 

ثبــوت عجــزه.

وقــد دل ســعي القــوى غيــر الدســتورية علــى تمريــر تلــك املشــاريع أن لــّب املشــكلة 
وتجــاوزت  والقوانيــن،  الدســتور  عطلــت  التــي  السياســية  املمارســة  فــي  تمثلــت 
املؤسســات الشــرعية، وكرســت إرادة االســتبداد واألحاديــة، بعيــدًا عــن اإلرادة الشــعبية.

ــة فــي البــالد  ــات السياســية واملجتمعي ــى أن املكون وفــي هــذا الســياق نشــير إل
اتجهــت فــي خياراتهــا إلــى اتجاهيــن: 

1. اتجاه يدعو أصحابه إلى خيار املراحل االنتقالية، األوضاع التأسيسية.
2. واتجــاه آخــر عريــض يتبنــى خيــار النضــال فــي إطــار املســار الّدســتوري، لضمــان 

اســتقرار واســتمرار الدولــة.
كمــا صاحــب ذلــك الوضــع تحــرك بعــض الضغــوط واألجنــدات الخارجيــة التــي عملــت 

للتأثيــر علــى املســار الدســتوري ودفــع الحــراك إلــى االنــزالق.

وفــي خضــم هــذا التدافــع والتبايــن بيــن هذيــن الخياريــن؛ تبنــت مؤسســة الجيــش 
ــة  ــى الّدول ــاظ عل ــتوري للحف ــار الّدس ــار املس ــؤولية خي ــزم ومس ــعبي بح ــي الش الوطن
وتحقيــق ســيادة الشــعب وحقــن دمــاء الجزائرييــن وهــو مــا عكســه شــعار الحــراك: »جيــش 
شــعب خــاوة خــاوة« والــذي يــدل علــى مســتوى التالحــم بيــن هــذه املؤسســة العتيــدة 

وبيــن الشــعب. 

وتجــدر اإلشــارة أن هــذا الخيــار الثانــي اتســع أيضــا إلــى بعــض املكونــات التــي 
يــرى أصحابهــا ضــرورة توفيــر كل شــروط العمليــة السياســية النزيهــة كشــرط أساســي 
النخراطهــا فــي املســار السياســي، وكمــا حاولت بعــض األدوات الحزبية للنظام الســابق 
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ركــوب هــذا الخيــار وتجلــى ذلــك جليًا أثنــاء تنظيــم االنتخابات الرئاســية 12 ديســمبر 2019. 

وفــي هــذا الصــدد تجــدر اإلشــارة أن حركــة البنــاء الوطنــي كانــت مــن أبــرز األحــزاب 
السياســية التــي صرحــت فــي زمــن العصابــة عــن رفضهــا ملقتــرح التمديــد، وتمســكها 
باحتــرام الدســتور قبــل انطــالق الحــراك، ثــم تميــزت بإعالنهــا املبكــر عــن التزامهــا بالخيــار 
الدســتوري والدعــوة إليــه باعتبــاره الخيــار اآلمــن لتحقيــق مطالــب الحــراك الشــعبي، 

وتجســيد االنتقــال الديمقراطــي رغــم تحفظهــا علــى عــدد مــن بنــوده. 

عبــد  األســتاذ  ملرشــحها  االنتخابــي  البرنامــج  فــي  الحركــة  تبنــت  ولذلــك 
الدســتور  تعديــل  مشــروع   2019 ديســمبر   12 رئاســيات  فــي  قرينــة  بــن  القــادر 
وذلــك  اإلصــالح  خطــوات  مــن  خطــوة  أول  باعتبــاره  شــعبي؛  اســتفتاء  عبــر 
الحكــم  نظــام  مجــال  فــي  واســعة  إلصالحــات  تؤســس  شــاملة  مقاربــة  عبــر 
والحقــوق،  الحريــات  وحمايــة  القضــاء،  واســتقاللية  والعدالــة  الدولــة،   ومؤسســات 
وتكريــس حريــة اإلعــالم، وترقيــة املصالحــة الوطنيــة، وترقيــة أدوار املجتمــع املدنــي، 

وإصــالح املرفــق العــام.

لقــد كانــت كل مكونــات املجتمــع مقتنعــة بــأن احتــرام الســيادة الشــعبية مــن 
ــد أن  ــدأ »الشــعب مصــدر الســلطات«، بع ــز اإلصــالح السياســي تجســيدًا ملب أهــم ركائ
تــم تغييبــه لعقــود مــن الزمــن؛ إذ أن آخــر دســتور اســتفتي فيــه الشــعب الجزائــري هــو 
)دســتور 1996(، ومنــذ ذلــك االســتحقاق، لــم يســتفت الشــعب فــي مختلــف التعديــالت 
التــي مســت الدســتور ســواء فــي ســنة 2002، أو ســنة 2008، ثــم ســنة 2016، بحيــث 
تمــت جميعهــا عبــر اإلحالــة علــى البرملــان، رغــم أنهــا مســت املبــادئ العامــة التــي تحكم 

املجتمــع.

لقــد بــادر الســيد رئيــس الجمهوريــة بعــد انتخابــه بشــهر واحــد )جانفــي 2020( بإعالنــه 
عــن الشــروع فــي تعديــل الدســتور كمــا وعــد فــي حملتــه االنتخابيــة، وتأتــي أيضــًا مبــادرة 
مشــروع هــذا التعديــل اســتمرارًا لخيــار املســار الدســتوري الــذي فــي ظلــه تــم إجــراء 
ــم  ــي برامجه ــحين ـ ف ــد كل املترش ــي تعه ــمبر 2019، والت ــية 12 ديس ــات الرئاس االنتخاب
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ــات ـ بإجــراء تعديــالت دســتورية. وحمالتهــم االنتخاب

لقــد حــددت رســالة التكليــف التــي أســداها الســيد رئيــس الجمهوريــة للجنــة الخبــراء 
املكلفــة بمراجعــة الدســتور ســبعة محــاور: الحقــوق والحريــات، وأخلقــة الحيــاة العامــة، 
وأدوار املجتمــع املدنــي، ومكافحــة الفســاد، وتعزيــز الســلطات، تعديــل الدســتور، تعزيــز 

ســلطات البرملــان. 

وفــي هــذا الصــدد تــم تكليــف األســتاذ أحمــد لعرابــة برئاســة اللجنــة، التــي اشــتغلت 
ــة شــهر مــاي؛ حيــث أفرجــت عــن مقترحاتهــا فــي مســودة  ــى غاي علــى هــذا امللــف إل
ــا هــذه  ــة، وســنطلق عليهــا فــي ثناي ــًا بمســودة لعراب املشــروع التــي اشــتهرت إعالمي
الدراســة »املســودة« أو »مســودة املشــروع« وهــي التــي أثــارت جــداًل مجتمعيــًا واســعًا 

بســبب الصدمــة التــي أحدثتهــا بعــض مقترحاتهــا.

ــة  ــاس بطبيع ــف املس ــالة التكلي ــي رس ــًا ف ــن مطروح ــم يك ــه ل ــارة أن ــدر اإلش وتج
ــي  ــدة ف ــية الجدي ــلطة السياس ــدت الس ــد اعتم ــة، وق ــا الهوي ــم وال بقضاي ــام الحك نظ
مشــروع التعديــل الّدســتوري النظــام الجمهــوري شــبه الرئاســي، وهــو الخيــار الــذي دعــت 
إليــه الحركــة إلحــداث اإلصــالح املنهجــي املرحلــي لنظــام الحكم، وقــد تضمنته رســالتنا 
املوجهــة إلــى الســيد رئيــس الجمهوريــة بعنــوان )رؤيتنــا لإلصــالح السياســي والتعديــل 
الدســتوري( املؤرخــة فــي األربعــاء 24 جــوان 2020، وقــد تضمــن فحواهــا اإلبقــاء 
ــة ــة علــى املراكــز القانوني  علــى النظــام الشــبه الرئاســي مــع إدخــال تعديــالت جوهري
 للصالحيــات وآليــات عمــل املؤسســات الدســتورية؛ بمــا يجســد مبــدأ الفصــل والتــوازن 

بيــن الســلطات، وخاصــة مــا تعلــق بـــ:

تقليص صالحيات رئيس الجمهورية. 	

دعــم صالحيــات البرملــان ومراجعة نظــام الغرفتين، والتقليص من نســبة املعينين  	
فــي الغرفــة الثانيــة إلــى الربــع، مــع حصرهــا فــي الكفــاءات الوطنيــة.

تعيين رئيس الحكومة من الحزب األول الفائز في االنتخابات البرملانية. 	
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استحداث كرسي املعارضة. 	

الفصل بين السلطات الثالث والقضاء على كل أشكال الوصاية. 	

ــس،  	 ــة ورئاســة املجال ــدأ االنتخــاب فــي إســناد املســؤوليات وعضوي تكريــس مب
وضمــان اســتقالليتها املاليــة وقرارهــا.

ــه التجــارب  ــه الحركــة يأتــي اســتجابة ملــا أثبتت ــذي دعــت إلي ــار الهــام ال إّن هــذا الخي
العامليــة، مــن أن نجــاح املراحــل األولــى للتحــول الديمقراطــي، واالنتقــال من نظــام إلى 
آخــر، يكــون بصفــة مرحليــة ويتطلــب تحقيــق قــدر مــن االســتقرار، وخاصــة بعــد صراعــات 
ناجمــة عــن تجــارب وممارســات النظــام الســابق، كمــا يتطلــب تحقيــق التوافــق ويحقــق 

هدفــي التحــول الديمقراطــي واالســتقرار السياســي فــي الوقــت نفســه.

لذلــك حافظــت مقترحــات حركتنــا بخصــوص مشــروع التعديــل الّدســتوري علــى 
هيكليــة البنــاء الدســتوري الحالــي، مــع تقديــم مقترحــات تســهم فــي إصالحــات تحقــق 
ــس  ــات رئي ــريعية، وصالحي ــلطة التش ــات الس ــز صالحي ــات، كتعزي ــن املؤسس ــوازن بي الت

ــة. ــس الجمهوري ــعة لرئي ــات الواس ــاحة الصالحي ــل مس ــة مقاب الحكوم

ومــن جهــة ثانيــة ركــزت مقترحاتنــا علــى حمايــة الهويــة والثوابــت الوطنيــة واملبادئ 
ــات  ــز مســاحة الحري ــى تعزي ــا إل ــا توجهــت مقترحاتن ــري، كم ــي تحكــم الشــعب الجزائ الت

العامــة وحمايــة الحقــوق املدنيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية.

ومــن ناحيــة أخــرى نشــير أن مشــروع التعديــل الدســتوري قــد مســت تعديالتــه أغلــب 
أبــواب الدســتور بيــن تعديــالت جوهريــة، وأخــرى شــكلية أو جزئيــة، ومــواد جديــدة، حيــث 

شــملت أزيــد مــن 140 مــادة تــم إعــادة صياغتهــا وتعزيزهــا.

نــة في مشــروع هــذا التعديل،   وفــي هــذا الصــدد ســجلت الحركــة جوانــب عديــدة مثمَّ
إال أنهــا أبــدت تحفظاتهــا حــول الطريقــة التــي انتهجتهــا الســلطة فــي تقديــم مقترحــات 
ــرع أو  ــير املش ــوء تفس ــن س ــا م ــس مخاوفن ــروع، وتأس ــذا املش ــداد ه ــودة« إلع »املس
ــل  ــروع« وتحتم ــودة املش ــي »مس ــي وردت ف ــواد الت ــض امل ــتورية لبع ــة الدس املحكم
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تأويــالت عديــدة.

