مشروع التعديل الدستوري الجزائري لسنة :2020
دراسة تحليلية موضوعية
د .فاطمة الزهراء رمضاني

امللخص

أستاذة محاضرة «أ» ،القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة
كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد
تلمسان ،اجلزائر

انطالقا ً من االهتمام مبوضوع الدستور وتزامنا ً مع اإلفراج عن نسخة مسودة التعديالت
املعدة من اللجنة املعينة من طرف رئيس اجلمهورية ،جاءت فكرة هذه املقالة ،والتي
حاولنا من خاللها تقدمي قراءة نقدية فيها ،حيث تطرح هذه الورقة إشكالية تتعلق مبدى
توافق مقترحات جلنة اخلبراء مع متطلبات جودة الصياغة من جهة ،ومع مطالب الشعب
اجلزائري من جهة أخرى.
استهدفت الدراسة الوقوف على مواطن اخللل املتعلقة بالصياغة املعدة من طرف اللجنة
املعنية ،قصد تقدمي املقترحات إلثرائها من الناحيتني الشكلية واملوضوعية ،حيث استنتجنا
بعد التحليل أن بعض املقترحات صيغت بطريقة سليمة من الناحية التقنية معتمدة على
مبادئ اجلودة ،ستسهم في حتسني مضمون الوثيقة الدستورية وهي تستحق التثمني،
باإلضافة لذلك متكنا من الوقوف على بعض املقترحات التي تفتقر إلى قواعد الصياغة
القانونية ،والتي حتتاج إلى تدقيق وضبط وتعزيز وإثراء ،معتمدين على املنهج التحليلي
النقدي الستخراج االستنتاجات ،مع إعطاء رأينا الشخصي كلما تطلب األمر ذلك .وتبرز
أهمية املوضوع من خالل محاولة لفت نظر القائمني على التعديل من حيث املضمون
والنطاق إلمكانية تفادي بعض الهفوات قبل اإلقرار النهائي للتعديل الدستوري ،لنصل
إلى تقدمي توصيات أهمها االهتمام بطريقة كتابة مضمون الدستور ،وضرورة إعادة
النظر في بعض مواده مبا يتماشى ومتطلبات املجتمع ،وضرورة إعادة النظر في بعض
املواد التي لم يشملها التعديل ،كضمانات لالنتقال للجمهورية اجلديدة.
كلمات دالة :القالب الهيكلي ،معايير اجلودة الشكلية ،إعادة صياغة ،مضمون التعديالت،
منهجية كتابة الدستور.
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املقدمة
تعتبر  2019سنة وعي وتفتح الشعب اجلزائري ،الذي عبَّر عن مدنيته بسلوكه املتزن
السلمي من خالل خروجه في حراك غير مسبوق ،ابتدا ًء من  22فبراير  ،2019رفضا ً
للعهدة اخلامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ،إذ متكن هذا احلراك من الضغط
عليه لتقدمي استقالته يوم  02أبريل ،2019مت على إثرها تأجيل االنتخابات الرئاسية التي
كان من املفترض أن جترى في  18أبريل  ،2019بعد تطبيق أحكام املادة ( )102من دستور
 ،)1(2016وإصرار الشعب على إزالة مخلفات النظام السابق ،وإحلاحه على تطبيق املادة
( )07من الدستور ،واالنتقال إلى جمهورية ثانية قائمة على معالم دولة احلق والقانون
من خالل تبني إصالحات سياسية تعد مدخالً أساسيا ً لالنتقال الدميقراطي املنشود،
يلعب فيها الشعب دورا ً أساسيا ً من خالل اختيار دستور يعبر فيه عن سيادته(.)2
وأكد الرئيس اجلزائري عبد املجيد تبون بعد انتخابه في  12ديسمبر ،2019أن بناء
جمهورية جديدة يبدأ بوضع وثيقتها األساسية ،والتي تقدم التجارب املقارنة عدة
طرق الختيار الهيئة التي تسند لها مهمة إعداد دساتيرها؛ فمنها من يعتمد انتخاب هيئة
تأسيسية( )3أو االستفتاء الدستوري؛ إذ تقوم جهة ما (قد يتم انتخابها أو تعيينها) في
هذه املرحلة بصياغة مشروع للدستور ُيعرض على الشعب لالستفتاء عليه(.)4

ولتحقيق هذا املسعى كلَّف الرئيس ،األستاذ اجلامعي أحمد لعرابة بتاريخ  8جانفي/
يناير  ،2020برئاسة جلنة خبراء لتحضير مسودة تعديل دستوري( ،)5على أن يتم فتح
املجال ملشاورات عميقة بخصوصها ،وفي هذا طبعا ً تكريس ملبدأ التشاركية ،فالقواعد
الدستورية باعتبارها أساس النظام القانوني والسياسي في الدولة ،من املفروض أن
تكون انعكاسا ً إلرادة األغلبية في كيفية تنظيم وتسيير الشؤون العامة ،وقد تكون خطوة
هامة إلثراء هذه الوثيقة السيما إذا مت األخذ الفعلي بآراء مختلف الفئات.
(((
(((
(((
(((
(((

التعديل الدستوري اجلزائري لسنة  ،2016الصادر بالقانون رقم  01-16املؤرخ في  06مارس 2016
اجلريدة الرسمية رقم  14لـ  7مارس .2016
فاطمة الزهراء رمضاني ،هندسة دستور جزائري بني املطالب البسيطة للحراك والقواعد العلمية التقنية،
مجلة جامعة الوادي العدد  3املجلد ،10ديسمبر  ،2019ص.591
ومن األمثلة على وضع الدستور بهذه الطريقة الذي انتخب فيه الشعب املجلس الوطني التأسيسي
الليبي الذي وضع دستورا ً للبالد ودخل حيز النفاذ عام .2014
ومن األمثلة التي مت بها وضع دساتير بهذه الطريقة دستور املغرب لعام .2011
البيان من موقع وكالة األنباء اجلزائرية ،ميكن االطالع عليه عبر الرابط:
http://www.aps.dz/ar/algerie/82128-08-01-2020-15-47-20
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فالدستور أهم وثيقة قانونية في الدولة( )6جتسد فكرة العقد االجتماعي الذي متنحه
الشعوب لنفسها ،وعليه حتظى عملية إعداده بأهمية وعناية خاصتني سواء بالنسبة
ملضمونه أو جوانبه الشكلية ،فطريقة تصميم مسار وضع الدستور تؤثر تأثيرا ً بالغا ً
على نتائج هذه العملية وعلى اخليار النهائي له؛ سواء من حيث محتواه أو من حيث
مشروعيته وفعاليته أو اإلجراءات والشكل الذي سيصدر فيه( ،)7فقد حددت رئاسة
اجلمهورية في بيان لها احملاور املطلوب تعديلها (صياغة  47مادة) ،كما قرر رئيس
اجلمهورية ترك املجال مفتوحا ً ألية اقتراحات أخرى ،فيما عدا تلك املتعلقة بالثوابت
الوطنية والقيم واملبادئ التي تؤسس املجتمع اجلزائري ،ومنحها أجل شهرين إلعداد
مسودة ملشروع تعديل دستوري ،وهو ما التزمت به فعلياً.
غير أن إلقاء نظرة عامة على مضمون التعديالت املعدة من اللجنة املكلفة بهذه املهمة ،يبني
أنها عبارة عن تنقيحات( )8حتتاج إلى دعم لتتوافق مع متطلبات التغيير من أجل االنتقال
للجمهورية اجلديدة ،ومع هذا وبإعمال العقل واملنطق السليم ،وبعد التجرد من الذاتية،
نقول إن هناك أحكاما ً تستحق التقييم والثناء وتعد مكاسب هامة ،مبقابل أحكام أخرى
في حاجة إلى إثراء وتعميق وضبط وتدقيق ،إلى جانب احلاجة إلى تعديل بعض املواد
املستثناة من عمل اللجنة ،وعلى العموم هي عبارة عن خطوة جادة تهدف إلى محاولة
تكييف القانون األساسي للبالد مع املتطلبات الدستورية ،التي أفرزتها التحوالت؛ فقد
مت االحتفاظ واإلبقاء على الوثيقة األصلية أي التعديل الدستوري لسنة  1996مع إدخال
إضافات.
((( يرى الفقيه األملاني سافييني ،أن القانون يتضمن عنصرين :األول ذو طبيعة سياسية حني نواجه
القانون كجزء من احلياة العامة للشعب ،والثاني ذو طبيعة فنية حني نرى فيه عمالً علمياً ،يقوم به
املختصون القانونيون .د .منذر الشاوي ،فلسفة القانون ،ط ،1دار الثقافة للنشر ،عمان ،األردن،2009 ،
ص.209
((( محمود محمد علي صبرة ،أصول الصياغة القانونية بالعربية واإلجنليزية ،دار الكتب القانونية،
القاهرة ،2007 ،ص.34
َ
ُ
َ
ُ
َّ
صل َح أ ْسلو َبه ،يقابله بالفرنسية  ،Correctionوميكنه
صَ :
((( يقال َن َق َح النَّ َّ
ص َّح َحهَُ ،هذ َب ِعبَا َرا ِتهِ ،أ ْ
يح ُه  ،Revoirوهي تختلف عن التعديل
صحِ ُ
الترادف مع املراجعة؛ أي إعادة النَّ َظ ِر فِي النص لتَ ْ
 la Revision ou L’amendementالذي يعني تغييرا ً جزئيا ً ألحكام الدستور سواء بإلغاء البعض منها
أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمون بعضها ،فالتعديل يقتضي اإلبقاء على الدستور نفسه،
وليس وضع دستور جديد ،بناء على ذلك يتبني أن التعديل يختلف عن الوضع الذي يعني إنشاء دستور
جديد ،كما يختلف عن اإللغاء أو اإلنهاء الكلي الذي يعدم الدستور بصفة تامة .انظر :فاطمة الزهراء
رمضاني ،التعديل الدستوري بني الشروط املفروضة والصياغة القانونية املأمولة ،دار كنوز للنشر،
تلمسان ،اجلزائر ،2015،ص.15
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هدف الدراسة وأهميتها
انطالقا ً من االهتمام مبوضوع الدستور وتزامنا ً مع اإلفراج عن نسخة مسودة التعديالت
املعدة من اللجنة املعينة ،ومواكبة لألحداث ،جاءت فكرة عنوان هذه املقالة «مشروع التعديل
الدستوري اجلزائري لسنة  :2020دراسة حتليلية موضوعية» والتي حاولنا من خاللها
تقدمي قراءة حتليلية في هذه املسودة ،حيث استهدفت الدراسة الوقوف على مواطن
اخللل املتعلقة بالصياغة املعدة من طرف اللجنة املعنية ،قصد تقدمي املقترحات إلثرائها
من الناحيتني الشكلية واملوضوعية ،وهو ما قد يبرز أهمية املوضوع ،في محاولة للفت
نظر القائمني على التعديل من حيث املضمون والنطاق إلمكانية تفادي بعض الهفوات قبل
اإلقرار النهائي للتعديل الدستوري.
إشكالية الدراسة
تتمثل إشكالية الدراسة في البحث عن مدى توافق املقترحات الدستورية املقدمة مع
متطلبات جودة القواعد الدستورية املعمول بها عامليا ً من جهة ،وتلبيتها لتطلعات وآمال
الشعب من جهة أخرى ،خاصة بعد احلراك الشعبي الذي عرفه الشارع اجلزائري.

فرضيات الدراسة
وفي محاولة لإلجابة عنها نقترح الفرضيتني التاليتني:
		 -1رمبا تسهم مقترحات اللجنة في حتقيق األمن القانوني( )9الذي يعد أهم معالم
دولة القانون ،ألنها جاءت مصاغة بطريقة سليمة من الناحية التقنية معتمدة على
مبادئ اجلودة ،فرغم بعض اإلخفاقات إال أن أغلب اإلضافات أسهمت في حتسني
مضمون الوثيقة الدستورية ،مما من شأنه أن يسهم في تفادي االنزالقات
والتهديدات املترتبة على املساس مجددا ً بالدستور ،ألنها تلبي مطالب األغلبية.
		 -2رمبا تفتقر التعديالت املقدمة من طرف اللجنة إلى اجلدية في الطرح ،وتعكس
((( يقصد به وجود نوع من الثبات النسبي للعالقات القانونية وح ٍّد أدنى من االستقرار للمراكز القانونية
لغرض إشاعة األمن والطمأنينة بني أطراف العالقات القانونية ،يقتضي مسمى «األمن القانوني» حتقق
مجموعة من املبادئ واحلقوق الواجب احترامها للوصول إليه مثل :احلرص على مبدأ املساواة ،وضوح
القاعدة القانونية ،سهولة فهمها واستيعابها من قبل املخاطبني بها ،تضمني القاعدة القانونية قيما ً معينة
«قواعد معيارية» ،تالفي تناقض القواعد ،استقرار العالقات التعاقدية ،قابلية القانون للتوقع ،سهولة
الولوج إلى القانون واحملكمة ،ضمان قواعد احملاكمة العادلة ،عدم رجعية القانون ،مبدأ الشفافية.
عليان بوزيان ،أثر فعلية القاعدة الدستورية في حتقيق األمن القانوني والقضائي للحق في العدالة
االجتماعية ،مقال مقدم للملتقى الوطني السابع حول :األمن القانوني في اجلزائر جامعة يحي فارس
املدية ،اجلزائر ،يومي  11و 12نوفمبر  ،2014ص.5
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الرغبة في استمرارية العمل بالقواعد القدمية ،فهي لم تكن عميقة ولم تكن دقيقة
ومضبوطة ،فهي مجرد إعادة تدوير لقواعد سابقة.

منهج الدراسة
للتأكد من صحة أو دحض الفرضيتني ،اعتمدنا املنهج التحليلي النقدي الستخراج
االستنتاجات ذات الداللة واملغزى بالنسبة ملشكلة البحث بكل موضوعية مع إعطاء
رأينا الشخصي كلما تطلب األمر ذلك .كما اعتمدنا على املنهج املقارن القتراح البدائل من
األنظمة املقارنة ،وعلى املنهج الوصفي في بعض األحيان ثم التاريخي في أحيان أخرى،
كأساس لفهم املشاكل املعاصرة.

خطة الدراسة
في ضوء هدف الدراسة وإشكاليتها واملنهج املعتمد فيها ،فإننا سنعتمد اخلطة التالية:
املبحث األول :اجلانب الشكلي للتعديالت الدستورية املقترحة.
املبحث الثاني :مقاربة حول مضمون التعديالت املقترحة.
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املبحث األول
اجلانب الشكلي للتعديالت الدستورية املقترحة
إن طريقة كتابة دستور دولة عملية مهمة ،تختلف أصولها وشروطها وآليتها وظروفها
بني الشعوب ،فمن خالل الصياغة القانونية يتم حتديد املضمون والبناء الشكلي للدستور،
حيث تستمد الصياغة القانونية للقاعدة الدستورية أهميتها من حيث إن ألفاظها هي جسد
النص القانوني ،ومدلوالتها اللغوية هي روحه التي يستمد منها قوته وفاعليته من خالل
قالب معني( ،)10فالصياغة القانونية اجليدة للدستور هي نتيجة فن لغوي راق وتخصص
دقيق وممارسة.
لذا تتطلب تلك الصياغة بعد التخصص القانوني بعض املميزات واملهارات الشخصية
فيمن يقوم بها ،كي تخرج بالنص القانوني بالشكل الصحيح املؤدي للهدف من إخراجه.
وعليه يجب أن حتظى هذه العملية بأهمية وعناية خاصة( ،)11السيما جوانبها الشكلية
املتعلقة ببنائه .فمن خالل هذا املبحث سنحاول تفكيك اجلانب الشكلي للدستور (املطلب
األول) في محاولة لتفسير وتوضيح أهم ما ورد في الوثيقة املعدة من اللجنة املكلفة
بتعديل الدستور ،محاولني تقييم إيجابياتها وسلبياتها ،وإبداء وجهة نظرنا بخصوصها،
وخاصة تقدير مدى التزامها باعتماد القواعد العلمية املتعارف عليها لتحقيق جودة
القواعد الدستورية الواردة فيها (املطلب الثاني).

