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الطريق نحو االستفتاء

عىل تعديل الدستور الجزائري
وحدة الدراسات السياسية

ئازجلا روتسدلا ليدعت ىلع  ءاتفتسالا وحن قيرطلا
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ةيسايسلا تاساردلا ةدحو

هي الوحدة املكلفة يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بدراسة القضايا الراهنة يف املنطقة العربية وتحليلها.

ة رصين ً
تقوم الوحدة بإصدار منشورات تلتزم معايري علمي ً
ة ضمن ثالث سلسالت هي؛ تقدير موقف ،وتحليل سياسات ،وتقييم

م يف البالد العربية
حالة .تهدف الوحدة إىل إنجاز تحليالت تلبي حاجة القراء من أكادمييني ،وص ّناع قرار ،ومن الجمهور العا ّ
وغريها .يساهم يف رفد اإلنتاج العلمي لهذه الوحدة باحثون متخصصون من داخل املركز العريب وخارجه ،وفقًا للقضية
املطروحة للنقاش

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2020
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ّ
ّ
ٍ
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اإلقليمي والقضايا الجيوسرتاتيجية .وإضافة إىل كونه مركز
والتّاريخ
أبحاث فهو يويل اهتام ً
ّ
ّ

ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه املنطقة العربيّة ،وسواء كانت سياسات
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
حكوم ّية ،أو سياسات
ّ
يعالج املركز قضايا املجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم االجتامعيّة واالقتصاديّة والتاريخيّة ،ومبقاربات
ٍ
سامت
يب ،ومن وجود
ومنهج ّيات تكامل ّية عابرة للتّخصصات .وينطلق من افرتاض وجود أمن
ين عر ّ
قومي وإنسا ّ
ّ
كربامج
يب ،ويعمل عىل صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كام يطرحها
ومصالح مشرتكة ،وإمكانيّة تطوير اقتصاد عر ّ
َ
ٍ
البحثي ومجمل إنتاجه.
وخطط من خالل عمله
ّ

السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
شارع الطرفة ،منطقة 70
وادي البنات
ص .ب10277 :
الظعاين ،قطــر
هاتف+ 974 40354111 :
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املحتويات
ودة التعديل الدستوري
أ ّ
ولً  :مس ّ
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ثانيًا :مترير مرشوع تعديل الدستور يف الربملان
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ثالثًا :نحو االستفتاء الشعبي
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أعلنت الرئاسة الجزائرية عن املرشوع التمهيدي لتعديل الدستور يف  7أيار /مايو  .2020وقد حصل املرشوع
مة) يف أيلول /سبتمرب
عىل موافقة الربملان الجزائري بغرفتَ ْيه (املجلس الشعبي الوطني ،ومجلس األ ّ
ن يعرض عىل استفتاء شعبي عام يف الفاتح من ترشين الثاين /نوفمرب .2020
 ،2020ومن املنتظر أ ّ