وقــد حــذرت الحركــة مــن احتماليــة املخاطــر حــول الهويــة والحريــات ونظــام الحكــم، 
وخاصــة فــي املواضيــع اآلتيــة الــواردة فــي »املســودة« واملتعلقــة بــــ:

تجاهل اإلشارة إلى بيان أول نوفمبر. 	

ــات التشــريع دون اإلشــارة إلــى تقييدهــا  	 ــات الدوليــة فــي مرجعي إدخــال االتفاقي
باملصــادق عليهــا مــن طــرف الجزائــر )الديباجــة(.

اإلشارة دون حاجة ملحة إلى املنظمات الدولية في الوثيقة )الديباجة(. 	

تــرك موضــوع تخصيــص بعــض البلديــات بنظــام خــاص دون توضيــح املقصــود منــه  	
)املــادة 16( مــن املســودة.

عدم توضيح موضوع تدخل الجيش الوطني الشعبي خارج الجزائر )املادة 31(.  	

التعامــل مــع موضــوع حمايــة املرأة فــي الحيــاة االجتماعية بمنطق يكــرس الصراع  	
بيــن الجنســين )املــادة 40(.

بســط تكريــس بعــض الحريــات دون ذكــر الضوابــط املتعلقــة بحمايــة ثوابــت األمــة  	
ــة )املــادة 34(. الجزائري

صياغــة )املــادة 51( فــي »املســودة« بشــكل قــد يمهــد لتشــجيع تعــدد الديانــات  	
ــة اإلســالم.  ــن ومكان ــة الجزائريي ــام، وبهوي ويمــس بالنظــام الع

إطالق موضوع تحييد املدرسة وأماكن العبادة بشكل غير واضح )املادة 68(. 	

إلغــاء االســتثناء علــى املــادة 70 املتعلقة بمزدوجي الجنســية فــي تقلد املناصب  	
الســامية فــي الدولــة.

التنصيــص علــى مقترح منصب نائب الرئيس بشــكل يتجاوز مبدأ الســيادة الشــعبية  	
.)95 )املادة 

وصف رئيس الجمهورية بأنه يضمن استقاللية القضاء )املادة 169(. 	
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التنصيص على عدم إمكانية نقل القضاة )املادة 178(. 	

ولقــد صنعــت التصريحات الشــخصية املســتفزة لرئيــس اللجنة مناخًا غائمًا بالشــكوك 
واإلربــاك داخــل أوســاط الــرأي العــام، وأثــرت ســلبًا علــى النقــاش العــام لوثيقــة الدســتور 

املهمــة التــي أصبــح البعــض يراهــا مهــددة للديــن ولوحــدة الوطن.

كمــا انعكســت أزمــة وبــاء كورونــا علــى حيــاة املواطنيــن وزادت مــن حــدة اإلربــاك 
والقلــق أثنــاء مناقشــات هــذه املســودة حتــى أخــرت آجــال االســتفتاء إلــى غايــة تاريــخ 

الفاتــح مــن نوفمبــر 2020. 

وبالرغــم مــن كل مــا ورد فــي املســودة مــن ســلبيات ومــا رافقهــا مــن جــدل، إال 
ــدل نهــج االنســحاب  ــي )الذكــي والواقعــي( ب ــارت نهــج التعامــل اإليجاب أن الحركــة اخت

ــم.  ــادة التأزي وزي

وبالفعــل تعاملنــا مــع مقترحــات املســودة بتصويــب مضامينهــا دون تغييــر منهجيــة 
ــا  اللجنــة فــي ترتيــب املحــاور مــن حيــث الشــكل، أمــا مــن حيــث املضمــون فقــد عمقن
دراســتها مــادة مــادة، وخلصنــا إلــى تصنيــف املقبــول منهــا واملرفــوض وتكميــل 
الناقــص وإلغــاء مــا ال يقبــل التعديــل، حيــث قدمنــا مقترحــات محكمــة ومعللــة، ومصاغــة 
بصياغــات قانونيــة جنبــت النــص كل مــا ورد فيــه مــن ألغــام ومحاذيــر ســواء بالتعديــل أو 

باالضافــة أو بالحــذف أو بالتدقيــق والضبــط. 

وال يفوتنــا فــي هــذا الصــدد التأكيــد علــى أن املنهجيــة املتبعــة مــن الســلطة فــي 
إنجــاز هــذا التعديــل قــد فوتــت فرصــة إســهام جميــع الفعاليــات فــي مشــروع التعديــل 
بســبب املبالغــات وخطــاب التضليــل الــذي رافــق حالــة اإلربــاك التــي ولدتهــا تلــك 

ــاك.  ــا وهن ــر املســؤولة مــن هن التصريحــات غي

وحرصــًا منهــا علــى املســاهمة الجــادة واملســؤولة بــادرت الحركــة بتأســيس لجنــة 
ــاورات  ــت مش ــا أطلق ــب، كم ــة الجوان ــة ملختلف ــة وعميق ــراءة هادئ ــة لق ــة مختص وطني
موســعة لالســتفادة مــن مقترحــات املختصيــن واملهتميــن، مــن خــالل الورشــات التــي 
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ــر مــن  ــى أكث ــت إل ــة؛ وصل ــة والوالئي ــا الوطني ــى مســتوى هياكله ــا الحركــة عل فتحته
60 ورشــة، وتــم تجميــع كل تلــك املقترحــات ودراســتها، واســتخالص مايناســب وثيقــة 
ــخ األربعــاء 24  ــة بتاري ــك لرئاســة الجمهوري ــي ستســلم بعــد ذل ــة الت املقترحــات النهائي

ــوان 2020. ج

وقــد أســهمت مذكــرة مقترحــات حركــة البنــاء الوطنــي التــي نشــرتها للــرأي العــام 
ووســائل اإلعــالم بشــكل فاعــل فــي إثــراء النقاشــات حــول مشــروع تعديــل الدســتور.

ســت حالــة توافقيــة واعــدة حــول مقترحــات التعديــل انخرطــت الحركــة فــي  ثــم تأسَّ
ــت  ــي التف ــادرة الت ــي املب ــالح«، وه ــة لإلص ــوى الوطني ــادرة الق ــي »مب ــها وه تأسيس
ــات سياســية ومجتمعيــة وكفــاءات وطنيــة عديــدة؛ تتشــارك فــي الرؤيــة  حولهــا مكون
اإلصالحيــة العامــة، وفــي تكريــس الخيــار الدســتوري وحمايــة مبــادئ وثوابــت املجتمــع.

وكانــت مــن محصــالت تلــك املبــادرة وثيقــة مشــتركة تــم اإلعــالن عنهــا فــي نــدوة 
وطنيــة بتاريــخ 11 أوت 2020، اطلــع الــرأي العــام علــى مضامينهــا، وتــم تبليغهــا إلــى 
الســيد رئيــس الجمهوريــة الــذي تفاعــل معهــا إيجابيــًا، حيــث أشــاد بهــا أمــام الــرأي العــام 
ــخ 17  ــة بتاري ــة الجمهوري ــمي برئاس ــتقبال رس ــا باس ــص وفده ــي، وخ ــمي والوطن الرس

أوت 2020، حيــث قــدم جملــة التزامــات تصــب فــي الرؤيــة العامــة للمبــادرة. 

وقــد تلقــت فيهــا لجنــة تعديــل الدســتور مــا يقــارب خمســة آالف مقتــرح، لتبــدأ فــي 
عمليــة مراجعــة املســودة، وتضميــن مــا تــراه مناســبًا مــن تلك املقترحــات إلخراج النســخة 

النهائيــة وعرضهــا علــى البرملــان للمصادقــة قبــل عرضهــا على االســتفتاء الشــعبي. 

ــم  ــل علــى البرملــان ت ــون مشــروع التعدي ــك أن عــرض نــص قان وتجــدر اإلشــارة كذل
تحــت إجــراء االســتعجال، الــذي لــم تــَر فيــه الحركــة توجهــًا ســليمًا لكنهــا تعاملــت معــه 
بإيجابيــة وبالتصويــت ب »نعــم«، وذلــك حتــى ال نعيــق مســار عــرض مشــروع التعديــل 
ــار اعتمــاد أو  ــه يعــود خي ــذي يجســد ســيادة الشــعب، وإلي علــى االســتفتاء الشــعبي، ال

ــل. رفــض مشــروع التعدي
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ــح  ــض مالم ــى بع ــارة إل ــة باإلش ــذه املقدم ــم ه ــا أن نخت ــرى يمكنن ــة أخ ــن ناحي م
البيئــة السياســية التــي ســيتم فيهــا إجــراء هــذا االســتفتاء الشــعبي، والتــي يمكــن أن 

نرصــد أهــم مالمحهــا فــي اآلتــي:

إن حركــة البنــاء الوطنــي لــم تتعامــل مــع وثيقــة الدســتور كنــص مجرد وإنمــا كوثيقة 
مرجعيــة فــي بيئــة تحــول كبيــر تميزت بعــدة مؤثــرات منها:

ــكاز  	 ــة ارت ــكل نقط ــلطة، ويش ــى الس ــوز عل ــب، يح ــة منتخ ــس جمهوري ــود رئي وج
لشــرعيتها، ويلتــف حولــه قطــاع مــن الشــعب الجزائــري. 

ــد،  	 ــة بخصــوص مشــروع التعديــل الدســتوري الجدي وحــدة توجــه مؤسســات الدول
وحشــد كل إمكانــات الدولــة مــن أجــل إنجــاح االســتفتاء حولــه، ألنــه أســاس اســتقرار 

ــذ مشــاريع اإلصالحــات املوعــود بهــا. ــدة فــي تنفي ــدول، ورهــان الســلطة الجدي ال

صعوبــة الوضــع االقتصــادي فــي البالد الــذي زادته األزمــة الصحية )جائحــة كورونا(  	
تعقيــدًا، فــي ظــل انهيــار أســعار النفــط، وتعطــل آلــة اإلنتــاج العاملــي، واضطــراب 
ــهم،  ــادر عيش ــم، ومص ــب عمله ــاس مناص ــن الن ــرًا م ــد كثي ــا أفق ــارة مم ــة التج حرك
وزاد مــن درجــة الضغــط علــى التوازنــات املاليــة للــدول، وتقليــص مســاحة الخيــارات 

للحكومــات.

بــروز توجــه واضــح لــدى الســلطة نحــو اإلشــراك السياســي للمجتمــع املدنــي فــي  	
ــد األحــزاب السياســية وعمــوم الســاحة  ــد شــكوكًا عن مشــروع اإلصالحــات، ممــا ول

ــة. الوطني

اســتمرار أدوات »الدولة العميقة« للنظام الســابق ملحاوالت العودة إلى الســاحة  	
ــا،  ــات أحداثه ــي مجري ــر ف ــد التأثي ــدة، قص ــبكاتها املعق ــبوهة، وش ــا املش بأجنداته
الســتعادة مصالحهــا والتعكيــر علــى صفــو مخالفيهــا رغــم إيــداع أهــم أقطابهــا فــي 

الســجون.

إعادة تشــكل الطبقة السياســية ببطء وبحذر، واســتمرار وجود الكيانات السياســية  	
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ــي  ــكل تدرج ــهد بش ــي املش ــور ف ــا للحض ــابقة وعودته ــة الس ــرت املرحل ــي أط الت
يســعى لحمايــة مكتســباته واالســتفادة منهــا.

