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مقدمة

يف الوقت الذي انتخب الشــیلیون لتوھم وبأعداد كبیرة یوم 25 أكتوبر 2020 بـ78،28 % يف اســتفتاء لصالح إلغاء دســتور1980 

للجرنال بینوشــیه وب  79 % لصالح انتخاب مجلس تأســیيس، كان الجزائریون مدعوون للتصویت یوم الفاتح من نوفمرب عىل 

مراجعة أخرى لدســتور الكولونیل بومدین العائد لتاریخ 22 نوفمرب 1976. ظھر بعدھا أن نتائج ھذا االســتفتاء، الذي ُن ِّظم يف 

فرتة جائحة كورونا ويف ســیاق قمعي، ھي األضعف يف تاریخ الجزائر املســتقلة : نســبة مشــاركة بلغت 23،84 % مقابل 66،80 % 

من األصوات لصالح »نعم«1. تٔوكد ھذه النتائج إنكار الشــعب الجزائري للســلطة الحاكمة والذي ظھر قبل ذلك یوم 12 دیســمرب 

2019 من خالل نســبة املشــاركة الرســمیة األضعف يف انتخابات رئاســیة، أي 39،88 %. صدرت مراجعة الدستور رسمیا یوم 30 

دیســمرب 2020 2، بعد شــھرین غاب فیھام الرئیس تبون للعالج يف مستشــفى أملاين.

بدأ الحراك ومســیراته يف فیفري 2019 ضد رغبة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة يف البقاء يف الحكم. لكن إن كان الدســتور یعلن 

رســمیا أن »الســیادة الوطنیة ملك للشــعب وحده« )املادة 7، الفقرة 2(، مل تكن ھناك أیة وســیلة ســحب تسمح بعزله وال سلطة 

مضادة دســتوریة بوســعھا إطالق إجراء عزل ضده، ما یجعل الرئیس حاكام مادیا بأتم معنى الكلمة. يف النھایة، تدخل الحاكم 

الحقیقي، أي الجیش، وســمح ذلك بدفع الرئیس بوتفلیقة نحو االســتقالة یوم 2 أفریل 2019، بعد ســاعات من من مناداة الجرنال 

أحمــد قایــد صالح بالتطبیق الفوري للامدة 102 3 .

أقرت ھذه املادة فرتة 90 یوم إلجراء انتخابات رئاســیة جدیدة، مع تكلیف رئیس مجلس األمة بالرئاســة املؤقتة، أي عبد القادر 

بن صالح املقرب من الرئیس املخلوع، مع اإلبقاء عىل الحكومة املعینة من طرف الرئیس الســابق. ويف أفریل، حافظ الحراك عىل 

تعبئتــه ضــد تطبیق املادة 102 برفضه لالنتخابات الرئاســیة التي كانــت تعني انتخاب رئیس بنفس الصالحیات املفرطة التي تحىل 

بھا عبد العزیز بوتفلیقة، بنفس مخاطر االنســداد، ســلطات مســتمدة مع بعض االختالفات الطفیفة من دســتور العقید بومدین 

لـ22 نوفمرب 1976 والتي دعمھا دســتور الجرنال زروال يف 7 دیســمرب 1996.

يف مواجھة إرادة قائد أركان الجیش والحاكم الفعيل للبالد ورفضا التباع الدســتور املعمول به، ظھر شــعار »دولة مدنیة مايش 

عســكریة«. وأمام اســتحالة تنظیم انتخابات رئاســیة يف األجال الدســتوریة )90(یوما، حّذر الجرنال أحمد قاید صالح یوم 18 جوان 

من أي قطیعة مع الدســتور املعمول بھ، ملوحا بفزاعة »الفراغ الدســتوري«4. ورفض بذلك أي حل عىل الطریقة التونســیة، 

أي حل الربملان واملجلس الدســتوري املشــكلین تحت إمرة الرئیس الســابق، باإلضافة إىل حزب جبھة التحریر الوطني والتجمع 

الوطني الدیمقراطي اللذین اســتھجنھام الشــارع وســن »دســتور صغیر« انتقايل ینظم السلطات العمومیة وعملیة انتخاب مجلس 

تأســیيس، رغم أن ھذا األخیر كان مطلبا تاریخیا للحركة الوطنیة الجزائریة5. اســتغل قائد األركان تراجع أعداد املتظاھرین يف 

شــھر رمضان وأطلق يف 19 جوان سیاســة »فرق تســد« مبھاجمة حاميل الرایة األمازیغیة6. اتخذ بعدھا القمع القضايئ للحراك 

ذرائع املســاس بالوحدة الوطنیة، املســاس بالروح املعنویة للجیش إضافة إىل املســاس باملصلحة الوطنیة.