املطلب األول
البناء الشكلي العام ملشروع التعديل الدستوري
ال يخفى على دارسي وشراح القانون الدستوري أن املعيار الشكلي ،الذي ظهر بعد
انتشار حركة تدوين الدساتير في العالم من خالل دستور الواليات املتحدة في عام
 ،1787ثم الدستور الفرنسي بعد الثورة الفرنسية في عام  ،1791اعتمد في تعريفه
للقانون الدستوري على الشكل أو املظهر اخلارجي الذي تتجسد فيه القاعدة القانونية
( ((1فاطمة الزهراء رمضاني ،أثر كتابة مضمون الدستور في لغة قانونية سليمة على جودته ،مداخلة
مقدمة في إطار فعاليات امللتقى الدولي حول تعديل الدستور ،احملور الثامن :الصياغة البنائية اللغوية
لدساتير الدول العربية ،املنظم من طرف جامعة سيدي بلعباس وجامعة وهران ومركز املدار للبحوث،
املنعقد في سيدي بلعباس ،اجلزائر 10-9 ،مارس  ،2020ص.2
( ((1محمود محمد علي صبرة ،مرجع سابق ،ص .15آن سيدمان وروبرت سيدمان ونالني أبيسيكيري،
الصياغة التشريعية من أجل التغيير االجتماعي الدميقراطي ،كتاب مترجم إلى اللغة العربية بدعم من
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،مكتبة صبرة للتأليف والترجمة ،القاهرة ،2005 ،ص.10
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وشكل اجلهة التي أصدرتها ،واإلجراءات التي اتبعت في وضعها أو تعديلها ،فالدستور
ُيع َّرف استنادا ً إلى هذا املعيار بأنه« :مجموعة القواعد األساسية للدولة ،الصادرة في
شكل وثيقة دستورية من قبل هيئة خاصة ،يتبع في وضع وتعديل القواعد األساسية
إجراءات خاصة تختلف عن إنشاء وتعديل القوانني العادية»( .)12وعليه سنركز في هذه
النقطة على الشكل اخلارجي الذي جاءت به املسودة املتضمنة التعديل الدستوري لسنة
 ،2020إلبداء ما تراءى لنا من مالحظات وذلك من خالل الفرعني التاليني:

الفرع األول
منهجية كتابة الوثيقة املتضمنة التعديل الدستوري

نظرا ً لألهمية البالغة التي تكتسيها الدساتير ،كونها تضم مجمل األسس اجلوهرية
للدولة وأداتها لرسم السياسة العامة للحكم وإدارة الشؤون العامة ،فإنّ عملية حتريرها؛
أي كتابتها تخضع ملجموعة من الضوابط تهدف للمطابقة  ،La conformitéواملالءمة
 ،L’apportunitéواملصداقية  ،La crédibilitéمع متطلبات وواقع هذه املجتمعات التي
جاءت لتنظمها .ومن الناحية اللغوية ،يدل املكتوب على كل نص منشئ وضع ليتناول
صناعة الكتابة :أي إيجاد أفكار وتركيبها والشروع في التعبير عنها ووضع األلفاظ في
مواضعها( .)13ويقصد مبنهجية صياغة القواعد الدستورية الطريقة املعتمدة في صياغتها
املتميزة بالدقة والوضوح من خالل أسلوب قانوني معني(.)14
وجند تطبيقات الدول مختلفة فيما يخص املناهج املعتمدة لصياغة دساتيرها ،منها
املنهج التقليدي()15؛ الذي يقوم على فكرة الدستور القصير ،الذي يحتوي على األحكام
األساسية الضرورية لتنظيم احلكم وعالقة الدولة باملواطنني فقط ،ويترك تفصيل تلك
األحكام العامة للمشرع الحقاً.
وعادة ما تتضمن الدساتير املعتمدة على هذا املنهج عبارات عامة فضفاضة ليكون النص
ليّنا ً قابالً للتطويع وفق رؤى وحاجيات املجتمع مثل دستور الواليات املتحدة األمريكية
(((1
(((1
(((1

(((1

أشرف إبراهيم سليمان ،مبادئ القانون الدستوري  -دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم
السياسية ،ط ،1املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،2015 ،ص .26
مبروك حسني ،حترير النصوص القانونية :القوانني ،املراسيم ،القرارات اإلدارية ،دار هومة ،اجلزائر،
 ،2007ص .165
ُيقصد باألسلوب طريقة اإلنشاء أي التعبير واختيار األلفاظ وبناؤها لتشكيل اجلمل بغرض اإلفصاح
عن القصد ،وتختلف األساليب إذ يوجد :األسلوب األدبي ،العلمي ،الصحفي ،القانوني ،اإلداري
وغيرها ...فاطمة الزهراء رمضاني ،دراسة حول جديد التعديالت الدستورية في اجلزائر،2016
النشر اجلامعي اجلديد ،ط ،1اجلزائر ،2017 ،ص .53
الذي يسميه اخلبراء منهج «ما هو ضروري تقنياً»

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

573

مشروع التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

الذي يتضمن  7مواد فقط ،ومنها ما يستعمل املنهج »التلقيني ،التعليمي» ،وهو منهج
غالبا ً ما يتم اعتماده في الدول احلديثة النشأة ،والتي ال يكون للشعب وللسياسيني فيها
معرفة وخبرة كافيتان في مجال إدارة دواليب الدولة وممارسة السلطة.
وتكون الدساتير املصاغة وفق هذا املنهج مفصلة وطويلة جدا ً( .)16وقد مت اتباع هذا املنهج
في بابوا غينيا اجلديدة ،إلى جانب هذا جند املنهج التفصيلي الذي يعتمد على صياغة
دساتير طويلة جدا ً وشديدة التفصيل ،إذ يختار املؤسسون التطرق إلى كل املسائل
املتصلة بنظام احلكم وبعالقة السلطة باملواطنني مبختلف طوائفهم وأعراقهم ،وذلك
بصفة مفرط ّة بتفصيل وبدقة.
وقد يكمن سبب توخي هذا املنهج في غياب الثقة في املؤسسات التي ستتولى تطبيق
الدستور ،ومت اعتماد هذا املنهج في العديد من دول أمريكا الالتينية على غرار البرازيل،
فالدستور الفدرالي البرازيلي لسنة  1988يحتوي على  246فصالً ،أو الدستور الكندي
املتكـون مـن  34نصـا ً تشـريعيـا ً مستقالً(.)17
ويبدو جليا ً أن الوثيقة املتضمنة مشروع التعديل الدستوري املقدمة من طرف جلنة
كمي في موادها ( 240مادة) ،إذ يتضح منها أن األسلوب
اخلبراء تعاني من تضخم(ٍّ )18
املتبع في صياغتها هو املنهج التفصيلي ،وكما هو معلوم فإن املادة الدستورية البد وأن
تكون ذات سمو ،حيث إن  240مادة في مسودة الدستور املقترحة كثيرة جداً ،فبعض
مواضيع مواد الدستور تداخلت مع تلك التي يجب تنظيمها بقوانني عضوية كمواد
التجوال السياسي ،تنظيم احلريات السياسية ،والتقاضي على درجتني ،والعديد من
التفاصيل التي كان من املمكن إحالة مسألة تنظيمها إلى التشريعات بدل الغوص فيها
واإلطناب في منت الوثيقة األساسية.
واجلدير بالذكر في هذا املقام أن لغة القانون هي لغة ضابطة له ،مبفرداتها وتراكيبها وال
مجال فيها لالستطرادات وال احلشو أو اإلطناب( ،)19فانتشار املواد املنظمة للموضوع
نفسه أو احتواؤها على التفاصيل اململة يؤدي إلى انخفاض حقيقي في مضمون القاعدة
(16) Jacques-Yvan MORIN, Une nouvelle constitution pour le Québec: le pourquoi, le
contenu, le comment, Revue Québécoise de droit constitutionnel, No: 2, Québéc,
2008, p. 11.
(17) Ibid, p.9.
( ((1عبد الكرمي صالح عبد الكرمي ود .عبد الله فاضل حامد ،تضخم القواعد القانونية التشريعية :دراسة
حتليلية نقدية في القانون املدني ،مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية ،العراق ،السنة  ،6العدد،23
أيلول/سبتمبر  ،2014ص.149
(19) Jackson, Bernard in Cao Deborah, traslating law, British Library Cataloguing in
Publication Data, UK, 2007, p. 16.
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القانونية الدستورية ،وقد عبَّر عن ذلك مونتسكيو في كتابه روح القوانني بقوله إن:
«النصوص عدمية الفعالية تضعف النصوص الضرورية»( ،)20حيث تدفع النصوص
الكثيرة نحو العمومية وعدم االستقرار والضعف ،وهو ما يؤثر على كيفية إدخالها حيّز
التطبيق وميس مببدأ األمن القانوني ،وهو ما خلص له تقرير مجلس الدولة الفرنسي،
في تعبيره عن ظاهرة تضخم التشريعات ،بقوله« :عندما يثرثر القانون ال يعيره املواطن
سوى أذن غير صاغية» (.)21

الفرع الثاني
القالب الهيكلي للوثيقة املتضمنة التعديل الدستوري
بعد جمع الوثائق ذات الصلة مبوضوع النص القانوني املبتغى تنظيمه ،تأتي عملية االطالع
والفهم لكافة األفكار واحلقائق املتصلة باملوضوع ،بغية التأمل فيها لترتيبها وفقا ً ملنهجية
مضبوطة ،مما يجعل القائم بها قادرا ً على اكتساب نظام حتليل قوي ومتخصص ،متهيدا ً
إلعداد خطة لعرض أفكاره خاللها ،وهذا ما نتصور القيام به من طرف اللجنة املكلفة
بإعداد مشروع الوثيقة الدستورية ،إذ يتم تقسيم املوضوع أي مقترحات الدستور إلى
أفكار أساسية وأخرى جزئية على أسس ومعايير علمية ومنهجية قائمة وواضحة.
واملفروض أن تخضع هذه العملية لعرض متسلسل لألفكار وشرحها ،ثم ترتيب
املعلومات ترتيبا ً متدرجاً .وفيما يلي مالحظاتنا بخصوص البناء الهيكلي املعتمد من قبل
اللجنة املذكورة:
 -1الديباجة
والتي تعد مدخالً ملنت الدستور ،وتتضمن العديد من األحكام الهامة فيه من
الناحيتني القانونية والسياسية .وهنالك أساليب متعددة في صياغة ديباجة
الدستور؛ فقد ترد على شكل مواد متعددة ،أو باألسلوب اإلنشائي املطول أو
املوجز( .)22وقد متت صياغة مقدمة املشروع املتضمن التعديل الدستور اجلزائري،
(20) Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XXIX, (tome 2, Pp. 249-270) chapitre 1,
1758, p.263.
(21)	«Quand le droit bavarde, le citoyen ne lui prête plus qu’une oreille distraite”. Rapport
public du Conseil d’État, 2006, Considérations générales: Deuxième partie Sécurité
juridique et complexité du droit, la Documentation française, Paris, 2006, p. 282.
( ((2علي هادي حميدي الشكراوي ،املبادئ العامة في ديباجة الدستور وقيمتها القانونية والسياسية،
دراسة مقارنة مع دستور العراق لعام  ،2005مجلة كلية التربية ،جامعة بابل ،العراق ،العدد الثالث
عشر ،2008 ،ص.10
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بأسلوب إنشائي كما متيزت بسمتها التوفيقية ،وصياغتها استنادا ً ملرتكزات
فلسفية متنوعة اعتمادا ً على الفكر اإلسالمي والفكر السياسي الغربي ،إضافة
إلى التأثر الواضح بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية الداخلية
واخلارجية.
 -2منت الدستور
ُيقصد به املواد املشكلة له ،وفيما يخص اجلانب الشكلي للمنت ،فنالحظ أن
التعديالت املقدمة قد قامت بإعادة النظر في البناء الهيكلي الداخلي ملنت الدستور
احلالي ،إذ مت تقسيم املسودة إلى  6أبواب ،منها ما مت االحتفاظ به كالباب األول
حول املبادئ العامة الذي ضم  33مادة موزعة على ثالثة فصول ،والباب الثاني
عن احلقوق واحلريات الذي احتوى  54مادة ،ثم الباب الثالث اخلاص بتنظيم
السلطات وفيه 104مواد ،والباب الرابع عن مؤسسات الرقابة بـ  24مادة ،والباب
اخلامس حول املؤسسات االستشارية فيه 14مادة ،أما الباب السادس فقد
خصص للتعديل الدستوري بـ  5مواد.
فقد متت إضافة بعض األبواب والفصول إلى جانب إعادة ترتيب بعض األبواب
وبعض املواد ،إذ كان موضوع احلقوق واحلريات مثالً يندرج ضمن الفصل
الرابع للباب األول :املبـادئ العـامـة التـي تـحكم املـجتـمع اجلـزائـري في التعديل
الدستوري لسنة  ،2016فتم استحداث باب خاص باحلقوق واحلريات يحمل
الرقم  ،2كما استحدث ضمنه فصالن ،األول حتت عنوان« :احلقوق األساسية
واحلريات العامة» ،أما الثاني فتحت عنوان« :الواجبات».
كما أضيفت املادة ( )34التي تعد دعامة أساسية للحقوق واحلريات ملا تكرسه من
ضمانات متعلقة بها ،خاصة دسترة وتكريس مبدأ األمن القانوني الذي يعد من
أهم مقومات دولة القانون ،إلى جانب إضافة الباب الثالث حول «تنظيم وفصل
السلطات»؛ الفصل األول «رئيس اجلمهورية» (السلطة التنفيذية) ،كما متت إضافة
فصل ثان للباب الثالث حتت عنوان «احلكومة» ،مع إضافة املادة (( )101جديدة)
عن تشكيلة احلكومة ،وما نقوله في هذا اخلصوص :إن الباب الثالث جاء حتت
عنوان تنظيم وفصل السلطات ،بينما جاءت الفصول ضمنه :رئيس اجلمهورية،
احلكومة ،البرملان ،العدالة ....وكان من األحسن واألدق استعمال تسمية السلطة
التنفيذية ،التشريعية ،القضائية؛ ألن الفصل يكون بني السلطات ال بني األجهزة
القائمة عليها.
576
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 -3األحكام االنتقالية التي وردت في الباب السابع
وهي قواعد حت ّدد بصفة مؤقتة أساليب وطرق االنتقال من نظام الدستور القدمي
إلى اجلديد ،فهي بطبيعتها أحكام وقتية ،وثانوية ،وفي عالقة أكيدة مع األحكام
الدائمة ،وهو ما ذهب إليه رجال القانون الفرنسيون حينما أكدوا على أن« :األحكام
االنتقالية وإن كانت ضرورية ،فإن ضرورتها ترتبط بالغاية التي أوجدت ألجلها،
وهي تأمني االنتقال من شرعية قدمية إلى شرعية ناشئة بخصائصها املتمثلة في:
الدقة ،الوضوح ،الواقعية ،فهي أحكام دستورية من صنف خاص ،وعلى خالف
األحكام الدائمة فإنها تعد أحكاما ً إجرائية ،ورغم أهميتها فإنه ال تنتقل إلى مرتبة
باقي قواعد الدستور لطابعها الظرفي» .وهذا ما قال به الفقيه الفرنسي جورج
فيدال  George Vedelفي نظرية الترتيب التفاضلي للقواعد الدستورية(.)23