ودة التعديل الدستوري
أ ّ
ولً  :مس ّ
من املرشوع
يُع ّد التعديل الدستوري الحايل ،املطروح لالستفتاء ،أكرب تعديل
ميس دستور (((1996؛ حيث تض ّ
ّ
مة ،والفصل بني السلطات ،والقضاء ،واملحكمة
التمهيدي ستّة محاور تتعلّق بالحقوق األساسية والحريات العا ّ
بديل من املجلس الدستوري ،والشفافية ،والوقاية من الفساد ومكافحته ،والسلطة
ً
الدستورية بصفتها
الوطنية املستقلّة لالنتخابات .وقد ألحقت املحاور الستّة لتعديل الدستور بـ  13نقطة إضافية ،تتعلّق بإدراج
حراك  22شباط /فرباير يف ديباجته ،إضافة إىل مكافحة خطاب الكراهية والتمييز ،وحامية البيئة ،وكذا دسرتة
ترسخ اللغة
مشاركة الجزائر يف عمليات حفظ السالم ،كام تناولت هذه املقرتحات إصالح اإلدارة ،وإدراج مادّة
ّ
األمازيغية لغ ً
ً
أي تعديل دستوري
مستقبل(((.
ة وطنية ورسمية ضمن املواد املستثناة من ّ
ومنذ تنصيب الرئيس تبون لجنة الخرباء املكلفة بصياغة اقرتاحات مراجعة الدستور يف  11كانون الثاين /يناير
 2020برئاسة أحمد لعرابة((( إىل غاية نرش رئاسة الجمهورية جميع املقرتحات يف  5أيلول /سبتمرب ،2020
تلقّت اللجنة بحسب األرقام الرسمية  610ملفات ومذك ّرات من املجتمع املدين واألحزاب السياسية ومؤسسات
حا(((.
الدولة والشخصيات الوطنية واملنظامت املهنية واملواطنني واألكادمييني ،ت ّ
م تفريغها يف  5018مقرت ً
وقد شاركت يف النقاش أحزاب التحالف الرئايس سابقًا (جبهة التحرير الوطني ،والتجمع الوطني الدميقراطي،
وتجمع أمل الجزائر) ،واألحزاب اإلسالمية (حركة مجتمع السلم ،وحركة البناء الوطني) ،إضافة إىل حزب جيل جديد
وحزب طالئع الحريّات ،بينام قاطعت أحزاب «كتلة البديل الدميقراطي» ،التي تضم األحزاب املعارضة التقليدية
العمل ،وجبهة القوى االشرتاكية ،والحزب االشرتايك للعامل،
كالتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية ،وحزب
ّ
والحركة الدميقراطية االجتامعية .وقد أعلن حزب العدالة والتنمية ،ذو التوجه اإلسالمي ،يف بيانٍ له وقّعه
أي اقرتاح لتعديل الدستور ،وذلك بعد إدراج حزبه ضمن املشاركني يف
رئيسه ،عبد الله جاب الله ،أنّه مل يقدّم ّ
(((
ولية التي أفرجت عنها رئاسة الجمهورية .
النقاش يف القامئة األ ّ
ودة تعديل الدستور كل املحاور املقرتحة من رئاسة الجمهورية((( ،لكن الرتكيز
وشمل النقاش العا ّ
م حول مس ّ
انصب أكرث عىل مسألة الهويّة ،وصالحيات الرئيس ،ومبدأ الفصل بني السلطات ،إضافة إىل مسألة السامح
ّ
للجيش الجزائري بأداء مهامت عسكرية خارج الحدود .تتعلّق مسألة الهويّة بوضع الدين اإلسالمي يف الدولة،
ومبسألة تثبيت اللغة األمازيغية لغ ً
ن
ة وطنية ورسمية ،حيث
ينص الدستور املقرتح يف مادته الثانية عىل أ ّ
ّ
اإلسالم دين الدولة ،وقد اقرتحت األحزاب اإلسالمية تعديل هذه املادة؛ إذ طالبت حركة مجتمع السلم بجعل
 1لالطالع عىل دستور  ،1996وكل التعديالت التّي طرأت عليه ،ينظر :الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،رئاسة الجمهورية ،األمانة العامة للحكومة،
"دستور الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/2SsBrxk:
 2لالطالع عىل نص املرشوع التمهيدي لتعديل الدستور يف نسخته النهائية ،ينظر :الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،مرسوم رئايس رقم 251 - 20
مؤرخ يف  27محرم عام  1442املوافق  15سبتمرب سنة  ،2020يتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية لالستفتاء املتعلق مبرشوع تعديل الدستور" ،الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،2020/9/16 ،54ص  ،2شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/31AwbN6 :
 3الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية" ،مرسوم رئايس رقم  03 - 20مؤرخ يف  15جامدى األوىل عام  1441املوافق  11جانفي  ،2020يتضمن إنشاء لجنة
خرباء مكلفة بصياغة اقرتاحات ملراجعة الدستور" ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،2020/1/15 ،2ص  ،7شوهد يف  ،2020/10/6يف:
https://bit.ly/3mkveQS
 4الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،رئاسة الجمهورية" ،رئاسة الجمهورية" ،2020/9/6 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/36ARrFL :
 5جبهة العدالة والتنمية" ،بيان" ،صفحة الشيخ عبد الله جاب الله عىل الفيسبوك ،2020/9/10 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/3lmkalJ :
 6لالطالع عىل سجل كل املناقشات الخاصة بالتعديل الدستوري ،ينظر :الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،رئاسة الجمهورية ،لجنة الخرباء املكلفة
بصياغة اقرتاحات مراجعة الدستور" ،املقرتحات املقدمة يف إطار النقاش العام حول مرشوع مراجعة الدستور" ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/3lgSIpv :
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ئازجلا روتسدلا ليدعت ىلع ءاتفتسالا وحن قيرطلا