توتــر الوضــع اإلقليمي واســتمرار التدخــل األجنبي في املحيط القريــب من الجزائر،  	
والحضــور النســبي للجزائــر فــي امللفــات الحساســة وبخاصــة ملفــي ليبيــا ومالي.

تنامــي حالــة الهرولــة نحــن التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، وتســارع وتيــرة تنفيــذ  	
ــرًا مــن الســاحات،  ــر مــن األنظمــة ويلغــم كثي صفقــة القــرن بشــكل ســيعزل الكثي

ــى مكوناتهــا السياســية وعالقاتهــا املســتقبلية.  ــر عل ويؤث

بــروز املوقــف الجزائــري الثابــت مــن القضيــة الفلســطينية والــذي عبــر عنــه رئيــس  	
ــه  ــذي زاد مــن منســوب ثقــة الشــعب فــي مؤسســات دولت ــة بالشــكل ال الجمهوري

ــة. الحيوي

بــروز بعــض التحــركات التــي ال يــزال تأثيرهــا محــدودًا فــي تحريك الشــارع الســتعادة  	
فــرص الضغــط علــى الســلطة، واســتغالل ارتفــاع مســتوى النقاشــات حــول قضايــا 
الثوابــت والهويــة والوحــدة الوطنيــة، والتحذيــر مــن املوجــة الثانيــة مــن الوبــاء بمــا 
يغيــر اهتمامــات النــاس وأولوياتهــم فــي التعامــل مــع الواقــع السياســي، وخاصــة 

فــي ظــل الضعــف الحاصــل فــي املنظومــة الصحيــة.



املحور الثاني

محور الهوية وثوابت األمة واملبادئ العامة 

التي تحكم املجتمع الجزائري
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نهجنــا فــي تعاملنــا مــع النصــوص املرتبطــة بالهويــة والثوابــت الوطنيــة للمجتمــع 
الجزائــري، اقتــراح كل مــا يســهم فــي تعزيزهــا وتحصينهــا، وبالشــكل الــذي يلــزم الّدولــة 
بمســؤولياتها تجاههــا، وتدقيــق صياغــات النصــوص واملــواد املرتبطــة بهــا بمــا يدفــع 

كل التجــاوزات أو التفســيرات املغرضــة للنيــل منهــا.

أواًل: ما تم قبوله من مقترحات الحركة:

1. تبنــي بيــان أول نوفمبــر كمؤســس للدولــة، ولــم يكــن موجــودًا فــي الدســاتير 
الســابقة:

لقــد تبنــى املؤســس الّدســتوري بيــان أول نوفمبــر كمؤســس للدولــة الجزائريــة 
وهــو األمــر الــذي لــم تتعامــل معــه الدســاتير إاّل باعتبــاره محطــة تاريخيــة ال أثــر لهــا فــي 

ــري.  ــة واملجتمــع الجزائ ــاديء التــي تحكــم الدول األســس واملب

»وكان أول نوفمبــر 1954 وبيــــانه املؤســس نقطتــا تحــول فاصلــة فــي تقريــر 
ــى  ــداءات عل ــف االعت ــا مختل ــت به ــروس، واجه ــة ض ــًا ملقاوم ــًا عظيم ــا وتتويج مصيره
عقيدتهــا وثقافتهــا، وقيمهــا، واملكونــات األساســية لهويتهــا، وهي اإلســالم والعروبة 
واألمازيغيــة، التــي تعمــل الّدولــة دومــًا علــى حمايتهــا وصيانتهــا، وتمتــد جــذور نضالهــا 

اليــوم فــي شــتى املياديــن فــي ماضــي أّمتهــا املجيــد«.

وبالرجــوع إلــى بيــان أول نوفمبــر، نجــد أنــه قــد حــدد هدفــًا اســتراتيجيًا متمثــاًل فــي 
االســتقالل الوطنــي، ووضــع لــه معالــم كبــرى عبــر: 

1. إقامة الّدولة الجزائرية الّديمقراطية االجتماعية ضمن إطار املبادئ اإلسالمية.
2. احترام جميع الحريات األساسية دون تمييز عرقي أو ديني. 

والُبــّد مــن اإلشــارة أن بيــان أول نوفمبــر متضمــن فــي الّنــص الّدســتوري بصفــة 
اإللــزام، وهــذا مــا نجــده صراحــة فــي كل مــن نص القســم الذي يؤديــه رئيــس الجمهورية، 
وفــي عمــل املؤسســات التــي يتوجــب عليهــا االمتنــاع عــن كل ســلوك مخالــف لألخــالق 

اإلســالمية وقيــم ثــورة نوفمبــر )املــادة 11(.  
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إن تبنــي بيــان أول نوفمبــر، الوثيقــة املرجعيــة التــي حظيت بإجماع الشــعب الجزائري، 
واعتبــاره مؤسســًا للدولــة، ومــا يتضمنــه مــن مبــادئ وقيــم مهمــة؛ يعتبــر نصــًا فاصــاًل 
لــه آثــاره  فــي احتــواء كل الخالفــات حــول املراحــل التاريخيــة، وكــذا تحييــد بعــض األلغــام 

املرتبطــة بموضــوع هويــة الشــعب ومرجعيتــه، وتعــدد تأويالتهــا. 

2. التأكيد على تطلعات الشعب التي عبر عنها الحراك الشعبي: 

ــا  ــب به ــي طال ــة الت ــية عميق ــة وسياس ــوالت اجتماعي ــداث تح ــارة »إح ــم إدراج عب ت
الحــراك الشــعبي« فــي الديباجــة بعــد أن صيغــت فــي مســودة الدســتور مقصــورة علــى 
عبــارة »تحــوالت اجتماعيــة« مــن جهــة، كمــا عبــرت عــن الحــراك الشــعبي بعبــارة »الحركــة 
الشــعبية«، مجــردة مــن ُبعدهــا السياســي وعمــق مطالبهــا األساســية فــي الحريــة 
والعدالــة واحتــرام إرادة الّشــعب الســّيدة ومقاومــة الفســاد واالســتبداد بــكّل أشــكاله 

وأنواعــه.

3. اعتماد الداللة التاريخية لوصف »جبهة التحرير الوطني«:

إن لحظــة اإلجمــاع الوطنــي التــي كرســها بيــان أول نوفمبــر، والتضحيــات املبذولــة 
ــة  ــة كامل ــة وطنّي ــة باالســتقالل، لتشــييد دول ــعبية، املتوج ــة الّش ــورة الّتحريري فــي الّث
ــّي. وهــو  ــر الوطن ــة جبهــة الّتحري ــن تحــت راي ــت ثمــرة جهــود كل الجزائريي ــيادة. كان الّس
إرث مشــترك لعمــوم الشــعب الجزائــري وتعتــز بــه جميــع األجيــال املتعاقبــة وال يحــق أن 
تتفــرد بهــذه القيمــة التاريخيــة أي جهــة حزبيــة كانــت، ولــذا كان اقتراحنــا بإضافــة عبــارة 

»الّتاريخيــة« تمييــزًا لهــا وربطــًا لألجيــال القادمــة بتاريخهــا املجيــد. 

4. إدراج مصطلــح الســيادة كمدلــول اســترجعه الشــعب الجزائــري وضحــى ألجلــه 
وليــس اســترجاع الثــروة فقــط كمــا كان منصــوص عليــه فــي املســودة.

5. تقييد التزام الجزائر باالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فقط:

لقــد كان تحفظنــا واضحــًا علــى صياغــة عــدد مــن املبــادئ واألفــكار فــي منــاخ لغوي 
مبهــم وصياغــة عامــة ومطلقــة، ومرتبــط بأطروحــات دوليــة لــم يتســّن التســليم لهــا؛ 
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كمــا تعــرف تحفظــات مــن دول عديــدة بشــأنها، وفهمــت علــى أنهــا تدفــع إلــى تجريــد 
ــف املجــاالت وخاصــة  ــة فــي مختل ــات الّدولي ــه وقيمــه؛ كاالتفاقي املجتمــع مــن هويت
ــل  ــط التعام ــوص أو ضب ــد النص ــر تحدي ــن غي ــان، م ــوق االنس ــة بحق ــات املتعلق االتفاقي
معهــا بمصادقــة الّدولــة الجزائريــة، كمــا هــو متعــارف عليــه دوليــًا فــي مجــال االتفاقيــات 

واملعاهــدات.

ولذلــك نعتبــر مــا جــاء فــي الصياغــة النهائيــة ملشــروع الدســتور؛ والتــي وردت كمــا 
ــري عــن تمســكه بحقــوق اإلنســان املنصــوص عليهــا فــي  ــر الشــعب الجزائ يلــي: »يعب
ــة التــي صادقــت  ــات الدولي اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان لســنة 1948، واالتفاقي

عليهــا الجزائــر« اســتجابة للمقتــرح ورفعــًا لهــذا التخــوف. 

ثانيًا: ما تثمنه الحركة ولم يكن مدرجا في دستور 2016:

دســترة مكافحة الفســاد وضبط االلتزام باالتفاقيات الدولية ملكافحة الفســاد  	
املصــادق عليهــا، وتكريــس اإلطــار املؤسســاتي عبــر إنشــاء الســلطة العليــا 

للشــفافية والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه.
إدراج موضوع البيئة والتغير املناخي واالستعمال العقالني للموارد الطبيعية  	

واملحافظــة عليها.
ــراف  	 ــة واالعت ــة هائل ــل طاق ــه يمث ــي كون ــباب ف ــة الش ــى أهمي ــد عل التأكي

تــه. بتطلعا
تعزيز حضور الجزائر في املحافل الدولية واإلقليمية. 	
إدراج دور املجتمع املدني والجالية الجزائرية في الخارج لإلســهام في تســيير  	

الشــؤون العموميــة )وقــد كان مقتــرح الحركــة فــي بــاب الحريــات للمجتمــع 
ــة(. ــة ومنهــا الجالي املدنــي واملؤسســات التمثيلي
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حماية الهوية في نصوص الدستور:

املــادة 2: إن تكريــس املرجعيــة الدينيــة للدولــة الجزائريــة فــي نــص املــادة الثانيــة 
مــن الدســتور »اإلســالم ديــن الّدولــة«، والتــي ســبق فــي تكريســها ببيــان أول نوفمبــر 
ــا  ــة ومرجعيته ــة الجزائري ــة الدول ــدد طبيع ــذي ح ــة ال ــة الجزائري ــاره املؤســس للدول باعتب
ــزام باإلســالم فــي  ــاديء اإلســالمية، وهــو يدعــو صراحــة بضــرورة االلت فــي إطــار املب

ــة. ــة الجزائري ــة والسياســية للدول ــة واالقتصادي كل أبعــاده االجتماعي

ــن  ــكل م ــأي ش ــير ب ــي ال تش ــة؛ والت ــادة الثاني ــة للم ــة التقريري ــى الصف ــن تبق ولك
األشــكال إلــى أثــر ذلــك فــي الحــّد مــن املســاس بحرمــة اإلســالم بــكل مــا يشــوبه مــن 
ــه؛ ممــا قــد يســّبب  ــى مســاحة للمســاس ب ــق مــن جهــة، أو أن يتحــّول إل ــف ضي توظي
ردود أفعــال غيــر محســوبة تضــر بالنســيج املجتمعــي. وانســجامًا مــع عقيــدة املجتمــع 
ــا مــن أجــل أن تكــون حمايــة اإلســالم علــى  ــه الحضــاري؛ ولهــذا رافعن الجزائــري وموروث

ــة حمايتــه«.  ــدة لنــص املــادة الثانيــة »تَضمــُن الدول ــة، بإضافــة فقــرة جدي ــق الّدول عات

ــتور  ــودة الّدس ــي مس ــي وردت ف ــة الت ــة والعام ــات الفردي ــة الحري ــال ممارس إن مج
ــري،  ــات النســيج املجتمعــي الجزائ جــاءت وفقــًا ملضاميــن وقيــم ال تنســجم مــع مكون
حيــث وردت فيهــا عبــارات ومصطلحــات يمكــن أن تفســر تفســيرًا يضــر بعقيــدة وأخــالق 

وقيــم املجتمــع. 