املطلب الثاني
معايير جودة مسودة تعديل الدستور
يعد الدستور الناظم جلميع املعامالت القانونية في الدولة ،ومن ثم فكلما كانت قواعده
واضحة من حيث الصياغة واملدلول ،بسيطة بالنظر إلى إجراءات الوصول إليها ،كانت
هذه القواعد عامالً مثبتا ً ملا تنشئه من حقوق وما تق ّرره من واجبات ،فإصباغ طابع
اجلودة عليها من شأنه أن يجعلها فعالة ومنتجة آلثارها في املجتمع ،ولكي تتصف
القواعد الدستورية بصفة اجلودة يجب حتريرها وفقا ً ملعايير معلومة كالوضوح الذي
من شأنه تسهيل الوصول إليها وإكسابها الثقة واملشروعية ،األمر الذي يجعل منها نصا ً
قابالً للتطبيق والتوقع ،إلى جانب حسن تنسيقها الداخلي واستخدام الصياغات واختيار
الكلمات وضبط املصطلحات ،باإلضافة للعناصر الشكلية لبناء اجلمل التي بتوفرها
اعتبرت القاعدة جيدة ،وهو ما سنتعرض له). (24
الفرع األول
ترتيب املواد في منت الوثيقة واستخدام عالمات الوقف فيها
مبا أن الدستور هو أعلى وثيقة قانونية في الدولة ،فإن كتابته القانونية تكون أصعب من
كتابة النصوص التشريعية ،وتضع على كاهل اجلهة املكلّفة مبهمة الصياغة القانونية
(23) George Vedel, conférence inaugurale constitutionnel et droit interne, quenziéme
session de l’académie internationale de droit constitutionnele, 1999, Pp 1-21.
( ((2فاطمة الزهراء رمضاني ،أثر كتابة مضمون الدستور في لغة قانونية سليمة على جودته ،مرجع
سابق ،ص.9
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مسؤولية أكبر .وتقوم منهجية الكتابة القانونية ملضامني الدستور على عدة قواعد
مبدئية ،أهمها الوضوح؛ أي استعمال عبارات وكلمات دقيقة ومفهومة وجمل واضحة
وغير مع ّقدة في تركيبتها( ،)25فقد استعملت اللجنة مثالً كلمة عدالة( )26للداللة على السلطة
القضائية.
كما يعد استخدام الكلمات األصيلة بدل املستعارة أو املعربة ،من أهم قواعد حسن الصياغة
القانونية( )27وهو ما لم توفق فيه اللجنة مثالً للتعبير عن السلطة التشريعية باستخدام
كلمة برملان ،وعليه نقترح استبدالها ،ثم كلمة بروفيسور وغيرها(.)28
أما املقصود بالتنسيق فهو صياغة مواد الدستور في لغة متجانسة ،جتنبا ً للتضارب
والتناقض والتكرار ،ويتم ذلك بعد االنتهاء من جمع املعلومات وترتيب األفكار( ،)29وما
الحظناه بهذا اخلصوص هو إخفاق اللجنة في الكثير من املرات في ترتيب مواد املسودة،
فعلى سبيل املثال املادة ( 34(/)35سابقاً) حول ضمان احلقوق واحلريات وضمان املساواة،
وردت بعدها املادة ( 33(/)36سابقاً) حول موضوع اجلنسية اجلزائرية ،ثم بعدها املادة
( 32(/)37سابقاً) حول مبدأ املساواة ،لترد املادة ( )38اجلديدة عن احلق في احلياة ،وكان
من األفضل البدء مببدأ املساواة الذي يعد ضمانة للحقوق واحلريات ثم احلق في احلياة؛
(((2
(((2

(((2
(((2

(((2
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د .نسرين سالمة محاسنة ،مهارات البحث والكتابة القانونية ،ط ،1دار املسيرة للنشر ،عمان ،األردن،
 ،2011ص.150
ُنر ِّكز في اللغة العربية على نعت القضائية عند احلديث عن السلطة القائمة بالقضاء ،ولكننا عندما
نتحدث عن جهاز احلكم الذي ترتبط به سلطة القضاء نركز على كلمة العدل فنقول وزير العدل،
ونستعمل كلمة عدالة للداللة عن ميزة أساسية لهذا اجلهاز ،إذ يقصد بالعدالة اإلنصاف أو املالءمة.
وتعني (العدالة) في معناها اخلاص ،إيجاد معاملة خاصة للحاالت الفردية اخلاصة بالتخفيف من
حدة وصرامة عمومية القاعدة القانونية ،والعدالة بهذا املعنى ،هي معيار لتشذيب عدم التناسق وعدم
املساواة وإيجاد التوازن والتساوي ،فالفرق واضح بني العدالة والسلطة القضائية ،وهو فرق بني
الوسيلة (السلطة القضائية) والغاية (العدالة) ،أو بني الهدف وأداة الوصول إليه.
فاطمة الزهراء رمضاني ،التعديل الدستوري بني الشروط املفروضة والصياغة القانونية املأمولة،
مرجع سابق ،ص .131
وردت كلمة «بروفيسور في املادة ( )195اجلديدة كأحد الشروط املفروضة في املنتمني لسلك التعليم
العالي للولوج لعضوية احملكمة الدستورية .كلمة بروفيسور هي ترجمة حرفية لكلمة professeur
بالفرنسية professor ،باإلجنليزية ،وهي رتبة علمية في قانون الوظيفة العمومية اخلاص بالتعليم
العالي ،وتقابل باللغة العربية أستاذ التعليم العالي ،وهو املتحصل على درجة الدكتوراه في مجال ما
وتـأهيل علمي متخصص وسنوات كثيرة من اخلبرة التعليمية في إحدى مؤسسات التعليم العالي،
احلصول عليها في اجلزائر بشروط صعبة جداً .استخدمناها للداللة على أنه لم حتترم قاعدة مهمة
من قواعد الصياغة ،وهي عدم استخدام الكلمات الهجينة واملعربة ،بل األصيلة في اللغة األم التي
يكتب بها الدستور ،فاملفروض استخدام «أستاذ تعليم عالي».
فاطمة الزهراء رمضاني ،هندسة دستور جزائري بني املطالب البسيطة للحراك والقواعد العلمية
التقنية ،مرجع سابق ،ص.595
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أصل التمتع باحلقوق واحلريات ،ثم احلق في اجلنسية ومختلف احلقوق األخرى.
باإلضافة إلى املواد املتعلقة بحقوق املرأة التي لم توضع تراتبيا ً بل متناثرة ضمن هذا
الباب ،وهنا نتساءل ملاذا لم ترتب ضمن فئات احلقوق؟ مثالً لم ترد املادة ( 35(/)59سابقا ً
حول احملاصصة) ضمن احلقوق السياسية ،كما لم توضع املادة ( 36(/)71سابقا ً عن
التناصف في سوق الشغل) عند سرد احلقوق االقتصادية .باإلضافة إلى ذلك وردت
املواد املتعلقة بإقرار حالة الطوارئ (105(/)112سابقاً) و( )113و( 107(/)114سابقاً)
عن احلالة االستثنائية ،ثم املادة (108(/)115سابقاً) العدوان ،واملادة (110(/)117
سابقاً) عن احلرب ضمن الفصل الثاني «احلكومة» من الباب الثالث «تنظيم السلطات»
بالرغم من أنها صالحيات لرئيس اجلمهورية في ظل الظروف غير العادية ،فاملفروض
أن ترد ضمن الفصل األول« :رئيس اجلمهورية» من هذا الباب.
كما ينبغي نقل املادة (143(/)152سابقاً) الواردة ضمن «الفصل الثالث :البرملان» ،من
الباب الثالث حول السلطة التنظيمية لرئيس اجلمهورية والتي يتفق الفقه حول طبيعتها
اإلدارية ،فهي ليست اختصاصا ً تشريعيا ً للرئيس بل اختصاصا ً إداريا ً ينافس من خالله
البرملان في عملية صنع القانون مبفهومه العام ،ضمن الفصل األول« :رئيس اجلمهورية»
من هذا الباب.
إلى جانب هذا متيزت هذه املسودة باستخدام بعض عالمات الوقف ،والتي طاملا أشرنا
إلى ضرورتها ،وهي عبارة عن إشارات توضع بني أجزاء الكالم املكتوب لتمييز بعضه
عن بعض تسهيالً للفهم ومنها الفاصلة ( )،والتي تفيد سكوت القارئ سكوتا ً قصيرا ً
لتمييز بعض أجزاء الكالم عن بعض( ،)30وهو ما مت استخدامه مثالً في املادة ( )15املقدمة
ضمن مقترحات اللجنة« :تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الدميقراطي ،الفصل بني
السلطات ،وضمان احلقوق واحلريات والعدالة االجتماعية.»...
الفرع الثاني
استخدام الترقيم والتبنيد داخل املواد
القاعدة الدستورية اجليدة من شأنها تذليل الصعوبات املتعلقة بفهمها وتطبيقها،
ويلعب االستخدام الصحيح والفعال للترقيم وعالماته دورا ً مهما ً في قوة ووضوح
اللغة القانونية( .)31وبصفة عامة ،مييل صائغو اللغة القانونية لإلقالل من استخدام
( ((3انظر في إعمال عالمات الضبط والوقف :إبراهيم بختي ،الدليل املنهجي في إعداد وتنظيم البحوث
العلمية (مذكرات وأطروحات) ،نشرية صادرة عن كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة قاصدي
مرباح ،ورقلة ،اجلزائر ،2007-2006 ،ص .44 – 43
( ((3د .نسرين سالمة محاسنة ،مرجع سابق ،ص .148
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عالمات الترقيم ،وهو ما الحظناه بالنسبة للمؤسس الدستوري اجلزائري عبر الوثائق
الدستورية املتتالية(.)32
وفي هذا اإلطار يرى بعض الفقه( )33أن املشكلة فيما يتعلق باستخدام عالمات الترقيم هي
إتقان استخدامها بدالً من جتاهلها( ،)34فحني يتقن صائغ اللغة القانونية استخدامها وأال
يعتمد عليها وحدها في أن تفعل ما يجب أن يفعله ترتيب الكلمات داخل اجلملة القانونية،
كان لها دور فعال في تسهيل فهم املادة القانونية.
ولتوضيح الدور الذي يقوم به الترقيم نورد املادة ( )46سابقا ً من التعديل الدستوري
وحرمة
لسنة  2016الواردة على هذا الشكل« :ال يجوز انتهاك ُحرمة حياة املواطن اخلاصة ُ
شرفه ويحميهما القانون .سرية املراسالت واالتصاالت اخلاصة بكل أشكالها مضمونة.
ال يجوز بأي شكل املساس بهذه احلقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية .ويعاقب
القانون على انتهاك هذا احلكم .حماية األشخاص الطبيعيني في مجال معاجلة املعطيات
ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه» .وأصبحت بعد
استخدام الترقيم املادة ( )47املقدمة من طرف اللجنة على الشكل التالي:
		 .1لكل شخص احلق في حماية شرفه وحياته اخلاصة.
		 .2لكل شخص احلق في سرية مراسالته واتصاالته اخلاصة في أي شكل كانت.
		 .3ال يقبل املساس باحلقوق املذكورة في الفقرتني األولى والثانية إال بأمر معلل من
السلطة القضائية.
		 .4حماية األشخاص الطبيعيني عند معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي حق
أساسي.
		 .5يعاقب القانون على كل خرق لهذه احلقوق.
فاملادة أصبحت اآلن أكثر وضوحا ً وأقل إجهادا ً لذهن القارئ ،وكل ما حدث هو أن املادة
قد نظمت بشكل جيد ،دون إجراء أي حذف أو إضافة كبيرة عليها ،بل متت إعادة صياغتها
باستخدام إحدى قواعد الصياغة اجليدة وهي عالمات الترقيم.
( ((3املرجع السابق ،ص.149
( ((3آن سيدمان وروبرت سيدمان ولني أبيسيكير ،مرجع سابق ،ص.311
( ((3من املتعارف عليه في علم الصياغة القانونية أن اجلملة تعتبر فقرة ضمن املادة متى لو كتبت في عدة
سطور ،فاجلملة تنتهي بنقطة واجلملة املوالية تأتي مباشرة ،وعليه املادة ( )7مثالً ليست في حاجة
إلى ترقيم داخلي.
580
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كما يستخدم الصائغون التبنيد لفك التعقيد وتقليل عدد الكلمات وتسهيل الفهم ،من خالل
عمل قائمة باألمور التي عادة ما توضع في اجلمل الطويلة ،إذ يساعد على توضيح األفكار
املعقدة .قد يتم الفصل بني األفكار املختلفة للقائمة بخط ( )-وهو ما اعتمدته اللجنة في
املادة ( 50(/)54سابقا ً) التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة  ،2016التي كانت تنص
على« :حرية الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات اإلعالمية مضمونة
وال ُتقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية .ال ميكن استعمال هذه احلرية للمساس
بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم .نشر املعلومات واألفكار والصور واآلراء بكل حرية
مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت األمة وقيمها الدينية واألخالقية والثقافية .ال
ميكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية».
فأصبحت على الشكل التالي بعد اعتماد التبنيد:
		 .1حرية الصحافة املكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات اإلعالمية مضمونة
بشكل متساو لكل وسائل اإلعالم العامة واخلاصة ،وال ُتقيد بأي شكل من أشكال
الرقابة القبلي ًة.
		 .2تضمن حرية الصحافة على وجه اخلصوص ما يأتي:
		 حرية تعبير وإبداع الصحفيني ومتعاوني الصحافة.
		 حق الصحفي في الوصول إلى مصادر املعلومات في إطار احترام القانون
الساري املفعول.
		 احلق في حماية استقاللية الصحفي وسره املهني.
		 احلق في تأسيس الصحف والنشريات مبجرد التصريح بذلك.
		 احلق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن
شروط يحددها القانون.
		 احلق في نشر األخبار واألفكار والصور واآلراء في إطار احترام القانون
وثوابت األمة وقيمها الدينية ،واألخالقية والثقافية.
		 .3الميكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
		 .4يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
		 .5ال ميكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
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املبحث الثاني
مقاربة حتليلية حول مضمون مقترحات اللجنة املكلفة بتعديل الدستور
إن جودة القواعد الدستورية في أي نظام سياسي كان ،تعد ضمانة أساسية وهامة
الستمرار هذا الدستور في حذ ذاته ،فطبيعتها القانونية ،من كونها قواعد معيارية سامية
في هرم التنظيم القانوني للدولة تؤسس لذلك ،باإلضافة إلى إسهامها في استقرار
احلقوق واحلريات املقررة واملضمونة فيه ،ومن ثم فهي عامل تدار عليه املعامالت في
الدولة في إطار من الثقة واملصداقية ،مما يؤدي إلى استقرار املعامالت والعالقات فيما
بني األفراد بعضهم مع بعض وحتقيق األمن القانوني.
كما أن اخلصائص التي متتاز بها القاعدة الدستورية تفرض بذل العناية لتحضيرها
وإعدادها وتعديلها ،وصياغة مضامينها مبا يحقق التوازن بني املصلحة العامة ،وبني
حقوق وحريات األفراد ،فاخلبرة الفنية التي يوفرها اخلبراء مبختلف اختصاصاتهم،
تساعد على كتابة مقترحات املواد القانونية الداخلة في مجال املوضوع الدستوري من
خالل تطرقهم لتفاصيله ،وعليه فإن جتنب التعقيد في صياغة القواعد الدستورية مسألة
جوهرية يجب احلرص على حتقيقها.
وللقيام بهذه املقاربة( ،)35انطلق تفكيرنا من نظرة عامة ألخذ فكرة أولية (املطلب األول)
حول مضمون التعديالت الستكشاف مكوناتها ،لغتها ،ضوابطها؛ لتبيني قيمتها
االستراتيجية أساسا ً لهندسة دورها املستقبلي في التطبيق العملي ،من أجل تقدمي جملة
من املقترحات بخصوص إثراء الوثيقة الدستورية بعد الغوص في تفاصيلها ،من خالل
الدراسة النقدية التي نحاول القيام بها عبر تفسير املواد ونقدها واستنباط النتائج (املطلب
الثاني).