متكنت إثرھا الســلطات من تنظیم رئاســیات 12 دیســمرب 2019 وجعلت من عبد املجید تبون، وزیر بوتفلیقة ووزیره األول 

الســابق، رئیســا جدیدا للجمھوریة. تعھد ھذا األخیر خالل حملته االنتخابیة مبراجعة الدســتور، مبادرة یحتكرھا الرئیس منذ 

1976. ويف ســبیل ذلك شــكل لجنة خرباء عرب املرســوم رقم 03-20 لـ11 جانفي 2020 7، تتكون من 18 متخصصین يف القانون 

اختارھم ھو ویرأســھم أحمد لعرابة، من أجل تطبیق دفرت رشوطه )املادة األوىل(. رغم أن املرســوم نص عىل أن اللجنة ملزمة بـ 

1. اإلعالن رقم 1/إ.م د/20 بتاریخ 12 نوفمیر 2020 املتضمن للنتائج النھائیة الســتفتاء 1 نوفمرب 2020 حول مرشوع تعدیل الدســتور، الجریدة الرســمیة رقم 72 لـ3 دیســمرب 2020، 

الصفحة 4-5.

2. املرســوم الرئايس رقم 442-20 املؤرخ يف 30 دیســمرب 2020 املتعلق بإصدار التعدیل الدســتوري املصادق علیھ يف اســتفتاء أول نوفمرب 2020 يف الجریدة الرســمیة للجمھوریة 

الجزائریة الدیمقراطیة الشــعبیة، الجریدة الرســمیة رقم 82 لـ30 دیسمرب 2020، الصفحة 2-49.

3. »قاید صالح یدعو إىل التطبیق »الفوري« للمواد 7، 8 و102 للدســتور« ، وكالة األنباء الجزائریة، 2 أفریل 2019.

4. »قاید صالح یحذر من األھداف »املبھمة« للذین یریدون تجمید الدســتور«، وأج، 18 جوان 2019.

5. جاك ســیمون، »املجلس التأســیيس يف الحركة الوطنیة الجزائریة«، باریس، الھارماتان، 2012، صفحة 208. 

6. “قایــد صالــح یحــذر من الذین یرفعون أعالما أخرى غیر الرایة الوطنیة«، وأج، 19 جوان 2019.

7. املرســوم الرئايس رقم 03-20 املؤرخ يف 11 جانفي 2020 املتضمن اســتحداث لجنة خرباء مكلفة بصیاغة اقرتاحات لتعدیل الدســتور، الجریدة

الرســمیة رقم 2 لـ15 جانفي 2020، الصفحة 7.



3

»صیاغة كل االقرتاحات التي تعتربھا مفیدة« )املادة 2 الفقرة 1(، إال أن تحفظھا برز برسعة، ونددت عىل ســبیل املثال إحدى 

أعضائھا، فتســة أوقرقوز 8، باســتحالة التطرق ملوضوع حساس كالجیش9 .

اقرتحــت اللجنــة مــرشوع تعدیــل وزع يف 7 ماي 2020 بعد أن أّ خرت جائحة كوفید19 عملھا. نتج عن ذلك 5018 اقرتاحا، 

جاء معظمھا من مٔوسســات الدولة وأحزاب مجھریة وجمعیات وشــخصیات ال یعرفھا الرأي العام. أما املجتمع املدين وأحزاب 

املعارضــة فقــد قاطعــوا يف أغلبھم ھذه العملیة التأسیســیة الفوقیة. أدت االقرتاحات املقدمة للجنة اىٕل إصدار مرشوع تعدیل 

جدید يف 5 ســبتمرب 2020. صادق مجلس الوزراء عىل املرشوع يف 6 ســبتمرب ثم صادق علیه باإلجامع املجلس الشــعبي الوطني يف 

10 ســبتمرب ومجلس األمة يف 12 ســبتمرب، أي عرب غرفتین یشــكلھا نواب »انتخبوا« أو عینوا تحت حكم بوتفلیقة. اقرتح مرشوع 

التعدیل بعد ذلك لالســتفتاء يف الفاتح من نوفمرب التايل، ذكرى اندالع حرب التحریر الوطني10 .

یرى مونتســكیو أن »كل رجل یملك الســلطة یمیل إىل التعســف يف اســتعاملھا ویتامدى حتى یصطدم بحدود«.من الواضح أن 

ھذه الحدود غابت يف 2019، مبا أنھ مل یكن ھناك أیة وســیلة دســتوریة من شــأنھا إیقاف غطرســة الرئیس بوتفلیقة 11 بناء عىل 

ھــذا، ھــل مكن ھذا التعدیل الدســتوري الذي أطلقھ رئیس یعاين مــن نقص رشعیة دیمقراطیة ویتمتع بصالحیات مفرطة من 

إرساء حدود له؟

بوصف الجیش كحامي للمصالح الحیویة واالســرتاتیجیة للبالد، دســرتة تعدیل الـ30 دیســمرب 2020 بقوة القانون الدور الســیايس 

الذي كان یامرســھ الجیش فعلیا حتى ھذا التاریخ، كونھ الســلطة املضادة الوحیدة والحقیقیة لرئیس الجمھوریة الذي احتفظ 

 مبجمل الســلطات املفرطة املوروثة من دســاتیر فرتة 1976 - 1996.