أمــا فيمــا يتعلــق باملــادة 51 الــواردة فــي مســودة الدســتور؛ والتــي وردت بالنــص 
التالــي: 

 »ال مساس بُحرمة حرّية املعتَقد، وُحرمة حّرّية الّرأي«. 	
ــرام  	 ــز فــي إطــار احت ــدون تميي ــة. وتمــارس ب ــادات مضمون ــة ممارســة العب حري

القانــون.
تضمن الدولة حماية أماكن العبادة وحيادها. 	

فــإن أهــم مــا أثيــر فــي هــذا الصــدد مــن تخوفــات تمــس الجانــب العقــدي مــا جــاء في 
املــادة 51 املرتبطــة بحريــة العبــادات بدون تمييز، والتي أثارت جــداًل كبيرًا؛ وبناء عليه 
 قدمنــا مقترحاتنــا فــي هــذا الصــدد بمــا يأخــذ بعيــن االعتبــار التخوفــات التي عبــر عنها 
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عموم الشعب الجزائري حفاظًا على دينه وعقيدته.
جاء نص املادة 51 في مشروع التعديل الدستوري متضمنًا ما يلي:  	
 »ال مساس بحرية الرأي )أي تم حذف »بُحرمة حرّية املعتَقد«( 	
حريــة ممارســة العبــادات مضمونة وتمارس في إطار احتــرام القانون. )أي حذف  	

عبــارة »بــدون تمييــز«( التــي وردت في املســودة.
ــر سياســي أو إيديولوجــي  	 ــادة مــن أي تأثي ــة أماكــن العب ــة حماي تضمــن الدول

)تفســير معنــى الحيــاد(.
أمــا مــا يرتبــط بضمــان الدولــة حمايــة أماكــن العبــادة مــن أي تأثيــر سياســي أو 
إيديولوجــي، وبالرغــم مــن ورودهــا بصيغــة أدق مــن ســابقتها بإلغــاء مصطلــح »الحيــاد«، 
إال أن صياغتهــا جــاءت بأســلوب يمكــن تفســيره تفســيرًا ســلبيًا يمــس بركــن مــن أركان 
ــي وليــس  ــر الحزب ــة املســجد عــن التأثي ــا أن حماي ــك كان مقترحن ــة، ولذل ــة الجزائري الهوي

السياســي. وهــذا الــذي يبقــى مجــال نضــال فــي النطــاق التشــريعي.

ــر املســلمين مضبوطــا فــي  ــادة لغي ــة ممارســة العب ــك أن حري كمــا يضــاف إلــى ذل
ــة )األمــر رقــم 06-03 ل 2006(  ــة ممارســة الشــعائر الّديني ــون الناظــم لحري إطــار القان
الســيما نــص املــادة 11 التــي قــررت عقوبــات مشــددة: »املــادة 11: دون اإلخــالل بعقوبات 
أشــد، يعاقــب بالحبــس مــن ســنتين )2( إلــى خمــس )5( ســنوات وبغرامــة مــن 500.000 

إلــى 1.000.000دج كل مــن:

1. يحــرض أو يضغــط أو يســتعمل وســائل إغــراء لحمــل مســلم علــى تغييــر دينــه أو 
يســتعمل من أجل ذلك املؤسســات التعليمية أو التربوية أو االستشــفائية أو االجتماعية 

أو الثقافيــة أو مؤسســات التكويــن أو أي مؤسســة أخــرى أو أي وســيلة ماليــة مــا.

2. يقــوم بإنتــاج أوتخزيــن أو توزيعوثائــق مطبوعــة أو أشــرطة ســمعية بصريــة أو أي 
دعامــة أو وســيلة أخــرى يقصــد زعزعــة إيمــان مســلم”.
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وعنــد متابعتنــا لنصــوص الدســاتير الســابقة، فقــد ورد نــص هــذه املــادة فــي جميــع 
ــه علــى “أن  ــذي نصــت ديباجت ــذ دســتور 1963، ال ــرًا من ــة تقديمــًا وتأخي الدســاتير الجزائري
الجمهوريــة تضمــن حريــة ممارســة األديــان لــكل فــرد واحتــرام آرائــه ومعتقداتــه” والتــي 
ــة،  ــن الدول ــي “اإلســالم دي ــص التال كرســتها املــادة 4 مــن الدســتور نفســه، تحــت الن

وتضمــن الجمهوريــة لــكل فــرد احتــرام آرائــه ومعتقداتــه وحريــة ممارســة األديــان”.

ومــع ذلــك لــم يشــهد املجتمــع الجزائــري أي اختــالل أو تراجــع عــن عقيدتــه اإلســالمية 
ودينــه الحنيــف، بــل تعــززت رابطتــه بهمــا. 

وبالعــودة لدســتور 1989 نجــده قــد كــرس انتمــاء الجزائــر إلــى اإلســالم فــي ديباجتــه 
“إن الجزائــر أرض اإلســالم”، واســتمر مســار تكريس املرجعية اإلســالمية للدولــة الجزائرية 
فــي نــص دســتور 1996، بإلــزام مؤسســات الدولــة “باالمتنــاع عــن كل ســلوك مخالــف 

لإلسالم”. 

املادة 3: املتعلقة باللغة العربية 

يشــير الواقــع أن اللغــة العربيــة املكرســة نصــا كلغــة رســمّية للّدولــة، تعيــش عوائــق 
عديــدة فــي املؤسســات الرســمية؛ وعندمــا باشــر املشــّرع تطبيــق هــذه املــادة بإصــدار 
ــم  ــر رق ــم باألم ــّدل واملتّم ــي 1991 املع ــي 16 جانف ــؤرخ ف ــب 05/91 امل ــون التعري قان
ــذه  ــيد ه ــال دون تجس ــذي ح ــر ال ــد، األم ــة بالتجمي ــلطة التنفيذّي ــه الس ــّدت ل 30/96 تص
املــادة ميدانيــًا، ولذلــك اقترحنــا إضافــة فقرتيــن تؤكــدان علــى ســهر الدولــة علــى 
ــتعمال  ــر اس ــة، وحظ ــن جه ــات م ــي كّل املؤسس ــة ف ــة العربي ــتعمال الّلغ ــم واس تعمي
الّلغــة األجنبيــة فــي التعامــالت والتواصــل الرســمي بيــن الهيئــات واملؤسســات، وبينهــا 

وبيــن املواطنيــن مــن جهــة أخــرى. 

واعتبــارًا إلبقــاء نــص املــادة علــى أصلــه دون تغييــر، فإنــه ســيبقى نضالنــا مســتمرًا 
علــى مســتوى التشــريع لتكريــس وتعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة باعتبارهــا رمــزًا أساســيًا 

مــن رمــوز الســيادة. 
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ثالثًا: املواد املتحفظ عليها

مــن النصــوص التــي وردت فــي ديباجــة مشــروع التعديــل ونصــوص مــواده؛ والتــي 
نســجل تحفظــًا فيمــا يتعلــق بالهويــة مــا يلــي:

املادة :4 املتعلقة بتمازيغت كلغة وطنّية ورسمّية 

ــادة  ــى امل ــتوري عل ــل الدس ــروع التعدي ــتور ومش ــودة الدس ــن مس ــت كل م حافظ
ــي:  ــا يل ــة، كم ــا األصلي ــي صياغته ــة ف الرابع

تمازيغت هي كذلك لغة وطنّية ورسمّية، 	
تعمــل الّدولــة لترقيتهــا وتطويرهــا بــكل تنّوعاتهــا الّلســانّية املســتعملة عبــر  	

التــراب الوطنــي.
ُيحدث مجّمع جزائري لّلغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية. 	
يســتند املجتمــع إلــى أشــغال الخبــراء، ويكّلــف بتوفير الشــروط الاّلزمــة لترقية  	

تمازيغــت قصــد تجســيد وضعهــا كلغــة رســمّية فيمــا بعــد. 
تحّدد كيفّيات تطبيق هذه املاّدة بموجب قانون عضوي. 	
الُبد أن نسجل أن نظرة حركة البناء الوطني ـ والتي عبرت عنها في االنتخابات  	

الرئاســية ـ تميــز بين بعديــن لألمازيغية: 
أ. البعــد األول يرتبــط باألمازيغيــة كونهــا عنصــر مــن عناصــر الهويــة الجزائريــة، وبهــذا 
تمثــل عنصــرًا يتشــارك فيــه جميــع الجزائرييــن وال يمكــن ألي طــرف أن يزايــد بهــا علــى 
ــا إلــى تعديــل املــادة بالشــكل اآلتــي: »األمازيغيــة جــزء أصيــل مــن  غيــره، ولذلــك دعون

هويتنــا الوطنيــة«.

ب. أمــا البعــد الثانــي؛ الــذي يرتبــط بالجانــب اللغــوي: فإننــا ننظــر إلــى اعتمــاد 
تمازيغــت لغــة وطنيــة ورســمية يقيــده معيــاران:

ـ معيــار الواقــع: باعتبــار أن الجزائــر بهــا مــا يقــرب مــن 17 لهجــة تصنــف كلهــا ضمــن 
تمازيغــت، وال يمكــن أن نميــز بينهــا أو نعتمــد واحــدة ونقصــي البقيــة. ومــن ناحيــة أخــرى 
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أثبتــت التجربــة العمليــة اســتحالة صياغــة كل وثائــق الجمهوريــة بتمازيغــت لعــدم قدرتهــا 
بذلــك فــي ظــل عــدم تقــدم الجهــود املتعلقــة بترقيتهــا كلغــة واســتمرار الجــدال حــول 

الحــرف الــذي تكتــب بــه. 

ـ املعيــار العلمــي: يفــرض هــذا املعيــار جهــودًا كبيــرة ينتظــر بذلهــا مــن طــرف 
املؤسســة املنشــأة لغــرض ترقيــة تمازيغــت للوصــول إلــى إنشــاء لغــة جامعــة تشــمل 

ــه.  ــًا لتحقيق ــًا زمني ــب وقت ــا يتطل ــذا م ــا، وه ــف مكوناته ــات بمختل كل اللهج

إن االســتعجال فــي دســترتها هــو اســتغالل لعنصر مــن عناصر الهويــة الوطنية في  	
بعــده اللســاني ألغــراض سياســوية ظرفيــة عبــر إدراجهــا فــي دســتور 2016.