املطلب األول
نظرة عامة على محتوى التعديالت املقترحة
يقوم الصائغ بترجمة ما يعرض عليه من أفكار يريد املشرع تنظيمها في شكل نص
قانوني ،إلى قواعد محددة مبوبة ،والصياغة اجليدة هي التي تعني على حتويل هذه األفكار
واألهداف إلى نصوص قانونية ،تؤدي فقط ما هو مطلوب دون أن تتضمن ما ال يراد.
كما أن إجادة القواعد اللغوية عامل حاسم في الصياغة اجليدة ،حيث يدقق الصائغ في
( ((3املقاربة هي الطريقة التي يتناول بها الدارس أو الباحث املوضوع ،أو هي الطريقة التي يتقدم بها من
الشيء.
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اختيار األلفاظ على ضوء إدراكه ألهداف واضع التشريع ،حتى يتحقق الغرض املطلوب
من القانون ،فقد يقوم بذلك من خالل إعادة صياغة املادة التي بني يديه لتؤدي الغرض من
إنشائها ،أو يقوم باالجتهاد باقتراح مواد جديدة لتأدية الغرض املطلوب منها ،ومن خالل
قراءتنا املبدئية ملضمون التعديالت املقدمة تراءت لنا املالحظات العامة التالية:

الفرع األول
إعادة صياغة بعض األحكام
ال يخفى علينا من الناحية القانونية ما ميكن أن تلعبه الصياغة القانونية من دور في جودة
القاعدة الدستورية وضمانة مبدأ األمن القانوني( ،)36فنتصور أن أصعب ما واجه اللجنة
املكلفة بإعداد مسودة التعديل ،هو ضبط املصطلحات املستخدمة فيه واجلمل وصياغتها
صياغة موضوعية بعيدا ً عن الذاتية.
هذه املهمة ينفتح معها الباب لدور إنشائي وإبداعي يقوم به أعضاء اللجنة ،لكنهم ُمقيَّدون
مبضمون املادة املطلوب تعديلها ،حيث غالبا ً ما تنعكس إرادة واضعي النص على القاعدة
الدستورية املعدلة ،مثالها املقطع السابع من الديباجة الذي كان كما يلي« :وإن عزم
الشعب اجلزائري على حتقيق انتصارات مصيرية سمح باسترجاع الثروات الوطنية
وبناء الدولة خلدمته وحده ،وكذا تعزيز مشروعية الدولة التي متارس سلطتها خدمة
لالستقالل الوطني وبعيدا ً عن كل ضغط خارجي(.)37
وقد ميَّزنا من خالل هذه القراءة املبدئية بني:
		 )1إعادة الصياغة اجلزئية
مثالً :املادة (( )15الواردة ضمن الباب األول :املبادئ التي حتكم املجتمع
اجلزائري ،الفصل الثالث :الدولة) كانت تنص على أن» :تقوم الدولة على مبادئ
َ
املنتخب
التنظيم الدميقراطي والفصل بني السلطات والعدالة االجتماعية .املجلس
هو اإلطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ،ويراقب عمل السلطات العمومية.
تشجع الدولة الدميقراطية التشاركية على مستوى اجلماعات احمللية»(.)38
( ((3فاطمة الزهراء رمضاني ،أثر كتابة مضمون الدستور في لغة قانونية سليمة على جودته ،مرجع
سابق ،ص .7
( ((3كان هذا املقطع في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،2016كما يلي« :إن إميان الشعب باالختيارات
اجلماعية م َّكنه من حتقيق انتصارات كبرى ،طبعتها استعادة الثروات الوطنية بطابعها ،وجعلتها
دولة في خدمة الشعب وحده ،متارس سلطاتها بكل استقاللية ،بعيدة عن أي ضغط خارجي.
( ((3متت إضافة هذه املادة للدستور اجلزائري على إثر التعديل الدستوري املؤرخ في  6مارس سنة .2016
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فقد أدخل تعديل فقط على فقرتها األولى حيث أصبحت من خالل مقترحات
اللجنة؛ املادة (« :)15تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الدميقراطي ،الفصل بني
السلطات ،وضمان احلقوق واحلريات والعدالة االجتماعية ،»...باإلضافة للمواد
التالية 24(/)25( :سابقاً) ،عن التعسف في استعمال السلطة 27(/)29( ،سابقا ً)
الواردتني ضمن «الباب األول :املبادئ التي حتكم املجتمع اجلزائري ،الفصل
الثالث :الدولة» ،املادة ( 40(/)39سابقاً) ،و( 55(/)49سابقاً) الواردتني ضمن
«الباب الثاني احلقوق األساسية واحلريات العامة والواجبات ،الفصل األول:
احلقوق األساسية واحلريات العامة«.
 )2إعادة الصياغة الكلية
كما قامت اللجنة بصياغة كلية للمادة 19(/)20( :سابقاً) الواردة ضمن «الباب
األول :املبادئ التي حتكم املجتمع اجلزائري ،الفصل الثالث :الدولة» .واملادة (/)47
( 46سابقاً) التي أصبحت تنص على أن« :ال يجوز انتهاك ُحرمة حياة املواطن
وحرمة شرفه ،ويحميهما القانون .سرية املراسالت واالتصاالت
اخلاصةُ ،
اخلاصة بكل أشكالها مضمونة .ال يجوز بأي شكل املساس بهذه احلقوق دون
أمر معلل من السلطة القضائية .ويعاقب القانون على انتهاك هذا احلكم .حماية
األشخاص الطبيعيني في مجال معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي حق
أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه» ،ثم املادة ( 67(/)66قدمية) ،حيث
أعيدت صياغة الفقرة األولى منها مبا يتماشى مع ضمانة حقوق وحريات األفراد
لتصبح كما يلي« :تساهم الدولة في إجناز املساكن .تعمل الدولة على تسهيل
حصول الفئات احملرومة على سكن»(.)39
ولكن في بعض األحيان ،فإن إعادة الصياغة لم تكن في إطار دعم حقوق وحريات
األفراد ،ولنتأمل مثالً نص املادة ( )55اجلديدة 51(/سابقاً) التي جاء فيها بأنه:
« -1يتمتع كل مواطن باحلق في الوصول إلى املعلومات والوثائق واإلحصائيات
واكتسابها وتداولها ،»....بعدما كان هذا احلق مضمونا ً في املادة القدمية ،أصبح
فقط معترفا ً به.
إن الوضوح في الصياغة يتطلب استعمال عبارات وكلمات دقيقة ومفهومة ،وجمل
( ((3كانت هذه املادة تنص في التعديل الدستوري لسنة  2016على أن« :تشجع الدولة على إجناز
املساكن »...ويقابلها بالفرنسية ،..…l’etat encourage :وأصبحت صياغتها حسب مقترحات
اللجنة« :تساهم الدولة في متكني ،L’etat participe »..وشتان بني التشجيع ،واملساهمة.
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واضحة وغير مع ّقدة في تركيبتها( ،)40وفي مجال احلقوق واحلريات ،إذا كان الهدف هو
إلزام الدولة بتحقيق نتيجة معيَّنة ،ميكن عندها استعمال عبارات مثل« :تضمن الدولة احلق
في «...أو »على الدولة ضمان احلق في .»....أما إذا كان الهدف هو إلزام الدولة ببذل اجلهد
لتحقيق هدف معي دون إلزامها بواجب بلوغ ذلك الهدف ،فيستحسن عندها استعمال
تعبيرات أخرى على غرار» :تعمل الدولة على توفير ،»...أو «تسعى الدولة إلى ،»....فاملادة
( )51القدمية كانت تنص على أن« :احلصول على املعلومات والوثائق واإلحصائيات
ونقلها مضمونان للمواطن ،»....أما العبارة املستخدمة املقترحة من طرف اللجنة« :يتمتع
كل مواطن باحلق في الوصول  ،»...فإنها ال تفيد اإللزام ،بل تفيد اإلمكانية ومتنح املواطن
اخليار بني الوصول لها أو ال ،فال تضع على عاتق الدولة أي واجب(.)41

الفرع الثاني
إضافة بعض األحكام
تعد هذه الطريقة أكثر تعبيرا ً عن الدور اإلنشائي الذي يقوم به أعضاء اللجنة ،فقد يضيفون
أجزا ًء للمادة أو يقدمون مقترحات جديدة ،وفي هذه الطريقة تنعكس وجهة نظر وخلفية
وإيديولوجية املقترح ،ناهيك عن إمكانية تأثره بالظروف السياسية واالقتصادية القائمة؛
وبعبارة أخرى تظهر بصمة واضعي النص جلية ،وقد عبَّر الفقيه الفرنسي موريس
دوفرجيه عن إسهام األبعاد التاريخية والثقافية واإليديولوجية والعادات والتقاليد
واألعراف والدين في بلورة الدستور بقوله.... « :أما مسألة الصراعات املوجودة داخل
املجتمع ،فال نستوردها ،بل هي التي حتتم التوجه نحو نظام فيه تركيز لسلطة أقوى ،أو
نظام فيه سلطة موزعة  ، ...فالقوى االجتماعية هي التي تتصارع ،أما الدستور فما هو
إال شكل يحاول أن يعطي فرزا ً لكل هذه األمور»( ،)42ما يفهم منه أن املؤسس الدستوري
وهو بصدد وضعه للدستور -سلطة تأسيسية منشئة  -أو حتى عند تعديله  -سلطة
تأسيسية منشأة  -يتأثر ال محالة باألوضاع االجتماعية السائدة ،بل أكثر من ذلك فإن
هذه الظروف هي التي ستفرض نفسها بإحلاح(.)43
(((4
(((4

(((4
(((4

د .نسرين سالمة محاسنة ،مرجع سابق ،ص.150
كما أن املادة ( 44(/)78سابقاً) متت إعادة صياغتها بعدما كانت حرية اإلنتاج الفكري بأبعاده الفنية
والعلمية مضمونة في دستور  ،2016أصبحت في هذا املقترح معتبرة؟ كما متت إعادة صياغة املادة
( 88(/)92سابقاً) الفقرة  ،2حول غلق العهدات الرئاسية.
بوزيد لزهاري ،اجلوانب التأسيسية والتشريعية في النظم البرملانية املقارنة :حالة اجلزائر ،مجلة
مجلس األمة ،اجلزائر ،ديسمبر  ،1998ص .59
ميكن تعريف السلطة التأسيسية بشكل عام ،بأنها :تلك السلطة التي حتوز اختصاص وضع دستور
جديد أو إجراء تعديل لدستور موجود سلفاً ،وما ميكن استنتاجه من هذا التعريف العام ،هو التمييز
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ومن بني األحكام التي متت إضافتها ،املقطع الثامن من الديباجة« :عززت مقاومة الشعب
اجلزائري ضد احملاوالت العنيفة ،التي تهدد وحدة واستقرار الدولة متسكه بقيم التسامح
والسلم ،»...واملقطع العاشر« :يعبر الشعب عن حرصه على ترجمة طموحاته في هذا
الدستور بإحداث حتوالت اجتماعية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة ،والتي عبَّر عنها
سلميا ً منذ احلركة الشعبية التي انطلقت في  22فبراير  ،2019في تالحم تام مع جيشه
الوطني الشعبي».
وقد جاءت األحكام املضافة بطريقتني:
 )1مواد تضمنت إضافات جزئية
منها املادة (( )16الواردة ضمن الباب األول :املبادئ التي حتكم املجتمع اجلزائري،
الفصل الثالث :الدولة) أضيفت لها الفقرة  3التي خ َّولت إمكانية إخضاع بعض
البلديات لنظام خاص ،والتي ميكنها أن تسهم في دفع عجلة التنمية بالنسبة
لبعض البلديات الكبرى كاجلزائر العاصمة ،ثم املادة (( )23لم تتغير) الواردة
ضمن الباب األول :املبادئ التي حتكم املجتمع اجلزائري ،الفصل الثالث :الدولة)
أضيفت لها الفقرات  1التي تتعلق بتقييد اجلمع بني الوظيفة العامة واملهن احلرة،
ثم  ،5-4-2ونعتقد أن هذه املادة قد تثير حفيظة بعض املوظفني .واملادة (/)26
( 25سابقاً ،إضافة الفقرات .)44()4،3،1
 )2مواد مضافة جديدة
كاملادة ( )17الواردة ضمن الباب األول :املبادئ التي حتكم املجتمع اجلزائري،
الفصل الثالث :الدولة) حول أسلوب التنظيم اإلداري بني الدولة والهيئات
اإلقليمية ،واملادة (( )24ضمن الباب األول :املبادئ التي حتكم املجتمع اجلزائري،
الفصل الثالث :الدولة) دسترة احلكم الراشد ،املواد ( )27و( )38و( ،)50إلى جانب
إضافة فصل ٍ
ثان للباب الثالث حتت عنوان احلكومة :مع إضافة املادة ()101
(جديدة) عن تشكيلة احلكومة ،ثم املادة ( )108رئيس احلكومة من األغلبية.
بني سلطة تأسيسية أصلية (منشئة) هي املختصة بإنشاء دستور من عدم ،وتكون في حال قيام دولة
جديدة ،وسلطة تأسيسية فرعية (منشأة) ،وهي املختصة بتعديل الدساتير .د .عمر عبد الله خاموش،
اإلطار الدستوري ملساهمة الشعب في تعديل الدستور -دراسة حتليلية مقارنة ،منشورات احللبي
احلقوقية ،بيروت ،2013 ،ص .30
ً
( ((4عن حياد اإلدارة ،املادة ( 29(/)31سابقا الفقرة 3:مع ترقيم الفقرات) .إضافة الفقرة  1للمادة ()35
( 34سابقاً) ،املادة ( 32(/)37سابقاً) ،املادة ( )44فقرة  2و ،3املادة ( )45فقرة  60(/6سابقاً) ،املادة
( 61(/)46سابقا ً فقرة  ،)1املادة ( 42(/)51سابقا ً عن حرية املعتقد (إضافة الفقرة  3وإعادة صياغة
الفقرة .)2
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املطلب الثاني
قراءة نقدية ملضمون التعديالت
إن حترير النصوص الدستورية يفترض استعمال أسلوب مبسط في التركيب بعيدا ً قدر
اإلمكان عن اجلمل املعقدة ،فأسلوب اخلطاب املستخدم في القواعد القانونية مترفع عن
الصيغ العاطفية (بحكم خصوصية هذه القواعد :عمومية ،جتريد ،إلزام) ،أو العبارات
االنفعالية التي من شأنها اإلخالل مببدأي التجريد واحلياد( ،)45فكل عبارة أو جملة يجب
أن تؤدي إلى مدلول معني ومعلوم وإال لزم االستغناء عنها؛ ألن النص الغامض أو غير
واضح الداللة إمنا يدل على ضعف في الصياغة ،ويصعب السبل أمام املعنيني بتطبيقه.
وملعرفة مدى توفيق أعضاء اللجنة في هذه املهمة نتعرض لهذه القراءة النقدية ،وكما هو
معروف فإن النقد هو فن تفسير األعمال ،فهو محاولة منضبطة يشترك فيها ذوق الناقد
وفكره ،للكشف عن مواطن اجلمال أو القبح في األعمال املعروضة عليه ،لذا سنحاول قدر
املستطاع االلتزام باملوضوعية العلمية ،مع تقدمي مقترحاتنا التي نراها مناسبة ،ونشير
قبل ذلك إلى وجود مواد لم يشملها التعديل كاملادة ) (89املتعلقة بطريقة انتخاب رئيس
اجلمهورية التي تشترط فوزه باألغلبية املطلقة من األصوات املُعبَّر عنها دون اإلشارة
إلى نسبة املشاركة الشعبية في هذه االنتخابات ،أو املادة ) (91عن الشروط املطلوبة
للترشح لهذا املنصب ،والتي كان الشارع ينتظر تعديلها تفاديا ً للمهازل التي عاشها
الشارع اجلزائري خالل سنة  ،2019أو املادة ) (100التي ُتقيّد من استقالة احلكومة خالل
املانع لرئيس اجلمهورية.
وسنتناول فيما يلي املواد التي شملتها التعديالت وفقا ً للمحاور الواردة في مسودة
التعديل املقترحة من طرف اللجنة.