دسترة الدور السیايس للجیش كحامي للمصالح الحیویة و 
االستراتیجیة للبالد

وردت دســرتة الدور الســیايس للجیش يف مرشوع تعدیل الدســتور بتاریخ ســبتمرب 2020 وجاءت وحلت محل منصب نائب الرئیس 

غیر املنتخب الذي أىت به املرشوع التمھیدي لـــامي 2020.

التخيل عن فكرة منصب نائب الرئیس، الوصیف الذي یعین الرئیس

متثل أھم إصالح جاء به املرشوع التمھیدي لتعدیل الدستور لـــامي 2020 يف إدخال منصب غیر إلزامي لنائب رئیس الجمھوریة. 

نصت الدســاتیر بین 1976 و1989 عىل ھذا املنصب، لكنه كان رمزیا وكان شــاغلھ یعترب »وصیفا« 12 للرئیس دون أیة صالحیات 

تخصه.

لكــن األمــر الجدیــد واألھــم يف ماي 2020 ھو أن منصب نائــب الرئیس صار یفتح الباب أمام تويل منصب الرئیس يف حالة وفاة 

أو اســتقالة ھــذا األخیــر. لكن وخالف نظیره األمریيك، مل یكن نائب الرئیــس الجزائري لیكون منتخبا بل معینا من طرف الرئیس 

إن شــاء ذلك، مثلام جاء يف دســتور 1976. یظھر ھذا التعیین غیر اإللزامي عىل أنه تســلطي بشــكل ملفت، مبا أنه یســمح بوضع 

شــخص غیر منتخب عىل رأس البالد ملدة قد تصل إىل ســنوات إلنھاء عھدة الرئیس املســتقیل أو املتوىف. بذلك كانت ھذه اإلضافة 

ستســمح بااللتفاف عىل تحدید العھدات الرئاســیة باثنتین والتي أعادھا تعدیل الدســتور لـ6 مارس 2016 والتي شــدد علیھا 

التعدیل الجدید )املادة 88 الفقرة 2(، وذلك بالســامح للرئیس الحايل بوضع وصیفه عىل رأس الدولة.

8. إیامن أمقران، م. مھني، »الدكتورة أوقرقوز تبدي تحفظات جدیة حول النســخة املقدمة لتبون. تعدیل الدســتور: اســتقالة يف لجنة الخرباء (وثیقة)»، لیربيت، 14 افریل 2020.

9. الطاھر حويش: »فتســة أوقرقوز، عضوة ســابقة يف لجنة تعدیل الدســتور: »املرشوع ال یحتوي عىل عالمات حقیقیة للتغییر««، لیربيت، 10 جوان 2020.

10. املرســوم الرئايس رقم 251-20 املؤرخ يف 15 ســبتمرب 2020 املتضمن اســتدعاء الھیئة الناخبة لالســتفتاء حول تعدیل الدســتور، الجریدة الرســمیة رقم 54 لـ16 سبتمرب 2020، 

الصفحة 3-48.

11. ماسنســن رشيب، »اآللیات الدســتوریة للســلطویة الجزائریة يف مواجھة الحراك«، حركات، رقم 102، 2020، الصفحة 166-176.

12. خلفة معمري، »تأمالت حول الدســتور الجزائري«، الجزائر العاصمة، دیوان املطبوعات الجامعیة، 1983 ]1979][، الصفحة 94.



4

كان منصب نائب الرئیس سیســمح أیضا بتفادي تطبیق جدید للامدة 102، إذ ورغم مرور فرتة الرئاســة املؤقتة للدولة من 45 

إىل 90 یوما يف تعدیل 2016 فإن األمر مل یكفي يف 2019 للســامح بإجراء انتخابات نظرا لحجم االحتجاجات، ما أدى إىل تدخل 

املجلس الدســتوري بقراره رقم 20/ق.م.د/19 املؤرخ يف الفاتح من جوان 2019 13، من أجل اإلبقاء عىل رئیس الدولة املؤقت يف 

منصبه بعد انقضاء مھلة التســعین یوما، وذلك باســم »روح« الدستور.

انتقــدت وزارة الدفــاع يف النھایــة ھذا الحل وذلــك بالقول أن نائب الرئیس »قد یتوىل مصیر البالد ملدة ما« دون أن یتحىل 

»برشعیة الصندوق« )اقرتاح رقم 2865(. مل یرتك التخيل عن ھذا املنصب يف مرشوع سبتمرب 2020 من املرشوع التمھیدي لـــامي 

2020 ســوى إمكانیة تجدید فرتة رئاســة الدولة املؤقتة بـ90 یوم يف حالة اســتحالة تنظیم انتخابات يف األجل املحدد ســلفا، وذلك 

بعد مشــاورة املحكمة الدســتوریة )املادة 94 الفقرة 5(، ما یرفع ھذه املدة إىل 180 یوما.