إّن عناصــر الهويــة الوطنيــة بطبيعتهــا عامــل تجميــع وتوحيــد لألمة، غيــر أّن الصياغة  	
الــواردة فــي املــادة لــم تكــن موفقــة. بــل جعلــت مــن هــذا العنصــر األصيل فــي هوية 
الشــعب الجزائــري، محــل جــدل واســع فــي املجتمــع، ممــا جعــل ردود فعــل مختلفــة 
مــن مكونــات املجتمــع تجعــل منهــا مدخــاًل لضــرب تماســك النســيج املجتمعــي. 
وينبغــي صيانــة هــذا العنصــر مــن عناصــر الهويــة، ووضعــه فــي إطــاره الطبيعــي دون 

تمييــز بيــن مكوناتــه.
وبالرغــم مــن أن نــص املــادة ألزم الّدولــة على ترقيتها بكل تنوعاتهــا، لم يمنع ذلك  	

ــة  ــرف الّدول ــا أن تعت ــك اقترحن ــًا لذل ــكار تمازيغــت فــي لهجــة واحــدة، وتفادي مــن احت
بــكل الّتنوعــات الّلســانية املســتعملة عبــر الّتــراب الوطنــي دون تمييــز، والســعي إلــى 

توفيــر الشــروط الاّلزمــة لترقيتهــا وتوحيدهــا.
ويبقــى فــي األخيــر التذكيــر أن رئيــس الجمهوريــة التــزم بترســيم اللغــة األمازيغيــة  	

فــي برنامجــه الــذي انتخبــه عليــه الشــعب.
املادة 51 واملادة 65: املدرسة والثوابت الوطنية

ــادة،  ــاد أماكــن العب ــق بحي ــاه ســابقًا فــي املــادة 51 املتعل ــذي أوردن إن التحفــظ ال
ينطبــق بمــا ورد فــي املــادة 65 املتعلقــة باملدرســة إذ تعــد املجــال األساســي لترســيخ 
القيــم والثوابــت الوطنيــة للمجتمــع، والتــي نصــت علــى حيادهــا وحمايتهــا مــن أي تأثيــر 



23

سياســي أو ايديولوجــي، مــن جهــة، كمــا أن النــص الدســتوري يعتبــر املدرســة القاعــدة 
ــة،  ــت الوطني ــم والثواب ــى القي ــارة إل ــل اإلش ــة، وأغف ــى املواطن ــة عل ــية للتربي األساس
وهــو األمــر الــذي يمكــن أن يفســر تفســيرًا ســلبيًا يفقــد املنظومــة التربويــة رســالتها 
وينشــئ أجيــااًل بعيــدة عــن هويتهــا الوطنيــة، وهــو مــا يتناقــض مــع روح نــص الدســتور. 

إن مــن مقتضيــات االعتــراف بالطاقــة الهائلــة التــي يشــكلها الشــباب الجزائــرّي، 
واالجتماعّيــة،  واالقتصادّيــة،  الّسياســّية،  التحّديــات  رفــع  علــى  وإصــراره  وبتطلعاتــه 
واملعرفّيــة، والّثقافّيــة للبــالد. تقتضــي ضمــان تربيــة نوعيــة لــه تتوالهــا كل مــن األســرة 
واملدرســة واملســجد، إلشــراكه فــي بنــاء وطنــه واملحافظــة علــى مصالــح األجيــال 

القادمــة. 

ولكــن أمــام التقلبــات الكثيــرة وعــدم االســتقرار الــذي تعرضــت لــه املنظومــة 
الصــراع السياســي  ـ جــراء توظيــف  التربويــة  ـ خاصــة مــا تعلــق باملناهــج  التربويــة 
 واأليديولوجــي، األمــر الــذي حــول أبنــاء الجزائر إلى مخبــر تجارب، وال يخفى علــى أحد اآلثار

الخطيرة الناجمة عن ذلك.

ــال القادمــة صدمــة  ــب األجي ومــن أجــل الخــروج مــن هــذا التدافــع املذمــوم وتجني
االنفصــام مــع الــذات، وتخلــف املؤسســة التربويــة عــن مواكبــة التطــور، فإننــا نبقــى 
نناضــل مــن أجــل تأســيس مجلــس أعلــى للتربيــة والتعليــم مســتقل وواســع التمثيــل، 
ــة يتولــى وضــع االســتراتيجّية الوطنيــة ويضمــن  يوضــع تحــت ســلطة رئاســة الجمهورّي
ــة ويكــّرس اســتقالليتها  اســتقرار املنظومــة التربويــة وتطويرهــا ويرســخ عناصــر الهوّي

ــة. ــة واأليديولوجّي ــات الحزبي ــدًا عــن كل التجاذب بعي
ــوف  ــًا بتخ ــاء مدفوع ــم ج ــة والتعلي ــى للتربي ــس األعل ــاء املجل ــى إنش ــا عل إن حرصن
ــة للتربيــة والتعليــم، وهــي مــن  ــة برســم السياســة الوطني ــة تنفيذي ــرة وزاري انفــراد دائ
التجــارب التــي عاشــتها املدرســة الجزائريــة فــي العهــد القريــب، والــذي كانــت لــه آثــاره 

ــه. ــق ب ــط املتعل ــى القطــاع ومؤسســاته وكل املحي الســلبية عل
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حماية الثوابت الوطنية أثناء ممارسة الحريات:    

ــذي يســتغله  ــال الخصــب ال ــات هــي املج ــى أن مســاحة الحري ــّد مــن اإلشــارة إل الُب
خصــوم الهويــة كمدخــل لضربهــا، ولذلــك تــم ـ فــي مشــروع التعديــل الدســتوري ـ تعزيــز 
حمايــة الهويــة والثوابــت الوطنيــة بمــا ال يجعلها طريقًا للمســاس باملقدســات والنســيج 
املجتمعــي، وذلــك عبــر ضبــط نصــوص عــدة مــواد كانــت محــاًل للتحفظــات، تــم تقييدهــا 

عبــر مســارين: 

تقييــد عــام بنــص املــادة 34 التــي ضبطــت كل الحريــات الفرديــة والجماعيــة بعــدم 
املســاس بالثوابــت الوطنيــة، وذلــك مــا نعتبــره اســتجابة ملقترحنــا بضــرورة إضافــة عبــارة 
فــي الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 34: »وثوابــت األمــة وقيمهــا« حتــى تكــون ممارســة 

الحقــوق والحريــات مضمونــة ضمــن حــدود تحمــي ثوابــت األمــة وقيــم املجتمــع، فتــم 
إضافــة عبــارة »وحمايــة الثوابــت الوطنيــة«.

كمــا تضمــن مشــروع التعديــل الدســتوري مــواد معــززة للثوابــت الوطنيــة، وأدخــل 
عــدة مراجعــات ملــواد أخــرى وردت عليهــا تحفظــات؛ ملــا قــد تســفر ممارســتها املســاس 

بالثوابــت الوطنيــة، وجــاءت صياغتهــا ضابطــة للحريــات بضــرورة احترامهــا؛ منهــا:  

املادة 29 التي تؤكد على حماية هوية جاليتنا الجزائرية بالخارج. 	
املــادة 54 التــي جــاءت لتأطيــر وضبــط حريــة الصحافــة واإلعــالم ضمــن الثوابــت  	

الوطنيــة.
املادة 71 التي تضمنت تعزيز تماســك األســرة ـ التي تمثل لبنة املجتمع األساســية  	

ـ واســتقرارها، بمــا يضمــن العالقــة الحســنة بيــن الوالديــن واألبنــاء ضمــن القيــم 
الحســنة التــي يدعــو إليهــا اإلســالم.

املــادة 74، التــي تضمنــت تقييــد حريــة االبــداع بعــدم املســاس بالقيــم والثوابــت  	
ــة. الوطني

املــادة 81، ممارســة الحريــات فــي إطــار احتــرام الشــرف وحماية األســرة والطفولة  	
والشــباب.  
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املادة 30 املتعلقة بمشاركة الجيش الوطني الشعبي خارج حدود الوطن: 	
لقــد أثــارت اإلضافــة فــي الفقرة )3( بالصيغة التي جاءت بها في املســودة نقاشــًا  	

مجتمعيــًا واعيــًا يســتصحب روح التالحــم بيــن الشــعب والجيــش ويعّبــر عــن عمــق 
العالقــة الوثيقــة القائمــة بينهمــا.

غيــر أن هــذه التخوفــات قــد ال ُيجيــب عــن التحديــات التــي تمليهــا طبيعــة وظــروف  	
املرحلــة خاصــة فــي املحيــط اإلقليمــي وتداعياتــه ألن األمــن القومــي الوطنــي يبــدأ 

مــن دول الجــوار كإطــار ملواجهــة الخطــر مــن منشــئه ومصــدره.
إن مقترحاتنــا لــم تغفــل هــذا املقصــد ـ توفيــر إطــار مؤسســاتي ملشــاركة الجيــش  	

الوطنــي الشــعبي ـ فــي تحقيقــه، وعملنــا علــى ضبــط الصياغــة غيــر الدقيقــة حــول 
ــش  ــل كل توجــس مــن أن يكــون الجي ــا يزي هــذه الفقــرة فــي مســودة الدســتور، بم
ــروب  ــي ح ــي ف ــا بالتال ــة وإدخاله ــة واإلقليمي ــات الدولي ــدى الهيئ ــة ل ــري رهين الجزائ

ــر محســوبة العواقــب. ــة ـ وغي ــة الجزائري ــي الدول ــه وال تعن ــة ـ ال تعني بالوكال
تــم تــدارك هــذا الخلــل دون التفريــط فــي املقصــد األساســي مــن إيــراد املــادة،  	

بالصياغــة التاليــة: »يمكــن للجزائــر، فــي إطــار احتــرام مبــادئ وأهــداف األمــم املتحــدة 
ــة، أن تشــارك فــي حفــظ الســلم«.  ــدول العربي واالتحــاد اإلفريقــي وجامعــة ال

وبهــذا تكــون مشــاركة الجيــش خــارج الحدود مرتبطــة بمهام حماية األمــن القومي  	
للجزائــر مــن جهــة، وحفــظ الســلم اإلقليمــي والدولــي مــن جهــة أخــرى.

كمــا جــاءت الصياغــة الجديدة بضبط مشــاركة الجيش الوطني الشــعبي ضمن اطار  	
االحتــرام املوضوعــي للمبــاديء واألهــداف وليــس في اإلطــار العضــوي )التنظيمي(، 
ولذلــك نعتبــر أن حــذف عبــارة »وفــي ظــل االمتثــال التــام ملبادئهــا وأهدافهــا« مهــم 
ــة  ــاءت بصيغ ــا ج ــا أنه ــرار؛ كم ــر والق ــاحة التقدي ــًا ملس ــاب مفتوح ــرك الب ــد ت ــدا، ق ج

االمكانيــة »يمكــن« وليــس اإللــزام.
ومــن جهــة ثالثــة، تــم تقييد هذا القــرار بموافقة ثلثــي أعضاء البرملــان )املادة 91(«  	

يقــرر إرســال وحــدات مــن الجيــش الوطنــي الشــعبي إلــى خــارج الوطــن بعــد مصادقــة 
ثلثــي أعضــاء كل غرفــة مــن غرفتــي البرملــان«.