الرشيعة اإلسالمية مصد ًرا أساسيًّا للترشيع((( ،يف حني طالبت حركة البناء الوطني بإدراج ضامنة من الدولة
ن النص النهايئ حافظ عليها كام هي ،ومل يأخذ باالقرتاحات املتعلّقة بها .أما تثبيت اللغة
بحامية اإلسالم ،لك ّ
األمازيغية ،فقد واجه رفضً ا من حزب العدالة والتنمية ،عىل الرغم من أن التعديل الجديد هو تثبيت لوضع
مستقبل.
ً
تعديل  2002و ،2016واإلضافة الحالية ال تتعدى وضع هذه املادة ضمن املواد غري القابلة للتعديل
َ
أما يف ما يتعلق بصالحيات الرئيس ،فقد حافظ التعديل الدستوري عىل الصالحيات التي نص عليها دستور

 ،1996والتي تجعل من منصب الرئيس املنصب األقوى يف الدولة؛ إذ تشمل صالحياته الدفاع والسياسة

عا لرئيس الجمهورية الذي
ول تاب ً
مة ،إضافة إىل الترشيع والقضاء .ويظل الوزير األ ّ
الخارجية والسياسات العا ّ
مة
حل املجلس الشعبي الوطني (الغرفة األوىل من الربملان)
يتمتع بصالحية ّ
ويعي ثلث أعضاء مجلس األ ّ
ّ
ويعي ثلث
ويعي الرئيس األول للمحكمة العليا،
(الغرفة الثانية من الربملان) مبا يف ذلك رئيس املجلس،
ّ
ّ

وض املجلس الدستوري ،مبا يف ذلك رئيسها .كام أثري
أعضاء املحكمة الدستورية ( 4من أصل  )12التي تع ّ

تنص عىل إمكانية إرسال وحدات من الجيش يف مهامت
جدل واسع حول الفقرة الثانية من املادة  91التي
ّ
خارج الحدود بقرار من الرئيس ،بعد مصادقة ثلثي أعضاء الربملان بغرفتَ ْيه.

ويعيد التعديل الدستوري االعتبار ملؤسسات قدمية بتسميات حديثة؛ فقد حلّت املحكمة الدستورية
محل الهيئة العليا املستقلة ملراقبة
ّ
محل املجلس الدستوري ،والسلطة الوطنية املستقلّة لالنتخابات
ّ
محل الهيئة الوطنية للوقاية من
ّ
االنتخابات ،والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
محل املجلس الوطني االقتصادي
ّ
الفساد ومكافحته ،واملجلس الوطني االقتصادي واالجتامعي والبيئي
واالجتامعي .كام أكّد عىل مؤسسات كانت مدرجة يف التعديل األخري كمجلس املحاسبة ،واملجلس اإلسالمي
األعىل ،واملجلس األعىل لألمن ،واملجلس األعىل للشباب ،واملجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،
ولعل القيمة املؤسسية الوحيدة املضافة تتمثّل يف إنشاء األكادميية
ّ
واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.