الفرع األول
الوثيقة الدستورية إطار للتعايش بني احلرية والسلطة
سبق وأشرنا إلى أن الفقيه الفرنسي موريس دوفرجيه عبَّر عن إسهام الظروف في
بلورة الدستور؛ إذ يعتبره تقنية التعايش السلمي بني السلطة واحلرية ،وقضية ملن
األولوية للسلطة أم حلقوق اإلنسان ،وهو ما سنطلع عليه ،لكن البد من اإلشارة إلى
مضمون الديباجة ،التي متيزت بسمتها التوفيقية ،وصياغتها استنادا ً ملرتكزات فلسفية
( ((4أحمد العزي النقشبندي ،تعديل الدستور :دراسة مقارنة ،الوراق للنشر ،عمان ،األردن ،2006 ،ص.67
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متنوعة( ،)46وما اقترحناه في هذا اخلصوص( )47وث َّمنا اعتماده من قبل اللجنة إضافة مقطع
جديد لها ،يذكر فيه احلراك الشعبي السلمي واملرحلة التاريخية التي خرج فيها الشعب
اجلزائري مناديا ً بالتغيير والتحول إلى القيم الدميقراطية ،وهذا للتذكير بطبيعة وطبع
الشعب اجلزائري املسلم واملسالم .وكرد على من يرى عدم ضرورة إدراج هذه القيم في
الديباجة ،على اعتبار أنها أحداث ظرفية ميكن أن تعيشها الدولة بعد أزمة ما ،واألصل
هو االستقرار واألمن والسلم الذي ينبغي أن يكون من الثوابت ،نقول إن هذه األحداث
متثل قوة معنوية وأخالقية وتعكس ضميرا ً حيا ً للشعب اجلزائري ،فاملصاحلة بني أبناء
الشعوب اإلسالمية ضرورة دينية ،وإنسانية ،وحضارية ،واقتصادية ،واجتماعية،
كما أن السلمية التي ميَّزت احلراك الشعبي تعبّر عن صحوة الشعب اجلزائري ومنو
وعيه ،وهو من مقومات الدولة القانونية احلديثة .وفيما يخص تناول مضمون املسودة
للمواضيع املختلفة جند:
أوالً -احلقوق واحلريات األساسية
تهدف التعديالت املقترحة في هذا اإلطار إلى توسيع وإثراء الفضاء الدستوري للمواطن،
من خالل تكريس حريات عامة جديدة ،وتعزيز حقوق مكفولة دستورياً ،مع بعض
املالحظات ،إذ متت إضافة املادة ( )34التي تلزم السلطات باحترام احلقوق واحلريات
العامة ،وعدم جواز تقييدها إال بقانون ،مع منع هذا التنظيم التشريعي من إمكانية
االنتقاص من جوهرها(.)48
( ((4اعتمادا ً على الفكر اإلسالمي (املقطع  )4والفكر السياسي الغربي (املقطعان  14و ،)15إضافة إلى
التأثر الواضح بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية الداخلية (املقطعان  8و )10واخلارجية
(املقطــعان  12و ،)16و ُيالح ــظ بأن تطـرق املشـ ــرع الدســتوري حلقــوق اإلنســان وحريــاته العامة في
مقدمة الدستور (املقطعان 14و )16يجعله ضامنا ً لها ويضفي عليها السمو ،وميثل إميانا ً واعتناقا ً من
السلطة التأسيسية التي قامت بإعداد الدستور ،بحقوق اإلنسان وحرياته العامة.
وقد متت دسترة قيم السلم والتسامح واملصاحلة الوطنية (املقطع  ،)8احلراك املبارك (املقطع ،)10
مكافحة الفساد (املقطع  ،)12ضمان التوازن بني السلطات واألمن القانوني (املقطع  ،)15ضمان
حقوق اإلنسان املصادق عليها من خالل املواثيق الدولية (املقطع  ،)16احلق في البيئة (املقطع ،)18
إشراك الشباب (املقطع  ،)19السياسة اخلارجية (املقطع .)23
( ((4فاطمة الزهراء رمضاني ،أثر كتابة مضمون الدستور في لغة قانونية سليمة على جودته ،مرجع
سابق ،ص.13
( ((4لكن اإلشكال ،ما احلدود الفاصلة بني تنظيم احلرية ،وتقييدها ،وقد ذهب د .عبد الرزاق السنهوري
إلى محاولة التمييز بني تنظيم احلريات العامة وبني تقييدها ،على اعتبار أن التنظيم يرد على كيفية
ممارسة احلرية ،بينما يؤدي تقييد احلرية إلى االنتقاص منها أو يردها إلى جوهرها ،لذا فقد عمد
د .عبد الرزاق السنهوري إلى وضع خمسة معايير لبحث االنحراف في استعمال السلطة التشريعية
التقديرية ،وكان من بينها كفالة احلقوق واحلريات العامة في حدودها املوضوعية .د .عبد الرزاق
السنهوري ،مخالفة التشريع للدستور واالنحراف في استعمال السلطة التشريعية ،مجلة مجلس
الدولة مصر ،القاهرة ،1952 ،ص .50وميكننا اقتراح االستناد إلى معيار اإلضرار باملجتمع.
588

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

د .فاطمة الزهراء رمضاني

كما متت اإلشارة إلى التزام الدولة بتحقيق األمن القانوني بعناصره ،غير أن الصياغة
املختارة لالعتراف بالكثير من احلقوق واحلريات «تسهر الدولة »...ال تلزم الدولة بتحقيق
نتيجة( ،)49باملقارنة مثالً مع املادة ( )64عن ضمان املاء الشروب« :احلق في احلصول
على املاء الصالح للشرب مضمون» ،تفيد إلزام الدولة بضمان توفير املاء الشروب لكل
املواطنني ،واملادة ( )65عن الرعاية الصحية حق للمواطنني« :تتك ّفل الدولة بالوقاية
من األمراض الوبائية واملعدية ومبكافحتها .تسهر الدولة على توفير شروط العالج
لألشخاص املعوزين» ،متت إضافة الفقرة  2لها وقد استخدمت اللجنة في صياغتها
عبارة تفيد التزام الدولة «تضمن الدولة جودة العالج واستمرارية اخلدمات الصحية» ،ما
يجعلها ملتزمة بتحقيق نتيجة ،وهذا شيء إيجابي و ُيضاف إلى مكتسبات املواطن.
كما مت حظر أي عنف بدني أو مساس بالكرامة ،ومتت حماية األسرة بوصفها الدعامة
األساسية للمجتمع ،وأضيفت املادة ( )40حلماية النساء من العنف ،فدسترة جترمي
العنف ضد النساء وإلزام الدولة بتوقيع العقوبات على فاعليه يشكل رادعا ً ملرتكبي
العنف .إلى جانب هذا مست التعديالت املادة ( )52عن حرية التعبير وضمانتها ،واجلديد
هو ضم املادة ( )49القدمية في فقرتها الثانية عن حرية التظاهر التي كان القانون يوضح
كيفية ممارستها والتي تخضع لنظام التصريح وهذا مكسب.
وفي هذا االجتاه مت املساس باملادة ( )53حول إنشاء اجلمعيات الذي يحدده القانون
العضوي ،والذي أصبح إنشاؤها يتم مبحرد التصريح ،أما حلها فال يكون إال من طرف
القضاء ،وهذا مكسب آخر ملمارسة حرية االجتماع والتجمع( ،)50كما تضمنت املادة
( )51()81إمكانية تقدمي ملتمسات للسلطات العمومية ،فهو حق للمواطنني بخصوص
انشغاالتهم حول املصلحة العامة أو تصرفات ماسة بحقوقهم األساسية ،هي مادة
مهمة ،مستجيبة لتطلعات احلراك ،فاملواطن يصبح شريكا ً استراتيجيا ً في بناء بالده.
( ((4املالحظة نفسها للمادة ( 43(/)61سابقاً) مت جتزئتها إلى  3مواد هي ( 61و 62و ،)63وذلك كما يلي
املادة ( )61عن حرية الصناعة والتجارة ،واملادة ( )62عن ضبط السوق ،واملادة ( )63عن حماية
املستهلك والعبارة املستخدمة أيضا ً هنا ال تضع أي التزام بهذه الضمانة ـ أال وهي توفير احلماية
للمستهلكني ،بل جتعلها ملزمة فقط باستعمال الوسائل التي من شأنها أن تساعد على بلوغ الهدف.
( ((5العودة ملا كان معموالً به في قانون اجلمعيات  ،31-90جتنبا ً للتعسفات التي قد تصاحب احلل
اإلداري املنصوص عليه في القانون احلالي املطبق على اجلمعيات .املادة ( 62(/)57سابقاً) الفقرة
 5حول ضمانة معاملة منصفة لألحزاب ،الفقرتان  8و ،9ثم املادة ( 64( )60سابقاً) فقرة  2حول
التعويض املقابل لنزع امللكية اخلاصة.
( ((5تنص املادة ( )81على أنه« :لكل مواطن احلق في أن يتقدم للسلطات العمومية مبفرده أو مع اآلخرين
مبلتمسات قصد طرح انشغاالت ذات مصلحة عامة أو بشأن تصرفات ماسة بحقوقهم األساسية .من
حق كل ملتمس أن يبلغ نتائج مسعاه في أجل معقول».
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

589

مشروع التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

هذا ما نعتبره إميانا ً شكليا ً بالدميقراطية التشاركية ،فهذه املادة ستكون أحد املكتسبات
الدستورية املهمة التي ستلقى ترحيبا ً واسعا ً باعتبارها تسمح بإسهام وإشراك املواطنني
بشكل مباشر في العملية التنموية في البالد ،مع وجود ضمانة قانونية متنحهم حق
احلصول على جواب رسمي من الهيئات املعنية ،باملقابل نقترح ضبطها أكثر بتحديد
الكيفية واألجل الذي تلتزم فيه السلطات باإلجابة عن هذه االلتماسات ،والشروط
املتعلقة بكتابة هذه امللتمسات وعدم جواز مساسها مثالً بالثوابت ...لذا ميكن إضافة
مقطع «حتدد كيفية تطبيق هذه املادة مبوجب قانون».
وفيما يخص احلق النقابي الذي كان معترفا ً به لكل مواطن أصبح معترفا ً به فقط للعمال
املادة ( ،)72وهو ما قد ميثل تراجعا ً في املكتسبات ،كما مت االعتراف لآلخر بحرية املعتقد
من خالل املادة ( )51اجلديدة التي تنص على أن« :حرية العبادة مضمونة في ظل احترام
القانون» ،وهنا نود اإلشارة إلى أن احلرية الدينية تقوم على دعامتني أساسيتني:

 		حرية العقيدة وهي مطلقة ومستمدة من الشريعة اإلسالمية لقوله تعالى« :الين» ،فمن حق أي فرد اعتناق ما يراه مناسبا ً من ديانة (وهذا ما مت
ًإك ّرا ّه فٌي ٌَ
پد ٌ
جتسيده في املادة ( )2/42من الدستور احلالي).
 		ممارسة الشعائر الدينية :وهذه تكون مقيدة مبا يفرضه النظام العام في الدولةوحريات األفراد ،مع اإلشارة إلى أنه ال يسمح بها إال ألصحاب الديانات الثالث
(اليهودية ،املسيحية ،اإلسالم).
أما الفصل الثاني اخلاص بالواجبات ،فقد ألزم املواطنني بالنشر من خالل املادة ()82