املحور الثالث

الحريات والحقوق املكرسة في مشروع التعديل
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لقــد عمــل املؤســس الدســتوري فــي هــذا التعديــل علــى توســيع مجــال الحقــوق 
والحريــات العامــة بــكل أنواعهــا املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة؛ ســواء 
مــا تعلــق منهــا باإلضافــات الجديــدة أو بإعــادة صياغــة املــواد املوجــودة فــي الدســتور 
الحالــي وذلــك مــا نلمســه فــي الفصــل املتعلــق بالحقــوق والحريــات األساســية، 
ــاء  ــاس البن ــي، ألن أس ــاء الوطن ــة البن ــدى حرك ــن ل ــوة بالتثمي ــذه الخط ــت ه ــد حظي وق
الديمقراطــي إنمــا يقــوم علــى توســيع مســاحة الحريــات وتكريــس الحقــوق، وقــد حــاز 
ــه عالقــة  ــرة؛ باعتبارهــا مــادة ضابطــة لــكل مــا ل ــه )املــادة 34( أهميــة كبي مــا جــاءت ب
بالحقــوق والحريــات، وشــروط تقييدهــا، حيــث وردت بصيغــة اإللــزام لجميــع الســلطات 

ــتها. ــات ممارس ــق ضمان ــا وتحقي ــا واحترامه ــل به ــة؛ للتكف ــات العمومي والهيئ

ــون تصــدره  ــات إال بموجــب قان ــد الحري ــث اإلجــراءات إذ ال يمكــن تقيي ســواء مــن حي
ــريعية.  ــلطة التش الس

ــي  ــرت ف ــد انحص ــتها، فق ــاء ممارس ــى أثن ــي تراع ــباب الت ــد األس ــث تقيي ــن حي أو م
ــي:  ــباب كاآلت ــة أس ثالث

ال يمكن أن تكون ممارسة الحريات مبررًا للمساس بالنظام العام. 	
أو مبررًا للمساس بالثوابت الوطنية. 	
أو مبررًا للمساس بحقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور. 	

وإمعانــًا فــي تكريــس مبــدأ الحريــات قــد تــم تقييــد تلك املبــررات من حيــث املضمون 
فــال يمكــن أن تمــس تلــك القيــود بجوهــر الحقــوق والحريــات، وذلــك ينــدرج فــي ســياق 

ضمــان وضــوح واســتقرار اإلطــار التشــريعي املوصــل إلــى الحقــوق والحريــات.

باإلضافــة إلــى املــواد التــي وردت فــي حمايــة الهويــة بمناســبة ممارســة الحريــات 
املذكــورة ســابقًا وهــي مثمنــة مــن طــرف حركــة البنــاء الوطنــي انطالقــًا مــن  قولــه 
ــَو أٌرب للتقــوى( وتنزيــاًل  تعالــى: )َواَل يجرمنكــم َشــنَ َٔاُن قــوم َعَلــىٰٓ أاَلَّ تعدلــوا أعدلــوا ُه
للقاعــدة التــي قّعدهــا الشــيخ محفــوظ نحنــاح رحمه اهلل بقوله »نقول للمحســن أحســنت 
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وللمســيء أســأت«.

ــي  ــدى الحركــة الت ــة ل ــل بمــواد مثمن ــاء مشــروع التعدي ــك ج ــى كل ذل فاســتنادًا إل
تخــدم الدولــة الجزائريــة، وقــد ســجلت تحفظــات علــى مــواد أخــرى، وقدمــت مقترحــات 

ــة تمــس بمصلحــة الوطــن. لتعديلهــا ألنهــا رأت فيهــا أضــرارًا محتمل

وقــد تمــت االســتجابة لبعــض املقترحــات، وبقيــت أخــرى ســتظل مجــال للنضــاالت 
ــإذن اهلل.  املســتقبلية ب

ومــن نمــاذج ذلــك: )املــادة 38( التــي جــاءت صياغتهــا األولــى فــي املســودة 
بالشــكل اآلتــي: »الحــق فــي الحيــاة لصيــق باإلنســان، يحميــه القانــون، وال يمكــن حرمان 

أحــد منــه تعســفيًا«.

وقــد أثــارت هــذه الصياغــة مخــاوف عنــد البعــض مــن تفســيرها بشــكل يلغــي عقوبــة 
الحكــم باإلعــدام، ممــا اســتدعى تدقيقهــا وهــو مــا تــم التكفــل بــه فــي مشــروع 
التعديــل بحيــث أصبحــت الصياغــة الحاليــة كاآلتيــة »الحــق فــي الحيــاة لصيــق باإلنســان، 
يحميــه القانــون، وال يمكــن أن يحــرم أحــد منــه إاّل فــي الحــاالت التــي يحددهــا القانــون«.

ومــن تلــك النمــاذج أيضــًا: مــا جــاء فــي نــص املــادة 39 الفقــرة 1 مــن املســودة: »ال 
ــوازم اإلنســان ال  ــارًا لكــون حرمــة اإلنســان الزمــة مــن ل تنتهــك حرمــة اإلنســان«. واعتب
يمكــن انتهاكهــا بــأّي شــكل مــن األشــكال؛ وهــذا مــا يســتوجب أن تضمــن الّدولــة هــذا 
الحــق صراحــة، وتحميــه فــي مواجهــة جميــع االنتهــاكات واالعتــداءات التــي يتعــرض لهــا، 
ــة عــدم انتهــاك حرمــة اإلنســان« وهــو مــا  ــة »تضمــن الّدول ــا الصياغــة اآلتي وقــد اقترحن

تمــت االســتجابة لــه.

ومنهــا كذلــك: مــا تضمنتــه املــادة 39 فــي الفقــرة 3: مــن تكفــل الدولــة بالحمايــة 
القانونيــة مــن التعذيــب، وكــذا االتجــار بالبشــر إلــى جانــب املعامــالت القاســية، أو 

ــابق. ــتور الس ــي الدس ــة ف ــت متضمن ــي كان ــة الت ــانية أو املهين الالإنس

ومنهــا أيضــا: مــا ورد فــي املــادة 44 الفقــرة 2 مــن وجــوب إعــالم كل شــخص 
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موقــوف ب »ســبب توقيفــه« والتعويــض علــى كل توقيــف تعســفي إلــى جانــب 
التعويــض عــن الحبــس الخطــأ الــذي كان متكفــاًل بــه فــي الدســتور الســابق.  

ومنهــا كذلــك: مــا ورد فــي املــادة 52 مــن التنصيــص علــى ضمــان حريــة االجتمــاع، 
وحريــة التظاهــر العمومــي، والحــق فــي ممارســتهما بمجــرد التصريــح بذلــك. 

أما فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية:
االقتصاديــة  الحقــوق  مــن  مجموعــة  أيضــا  الدســتوري  املؤســس  كــرس  فقــد 
واالجتماعيــة التــي يجــب أن ينظــر إليهــا بالتثميــن باعتبارهــا لبنــة قويــة فــي مســار البنــاء 

الديمقراطــي.

ــة،  ــة املســتهلكين وضمــان األمــن والصحــة والحقــوق االقتصادي منهــا: حــق حماي
ــادة 62. امل

ــاب  ــات أرب ــن منظم ــوا ضم ــادي أن ُينتظم ــاع االقتص ــي القط ــق متعامل ــا: ح ومنه
ــادة 69. ــل، امل العم

ومنهــا: حــق حمايــة اســتقرار وتماســك األســرة بضبــط الواجبــات التربويــة واألخالقية 
بيــن الوالديــن واألبنــاء، وحقــوق الطفــل، وحمايــة الدولــة للمســنين، املــادة 71.

ومنهــا: حــق توفيــر الوســائل املؤسســاتية واملاديــة الكفيلــة بتنمية قدرات الشــباب 
وتحفيــز طاقاتهــم اإلبداعيــة، املادة 73. 

ومنهــا :حــق ضمــان إدمــاج الفئــات املحرومــة ذات االحتياجــات الخاصــة فــي الحيــاة 
االجتماعيــة؛ املــادة 72.

ومنهــا: حــق تشــجيع الدعــوة للشــباب للممارســة السياســية، وحمايتهــم مــن اآلفات 
االجتماعيــة، املادة 73. 

ومنهــا: حــق تشــجيع املواطــن للدفــاع عــن املصلحــة العامــة وإلــزام اإلدارة بالــرد عليــه، 
املــادة 77.

ومنهــا: حــق إعطــاء الــدور للمجتمــع املدنــي فــي إدارة الشــأن العــام ودســترة 



30

املــواد: 10، و3/16، و213. املدنــي،  للمجتمــع  الوطنــي  املرصــد 
ومنهــا: ضمــان الشــفافية ومحاربــة الفســاد ودســترة الســلطة العليــا للشــفافية 
والوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وإدراجهــا ضمــن الهيئــات الرقابيــة، املــواد 09 

و205. و204  و90، 
ومنهــا: منــع الجمــع بيــن الوظائــف العموميــة والنشــاطات الخاصــة أو املهــن الحــرة 

املــادة 24.
ومنهــا: منــع إنشــاء أي منصــب عمومــي أو القيــام بــأي طلــب عمومي ال يســتهدف 

تحقيــق املصلحــة العامة املــادة 24.
ومنهــا: تفــادي حــاالت تضــارب املصالــح لــكل عــون عمومــي، فــي إطــار ممارســة 

مهامــه، املــادة 24.
ــة  ــة كتاب ــى ترقي ــورة وأرواح الشــهداء، وعل ــوز الث ــرام رم ــى احت ــد عل ــا: التأكي ومنه

ــادة 80. ــال، امل ــه لألجي ــة وتعليم ــخ األم تاري
ومنهــا: ضبــط ممارســة الحريــات دون املســاس بالشــرف والحيــاة الخاصــة واألســرة 

والطفولــة والشــباب، املــادة 81.
ومنهــا: تكريــس واجــب املســاواة أمــام الضريبــة، وهــي مــن واجبــات املواطنــة، 

العقوبــة علــى التحايــل الغــش الضريبــي، املــادة 82.
ومنهــا: عــدم االحتجــاج بالقوانيــن والتنظيمــات إاّل بعــد نشــرها بالطــرق الرســمية، 

املــادة 78.
ومنهــا: بخصــوص حــق إنشــاء الجمعيــات بتصريــح، وال تحــل إال بقــرار قضائــي، املــادة 

 .53
ومنها: تكريس مبدأ الحق في االنتخاب أو الترشح، املادة 56. 

ومنها: عدم حل األحزاب السياسية إال بقرار قضائي، املادة 57.
ومنها: تمويل األحزاب حسب تمثيلها، املادة 58.

ــز كرامــة املواطــن فــي مواجهــة اإلدارة واملرفــق  ــم تعزي وضمــن هــذا املنظــور ت
العــام بتكريــس مجموعــة مــن الحقوق التــي تلــزم اإلدارة العمومية باالســتجابة لطلباته.
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إلزام اإلدارة بالحياد وبتعليل ردودها في آجال معقولة على انشــغاالت املواطنين  	
املــادة 26 الفقرة 4.

ضمــان التســاوي فــي الحصــول علــى خدمــات املرافــق العمومية دون تمييــز املادة  	
27 الفقــرة 1. 