ثان ًيا :مترير مرشوع تعديل الدستور يف الربملان
وت عليه أعضاء املجلس الشعبي الوطني
ُ
عرِض مرشوع تعديل الدستور عىل الربملان الجزائري بغرفتَيه؛ وص ّ
مة يف  12من الشهر نفسه.
يف  1أيلول /سبتمرب  ،2020وأعضاء مجلس األ ّ
تشري خريطة التصويت داخل املجلس الشعبي الوطني إىل انتقال األحزاب التي كانت تشكّل التحالف الرئايس
مع
وت حزب جبهة التحرير الوطني والتج ّ
يف فرتة حكم الرئيس بوتفليقة إىل دعم مرشوع الرئيس تبون؛ حيث ص ّ
الوطني الدميقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية لصالحه .وقد حظي املرشوع بدعم حزب
تحصل رئيسه عبد القادر بن قرينة عىل املرتبة الثانية بعد الرئيس تبون
حركة البناء الوطني (اإلسالمي) الذي
ّ
يف انتخابات  12كانون األول /ديسمرب  ،2019والتي يُع ّد رئيس املجلس الشعبي الوطني الحايل من قادتها؛
عمها عبد العزيز بلعيد ،املرشح كذلك يف االنتخابات الرئاسية املاضية.
وكذا حزب جبهة املستقبل التي يتز ّ
حزب حركة البناء الوطني وجبهة املستقبل ،حصل
وإضافة إىل الدعم الذي حصل عليه مرشوع الدستور من
َ
واب األحرار (املستقلّني) داخل املجلس الشعبي الوطني.
كذلك عىل دعم الن ّ
يف املقابل ،مل يح َ
ظ مرشوع تعديل الدستور بدعم األحزاب املعارضة التقليدية للرئيس بوتفليقة؛ فمن جانب
حزب حركة النهضة وحزب
اإلسالميني ،عارضته حركة مجتمع السلم ،وتحالف النهضة والكرامة الذي يجمع
َ
7

ينظر املقرتح  ،429يف :املرجع نفسه.

2

ةلاح مييقت | 26وتكأ /لوألا نيرشت 26  26

العدالة والتنمية ،كام عارضه حزبَا جبهة القوى االشرتاكية والتجمع من أجل الثقافة والدميقراطية عىل يسار

ن املرشوع مل يحظ بالنقاش الكايف تحت
الطيف السيايس .تذرعت األحزاب املعارضة ملرشوع تعديل الدستور بأ ّ
ق ّبة الربملان؛ وذلك القتصار النقاش عىل رؤساء الكتل النيابية فقط بحضور الوزير األول عبد العزيز ج ّراد ،خالل

واب املعارضة
اجتامع لجنة الشؤون القانونية والحريات ،يف  8أيلول /سبتمرب  .2020وقد سمحت مقاطعة ن ّ

ن عملية التصويت متّت باإلجامع((( ،باحتساب عدد الحضور يف الجلسة ،وليس
جلسة التصويت للحكومة ،باعتبار أ ّ

وت  264نائبًا من أصل  265حرضوا جلسة التصويت ،يف حني
أعضاء املجلس الشعبي الوطني كافّة ،حيث ص ّ

وا((( .يأيت هذا ،يف الوقت الذي أصدر فيه حزب العمّل
يقدّر عدد أعضاء الغرفة األوىل من الربملان بـ  462عض ً

ن الحزب ال ميلك أي متثيل
ريا إىل أ ّ
واب حزبه املص ّ
بيانًا يتربأ فيه من ن ّ
وتني عىل مرشوع تعديل الدستور ،مش ً
يف الربملان منذ آذار /مارس .2019

وا من أصل
ويف مجلس األ ّ
مة ،الغرفة الثانية للربملان ،والذي يسيطر عليه حزبا جبهة التحرير الوطني ( 60عض ً

وا) ،إضافة إىل أعضاء الثلث الرئايس الذين ع ّينهم الرئيس (45
 ،)144والتجمع الوطني الدميقراطي ( 45عض ً

وا منهم  14ع ّينهم الرئيس تبون بعد توليه الرئاسة) ،نُوقش مرشوع تعديل الدستور مناقش ً
ة محدودة،
عض ً