لالحتجاج بالقوانني والتنظيمات()52؛ إذ يقصد بالنشر إبالغ النصوص القانونية ،فهو
وسيلة رسمية فرضها املشرع إلعالم الناس مبحتواها ،والقاعدة العامة فيما يخص
النشر أنه يتم في اجلريدة الرسمية إذا تعلق األمر بالقوانني أو بقرارات السلطة املركزية
ومنها املراسيم الرئاسية والتنفيذية ،وقد س َّهل املوقع اإللكتروني لألمانة العامة للحكومة
 www.joradp.dzحاليا ً مهمة االطالع على اجلرائد الرسمية ،حيث ينشر أعدادها ابتداء
من االستقالل وباللغتني العربية والفرنسية ،في مقابل ذلك لم يرد ما يدل على إلزام
احلكومة بنشر النصوص القانونية .كما نث ّمن أيضا ً املادة ( )86حول أداء الضريبة حسب
القدرة ،وهو ما سبق وأن اقترحناه.
( ((5ولإلشارة فإن هناك بعض املراسيم التنظيمية مينع نشرها ،وتسمى «نصوص غير قابلة للنشر»،
وذلك بسبب مضمونها ومحتواها ،وعادة ما تكون محصورة في مواضيع األمن والدفاع الوطني،
حيث تكتسي الطابع السري ،إذ يتم تبليغها إلى املخاطبني بأحكامها بصفة فردية.
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ثانياً -تعزيز الفصل بني السلطات وتوازنها
نظم مشروع الدستور السلطات التي تتولى إدارة الدولة وتسيير شؤونها ،فهو الذي
يحدد آليات تكوين هذه السلطات )التشريعية والتنفيذية والقضائية) ،كما يبني طبيعة
عالقة السلطات ودورها وحدود العالقة .فتمت إعادة صياغة الفقرة  2من املادة ()92
(الفصل األول :رئيس اجلمهورية) التي كانت تنص على أن« :ميكن جتديد انتخاب رئيس
اجلمهورية م َّرة واحدة» بضبطها ،حيث جاء في املقترح« :ال ميكن ألحد ممارسة أكثر من
عهدتني متتاليتني أو منفصلتني»(.)53
فعدد العهدات الرئاسية يشكل أحد مقتضيات الدميقراطية ،وأحد دعائمها األساسية ،ومن
شأنه بعث احلياة السياسية ،ومتكني بروز ثقافة التداول في بالدنا ،فأهم ميزة تطبع
األنظمة اجلمهورية وجتعلها تختلف عن األنظمة امللكية هي تأقيت مدة الرئاسة (.)54
ويختلف الفقه بشأن جتديد العهدة الرئاسية ،إذ يرى جانب من الفقه أن إمكانية جتديدها
دون حصر لعدد املرات التي ينبغي التجديد خاللها ،في حني انصرف جانب آخر من الفقه
املعارض للمجال املطلق للعهدة الرئاسية حتديدها بعهدتني ،حيث يكون الرئيس خالل
هذه الفترة قد استحوذ على فترة معقولة تسمح له باستكمال مساره لبناء الدولة من أجل
حتقيق االستقرار والصالح العام( ،)55وهو ما مت األخذ به ،إلى جانب هذا قد تثير املادة
( )95التي أضافت صالحيات لرئيس اجلمهورية انقساما ً في املجتمع اجلزائري :ففقرتها
الثالثة ،تسمح بإرسال وحدات اجليش إلى اخلارج بعد مصادقة البرملان ،وقد متثل
تخليا ً عن عقيدة احلياد وسياسة عدم التدخل في الشؤون اخلارجية للدول التي تعتمدها
اجلزائر ،لكن في مقابل ذلك قد تتطلب عالقات الصداقة اخلاصة مساعدة الدول الصديقة
في بعض حاالت الكوارث الطبيعية أو رد االعتداءات ،فقد شارك اجليش اجلزائري في
حرب أكتوبر ،1973غير أن ورود إمكانية إقحام اجلزائر في تدخالت نتيجة لتهديدات
( ((5هذه الصياغة أكثر دقة ،إذ تقطع املجال للترشح مبجرد ما إذا كان الشخص قد حاز منصب الرئاسة
مرتني سواء متتاليتني أو منفصلتني ،في حني أن عبارة «التجديد يكون مرة واحدة» قد يتمكن الشخص
من إعادة الترشح ألكثر من مرة مبجرد تعديل الدستور مثالً ،فقد اعتبر ترشح الرئيس السابق للمرة
اخلامسة سنة  ،2019عهدة ثانية له في ظل دستور  2016الذي أغلق مجال العهدات ،حيث استخدمت
هذه الصياغة لتفادي ما حدث بالنسبة للرئيس السابق الذي اعتبر من خالل ترشحه في ظل دستور
 ،2016مترشحا ً للمرة الثانية في حني أنها كانت العهدة اخلامسة له ،خاصة وأنه مت إدخالها في مجال
احلظر املوضوعي حسب املادة (.)9/234
( ((5محمد رضا بن حماد ،املبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية ،دار الكتاب ،بيروت،
 ،1990ص  ،112ص .264
( ((5عبد الغني بسيوني عبد الله ،سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرملاني ،ط ،1املؤسسة
اجلامعية للدراسات والنشر ،بيروت ،1995 ،ص .124
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أو إغراءات ،تخدم أجندات أجنبية هو ما قيَّدها رمبا مبوافقة ممثلي الشعب ،خاصة و أن
نصاب الثلثني صعب التحقيق ،فهذه املسألة يتقاسم القرار بخصوصها الرئيس وممثلو
الشعب ،وميكن دعم هذه اإلمكانية بعرض هذا املوضوع الستفتاء الشعب صاحب
السلطة ومصدرها.
كما جتذب الفقرة  6منها االنتباه بإتاحة إمكانية تعيني نائب للرئيس وتفويضه بعض
صالحياته املنصوص عليها في املادة ( ،)96ملعاونته في أداء مهامه ،وهو ما كان متاحا ً
باملادة ( )112من دستور  ،1976لكن لم يتم إعمالها.
ومينح التعديل املقترح لنائب رئيس اجلمهورية األولوية في أن يحل محل الرئيس في
حال غيابه املنصوص عليها في املادة ( 102(/)98سابقاً) ،فالفقرة األولى من هذه املادة
لم تتغير سوى فيما يتعلق بالنصاب املطلوب القتراح على البرملان التصريح بثبوت املانع
وهو ثالثة أرباع ،وهو نصاب متشدد (تصويت  9من  ،12بعدما كان يتطلب اإلجماع).
وال يخفى علينا ما ثار بخصوص تفعيل هذه الفقرة من هذه املادة ،رغم علم اجلميع مبرض
الرئيس املزمن ،واستحالة ممارسة مهامه ،فاملجلس الدستوري ظ َّل مقيَّدا ً ومكبَّالً ،ألن
صياغة املادة تنص على أنه« :يتثبت» أي :يتحقق ويتأكد ،وهذا يفترض اإليعاز أي أن تثير
إحدى السلطات أو رمبا الشخصيات أو ملا ال اإلعالم ....مسألة مرض الرئيس املقترن
باستحالة ممارسة الواجبات  ...أما إذا كانت إرادة املؤسس (اللجنة في هذه املرحلة) أن
تقوم احملكمة الدستورية بهذه العملية ،فالبد من اإلشارة إلى ذلك كالنص مثالً «إذا ارتأت
احملكمة الدستورية ،» ....وبالتالي البد من إعادة النظر في هذه اجلزئية.
كما أضيفت لها الفقرة  3ليتولى نائب الرئيس الرئاسة بالنيابة خالل فترة  45يوماً ،أما إذا
لم يكن هناك نائب رئيس ،فإن رئيس مجلس األمة يتولى هذه املهمة ،أما لو استمر املانع
يعلن الشغور باالستقالة وجوباً.
هذا وأعطت الفقرة  7حكما ً غريبا ً يسمح لنائب الرئيس الذي هو شخص معني من قبله
مبواصلة عهدة الرئيس في حالة ما إذا استقال الرئيس أو توفى ،ورئيس اجلمهورية في
أي نظام يكتسب مركزه املمتاز من طريقة وصوله للمنصب وهي االنتخاب ،فهو ميثل
إرادة األمة التي وثقت فيه وزكته ،فكيف ميكن قبول شخص ال تتوفر فيه هذه الصفة؟
هنا نتساءل عن مصدر مشروعية منصب رئيس الدولة الذي هو نائب الرئيس؟! فهذه
الفقرة غير مقبولة بالنسبة لنا.
لكن إذا كان من يتولى منصب رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس األمة ،فإن أقصى
مدة له ملمارسة مهامه هي  90يوماً ،حيث يتم خاللها تنظيم انتخابات رئاسية مع إمكانية
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متديد هذه املدة ،وهذا طبعا ً جتنبا ً ملا حدث عندما انتهت املدة القانونية لرئيس الدولة
عبد القادر بن صالح دون إمكانية إجراء االنتخابات الرئاسية في أجلها األول احملدد في 4
جويلية/يوليو  ،2019بسبب رفض ملفات الترشح املودعة لدى املجلس الدستوري(.)56
وفيما يخص تسيير الظروف غير العادية قيَّدت املادة ( )112حالتي الطوارئ واحلصار
مبدة  30يوماً ،أما املادة ( )114فقد مت تقييد احلالة االستثنائية مبدة زمنية  60يوماً،
وعدم إمكانية متديدها إال مبوافقة البرملان ،وهذا شيء إيجابي .كما سمحت الفقرة 5
بإمكانية عرض قرارات الرئيس املتخذة في هذه احلالة لرأي احملكمة الدستورية عند
االقتضاء ،وهذا طبعا ً فيه دعامة حلقوق وحريات األفراد ،لكن املسألة تبقى خاضعة
للسلطة التقديرية للرئيس ،خاصة أن الفقه الدستوري مستقر على أن أعمال الرئيس في
ظل هذه الظروف تعد من أعمـال السيـادة التي ال تخضع للرقابـة ،سـواء من قبـل احملكمة
الدستورية أو من قبل القضاء «مجلس الدولـة»(.)57
كما نظمت املادة ( )117حالة استقالة الرئيس أو وفاته في حالة احلرب التي يتولى مهمته
نائبه ،وهذا مقبول في ظل هذا الظرف الذي يتطلب الوحدة واستمرارية الدولة .وإذا كان
املنصبان شاغرين يتولى املهمة رئيس مجلس األمة.
كما استبدل منصب «الوزير األول( )58برئيس احلكومة» في املادة ( )97فقد ع َّرف اجلهاز
التنفيذي اجلزائري منذ  1988ازدواجية قيادته؛ «رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة»،
وعلى إثر التعديل الدستوري لسنة  ،2008مت اعتماد تسمية «وزير أول» التي ال متت
بصلة لألنظمة املعتمدة على الثنائية كما هو احلال في النظام البريطاني حيث يعد رئيس
احلكومة القائد الفعلي للبالد ،أو النظام الدستوري الفرنسي املنبثق عن دستور 04
أكتوبر  ،1958باملقارنة مع الوزير األول اجلزائري الذي سلب العديد من اختصاصاته،
( ((5أكد املجلس الدستوري استحالة إجراء االنتخابات الرئاسية في  4جويلية /يوليو  ،2019وشدد على
ضرورة إعادة تنظيمها من جديد ،كما أفتى دستوريا ً ببقاء «عبد القادر بن صالح» رئيسا ً للدولة،
بعد انقضاء اآلجال القانونية للفترة االنتقالية التي قادها ،بتخويله مسؤولية أو مهمة استدعاء الهيئة
االنتخابية من جديد متاشيا ً مع روح الدستور.
( ((5وهو رأي مراد بدران الذي يرى أنه حتى ولو عرض على القضاء اجلزائري مسألة الطعن في قرار
اللجوء إلى احلالة االستثنائية ،فإنه سيعتبره من أعمال احلكومة ألن القاضي اجلزائري على حد تعبيره
تنقصه اجلرأة في مواجهة السلطة التنفيذية .مراد بدران ،االختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية
مبقتضى املادة ( )124من الدستور ،مجلة اإلدارة ،مجلد  ،10عدد  ،2اجلزائر ،2000 ،ص .259-258
( ((5ارتبطت هذه التسمية بفكرة اإلمامة ،وهي لقب شرفي منح لشخصيات كانت تلعب أدوارا ً سياسية
هامة في زمن اخلالفة ،نظرا ً لعدم إمكانية إملام اخلليفة بكل أمور األمة الدينية والدنيوية ،فجاءت
تسمية «الوزير الكبير» أي صاحب أكبر املراتب إلى جانب كونه اخلادم الشخصي للخليفة.
انظر :صالح الدين بسيوني رسالن ،الفكر السياسي عند املاوردي ،مكتبة نهضة الشرق ،القاهرة،
 ،1985ص .282-279
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واعتبر مجرد منسق للعمل احلكومي فقط ،وهذا املقترح إن دل على شيء إمنا يدل على
رغبة رئيس اجلمهورية باقتسام جزء من صالحياته مع القطب الثاني للسلطة التنفيذية،
وهو شيء محمود.
كما تبنت املسودة في «الفصل الثاني :احلكومة» ،املادة ( )101جديدة عن تشكيلة احلكومة.
ووردت املادة ( )102لتمنح تعيني أعضاء احلكومة من قبل رئيس اجلمهورية باقتراح من
رئيس احلكومة ،بعدما كان التعديل الدستوري اجلزئي لسنة  2008قد منح سلطة تعيني
أعضاء احلكومة لرئيس اجلمهورية بصفة مباشرة ،وهو ما احتفظ به تعديل ،2016
كما متت من خالل املادة ( )104العودة لنظام برنامج رئيس احلكومة( ،)59وهذا بالنظر
للصالحيات الواسعة التي يتمتع بها في هذه املسودة ،فاحلكومة تعتبر املسؤول األول
عن حتقيق االزدهار داخل الدولة ،عن طريق رسم السياسة العامة والتي تنعكس من
الناحية الواقعية من خالل برنامج يحتوي على سلسلة من التدابير.
وقد يتمثل جتسيد برنامج رئيس اجلمهورية من خالل برنامج عمل احلكومة الذي يتولى
رئيسها إعداده وفقا ً لرؤية األغلبية البرملانية (املادة اجلديدة  ،)108ثم عرضه على مجلس
الوزراء حسب املادة ( ،)103والعرض هو إجراء دستوري إلزامي ،وهنا يشترك رئيس
اجلمهورية في إعداد البرنامج ،ليقدمه أخيرا ً إلى املجلس الشعبي الوطني حسب املادة (،)104
حيث يقوم املجلس الشعبي الوطني بإجراء مناقشة له ،تنتهي هذه املناقشة بالتصويت عليه
مع إمكانية لتكييف رئيس احلكومة له ،ثم يقدم عرضا ً عنه أمام مجلس األمة.
وتعد عملية التنسيق ضرورية لفعالية العمل احلكومي ،فهي صالحية متكن رئيس
احلكومة من فرض وجوده حتت غطاء «وحدة» املهام التي يجب إجنازها (املادة  )107وهو
ما أكدته املادة ( ،)110التي جتعله مراقبا ً لعمل احلكومة ،كما أعيدت صياغة الفقرة  3منها،
التي تلزمه مبهمة تنفيذ القوانني والتنظيمات التي تبقى في حاجة إلى مراسيم توضيحية
وتفصيلية ألنها ال تسري مبجرد إصدارها ونشرها ،بعدما كان يسهر على ذلك ،ولكي
تدخل حيز التطبيق البد من إعمال السلطة التنظيمية التي يحوزها الوزير األول مبقتضى
الفقرة  2من املادة ( )152التي تنص على أنه« :يندرج تطبيق القانون في امليدان التنظيمي
الذي يعود لرئيس احلكومة».
وقد سمحت املسودة لرئيس احلكومة بإمكانية تفويض جزء من صالحياته للوزراء،
أما الفقرة  7فسمحت له بالتعيني في الوظائف املدنية للدولة التي ال تندرج ضمن سلطة
الرئيس في التعيني.
( ((5هو وثيقة مكتوبة تضع التفاصيل املتعلقة ببرنامج رئيس اجلمهورية توضح اإلجراءات الواجب
اتباعها في مختلف القطاعات باستخدام الوسائل املتاحة للحكومة قصد إدخاله حيز التنفيذ.
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هذا وتضمن الفصل الثالث« :البرملان» مقتضيات متعلقة بالسلطة التشريعية ،فاملادة
( )121أضافت البند  4لفقرتها األولى حول املشاركة الفعلية للمعارضة البرملانية؛ في
األشغال البرملانية ،ومتثيلها داخل هيئات غرفتي البرملان ،وإخطار احملكمة الدستورية،
فهذه التعديالت متنح املعارضة السياسية مركزا ً دستورياً ،كفيلة بإعطاء دفعة للحياة
السياسية وتعزيز الدميقراطية التعددية  ،كما ألزمت املادة ( )123املتعلقة باملهمة البرملانية؛
ضرورة حضور األغلبية للتصويت داخل غرفتي البرملان تفاديا ً لغيابات النواب(.)60
كما مت تقييد العهدات البرملانية باثنتني ألعضاء غرفتي البرملان مبوجب املادة (،)127
إلى جانب حصر احلصانة البرملانية مبمارسة املهام النيابية بالفقرة  6من املادة (،)134
فالتفويض الذي منحه الشعب للمنتخبني من أجل خدمتهم داخل قبة البرملان ،وليس
الستعمال حصانتهم من أجل االعتداء على الناس أو جتاوز القانون ،دون تبيان اجلهة
املختصة وال النصاب املطلوب لرفعها حسب نص املادة ( ،)135الذي يجب ضبطه.
أما احلكم املنصوص عليه في املادة ()146؛ فقيد التشريع باألوامر املمنوحة لرئيس
اجلمهورية عند شغور البرملان فقط بسبب حل املجلس الشعبي الوطني ،أو إذا قرر
انتخابات تشريعية مسبقة ،وهو األمر املنصوص عليه ضمن املادة ( )156الحقاً ،وذلك
في مدة أقصاها  3أشهر (الفقرة  ،)1وهذا االختصاص األصيل املنفرد يعتبر تكملة
للوظيفة التشريعية خالل هذه الفترة يعمل الرئيس من خالله على سد الفراغ التشريعي
وذلك على سبيل االستثناء( ،)61ولذلك مت متكني البرملان من نظرها في أول دورة مقبلة
له ،واجلديد في هذا اخلصوص هو حتديد أجل يجب فيه على رئيس اجلمهورية عرضها
على البرملان ،وهو شهر (الفقرة  )2وقد استعملت اللجنة عبارة «عرضها للموافقة» من
خالل الفقرة  2من املادة ( ،)146مما يدل على أنه ال تتم مناقشة هذه األوامر وهو ما بيَّنته
التجربة ،باإلضافة إلى أن اللجنة لم توضح النصاب املطلوب للموافقة على هذه األوامر،
ويرى مراد بدران بخصوص املادة ( )124من دستور  ،1996أن هذه املسألة ترجع إلى
املوضوع املنظم مبوجب أمر في حد ذاته.
الشيء اجلديد واملثمن والذي سبق وقدمنا توصيات بخصوصه( )62هو إقرار جزاء لعدم
( ((6املادة (118(/)126سابقاً) العضوية في مجلس األمة (إضافة عبارة للفقرة  )3تقييد الرئيس فيما
يخص الثلث املعني في مجلس األمة ضمن الكفاءات العلمية ،واملهنية ،واالقتصادية ،واالجتماعية.
( ((6د .عادل الطبطبائي ،الرقابة السياسية على أعمال احلكومة خالل فترة حل البرملان ،مجلة احلقوق،
جامعة الكويت ،السنة  15عدد  ،1991 ،2ص .15
( ((6فاطمة الزهراء رمضاني ،التعديل الدستوري بني الشروط املفروضة والصياغة القانونية املأمولة،
مرجع سابق ،ص .228
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عرضها على البرملان وبالتالي إفقادها األثر القانوني( ،)63إذا مر أجل شهر دون العرض
(الفقرة  )3لكنه لم يضبط ولم يدقق سريان أثر اإللغاء هل من يوم انتهاء أجل الشهر (أثر
مباشر) ،أو من اليوم الذي اتخذت فيه (أثر رجعي)؟
من جهة أخرى مت تقليص العدد املطلوب (النواب وأعضاء مجلس األمة) لتقدمي اقتراحات
القوانني من  20إلى  15حسب املادة (136(/)147سابقاً) ،وهنا ميكن اقتراح إثراء هذه
املادة بتوسيع رقابة مجلس الدولة ملسودات االقتراحات التي يقدمها النواب ،الذي قد
يكون عامالً دافعا ً للمبادرات البرملانية مثل مشاريع القوانني بحكم تكوين النواب الذي
قد يكون سببا ً لعزوفهم عن املبادرة بأي اقتراح.
وطاملا كان التأخر في إصدار املراسيم التنفيذية عامالً مؤثرا ً على تطبيق النصوص
املرتبطة بها ،وقد حاولت اللجنة أن تتخلص من هذه الظاهرة بإلزام احلكومة إرفاق
مشاريع القوانني املقدمة من احلكومة مبشاريع النصوص التطبيقية عند االقتضاء (فقرة
 )3من املادة ( )148غير أنها لم تلزم احلكومة بأجل ما.
كما حرصت اللجنة على أن يكون للمجلس الشعبي الوطني دور أساسي في تقييم بيان
السياسة العامة إذ سمحت له باتخاذ موقف منها ،إما من خالل الالئحة (املادة )3/109
التي تبقى عدمية القيمة اإللزامية؛ فهي ميتة أي عدمية األثر( ،)64أو ملتمس الرقابة
(املواد  166و 167و ،)168الذي ال يعد أمرا ً سهالً نظرا ً للنصاب املطلوب للتوقيع عليه أو
للمصادقة أو املدة املسموحة للتصويت ،أو طلب الثقة حسب الفقرة  5من املادة (،)109
الذي يلجأ إليه رئيس احلكومة عندما يكون واثقا ً من التصويت لصالح طلبه خصوصا ً
في حالة األغلبية البرملانية ،غير أن حجب الثقة ال يعني بالضرورة إنهاء احلكومة القائمة
وإسقاطها؛ ألن مسألة تنحيتها ترجع للسلطـة التقديـرية لرئيس اجلمهـورية الذي بإمكانه
قبول استقالتها أو حل املجلس الشعبي الوطني ،وهو ما ينبغي مراجعته.
أما املادة ( )162فتمكن اللجان البرملانية من االستماع ألعضاء احلكومة في املسائل
املتعلقة باملصلحة العامة ،وهو أمر إيجابي بحكم تخصصها واطالعها عن قرب وبصفة
دائمة مبختلف األعمال احلكومية ،غير أن دورها في مجال الرقابة ال يرقى إلى درجة
التحقيق؛ ويبقى دون ترتيب أي أثر .ومت إلزام احلكومة بتقدمي املعلومات والوثائق عند
( ((6يرى محسن خليل أنه إذا لم تعرض هذه التدابير على مجلس الشعب في امليعاد احملدد (الدورة املقبلة)
زال ما كان لها من قوة القانون بأثر رجعي.
(« ((6وتبقى إمكانية إصدار هذه الالئحة مسألة مستبعدة نتيجة وجود أغلبية برملانية مساندة للحكومة
إلى جانب اخلوف من إمكانية حل البرملان» .عقيلة خرباشي ،العالقة الوظيفية بني احلكومة والبرملان،
دار اخللدونية ،اجلزائر ،2007 ،ص.123
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ممارسة الرقابة البرملانية حسب املادة ( )160اجلديدة ،دون التفصيل في جزاء حالة
امتناعها أو رفضها ذلك.
وفيما يخص األسئلة ال جديد يذكر ،إذ تبقى إمكانية املناقشة املترتبة عليها دون أثر
(املادة  ،)163وقد سمحت املادة ( )165باالستجواب حتى عن حالة تنفيذ القوانني ،ومت
إقران االستجواب بإمكانية اإلطاحة باحلكومة إذا ما صوت النواب على ملتمس رقابة
املنصوص عليه في املادة املوالية ( ،)166الذي يبقى صعب التحقق.
كما خصصت اللجنة الفصل الرابع للعدالة بدءا ً باملادة ( )169عن ضمان استقاللية
السلطة القضائية من طرف الرئيس ،الذي ميكنه ممارسة اختصاصاته املختلفة لدعم
املركز القانوني للقضاء من خالل  -مثالً  -التشريع بأوامر ،كما ميكنه توظيف صالحيته
في االعتراض على القوانني املاسة بالقضاء أو من خالل إخطار املجلس الدستوري
بخصوصها.
فالسلطة القضائية مستقلة ومتارس مهامها في إطار القانون ،ويتمتع القضاة
باالستقاللية أثناء أداء وظيفتهم القضائية ،وأساس القضاء مبدأ الشرعية واملساواة،
وهو في متناول اجلميع (املادة  ،)171وقد ضمنت املادة ( )175تعليل األحكام وعلنية
النطق باحلكم كضمانة للمحاكمة العادلة .ومت توسيع مرجعية القاضي في ممارسة
وظائفه للمعاهدات وقرارات القضاء الدستوري في املادة ( ،)177وفي هذا تعزيز للحقوق
واحلريات ،ونصت املادة ( )178على ضمانات استقاللية القاضي متمثلة في :عدم قابليته
للنقل دون تفاصيل (متى بعد ترسيمه أو خالل تربصه؟) ،وعدم قابلية عزله أو تعريضه
لعقوبة إال بضمانات وبقرار معلل من املجلس األعلى للقضاء ،أما الفقرة  ،3فتحميه من
كل أشكال الضغوط والتدخالت واملناورات ،بإقرار حقه في التماس أو إخطار املجلس
األعلى للقضاء في حالة تعرضه إلحدى هذه احلاالت(.)65
أما املادة ( )187فأوردت تشكيلة املجلس األعلى للقضاء ورئاسته من رئيس اجلمهورية،
ويرى الفقه أن إسناد هذه املهمة لرئيس اجلمهورية مرده خطورة هذا اجلهاز ملنحه القوة
ومن منطلق كونه قاضي القضاة( ،)66غير أن هناك من يرى أن التسليم بترأس رئيس
اجلمهورية لهذا اجلهاز قد ميس باستقاللية السلطة القضائية ،فالبد من ضبط املادة.
( ((6املادة ( 168(/)179سابقاً) تبني التزامات القاضي .واملادة ( )183جديدة وهي تنص على ضمانة
وكفالة حق التقاضي وإمكانية االستعانة مبحام.
( ((6عدنان عاجل عبيد ،أثر استقاللية السلطة القضائية عن احلكومة في دولة القانون :دراسة مقارنة في
األنظمة العربية والعاملية ،ط  ،2املركز العربي للنشر ،القاهرة ،2018 ،ص .134
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هذا ولم ينص التعديل على أهم مهمة للمجلس األعلى للقضاء ،وهي سلطة تأديب القضاة،
ملتابعتهم تأديبياً ،وحتديد قواعد دقيقة تعمل على حماية القاضي منذ املتابعة التأديبية
إلى غاية إجراء محاكمته( .)67وأوردت املادة ( )188أن التعيني في املناصب النوعية يكون
مبرسوم رئاسي بعد اقتراح املجلس األعلى للقضاء( ،)68وما نقترحه هو ضرورة ضبط
املادة بالنص على وجوب األخذ بالرأي في التعيني في املناصب النوعية ،ألنه يدعم
استقالليتهم ويضمن والءهم للعدالة فقط وليس للرئيس.