تكریس الجیش كحامي جدید للدستور

شــكل إدخال فقرة جدیدة تخص الجیش أكرب مســتجدات مرشوع تعدیل الدســتور املؤرخ يف ســبتمرب 2020. نص املرشوع عىل أن 

» یتوىل الجیش الوطني الشــعبي الدفاع عن املصالح الحیویة واالســرتاتیجیة للبالد طبقا ألحكام الدســتور« )املادة 30 الفقرة 4(. 

تظھــر قامئــة اقرتاحــات التعدیالت املقدمة للجنة الخرباء أن ھذه الصیاغة ألھمتھا وزارة الدفاع الوطني بالشــكل التايل : »یدافع 

الجیش الوطني الشــعبي عن املصالح الحیویة واالســرتاتیجیة للبالد يف جمیع الظروف. یحدد القانون ظروف وأشــكال تطبیق ھذه 

الفقرة« )اقرتاح رقم 1317(. یشــكل ھذا ثورة قانونیة حقیقیة تســمح بالتكریس القانوين للدور الســیايس الذي كان یلعبه الجیش 

منذ 1962 بحكم الواقع. إذ مل یكرس أي دســتور جزائري قبل ھذا وبشــكل رصیح الدور الســیايس للجیش، رغم دوره كحام للثورة 

االشــرتاكیة بین 1976 و 1989. كان الجیش إىل ھذه اللحظة یشــكل ســندا لنظام دســتوري جد رئايس موروث من دستور 1976، ُك 

ِتب للعقید بومدین الذي كان حینھا القائد الفعيل للجیش والرئیس الرســمي للدولة.

أما اآلن فصاعدا فإن الجیش أصبح حامیا للدســتور. یشــوب املبادئ املنصوص علیھا يف الفقرة الجدیدة نقص كبیر يف الوضوح 

والدقة، وھي مرتوكة لذاتیة الجیش ما یســمح له بالتدخل عندما تكون »املصالح الحیویة واالســرتاتیجیة للبالد« مھددة، حســب 

قراءته لھذه »املصالح« ولـ »أحكام الدســتور«. إذ یمكن للجیش أن یقول كلمته، متجاوزا بل وحتى مجابھا ملمثيل الشــعب 

وللعدالة، وذلك لحســم خالف مؤسســايت أو للتدخل يف السیاســة الخارجیة أو يف الشــؤون االقتصادیة واالجتامعیة. ومن الواضح أن 

الدســتور ینص عىل أن الرئیس ھو القائد األعىل للقوات املســلحة )املادة 97 الفقرة 1، 1(، لكن إن تجاوز ھو أو الربملان يف نظر 

الجیش »أحكاما دســتوریة« أخرى یراھا ھذا األخیر حیویة أو اســرتاتیجیة، بإمكان الفقرة 4 من املادة 30 أن تســمح له بتجاوز 

ھیئات منتخبة أو حتى باالنقالب علیھا بواســطة بیانات دســتوریة.

تســمح ھذه اآللیة الجدیدة فوق كل يشء بالتثبیت بأثر رجعي للتدخل غیر الدســتوري للجیش يف الحیاة السیاســیة الجزائریة يف 

2019. إذ ومنذ التخيل عن االشــرتاكیة يف 1989، فقد الجیش دوره الســیايس يف القانون األســايس الجزائري 14، كام رفضت اقرتاحات 

لجان الخرباء يف 1993 و1996 بجعلھ حامیا للدســتور من طرف الســلطات يف ذلك الوقت 15 وھذا بعد تعطیل املســار االنتخايب 

يف 1992. لكن ومن خالل بیانھا الصادر يف 30 مارس 2019 فقد ربطت وزارة الدفاع الوطني الســیادة الوطنیة التي یُّخول 

للجیش الدفاع عنھا من خالل املادة 28 الفقرة 2، بالســیادة الوطنیة التي یملكھا الشــعب وحده حســب املادة 7 الفقرة 2 وذلك 

لتربیر تدخلھا يف الحیاة السیاســیة الجزائریة 16. كان ھذا التأویل تعســفیا بالتأكید إذ أن املادة 28 مســتوحاة من املیثاق الوطني 

الصادر يف 1976 والذي ذكر ســیادة البالد 17. وكان یجب فھم الدفاع عن الســیادة الوطنیة عىل أنھ مرادف للدفاع عن الحدود، 

أمر یٔوكده معلق عىل دســتور 1796، خلفة معمري، والذي صنف يف نھایات الســبعینات ھذا الدفاع عن الســیادة الوطنیة ضمن 

»املھام الكالســیكیة لكل جیش 18 .«

13. قرار رقم 18/إ. م د/19 املؤرخ يف 1 جوان 2019 املتضمن رفض ترشــح النتخاب رئیس الجمھوریة، الجریدة الرســمیة رقم 38 لـ12 جوان 2019، الصفحة 9.

14. مریم آیت عودیة، »التجربة الدیمقراطیة يف الجزائر (1992-1988). التدریب الســیايس وتغییر النظام«، باریس، مطابع ســیونس بو، 2015، الصفحة 111-114.