وا ،وامتنع عضو واحد عن التصويت ،بينام
وت بـ «نعم»  127عض ً
بحضور الوزير األول وأعضاء من حكومته ،وقد ص ّ
جل أي صوت بـ «ال»(.((1
مل يُس َّ

ثالثًا :نحو االستفتاء الشعبي
عىل عكس الرئيس بوتفليقة الذي كان مي ّرر تعديالته الدستورية ( ،2002و ،2008و )2016عرب الربملان بغرفتَيْه،

م؛ وذلك بهدف
يجمع الرئيس تبون بني التصويت يف املؤسسات الترشيعية واالستفتاء الجامهريي العا ّ
إسباغ رشعية أوسع عىل مرشوعه الذي يعترب بحسب الحكومة الخطوة األوىل يف إصالح النظام.
من املزمع إجراء االستفتاء حول مرشوع تعديل الدستور يف الفاتح من ترشين الثاين /نوفمرب ((1(2020؛
وسيجري هذا االستفتاء يف ظروف وبائية مستق ّرة ،لرتاجع اإلصابات بفريوس كورونا املستجد (كوفيد)-19
إىل مستويات دنيا ،وعودة شبه كاملة للحياة العامة ،لكن مع تراجع احتامالت عودة الحراك الشعبي إىل
وتتول تشكيلة سياسية واسعة من
ّ
الشارع ،وسط املخاوف من انتشار موجة جديدة لتفيش الجائحة.
األحزاب والكتل السياسية الحملة االنتخابية لصالح مرشوع الرئيس تبون .فمن جهة ،يحظى هذا املرشوع
مع الوطني الدميقراطي( ،((1وهام يعمالن عىل حشد
بدعم واسع من
َ
حزب جبهة التحرير الوطني( ((1والتج ّ
مناضليهام للتصويت باملوافقة .ومن جهة أخرى ،تستند الحكومة إىل تكتّل سيايس واسع يُدعى «مبادرة
عا من األحزاب السياسية ومنظّامت املجتمع املدين التي تدعم
م طيفًا واس ً
القوى الوطنية لإلصالح» ،ويض ّ
الرئيس تبون ،مثل حركة البناء الوطني ،وجبهة املستقبل ،والفجر الجديد ،والحكم الراشد ،وحزب الوطنيني
" 8املجلس الشعبي الوطني يصادق عىل مرشوع القانون املتضمن تعديل الدستور" ،وكالة األنباء الجزائرية ،2020/9/10 ،شوهد يف  ،2020/1/6يف:
https://bit.ly/33zfO4Q
 9الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،املجلس الشعبي الوطني" ،نواب املجلس الشعبي الوطني يصوتون باإلجامع عىل مرشوع القانون املتعلق
بتعديل الدستور" ،2020/9/10 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/2SsIDJS :
 10الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية ،مجلس األمة" ،أعضاء مجلس األمة يصادقون باإلجامع عىل نص القانون املتضمن تعديل الدستور"،2020/9/12 ،
شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/2I27JgM :
 11خالد زوبريي" ،الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة" ،النهار ،2020/9/15 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/2FYgxn6 :
12

أسامء بهلويل" ،اآلفالن يصوت ’بنعم‘ عىل دستور  ،"2020الرشوق ،2020/9/27 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/30CEurm :