الفرع الثاني
املؤسسات الرقابية واالستشارية
تطرق الباب الرابع ملؤسسات الرقابة ،وخصص أربعة فصول ألربعة أجهزة تتراوح
مهامها بني مراقبة دستورية النصوص القانونية ،والرقابة على األموال العامة،
فالتعديالت التي مست هذه األجهزة كفيلة بدعم دورها في مسار بناء دولة القانون
وتعميق الدميقراطية التعددية وحماية احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية ،حيث مت
االنتقال إلى تكريس إسناد مهمة الرقابة الدستورية جلهاز قضائي ،يتمتع باالستقاللية
اإلدارية واملالية ،ويتولى ضبط سير املؤسسات ونشاط السلطات العمومية ،كما يتولى
حتديد قواعد عمله (املادة  ،)193واحلكم اجلديد جاء في املادة ( )194وهو يتمثل في االنتقال
من االنتخاب بالنسبة ألعضاء احملكمة الدستورية املنتمني للبرملان إلى التعيني من طرفي
رئيسي غرفتي البرملان ،وذلك رمبا تفاديا ً ملا كنا نعيشه من شراء للذمم والتداول في هذه
املناصب بني احلزبني الكبيرين في غرفتي البرملان ،بحثا ً عن االمتيازات وحتى احلصانة
التي يحظى بها عضو هذه الهيئة ،وألكثر شفافية ينبغي أال يكونا من ذوي االنتماءات
السياسية أو من البرملانيني.
قاض دستوري حسب املادة ( ،)195خاصة
كما مت فرض شروط صعبة لتولي منصب ٍ
فيما يتعلق بعنصر الكفاءة واخلبرة والتخصص ،فهذا يشكل عنصرا ً من عناصر
استقاللية القاضي الدستوري؛ ألنه يقلص فرص التعيني ويحصرها في نخبة مختارة،
غير أن تقييد العضوية في احملكمة الدستورية بالنسبة للمنتمني للتعليم العالي برتبة
«أستاذ دكتور» هو شرط مجحف في حق الدكاترة املؤهلني والذين لهم أقدمية ،وخاصة
( ((6د .عمار بوضياف ،القضاء اإلداري اجلزائري بني نظام الوحدة واالزدواجية ( ،)2000-1964دار
ريحانة ،اجلزائر ،2000 ،ص .151
( ((6تتمثل في الرئيس األول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة ،النائب العام ،محافظ الدولة ملجلس
الدولة ،رئيس املجلس القضائي ،نائب عام لدى املجلس القضائي ،رئيس احملكمة اإلدارية احملافظ
لديها.
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املتخصصني في القانون الدستوري ،أما القضاة واحملامون فلم يقيدهم برتبة علمية
مع اإلشارة إلى اختالف طبيعة التكوين (تدرج بالنسبة للقضاة واحملامني وبعد التدرج
بالنسبة للدكاترة) ،وتبقى مدة التكوين والدراسة للقاضي أو احملامي أقل من املدة التي
يدرسها األساتذة املتأهلون.
كما لم يبني مشروع الدستور إخضاع أعضاء املجلس الدستوري ألية استشارة مسبقة
لهيئات معينة قبل تعيينهم .وتعد عدم إمكانية جتديد والية القاضي الدستوري حسب
املادة ( )196داعمة أكثر الستقالليته في اتخاذ القرار ،وحترره من هم إرضاء السلطة
التي عيَّنته من أجل جتديد واليته ،ويعد إقرار احلصانة (املادة  ،)197وعدم إمكانية رفعها
إال بقرار من احملكمة الدستورية ،أو بتنازل من العضو إذا تعلقت بتصرفات خارج املهام،
عنصرا ً أساسيا ً من عناصر استقالليته.
وقد مت من خالل املادة (186(/)198/1سابقاً) توسيع مجال الرقابة الدستورية إلى
األوامر ،وهي ضمانة هامة حلماية حقوق وحريات األفراد املنظمة مبوجب أوامر .كما
ضبطت (الفقرة  )2الصياغة فيما يخص نوع الرقابة الذي تخضع له املعاهدات والقوانني،
وتكون قبلية (املصادقة للمعاهدات واإلصدار للقوانني) ،لكنها تبقى اختيارية ،وحبذا لو
يتم إخضاع املعاهدات للرقابة الوجوبیة ،خاصة وأنها أصبحت مرجعية للقاضي العادي
(املادة  ،)177وهي مستبعدة من الدفع بعدم الدستورية (املادة .)202
وقيدت الفقرة  3اإلخطار بالنسبة للتنظيمات واألوامر بأجل شهر من نشرها ،ورمبا
حتتاج هذه املادة إلى إعادة النظر في األجل املمنوح للهيئات احلائزة على صالحية
اإلخطار؛ ألنه إذا لم تتفطن إحدى هذه الهيئات خالل هذا األجل إلى وجود مخالفة
دستورية ،فإن هذه النصوص قد تتحصن من الرقابة بعد هذا األجل.
كما مت إقرار مبدأ موافقة القوانني والتنظيمات للمعاهدات وذلك في الفقرة  ،4ضمن
شروط الفقرتني  2و ،3أي تكون إما قبلية أو بعدية خالل أجل شهر من نشرها .وتهدف
املراقبة بشكل خاص إلى ضمان تفوق االلتزامات الدولية التي صادقت عليها اجلزائر
باملقارنة مع القوانني والتنظيمات.
كما أضافت املادة (( )199جديدة) مهمة الفصل بني السلطات الدستورية في حال تنازعها،
ومتت دسترة مهمة تفسير قواعد الدستور بناء على إخطار اجلهات املعنية ،أي الوقوف
على إرادة املؤسس ،فالفقيه هانس كلسن يمُ يّز بني التفسير األصيل interpretation
 ،authentiqueوتفسير الفقه  ،interprétation de doctrineووفقا ً له فإن التفسير األصيل
ليس فقط التفسير الذي يأتي به من وضع النص ،إمنا التفسير الذي تضعه بصورة عامة
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سلطة مؤهلة ،أو محكمة ،أو مجلس دستوري(.)69
 40نائبا ً و25

ومتت إعادة النظر في العدد املطلوب لتفعيل الرقابة الدستورية بفرض
عضوا ً من مجلس األمة (املادة  .)201ويعتبر احلكم املضاف مبقتضى املادة (188(/)202
سابقاً) مكسبا ً هاماً ،إذ مت توسيع مجال الدفع بعدم الدستورية إلى التنظيمات ،فقد شمل
اختصاص احملكمة الدستورية أيضا ً إعمال الرقابة على السلطة التنفيذية بعد وضعها
للوائح ،كاملراسيم الرئاسية أو التنفيذية ،والتي قد تكون حالً للنزاعات املعروضة أمام
ُ
انصراف هذه الرقابة عن طريق الدفع من
القاضي االبتدائي .فما ميَّز هذا التعديل هو
حيث املبدأ إلى مجمل التشريعات ،دون تقييد.
وفيما يخص أثر قرارات احملكمة الدستورية ،فإذا قررت :عدم دستورية قانون ،ال
يصدر ،أما إذا قررت عدم دستورية تنظيم أو أمر ،يفقد أثره من صدور قرار احملكمة (أثر
مباشر) ،أما عدم دستورية قانون أو تنظيم بناء على الدفع بعدم الدستورية ،فإنه يفقد
أثره من التاريخ الذي يحدده قرار احملكمة الدستورية.
وقد تركت اللجنة املسألة للمحكمة الدستورية لتحديد كل حالة على حدة ،والعواقب التي
ميكن استخالصها من احلاالت املعروضة عليها ،فستقوم مبهمة املوازنة بني فكرتي
رجعية أثر احلكم واألمن القانوني ،لكن هذه املادة أغفلت تبيني أثر القانون أو التنظيم
احملكوم بعدم مالءمته ملعاهدة؛ االختصاص اجلديد املمنوح للمحكمة الدستورية من
خالل الفقرة  4من املادة ( )198السالفة الذكر.
أما الفصل الثاني فقد تناول مجلس احملاسبة ،وهو هيئة الرقابة البعدية ألموال الدولة
واجلماعات اإلقليمية واملرافق العمومية دون حتديد طبيعة اختصاصه :إدارية أو
قضائية؟ في ممارسة املهمة املوكلة إليه ،كما يتمتع باالستقالل الضروري ،ضمانا ً
للموضوعية واحلياد والفعالية في أعماله ،فهو جهاز داعم ملبادئ دولة القانون ،ومت
تكليفه بالرقابة على املمتلكات واألموال العمومية (املادة  .)208ويلتزم املجلس (إضافة
فقر  )2بالشفافية في تسيير األموال العمومية وعند إيداع احلسابات وهي ركيزة
أساسية للحكامة اجليدة.
ومت تخصيص الفصل الثالث لتنظيم السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات ،وذلك
بغرض تنشيط احلياة السياسية ،إذ متت إعادة صياغة املادتني ( 193و )194من التعديل
(69) Michel Troper, Interpretation constitutionnelle, (Premiere partie. Les approches
theoriques de interpretation constitutionnelle), in Interpretation constitutionnelle, dir.
Ferdinand Mélin-Soucramanien, Dalloz, Paris, 2005 p. 15.
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الدستوري لسنة  ،2016وباإلضافة لهذه الهيئات ،مت تأسيس سلطة عليا للشفافية
والوقاية من الفساد في الفصل الرابع من هذا الباب ،حيث متت إعادة صياغة املادتني
( 215و ،)216أما فيما يخص الهيئات االستشارية التي تتولى اإلعداد والتحضير والبحث
وتقدمي النصح للهيئات احلائزة سلطة القرار في مختلف املجاالت ،فقد خصصت لها
اللجنة الباب اخلامس.
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اخلامتة

توصلنا من خالل هذا التحليل إلى أن مسار التحول الدميقراطي ودوافعه قد أثرت
بشكل كبير على عملية صياغة الدستور ،فمن الناحية اإلجرائية ،وفي غياب جلنة
تأسيسية منتخبة نقترح فتح مشاورات معمقة إلثراء هذه الوثيقة من خالل حوار جدي
فعال ،واالستعانة باخلبراء في مختلف املجاالت واالعتماد على الدراسات املقارنة مبا
يخدم متطلبات الشارع اجلزائري ،وروح الدولة ووحدتها.
كما يجب أن تعكس نصوص الدستور دوافع عملية التحول نفسها للوصول إلى دولة
القانون ،فالبد أن تستند على فلسفة قائمة على نبذ تصرفات املرحلة السابقة وتفادي
سلبياتها ،بالتركيز على القواعد العلمية العاملية جلودة القاعدة الدستورية ،التي جتمع في
متنها املستجدات الضامنة لتحقيق دولة القانون دون املساس بثوابت األمة ،حيث نخلص
إلى صحة الفرضيتني اللتني انطلقنا منهما ،فمن جهة جاءت بعض املقترحات مصاغة
بطريقة سليمة من الناحية الفنية التقنية معتمدة على مبادئ اجلودة ،وهي إضافات
ستسهم في حتسني مضمون الوثيقة الدستورية و ُتعد مكاسب هامة تستحق التثمني،
ومن جهة أخرى تفتقر بعض املقترحات إلى قواعد الصياغة القانونية ،فهي بحاجة إلى
تدقيق وضبط ،ومنها ما هو في حاجة إلى تعزيز وإثراء.
وفيما يلي أهم التوصيات التي نراها ضرورية:
		 .1من الناحية الشكلية:
			إعادة النظر في القالب الهيكلي للدستور (اعتماد تقسيم للتقليل من عدداألبواب والفصول) ،ومحاولة إحالة بعض التفاصيل للتشريعات.
		 االهتمام بترتيب مواد الدستور وتنسيقها على النحو املبني سابقاً ،مبا يسهل
الوصول له واستيعابه بالنسبة للمواطن البسيط.
		 مراجعة طريقة استخدام الترقيم داخل املواد.
		 .2من الناحية املوضوعية:
		 االهتمام بضبط الكلمات واملصطلحات املستخدمة ،كالبرملان ،بروفيسور،
العدالة....
()70