15. محمد بوســوماح، »العملیة التأسیســیة لســنة 1996«، دیوان املطبوعات الجامعیة، الجزائر العاصمة، 2012، الصفحة 104.

16. “البیــان الكامــل لوزارة الدفاع الوطني«، وأج، 30 مارس 2019.

17. أمر رقم 57-76 املؤرخ يف 5 جویلیة 1976 املتضمن لنرش املیثاق الوطني، الجریدة الرســمیة رقم 61 لـ30 جویلیة 1976، الصفحة 742.

18. خلفة معمري، »تأمالت يف الدســتور الجزائري«، مرجع ســبق ذكره، الصفحة 62.
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أصبح إذن الجیش الجزائري اآلن حامیا جدیدا للدســتور حســب منوذج أمریكا الالتینیة 19، باإلضافة إىل رئیس الجمھوریة 

)املادة 84 الفقرة 2( يف منوذج شــمیت، واملحكمة الدســتوریة )املادة 185( يف النموذج الكیلنیزي. لكن ھذا التوجه یخالف أحد 

مطالب الحراك الرئیســیة، أي »دولة مدنیة مايش عســكریة«. كام تخالف الفقرة الرابعة من املادة 30 الجدیدة املیثاق األفریقي 

للدیمقراطیة واالنتخابات والحوكمة لعام 2007 والتي صادقت علیھا الجزائر يف 27 ســبتمرب 2016 20، مبا أن ھذه الوثیقة تشــرتط 

أن »تدعم الدول األطراف وتؤســس لتحكم الســلطة املدنیة الدســتوریة يف القوات املســلحة والقوات األمنیة من أجل تدعیم 

الدیمقراطیة والنظام الدســتوري« )املادة 14 النقطة 1(.

یســمح التعدیل الدســتوري لـ2020 من جھة أخرى للجیش بالتدخل يف الخارج من أجل »املشــاركة يف حفظ الســالم )...( يف إطار 

احــرتام مبــادئ وأھــداف األمم املتحدة واالتحــاد األفریقي ورابطة الدول العربیة« )املادة 31 الفقرة 3(، وذلك بقرار من رئیس 

الجمھوریــة بعــد قبــول كل غرفــة من الربملان بأغلبیــة الثلثین )املادة 91 الفقرة 1 و2(. یتمیز ھذا التغییر الذي أىت بھ املرشوع 

التمھیدي لـــامي 2020 بجلب رشعیة دولیة للنظام الجزائري وذلك بالســامح بالتخفیف عىل بعض القوى الخارجیة من العبئ 

املايل والبرشي للتدخالت العســكریة يف املغرب الكبیر ومنطقة الســاحل 21 .

اإلبقاء عىل صالحیات رئیس الجمھوریة المفرطة والموروثة من 
دساتیر 1976 و1996

ال یغیر التفریق الجدید بین رئیس الحكومة والوزیر األول شــیئا من النظام جد رئايس الدســتوري املوروث من دســاتیر 1976 

و1996 والذي ال یعِ ّدله ســوى دســرتة الدور السیايس للجیش.

التفریق الوھمي بین رئیس الحكومة والوزیر األول

اقرتح املرشوع التمھیدي لتعدیل الدستور لـــامي 2020 العودة اىٕل منصب رئیس الحكومة بدل منصب الوزیر األول، يف حین 

فرق مرشوع التعدیل لـــسبتمرب 2020 بین وزیر أول یعین يف حالة وجود »أغلبیة رئاســیة« يف املجلس الشــعبي الوطني وبین 

رئیس حكومة یعین يف حالة وجود »أغلبیة برملانیة« يف الغرفة الســفىل، أي أغلبیة تعایش مختلفة عن نظیرتھا املســاندة لرئیس 

الجمھوریة. یكمن التغییر إذن يف تراجع جزيئ عن تعدیل 15 نوفمرب 2008 الدســتوري والذي أنزل »رئیس« الحكومة ملنزلة أول 

النظراء.

مل یخول دســتور 1976 يف البدایة أیة صالحیة للوزیر األول 22. بعد أیام أكتوبر 1988، مل یتم إدخال منصب رئیس الحكومة 

یتمتع ببعض الســلطات إال مبناســبة املراجعة الدســتوریة يف 5 نوفمرب التايل، وعىل رأســھا املبادرة الترشیعیة. كام صار أیضا مسؤوال 

أمام الربملان. كان قاصدي مرباح، القائد الســابق لألمن العســكري، أول من شــغل ھذا املنصب. لكنه وبینام كان عىل خالف مع 

الرئیس بن جدید إال أنه تشــبث برشعیة الربملان الذي صادق عىل برنامجه23. وأجرب مع ذلك عىل االنســحاب يف ســبتمرب 1989. 

أبقت يف الحقیقة مراجعة الدســتور لـ1988 ودســتور 1988 عىل صالحیة تنحیته دون رشوط لصالح رئیس الجمھوریة، يف 

إزدواجیة غیر متســاویة يف صالح رئیس الدولة الذي بقي إذن فعلیا عىل رأس الســلطة التنفیذیة.