التكفل بالجالية من ناحية الحفاظ كرامتها، املادة 29 الفقرة 2.  	
ومنهــا: التقييــد فــي تولــي بعــض املناصــب واملهــام الســيادية أو املرتبطــة باألمن 
القومــي، املــادة 67، وقــد أثــارت هــذه املــادة شــبهة التمييــز بيــن الجزائرييــن فــي 
ــي  ــودة ف ــية املوج ــف السياس ــة والوظائ ــي الّدول ــامية ف ــف الّس ــي الوظائ تول
الدســتور الحالــي التــي قصرهــا علــى الجنســية الجزائريــة حيــث ألغــت املســودة 
هــذا الشــرط الــذي يرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بســيادة الّدولــة وأمنهــا القومــي، ممــا 
الجزائرّيــة  بالجنســّية  بالتمّتــع  املتعّلــق  الّدســتوري  الّشــرط  تثبيــت  يســتوجب 
وحدهــا دون ســواها لتولــي هــذه املناصــب الحّساســة، وال يعــد ذلــك تمييــزًا بيــن 

ــن. املواطني

ــاء الوطنــي،  وتجــدر اإلشــارة أّن هــذا الّتعديــل كان مــن ضمــن مقترحــات حركــة البن
وهــو يكفــل للمواطنيــن الجزائرييــن الــذي يقيمــون فــي الخــارج املســاهمة فــي جهــود 
ــد املناصــب العليــا فــي دولتهــم ـ مــا عــدا  تنميــة بلدهــم األصلــي ويمكنهــم مــن تقّل
املناصــب املتعلــق بالســيادة واألمــن القومــي ـ حفاظــًا علــى مصالــح الّدولــة الجزائرّيــة 

ــًا ألمنهــا القومــي واالســتراتيجي. وصون

و قــد تمــت االســتجابة للمقتــرح بــإدراج الصياغــة اآلتيــة: »يتســاوى جميــع املواطنين 
ــة  ــف ذات الصل ــة باســتثناء املهــام والوظائ ــف فــي الدول ــد املهــام والوظائ فــي تقل

بالســيادة واألمــن الوطنييــن«.

 



املحور الربع

طبيعة نظام الحكم وحدود الفصل بين سلطاته 

والتوازن بين صالحيات مؤسساته
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ــى مرتكــز جوهــري هــو  ــور عل ــة هــذا املح ــل فــي صياغ ــد ارتكــز مشــروع التعدي لق
إحــداث تغييــرات علــى نظــام الحكــم مــن حيــث توســيع الصالحيــات وتوزيعها علــى مراكز 
قانونيــة عديــدة إمــا بشــكل مباشــر وإمــا بالنــص علــى إمــكان التفويــض، كمــا عــزز مــن 
مســتوى الحريــات وقــام بترقيــات بعــض الحقــوق مــع املحافظــة علــى البنــاء الدســتوري 
فــي اختيــاره لنمــط النظــام الشــبه رئاســي، وهــو مــا يمكــن أن نصــف منهجيتــه بمنهجية 

التغييــر فــي ظــل االســتمرارية. 

التعديالت الواردة على فصل الدولة:

مقترحات حركة البناء التي تبناها مشروع التعديل في هذا الفصل: أ. 

إن الفقــرة 3 التــي أضيفــت للمــادة 16 أخــذت حيــزًا كبيــرًا مــن الّنقــاش فــي املجتمــع 
بالنظــر إلــى طبيعتهــا املبهمــة التــي قــد تحــّد مــن حريــات املواطنيــن فــي بعــض 
والجهويــة،  الصــراع  الذي يوّلــد  البلديــات  بيــن  املســاواة  عــدم  تكــّرس  البلديــات أو 
ولكونهــا ارتبطــت بحقائــق تاريخيــة وواقعيــة تفَســر فــي ســياق يضــّر بالوحــدة الوطنيــة، 
وإذا كان لهــا مــن مبــرر لــم يســتوعبه النــص مــع أهميتــه، ويحقــق األهداف املرجــوة منه، 
فــإن تقييدهــا أصبــح ضــرورة دفعــًا لــكل تفســير مغــرض مســتقباًل وأمــام هــذا االنشــغال 
اقترحــت الحركــة التعديــل التالــي »يمكــن للقانــون أن يخــص بعض البلديــات بأحكام خاصة 
بمــا يحقــق أهــداف الّتخصيــص الوظيفّيــة أو الّتنموّيــة وبمــا ال يخالــف أحــكام الّدســتور«.

وقــد اســتجيب لهــذا االنشــغال بخصــوص موضــوع وضــع نظــام خــاص ببعــض 
ــة  ــر املتعلقــة بالتنمي ــد الغــرض منهــا بالتدابي ــة بتحدي ــك الخصوصي ــد تل ــات وتقيي البلدي

والتكفــل بحاجيــات الســكن فــي البلديــات األقــل تنميــة، املــادة 17، الفقــرة 3.

ب. اإلضافات الجديدة في هذا الفصل:أ. 

 »ضمان الشفافية في التسير، ومحاربة تهريب رؤوس األموال« املادة 09. 	
	X تقويــة مهــام الجيــش الشــعبي الوطنــي فــي الدفــاع عــن املصالــح الحيويــة

واالســتراتيجية للبــالد املــادة 30. 
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	X لقــد أثــارت اإلضافــة فــي الفقرة 3 في املادة 31 املتعلقة بمشــاركة الجيش
الوطنــي الشــعبي خــارج الحــدود نقاشــًا مجتمعيــًا واســعًا وواعيــًا يســتصحب 
روح التالحــم بيــن الشــعب والجيــش ويعبــر عــن عمــق العالقــة الوثيقــة بينهمــا، 
ــة  ــروف املرحل ــة وظ ــا طبيع ــي تمليه ــات الت ــن التحدي ــب ع ــك ال يجي ــر أن ذل غي
فــي املحيــط اإلقليمــي وتداعياتــه، وعليــه فقــد اقترحــت الحركــة تعديــاًل تمــت 
ــذي  ــكل ال ــا بالش ــد منه ــق املقص ــاوف ويحق ــل املخ ــه يزي ــتجابة ملضمون االس

ــة. ــة التوظيــف فــي حــروب بالوكال يحصــن الجيــش مــن احتمالي

التعديالت الواردة على السلطة التنفيذية:

أواًل: مقترحات حركة البناء الوطني في هذا الفصل 

التراجع عن خيار تعيين منصب نائب الرئيس، املادة 49. 	
تعيــن رئيــس الحكومــة مــن أغلبيــة برملانيــة فــي حــال أســفرت االنتخابــات  	

برملانيــة. أغلبيــة  علــى  التشــريعية 
إســناد صالحيــة اقتــراح التعييــن الــذي يتــم فــي مجلس الــوزراء إلى الوزيــر األول  	

أو رئيــس الحكومــة، املــادة 29 الفقــرة 4.
ثانيًا: اإلضافات الجديدة املثمنة في هذا الفصل

تحديــد ممارســة العهــدات الرئاســية بعهدتيــن متتاليتيــن أو منفصلتيــن، واعتبــار  	
ــة، املــادة 88، الفقــرة 2. العهــدة املنقطعــة بســبب االســتقالة عهــدة كامل

تقييــد إرســال وحــدات الجيــش الوطنــي الشــعبي إلــى خــارج الوطــن بموافقــة  	
ــرة 3. ــادة 19 الفق ــان، امل ــي البرمل ــن غرفت ــة م ــاء كل غرف ــي أعض ثلث

اجتمــاع املحكمــة الدســتورية بقــوة القانــون وبــدون أجــل، فــي حالــة اســتحالة  	
ــرة 1. ــادة 49 الفق ــز، امل ــبب العج ــه بس ــة ملهام ــس الجمهوري ــة رئي ممارس

اشــتراط شــروط رئيــس الجمهوريــة فــي منصــب رئيــس مجلــس األمــة، املــادة  	
134 الفقــرة 2. 

تمديــد أجــل االنتخابــات الرئاســية والبرملانيــة في حال اســتحالة إجرائهــا 09 يومًا  	
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ملــرة واحــدة، املــادة 94 الفقــرة 5، واملــادة 151 الفقــرة 2.
تحديد مدة 06 يوم كأقصى أمد للحالة االستثنائية، املادة 89 فقرة 1. 	
إلزامية توجيه خطاب لألمة في الحالة االستثنائية من طرف رئيس الجمهورية،  	

املــادة 89 الفقرة 3.
تقييــد إمكانيــة تمديــد مــدة الحالــة االســتثنائية إال بموافقة البرملــان، املادة 89  	

فقــرة 5.
إلزاميــة عــرض رئيــس الجمهوريــة للقرارات املتخــذة في الحالة االســتثنائية على  	

املحكمــة الدســتورية، املــادة 89 فقــرة 7.
ثالثًا: تحفظات حركة البناء الوطني في هذا الفصل

عــدم وضــوح مفهــوم األغلبيــة الرئاســية الناجمــة عــن االنتخابــات التشــريعية،  	
املــادة 103 الفقــرة 1.

تقليــص التشــريع باألوامــر لرئيــس الجمهوريــة الــذي تــم إدراجــه فــي املســودة  	
ــه فــي مشــروع الدســتور، املــادة 241 الفقــرة 4. ــم التراجــع عن وت

إضافــة صالحيــات جديــدة للرئيــس فــي التعييــن: ســلطات الضبــط، قــرار إجــراء  	
انتخابــات رئاســية مســبقة، تعييــن أعضاء الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابات، 

تعييــن رئيــس املحكمــة الدســتورية، املــواد 19، 29، 186، 201.

التعديالت الواردة على فصل السلطة التشريعية:

أواًل: مقترحات حركة البناء الوطني في هذا الفصل

تقويــة دور املعارضــة فــي البرملــان فــي مراقبــة نشــاط الحكومــة املــادة  	
.4 116الفقــرة 

توســيع مجــال التشــريع إلــى مناقشــة القواعــد العامــة املتعلقــة بالصفقــات  	
العموميــة والطاقــات املتجــددة، املــادة 139، الفقــرة 11، والفقــرة 52.

تقييد تمديد االنتخابات التشــريعية ملرة واحدة فقط مدتها ثالثة أشــهر، املادة  	
151، الفقرة 2.
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ثانيًا: اإلضافات الجديدة املثمنة في هذا الفصل

ضبــط عمليــة التصويــت فــي غرفتــي البرملــان بشــرط حضــور أغلبيــة أعضــاء كل  	
غرفــة، املــادة 118، الفقــرة 3.

تقييد إجراء حالة االستعجال بقانون عضوي، املادة 911، الفقرة 2. 	
تحديــد الحصانــة البرملانيــة باألعمال النيابية املرتبطة بممارســة املهام املنصوص  	

عليهــا، املــادة 129، الفقــرة 1.
إلزاميــة تقديــم الحكومــة املعلومــات والوثائــق الضروريــة التــي يطلبهــا البرملــان  	

ــة، املــادة 155، الفقــرة 1. ــه الرقابي ــد ممارســة مهام عن
ــق  	 ــة ألعضــاء الحكومــة حــول كل مســألة تتعل ــان البرملاني ــة اســتماع اللج إمكاني

باملصلحــة العامــة، املــادة 157، الفقــرة 1.
حــق البرملــان فــي اســتجواب الحكومــة فــي أي مســألة ذات أهميــة وطنيــة، وكــذا  	

عــن حــال تطبيــق القوانيــن، املــادة 160، الفقــرة 1.
تقييد العهد البرملانية بعهدتين فقط، املادة 221، الفقرة 6. 	

ثالثًا: تحفظات حركة البناء الوطني في هذا الفصل

إلــزام الحكومــة بإرفــاق مشــاريع القوانين بمشــاريع النصوص التطبيقيــة لها الذي  	
ورد فــي املســودة وتــم التخلــي عنــه فــي املشــروع، املــادة 144، الفقــرة 3.