( ((7االنتقال الدميقراطي هو حالة تعيشها الدولة بعد انتقالها إلى حكم دميقراطي ،وقطع الصلة مع نظام
األقلية أو نظام الفرد ،وبعبارة أخرى يقتضي االنتقال الدميقراطي القطيعة مع عهد اتسم باالحتكار
السياسي ،وفسح املجال للتنافس السياسي النزيه بني القوى السياسية املختلفة ،وهو ما كان سائدا ً
في اجلزائر مند حوالي  20سنة ،أما التحول الدميقراطي فهي عملية مستمرة تهدف إلى استيعاب
الدميقراطية كنظام للحكم ودمجها في الثقافة الوطنية.
602
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حتري الترجمة القانونية السليمة ،فقد وقفنا على أثر عدم االنسجام بني
صياغتي نص املادة الواحدة من العربية إلى الفرنسية كاملادة (.)152
ولدعم مركز الشعب صاحب السلطة ،البد من متكينه من التراجع عن التفويض
املعنوي ملمثليه (رئيس ،نواب )...في حالة خيانة ثقته ،بإضافة فقرة للمادة
( )11من املسودة في إطار املادة ( ،)122وتعديل املادة مبنح الرئيس إمكانية
حل البرملان بناء على طلب الشعب باستشارة  -مثالً  -املجلس األعلى لألمن،
وبعد األخذ برأي احملكمة الدستورية ،كما يجب إعادة النظر في املادة ()100
حول استقالة احلكومة في حالة رئاسة الدولة بالنيابة.
تعزيز ودعم احلقوق واحلريات بتبني صياغات قانونية تدل على التزام
الدولة بتجسيدها ،وضرورة حتديد املقصود بتنظيمها وتوضيح احلدود
الفاصلة بني تنظيم احلرية وتقييدها ،وملاذا ال يتم  -مثالً  -االستناد إلى معيار
اإلضرار باملجتمع؟
إن نظام التوزيع الدستوري لالختصاصات ينعكس على إبراز قيمة كل من
القانون والالئحة ،وعلى كيفية ممارستهما ،وهذه العملية في حد ذاتها سالح
ذو حدين ،فمن جهة تبرز لنا جانبا ً إيجابيا ً يتمثل في تعزيز قيمة البرملان من
خالل إبراز املواضيع التي تدخل في مجاله ،ومن جهة أخرى تقيّد عمله ل َم
ترمي له من تقوية السلطة التنفيذية حتت غطاء الفصل املرن الذي يسمح
بعالقات متبادلة ،فالبد من دعم البرملان في عملية التشريع.
إضافة مادة متنح للبرملان صالحية التصرف للقيام مبهامه وتوضح كيفية
مواصلة اجتماعاته في ظل الظروف غير العادية التي قد تعيشها البالد،
كانتشار األوبئة ،مع ضرورة اإلحالة فيها لنظامه الداخلي للتفصيل فيها
(كيفية االجتماع ،اإلنابات ،مناقشة النصوص واملصادقة عليها.)....
ضرورة إعادة النظر في الصالحيات التي يتمتع بها رئيس اجلمهورية ،في
إطار مبدأ «حيث توجد السلطة توجد املسؤولية ،حيث ال يجوز أن يتحمل
املسؤولية من ال يتمتع بالسلطة ،إذ لم يطرأ تغيير على املادة ( )177من
الدستور احلالي ،التي حتتاج إلى ضبط.
وبخصوص تنظيم الظروف االستثنائية التي تتسع فيه سلطات رئيس
اجلمهورية ،البد من إعادة النظر في الشروط الواردة مبا يفيد إلزام الرئيس
باألخذ برأي احملكمة الدستورية.
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ضرورة حتديد مهام وصالحيات نائب الرئيس ،وإعادة النظر في احلكم
الغريب املتعلق بإكماله العهدة الرئاسية.
بالنسبة للمسؤولية السياسية للحكومة البد من إعادة النظر في أحكامها،
فالبد من تقليص النصاب املطلوب للموافقة وللمصادقة على ملتمس الرقابة،
ودعم دور اللجان البرملانية بالسماح لها بالتحقيق.
وبالنسبة لتدخل الرئيس في العمل التشريعي ،البد من إعادة النظر في املادة
املتعلقة بإصدار النص من الرئيس ،مبا يفيد نقل االختصاص منه إلى املؤسسة
التشريعية في حال عدم إصداره في أجل  30يوما ً مثالً كما كان احلال عليه في
دستور  1963في املادة (.)51
ضرورة النص على إلزام احلكومة بالتدخل إلصدار املراسيم التنفيذية
للنصوص خالل أجل أقصاه سنة من تاريخ إصدار النص ،وإدراج بند يلزمها
بنشر النصوص خالل أجل  10أيام مثالً وإال قامت مسؤوليتها.
وفيما يخص التشريع عن طريق األوامر البد من إدراج بند يسمح للنواب
مبناقشة هذه األوامر وتعديلها ،وتوضيح النصاب املطلوب للموافقة عليها،
وضبط األثر املترتب على إلغاء األوامر التي ال يوافق عليها البرملان.
دعم استقاللية السلطة القضائية ،وتضمني الدستور نصوصا ً حتتوي
مظاهر جتسد هذه االستقاللية بشكل فعلي ،سواء بالنسبة للقضاء اجلالس
أو القضاء الواقف بتكريس استقاللية حقيقية لقضاة النيابة العامة ،مع إعادة
النظر في اجلهاز املركزي السامي ،وإعادة هيكلته.
إعادة النظر في شرط العضوية في احملكمة الدستورية بالنسبة للمنتمني
للتعليم العالي برتبة بروفيسور ،وإخضاع املعاهدات للرقابة الدستورية
الوجوبیة ألنها أصبحت من املرجعيات بالنسبة للقاضي ،وفيما يخص أثر
قرارات احملكمة الدستورية ،وسد الفراغ املتعلق بأثر القانون أو التنظيم
احملكوم بعدم مالءمته ملعاهدة.
إضافة مواد رادعة لبعض املمارسات املرتبطة بالفساد ،وتفريد مواد بعينها
ألخلقة املمارسات اإلدارية ومحاربة البيروقراطية بتجسيد بعض املبادئ
وتعزيز مكانة املؤسسات املكافحة للفساد بتفعيل املواد املتعلقة بآليات محاربة
الفساد ،وتفعيل دور البرملان في هذا اخلصوص من خالل دوره الرقابي
بواسطة جلان التحقيق .وإعادة النظر في إجراءات رفع احلصانة البرملانية،
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باإلضافة إلى منح السلطة القضائية إمكانية رفعها ،تفاديا ً ملا حدث من إفالت
بعض النواب.
وقد بيَّنت التجارب ،ما ميكن أن ينجم عن عدم صياغة مادة من مواد الدستور بطريقة
جيدة ،أو أن تكون مدرجة في الدستور بطريقة غير مدروسة ،من نتائج وخيمة على
مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ...وما ميكن أن ينجم عن
التناقضات الداخلية للنص الدستوري من عدم االستقرار وعرقلة ملؤسسات الدولة؛ ما
قد يؤول إلى حاالت تو ّتر وانسداد( ،)71ولعل التأويالت التي حدثت بشأن تفسير وتطبيق
املادة ( )102من دستور  2016خير مثال على ذلك.
ونشير هنا إلى أن هذه املالحظات حول الوثيقة املعدة من طرف اللجنة تبقى مجرد محاولة
قد تكون صوابا ً يحتمل اخلطأ ،والبد من تضافر اجلهود لتقدمي األفكار إلثرائها.

( ((7إن جناح أية وثيقة دستورية ،مرهون بتقدير درجة التطابق بني القواعد التي يستحدثها املؤسس
الدستوري وكذا القانون الدستوري للدولة ،أو باألحرى مدى تطابق الدستور السياسي للدولة مع
الدستور االجتماعي ،هذا األخير الذي يعتبره بعض الفقهاء بأنه ميثل دستورا ً مطلقا ً ولهذا ال ميكن
التخلي عنه .وبالعكس ،إذا كان الدستور مجرد وثيقة من اجتهاد املؤسس الدستوري أو باألحرى من
وضع املنظرين السياسيني بعيدا ً عن بيئة وسمة املجتمع ،فإن هذه الوثيقة لن يكتب لها النجاح أبداً،
ومع مرور الزمن ستبرز مظاهر االصطدام بني احللول «املفتعلة» واملشاكل احلقيقية للمجتمع ،فاملهم
ليس الوثيقة في حد ذاتها ،بل االمتثال لها وتطبيقها.
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة – العدد  – 4العدد التسلسلي  - 32ربيع الثاني – جمادى األول  1442هـ /ديسمبر 2020م

605

مشروع التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020

املراجع
أوالً -باللغة العربية
 آن سيدمان وروبرت سيدمان وناليني أبيسيكيري ،الصياغة التشريعية من أجلالتغيير االجتماعي الدميقراطي ،كتاب مترجم إلى اللغة العربية بدعم من برنامج
األمم املتحدة اإلمنائي ،مكتبة صبرة للتأليف والترجمة ،القاهرة.2005 ،
 إبراهيم بختي ،الدليل املنهجي في إعداد وتنظيم البحوث العلمية (مذكراتوأطروحات) ،نشرية صادرة عن كلية احلقوق والعلوم االقتصادية ،جامعة
قاصدي مرباح ،ورقلة ،اجلزائر.2007/2006 ،
 أحمد العزي النقشبندي ،تعديل الدستور :دراسة مقارنة ،الوراق للنشر ،عمان،األردن.2006 ،
 أحمد رضا بن حماد ،املبادئ األساسية للقانون الدستوري واألنظمة السياسية،دار الكتاب ،بيروت.1990 ،
 أشرف إبراهيم سليمان ،مبادئ القانون الدستوري :دراسة موجزة عن القانونالدستوري والنظم السياسية ،ط ،1املركز القومي لإلصدارات القانونية،
القاهرة.2015 ،
 بوزيد لزهاري ،اجلوانب التأسيسية والتشريعية في النظم البرملانية املقارنة:حالة اجلزائر ،مجلة مجلس األمة ،اجلزائر ،ديسمبر .1998
 مبروك حسني ،حترير النصوص القانونية :القوانني ،املراسيم ،القرارات اإلدارية،دار هومة ،اجلزائر.2007 ،
 محمود محمد علي صبرة ،أصول الصياغة القانونية بالعربية واإلجنليزية ،دارالكتب القانونية ،القاهرة.2007 ،
 منذر الشاوي ،فلسفة القانون ،ط ،1دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان،األردن.2009 ،
 مراد بدران ،االختصاص التشريعي لرئيس اجلمهورية مبقتضى املادةمن الدستور ،مجلة اإلدارة ،مجلد 10 ،عدد  ، 2اجلزائر. 2000 ،

()124

 نسرين سالمة محاسنة ،مهارات البحث والكتابة القانونية ،ط ،1دار املسيرةللنشر ،عمان ،األردن.2011 ،
606
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 عادل الطبطبائي ،الرقابة السياسية على أعمال احلكومة خالل فترة حل البرملان،مجلة احلقوق ،جامعة الكويت ،السنة  15عدد  ،2الكويت.1991 ،
 عبد الكرمي صالح عبد الكرمي ود .عبد الله فاضل حامد ،تضخم القواعد القانونية– التشريعية :دراسة حتليلية نقدية في القانون املدني ،مجلة جامعة تكريت
للعلوم القانونية ،العراق ،السنة  6العدد  ،23أيلول/سبتمبر .2014
 عبد الرزاق السنهوري ،مخالفة التشريع للدستور واالنحراف في استعمالالسلطة التشريعية ،مجلة مجلس الدولة ،القاهرة.1952 ،
 عبد الغني بسيوني عبد الله ،سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرملاني،ط ،1املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت.1995 ،
 عدنان عاجل عبيد ،أثر استقاللية السلطة القضائية عن احلكومة في دولةالقانون :دراسة مقارنة في األنظمة العربية والعاملية ،ط  ،2املركز العربي
للنشر ،القاهرة.2018 ،
 عليان بوزيان ،أثر فعلية القاعدة الدستورية في حتقيق األمن القانوني والقضائيللحق في العدالة االجتماعية ،مقال مقدم للملتقى الوطني السابع حول :األمن
القانوني في اجلزائر جامعة يحي فارس املدية ،يومي  11و 12نوفمبر .2014
 علي هادي حميدي الشكراوي ،املبادئ العامة في ديباجة الدستور وقيمتهاالقانونية والسياسية ،دراسة مقارنة مع دستور العراقي لعام ، 2005مجلة كلية
التربية ،جامعة بابل ،العراق ،العدد الثالث عشر ،سنة .2008
 عمار بوضياف ،القضاء اإلداري اجلزائري ،بني نظام الوحدة واالزدواجية( ،)1964-2000دار ريحانة ،اجلزائر.2000 ،
 عقيلة خرباشي ،العالقة الوظيفية بني احلكومة والبرملان ،دار اخللدونية،اجلزائر.2007 ،
 فاطمة الزهراء رمضاني،• التعديل الدستوري بني الشروط املفروضة والصياغة القانونية املأمولة ،دار
كنوز للنشر ،تلمسان ،اجلزائر.2015 ،
• دراسة حول جديد التعديالت الدستورية في اجلزائر ،2016ط ،1النشر
اجلامعي اجلديد ،اجلزائر.2017 ،
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• هندسة دستور جزائري بني املطالب البسيطة للحراك والقواعد العلمية
.2019  ديسمبر،10  املجلد3  مجلة جامعة الوادي العدد،التقنية
 مداخلة،• أثر كتابة مضمون الدستور في لغة قانونية سليمة على جودته
: احملور الثامن،مقدمة في إطار فعاليات امللتقى الدولي حول تعديل الدستور
 املنظم من طرف جامعة،الصياغة البنائية اللغوية لدساتير الدول العربية
 املنعقد في سيدي،سيدي بلعباس وجامعة وهران ومركز املدار للبحوث
.2020 مارس10-9 ، اجلزائر،بلعباس
 مكتبة نهضة، الفكر السياسي عند املاوردي، صالح الدين بسيوني رسالن.1985 ، القاهرة،الشرق
: اإلطار الدستوري ملساهمة الشعب في تعديل الدستور، خاموش عمر عبد الله. د.2013 ، بيروت، منشورات احللبي احلقوقية،دراسة حتليلية مقارنة

 باللغة األجنبية-ًثانيا
-		George Vedel, conference inaugurale constitutionnel et droit interne,
quinziemme

ne

session

de

l’académie

internationale

de

droit

constitutionnelle, 1999.

-		Jackson, Bernard in Cao Deborah, traslating law, British Library
Cataloguing in Publication Data, UK, 2007.

-		Jacques-Yvan Morin, Une nouvelle constitution pour le Québec:

le pourquoi, le contenu, le comment, Revue québécoise de droit
constitutionnel, Québéc, 2, 2008,

-		Michel Troper, Interpretation constitutionnelle, (Premiere partie. Les

approches theoriques de interpretation constitutionnelle), in Interpretation
constitutionnelle, dir. Ferdinand Mélin-Soucramanien, Dalloz, Paris, 2005.

-		Montesquieu, De l’esprit des lois, Livre XXIX, (tome 2) chapitre 1, 1758.
-		Rapport public du Conseil d’état, 2006, Considérations générales: Deuxième
partie Sécurité juridique et complexité du droit, La Documentation
française, Paris, 2006.
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