19. ھاورد ج. ویاردا، ھیالري كولینز، »انقالبات دســتوریة؟ التدخالت العســكریة يف أمریكا الالتینیة«، CSIS، جوان 2011، الصفحة 11.

20. املرســوم الرئايس رقم 255-16 املؤرخ يف 27 ســبتمرب 2016 املتضمن للتصدیق عىل املیثاق األفریقي حول الدیمقراطیة واالنتخابات والحكم، املعتمد من طرف رؤســاء دول 

وحكومات االتحاد األفریقي بأدیس أبابا (أثیوبیا) يف 30 ینایر 2007، الجریدة الرســمیة رقم 59 لـ9 أكتوبر 2016، الصفحة 4-12.

21. حول ھذا املوضوع، العودة للحوار الذي عرب فیھ الرئیس الفرنيس إیامنویل ماكرون عن مســاندتھ لنظیره الجزائري، واصفا إیاه بـ«الشــجاع« ومؤكدا أنھ ســیفعل كل ما بوســعھ 

ملســاعدتھ: بنجامین روجي ومروان بن یاحمد، »حرصي: إیامنویل ماكرون: بین فرنســا وأفریقیا، یجب أن تكون قصة حب«، جون أفریك، 20 نوفمرب 2020. وھذا قبل أیام من قرار 

بشــبھ إجامع للربملان األورويب یدین فیھ انتھاكات حقوق االنســان يف الجزائر: »قرار الربملان األورويب لـ26 نوفمرب 2020 حول تدھور حالة حقوق اإلنســان يف الجزائر، وبشــكل خاص 

 .)RSP 2020/2880( »حالــة الصحفي خالد درارين

22. خلفــة معمــري، »الوزیــر األول يف الجزائر«، الجزائر العاصمة، الرشكة الوطنیــة الجزائریة للكتاب، دیوان املطبوعات الجامعیة، 1984، الصفحة 159.

 23. مریم آیت عودیة، مرجع ســبق ذكره، الصفحة 139-140.
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أمــا فیــام یخــص رشوط التعیین فقد أرغم رئیس الجمھوریة عــىل تعیین رئیس حكومة من األغلبیة الربملانیة )املادة 110، الفقرة 

1(، بینام یبقى الرئیس حرا يف تعیین الوزیر األول الذي یختاره يف حالة أغلبیة رئاســیة )املادة 105(. وحتى يف حالة أغلبیة 

برملانیة إذن، فإن الرئیس یبقى حرا يف اختیار املرتشــح الذي یریده بین األحزاب املختلفة التي تشــكل ھذه األغلبیة، يف حالة 

تحالف، ویســتطیع حتى داخل ھذه األغلبیة أن یختار لھا لیس زعیام ولكن ممثال ثانویا، بحیث یبقي عىل ســیطرته عىل 

الحكومة. یعطي الدســتور التونيس لـ2014 تحدیدا أكرث دقة عندما یفرض عىل الرئیس تكلیف »مرشــح الحزب الســیايس أو 

 التحالف االنتخايب الذي حصل عىل أكرب عدد من املقاعد داخل مجلس ممثيل الشــعب بتشــكیل الحكومة« )املادة 89 الفقرة 2(.

ســواء ُســمي وزیرا أوال أو رئیســا للحكومة، فإنھ ال یملك سوى ســلطات ثانویة مقارنة بالصالحیات املفرطة لرئیس الجمھوریة. 

إن كان الدســتور ینص حالیا أنه »یعین يف الوظائف املدنیة للدولة التي ال تندرج ضمن ســلطة التعیین لرئیس الجمھوریة، أو 

تلك التي یفوضھا إلیھ ھذا األخیر« )املادة 112 الفقرة 1، 6(، تبقى التعیینات االســرتاتیجیة حرصا عىل رئیس الجمھوریة. وســواء 

ــمي وزیرا أوال أو رئیســا للحكومة، تبقى لدى رئیس الجمھوریة القدرة عىل تنحیته دون رشوط حتى عندما یكون ینتمي  ُسِّ

لألغلبیــة الربملانیــة التــي تعارضه )املادة 91، الفقرة 1، 5(. أما فیام یخص مســٔوولیة الحكومة أمام الربملان واملحدودة جدا قبل ھذا 

التعدیل، وإن كانت قدُ و ِّســعت عرب امكانیة الرشوع يف عملیة ملتمس رقابة عىل إثر اســتجواب)املادة 161 الفقرة1(، فإن حل 

الحكومــة یبقــي عــىل رئیس الجمھوریة رغم أنه القائد الفعيل للســلطة التنفیذیة بحكم صالحیاته املفرطة. ال توجد أیة آلیة لعزله، 

ال من خالل االســتناد عىل مســٔوولیة سیاســیة وال عىل مســٔوولیة جزائیة. وبھذا یبقى ھذا التقییم للجرنال رشید بن یلس للمراجعة 