تجريــد النائــب مــن عهدتــه البرملانيــة عــن طريــق املحكمــة الدســتورية، وهــو تدخــل  	
يطعــن فــي مبــدأ اســتقاللية الســلطات، املــادة 130، الفقــرة 2. 

التعديالت الواردة على فصل السلطة القضائية:

أواًل: مقترحات حركة البناء الوطني في هذا الفصل

تكريس مبدأ تعزيز استقالل القضاء من خالل: 

اســتبدال عنــوان الفصــل مــن العدالة إلى الســلطة القضائية فتم تســميته بالقضاء  	
)العناوين(.

إلغاء عبارة أن رئيس الجمهورية يضمن استقاللية القضاء وتم تعويضها "باملجلس  	
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األعلــى للقضاء"، املــادة 163، الفقرة 1.
عــدم نقــل قاضــي الحكــم إال بقــرار املجلــس األعلــى للقضــاء، املــادة 172، الفقرة  	

1 و2.
ثانيًا: اإلضافات الجديدة املثمنة في هذا الفصل

دسترة تشكيل املجلس األعلى للقضاء، املادة 180. 	
تكريس انتخاب أعضاء املجلس األعلى للقضاء من النضراء، املادة 180. 	
إســناد مهمــة ضمــان اســتقاللية القضــاء للمجلــس األعلــى للقضــاء، املــادة 180،  	

ــرة 1. فق
ــر العــدل وكل أعضــاء الجهــاز التنفيــذي فــي املجلــس األعلــى  	 إلغــاء عضويــة وزي

للقضــاء، املــادة 180.
تكريس استقالل القاضي من خالل التكفل بمساره املهني، املادة 172. 	
تكليــف رئيــس الجمهوريــة الرئيــس األول للمحكمــة العليــا رئاســة املجلــس األعلى  	

للقضــاء، املــادة 180، الفقــرة 3.
إضافــة املمثليــن عــن النقابــة الوطنيــة للقضــاة فــي تشــكيلة املجلــس األعلــى  	

للقضــاء، املــادة 180.
ثالثًا: تحفظات حركة البناء الوطني في هذا الفصل

تحفظــت حركــة البنــاء الوطنــي علــى عدم انتخــاب رئيس املجلس األعلــى للقضاء،  	
املــادة 180.

ــة،  	 ــا للدول ــاء الوطنــي علــى املــادة املتعلقــة باملحكمــة العلي تحفــظ حركــة البن
املــادة 183.

إن القاعــدة القانونيــة التــي تقضــي بأنــه حيــث تكــون الســلطة تكــون املســؤولية  	
أقرهــا ّدســتور 1996، هــذه املــاّدة منــذ أكثــر مــن 20 ســنة دون أن تحظــى بالتطبيــق 
ــا  ــكيلها وتنظيمه ــن تش ــتورية م ــة الدس ــذه الهيئ ــق به ــا يتعل ــة كل م ــبب إحال بس
وطــرق ســيرها إلــى قانــون عضــوي تماطلــت الســلطة فــي إصــداره. كمــا أن املــادة 
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اقتصــرت علــى فعــل واحــد يرتكبــه الرئيــس وهــو الخيانــة العظمــى، ومــع أن الرئيــس 
يمثــل أعلــى هــرم الســلطة التنفيذيــة فإنــه ليــس منــزه عــن الخطــأ فــي حــق الغيــر أو 

تجــاوز الّدســتور. لــذا اقترحــت الحركــة  التعديــل اآلتــي: 
ــة عــن انتهــاك  "تؤّســس محكمــة عليــا للّدولــة، تختــّص بمحاكمــة رئيــس الجمهورّي
الّدســتور أو جريمــة الخيانــة العظمــي، أو أي جنايــة أخــرى، وكــذا رئيــس الحكومــة 

عــن الجنايــات والجنــح، التــي يرتكبهــا. 

ــب موقــع مــن  ــى طل ــاء عل ــا ذكــر أعــاله بن ــة فيم ــس الجمهوري يكــون اّتهــام رئي
أغلبيــة أعضــاء املجلــس الّشــعبي الوطنــّي، ويصــدر قــرار االتهــام بأغلبيــة ثلثــي 

أعضــاء املجلــس. 

ــث  ــب مــن ثل ــس الحكومــة أمــام املحكمــة بطل ــة ضــد رئي ــوى الجنائي تحــرك الدع
ــه. ــي علي ــرف املجن ــن ط ــّي، أو م ــعبي الوطن ــس الّش ــاء املجل أعض

يحــدد قانــون عضــوّي تشــكيلة املحكمــة العليــا للّدولــة وتنظيمهــا وســيرها 
وكذلــك اإلجــراءات املطبقــة". والــذي لــم يحــظ بالقبــول فــي مشــروع التعديــل 

الدســتوري.

إدراج جرم انتهاك الدستور أو ارتكاب جنايات التي قد يقع فيهما رئيس الجمهورية  	
ضمــن مــا تختــص به املحكمــة العليا للدولــة املادة 183.

التعديالت الواردة على فصل املحكمة الدستورية:

أواًل: مقترحات حركة البناء الوطني في هذا الفصل

دســترة أداء أعضــاء املحكمــة الدســتورية لليميــن الدســتورية قبــل مباشــرة مهامهــم 
أمــام رئيــس املحكمــة العليــا، املــادة 186، الفقــرة 5.
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ثانيًا: اإلضافات الجديدة املثمنة في هذا الفصل

تثمين استبدال املجلس الدستوري باملحكمة الدستورية، املادة 185. 	
انتخاب ثلثي أعضاء املحكمة الدستورية، املادة 186. 	
اعتبار املحكمة الدستورية محكمة قانون وقضاء.  	

ثالثًا: تحفظات حركة البناء الوطني في هذا الفصل

عدم ضبط املحكمة الدستورية وكيفية انتخاب أعضائها بقانون عضوي. 	
توســيع صالحيــات املحكمة الدســتورية لنــزع الحصانة عن النائب وهــو مناف ملبدأ  	

اســتقاللية الســلطات، املــادة 130، الفقرة 2.
تعييــن رئيــس املحكمة الدســتورية من طرف رئيس الجمهوريــة بدل انتخابه، املادة  	

.186
التعديالت الواردة على فصل السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات:

بالرغــم مــن أن دســترة الســلطة الوطنيــة املســتقلة لالنتخابــات مؤشــر علــى إضفــاء 
الشــفافية أكثــر علــى االنتخابــات وهــو مــا كرســه القانــون العضــوي املتعلــق بإنشــائها، 
فقــد تراجــع مشــروع التعديــل الدســتوري عــن ذلــك باعتمــاد مبــدأ التعييــن لــكل أعضــاء 
اللجنــة مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة مخالفــًا ذلــك للقانــون العضوي وملســودة الدســتور 

وهــو أمــر مثبــط لــدى الطبقــة السياســية، املــادة .

التعديــالت الــواردة علــى فصــل الســلطة العليــا للشــفافية والوقايــة مــن الفســاد 
ومكافحته:

تثمين حركة البناء الوطني لتأسيس هذه السلطة.  	
 تثمن كل ما جاء بخصوص مهامها، املادة 204 واملادة 205.  	
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الخالصة

وقبــل أن نطــوي الــكالم عــن هــذه الورقــة، وحتــى قبــل أن نقــدم خالصتهــا البحثيــة 
فــي عناويــن مختصــرة، نــرى مــن الضــروري اإلشــارة إلــى أن الدســتور فــي أي دولــة مــن 
الــدول إنمــا هــو املــرآة العاكســة لوعــي الشــعب فيهــا، املعبــرة عــن هويتــه وتطلعاتــه، 
ولكــن وجــود الــدول واســتقرارها يكــون دائمــا شــرطًا أساســيًا ومقدمــة الزمــة لوجــود 

الدســاتير فيهــا، ألن وجــود الــدول أقــدم مــن وجــود دســاتيرها هــذا مــن ناحيــة.

ومــن ناحيــة أخــرى التاريخيــة إن الدســاتير كانــت دائمــًا نتيجــة طبيعيــة لظاهــرة 
التدافــع السياســي واملجتمعــي بيــن مقومــات الســلطة ومقومــات الحريــة، بحيــث 
ســاد فــي املرحلــة األولــى النظــام املطلــق الــذي كان يمتلــك الســلطة والســيادة معــًا، 
وكان يضــع الدســاتير ويهبهــا فــي شــكل منحــة للشــعوب، ثــم جــاءت مرحلــة ثانيــة حيــن 
ظهــرت النظريــات الفلســفية واالجتماعيــة املناهضــة للحكــم املطلــق فبــدأت الشــعوب 
تتحــرك للمطالبــة بمشــاركة الحــكام فــي وضــع دســاتير دولهــا، فصــدرت حينئــذ الدســاتير 
فــي شــكل عقــود ومواثيــق بيــن الحــكام واملحكوميــن، ثــم جــاءت مرحلــة ثالثــة بعــد 
أن انتشــرت مبــادئ الديمقراطيــة التــي تعتبــر أن الشــعوب هــي وحدهــا مصــدر الســيادة 
والســلطة، فظهــرت عنئــذ الدســاتير التــي تضعهــا الشــعوب عــن  طريــق االســتفتاء  

الشــعبي.

ومــن املؤســف القــول إن حالــة الدســاتير فــي بيئتنــا العربيــة كلهــا ال تــزال تعيــش 
تلــك املرحــل األولــى، ألن وعــي الشــعوب بحقوقهــا وحرياتهــا مــا يــزال فــي بداياتــه.

وعليه يمكننا أن نتخلص من هذه الدراسة إلى الخالصات اآلتية: 	
إن مشــروع التعديــل الدســتوري املــدروس فــي هــذه الورقــة يعكــس بعضــًا مــن  	

تطلعــات شــعبنا الجزائــري نحــو التحــول الديمقراطــي، ولكنــه ال يســتجيب لــكل 
ــدأ الظفــر  التطلعــات ممــا ســيبقي مســار النضــال لتحســينه مســتمرًا فــي ظــل مب



41

ــاتير. ــاء الدس ــي بن ــة ف ــب والتراكمي باملكاس
كمــا أن هــذه الوثيقــة الدســتورية املعــروض لالســتفتاء، قــد فصلــت ألول مرة في  	

تاريــخ وضــع الدســاتير الجزائريــة فــي مرجعيــة الدولة الجزائريــة باعتبار بيــان أول نوفمبر 
بيانــًا مؤسســًا للدولــة.

كمــا  أن هــذه التعديــل قــد عمــق االنتمــاء الحضــاري لألمــة الجزائريــة مــن خــالل عدد  	
معتبــر مــن النصــوص، وحســم فــي بعــض قضايــا الهويــة وأبعدهــا عــن االســتغالل 

والتوظيــف السياســي.
كمــا  أنــه كــرس مجموعــة معتبــرة مــن الحقــوق والحريــات، فــي املجــاالت كثيــرة،  	

ســتضفي مزيــدًا مــن تعزيــز فــرص التحــرر واإلبــداع.
ورغــم كل مــا تقــدم أعــاله يبقــى التحفــظ ســائغًا من مضاميــن بعض املــواد التي  	

ــر  ــغ التــي يمكــن أن تفســر بشــكل قــد يؤث ــل، ومــن بعــض الصي ــى التعدي ــاج إل تحت
علــى النظــام العــام ويهــدد النســيج املجتمعــي ال قــدر اهلل.  



 حــــركة البنــــاء الوطنـــي