الدســتوریة لـ 1988 ینطبق عىل الدستور الحايل:

»بالنســبة »لإلصالحیین« الذین كانوا وراء ھذه املراجعة الدســتوریة، فإن الھدف كان اإلبقاء عىل الســلطات الھائلة للرئیس، مع 

إعفائه من األعباء الیومیة التي صارت تواجھھا يف الصف األول الســلطة التنفیذیة، وھذا يف ظروف سیاســیة واجتامعیة واقتصادیة 
جد صعبة« 24

غیاب سلطات مضادة حقیقیة تواجه الرئیس، خالف سلطة الجیش

یبقــي التعدیــل الدســتوري عىل أھم الصالحیات املفرطــة لصالح رئیس الجمھوریة. وكام كان الحال يف 1976، یحتفظ الرئیس 

بصالحیة البدء بالتعدیل الدســتوري )املادة 219 الفقرة 1(. یكفي ھذا االحتكار وحده إلظھار ســلطویة الدســتور الجزائري 

ولتمییزه كأكرث دســتور ســلطوي يف حوض البحر املتوســط، يف حین یتقاســم ھذه الصالحیة يف بقیة املنطقة مع الربملان كام ھو 

الحال يف تونس، أو یحتكرھا ھذا األخیر كام يف تركیا، أو یتقاســمھا مبارشة مع الشــعب كام يف كرواتیا. وكام كان األمر يف 1976، 

یحتكر الرئیس صالحیة الرشوع يف اســتفتاء )املادة 8، الفقرة 4 واملادة 91، الفقرة 1 و9(، والذي ھو يف الحقیقة اســتفتاء قیرصي. 

یظھر إذن الطابع الشــكيل للســیادة الشــعبیة التي ینص علیھا الدســتور والتي یطالب بھا الحراك )املادة 7 و8 الفقرة 1(، مبا أن 

الشــعب ال یســتطیع أن البدء بتعدیل للدســتور أو باســتفتاء بشكل مبارش، وذلك خالفا لدساتیر سویرسا وكالیفورنیا.

وكام يف 1976، یســتطیع رئیس الجمھوریة الترشیع بواســطة أوامر يف الفرتة ما بین دورتین برملانیتین، وذلك بدون إذن مســبق 

من الربملان )املادة 142(. مثل 1976، یملك حق نقض القوانین التي یصادق علیھا الربملان )املادة 149( كام یســتطیع حل 

الغرفة الســفىل للربملان، أي املجلس الشــعبي الوطني، يف أي لحظة )املادة 151(. وكام كان الحال يف 1963 و1976، یتوىل الســلطة 

التنظیمیة املســتقلة (املادة 91 الفقرة 1، 6 واملادة 141 الفقرة 1). كام يف 1963 و1976 یتوىل مســؤولیة الدفاع الوطني والشــؤون 

الخارجیــة )املــادة 91 الفقــرة 1، 1 و3(. مثــل 1963 و1976، یعین الوالة والجرناالت )املادة 92، الفقرة 1، 2 و10( ویعین ابتداء 

من 2020 جمیع أعضاء الســلطة الوطنیة املســتقلة لالنتخابات، مبا فیھم رئیســھا )املادة 201 الفقرة 1(. وكام يف دســتور 1996، 

یعین ثلث أعضاء الغرفة العلیا للربملان، أي مجلس األمة )املادة 121 الفقرة 3(. كل ھذا، وكام كان الحال يف دســتور 1976، دون 

إمكانیة عزله عىل أســس مســؤولیة سیاســیة أو جزائیة، وال من باب أوىل عىل أســاس سحب الثقة. أما بخصوص الخیانة العظمى 

)املادة 183( والتي جاء بھا دســتور 1996، فال یمكن تطبیقھا يف غیاب قانون عضوي منذ ذلك التاریخ، وحتى لو وجد فإن 

 الدســتور ال ینص عىل تنحیة الرئیس املدان بھذه الجریمة.

24. رشــید بن یلس، »يف أروقة الســلطة«، مذكرات )1999-1962(، الجزائر العاصمة، منشــورات الربزخ، 2017، الصفحة 229.
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یؤطر تعدیل الدســتور اآلن إعالن حالة الحصار وحالة الطوارئ وحالة االســتثناء، يف آجال محددة یتطلب متدیدھا تصویت 

الربملان )املواد 97 و98(، لكن دون إمكانیة معاقبة الرئیس الذي یيسء اســتعامل ھذه الحاالت. وفیام یخص املجلس الدســتوري 

والذي تحول إىل محكمة دســتوریة، فإن تســھیل آلیات إخطاره یســمح من األن فصاعدا بالتحكم يف مطابقة ترصفات رئیس 

الجمھوریة للدســتور )املادة 190 الفقرة 3، املادة 193 الفقرة 2 واملادة 195 الفقرة 1(، إال يف حالة تذرعه بنظریة ترصفات 

الحكومــة التي تعرتف بھا املحكمة العلیا 25.

یبقــى ثلــث أعضاء املحكمة الدســتوریة بالفعل معینا من طــرف رئیس الجمھوریة )املادة 186 الفقرة 1 املطة 1(، بینام تنتخب 

املحكمــة العلیــا ومجلــس الدولــة عضوا داخلھا لــكل ھیئة منھام )املادة 186 الفقرة 1 املطة 2(، ھذا يف حین أن رئیس الجمھوریة 

ھو الذي یعین رئیيس ھاتین الســلطتین )املادة 92 الفقرة 1، 4 و5(. ھكذا، وإن كان إجراء الترصیح بحالة مانعة بســبب مرض 

خطیــر لرئیــس الجمھوریــة مل یعد یحتاج إىل إجامع أعضــاء املحكمة بل لتصویت ثالثة أرباع أعضائھا )املادة 94 الفقرة 1(، فإن 

ثلث أعضائھا املعین من طرف الرئیس یشــكل أقلیة تعطیل تكفي ملنع إطالق ھذا اإلجراء. أما بالنســبة للعدالة، وإن مل یعد 

الرئیس ضامنا الســتقاللیتھا، فھو ال یزال یرأس املجلس األعىل للقضاء )املادة 180 الفقرة 2( ویســتطیع عىل أقىص حد وبشــكل 

 غیر إلزامي تكلیف رئاســته لرئیس األول والذي یعینه.

خاتمة

ال یســمح إذن الدســتور الجزائري بنســخته املعدلة يف 2020 بتصنیف كنظام برملاين، مبا أن رئیس الســلطة التنفیذیة، أي رئیس 

الجمھوریة يف الجزائر ولیس الوزیر األول أو رئیس الحكومة، لیس مســؤوال أمام الربملان ومبا أن ترصفاته لیســت مرشوطة 

مبصادقة وزاریة. وال یصنف كذلك كنظام رئايس، والذي وصفه الرئیس ویدرو ویلســون بدل ذلك بنظام الكونغرس مبا أنه وحده 

الكونغرس وســلطات الوالیات الترشیعیة يف الوالیات املتحدة تســتطیع املبادرة بتعدیل الدســتور، ومبا أن الرئیس األمریيك ال 

یمكنــه حــل أي غرفــة من الكونغرس وال تعیین ثلث أعضاء مجلس الشــیوخ، بینام یراقب ھذا األخیر تعیینات الرئیس األمریيك، 

وبینام یســتطیع الكونغرس إزالته بواســطة إجراء العزل. یصنف الدســتور الجزائري كنظام جد رئايس و »غیر دســتوري26«، أي 

یشــوبه خلط يف الســلطات لصالح رئیس الجمھوریة موروث من دستور 1976.

ومع ذلك، وبینام كان رئیس الدولة الرســمي یشــكل أیضا القائد الفعيل للجیش، فإن ســنة 2019 أثبتت أن رئیســا مدنیا وإن 

اختاره الجیش يف البدایة، یســتطیع اإلفالت منه بســبب الســلطات املفرطة التي یخولھا له الدســتور. لذلك فإن التعدیل الدستوري 

لســنة 2020 وإن أكد الطابع جد الرئايس للنظام الجزائري، فقد خفف منه رغم ذلك، لیس بواســطة ســلطات مدنیة مضادة، بل 

بواســطة نظام جد رئايس صار اآلن مَعسَ كرا بقوة القانون، عرب تكلیف الجیش مبھمة الدفاع عن »املصالح الحیویة واالســرتاتیجیة 

للبالد طبقا ألحكام الدســتور« )املادة 30 الفقرة 4(.

حدد إذن ومســبقا الطابع الســلطوي للتعدیل الدســتوري املؤرخ يف 30 دیســمرب 2020، طابع فوقي، أي مببادرة رئاسیة ولیست 

تحتیة أي من طرف مجلس تأســیيس، حدد مســبقا وبشــكل كبیر املحتوى الســلطوي لھذا التعدیل. ویبقى ساري املفعول يف 2021 

ترصیح النائب أرزقي بوزیدة خالل النقاشــات الربملانیة للمجلس الوطني التأســیيس لـ1963-1962، والذي أكد من خالله أن 

»ھذا الدســتور ]دســتور ســینام املاجستیك سنة 1963[ ال یخلق ســلطة قویة بل یخلق سلطة مفرطة« لھا »جھاز تنفیذي ال یوجد 

يف أي دســتور عريب أو أفریقي27«.

25. املحكمــة العلیــا، غرفــة إداریــة وغرفة قانون خاص مجتمعتین، 20 جانفي RASJEP، 1972 ،1967، رقم 2، الصفحة 507-514.

 26. ناثان ج. براون، »دســاتیر يف عامل غیر دســتوري. القوانین األساســیة العربیة وآفاق الحكومة املســؤولة«، نیویورك، State University of New York Press،2020، الصفحة 224.

27. جلســة املجلس الوطني التأســیيس یوم 25 أوت 1963، الجریدة الرســمیة، النقاشــات الربملانیة لـ11 مارس 1964، الصفحة 934.
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