13

عيل عزازقة" ،األرندي ينصب مديرية وطنية لحملة االستفتاء عىل الدستور" ،سبق برس ،2020/9/9 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/3iuFzYg :
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فضل عن
ً
األحرار؛ إضافة إىل قوى قيد التأسيس ،مثل السيادة الشعبية ،والتحالف الوطني للتغيري؛ هذا
نقابات القضاة وأرباب العمل والتجار والحرفيني.
وتكمن أهمية دعم األحزاب الكبرية ملرشوع تبون ،التي كانت تشكّل سابقًا التحالف الرئايس ،يف سيطرتها
عىل املستوى املحيل (املجالس البلدية ،واإلدارات املحلية) ،والذي يع ّد بيئة االنتخابات األوىل وأرضيتها
املبارشة ،إضافة إىل قدرتها عىل تحويل قواعدها الشعبية إىل قوى انتخابية فعلية؛ حيث تسيطر هذه
األحزاب عىل القوائم االنتخابية التي تحدّد مسبقًا نتيجة أي تصويت.
يف املقابل ،يواجه االستفتاء معارضة قويّة من أغلبية التيار اإلسالمي ،وتحديدًا حركة مجتمع السلم وجبهة
عبت
العدالة والتنمية وحركة النهضة؛ وهي أحزاب قاطعت جلسة التصويت عىل املرشوع يف الربملان ،لك ّنها ّ
عن مشاركتها يف االستفتاء ،والتصويت بـ «ال» عىل مرشوع تعديل الدستور .تستند حركة مجتمع السلم يف
ن اللجنة املكلّفة بصياغة
مهام أ ّ
موقفها الرافض مرشوع تعديل الدستور إىل مجموعة من املعطيات(((1؛ أه ّ
مرشوع تعديل الدستور ليست منتخَبة ،وإنّ ا مع َّينة مبارشة من الرئيس ،وهو ما يؤث ّر يف حيادها .كام استنكرت
الحركة عدم أخذ مقرتحاتها يف االعتبار ،الفت ً
وج لهذا املرشوع.
ة النظر إىل أ ّ
ن «أحزاب بوتفليقة» هي التي تر ّ
ن عدم ترخيص وزارة الداخلية لها بعقد مؤمتر ملجلس الشورى يع ّد قرا ًرا سياس ًيا ،وال عالقة
واعتربت الحركة أ ّ
له بالوضع الوبايئ .ومن مقرتحات الحركة ،التي مل تأخذها لجنة صياغة مرشوع تعديل الدستور يف االعتبار،
تحديد طبيعة نظام الحكم ،وتعيني رئيس حكومة من األغلبية الربملانية؛ إذ حافظ مرشوع تعديل الدستور
ول ال ميلك صالحيات رئيس الحكومة يف
الجديد عىل الطابع األحادي للسلطة التنفيذية ،حيث إ ّ
ن الوزير األ ّ
(((1
األنظمة شبه الرئاسية أو الربملانية .كام اعرتضت الحركة عىل املواد الدستورية الخاصة بالهويّة الوطنية .
أما حزب العدالة والتنمية ،فاعترب أن مرشوع تعديل الدستور يتعارض مع شعارات حراك  22شباط /فرباير ،ويعمل
ودة تعديل الدستور تأسست عىل مرجعية
ريا إىل أ ّ
ن مس ّ
عىل تجسيد مرشوع التيار العلامين وقناعاته ،مش ً
ن هذا
ومات املجتمع الجزائري .كام اعترب الحزب أ ّ
فكرية غربية  -فرنسية يف األساس  -منفصلة متا ً
ما عن مق ّ
التعديل يصبو إىل تثبيت نظام حكم رئايس استبدادي .وانتقد آلية املناقشات ،وتشكيل اللجنة ،واستبعاد
املختصني الفعليني عن املشاورات التي قادتها منذ تنصيبها(.((1
وابه داخل الربملان الذين اعتربوا أن
أما فيام يتعلق باألحزاب اليسارية ،فقد انقسم حزب
ّ
العمل بني موقف ن ّ
مرشوع تعديل الدستور يستجيب ملطالب حراك شباط /فرباير ،وبني موقف قيادة الحزب ممثل ً
ة يف أمينته
ن املرشوع مل يحظ بالنقاش السيايس الكايف ،حيث استغلّت الحكومة
العامة ،لويزة حنون ،التي اعتربت أ ّ
ودة هو إدخال
حالة االستثناء التي فرضها الوباء ألجل مترير مرشوعها .ورأت قيادة الحزب أ ّ
ن هدف املس ّ
تعديالت سطحية متحكّم فيها ،من دون املساس بطبيعة النظام «الرئاسوية» التي تتعارض مع نظام الحكم
ن اقرتاح دسرتة
الدميقراطي ،منتقد ً
ة الصالحيات الواسعة التي يحظى بها الرئيس .ويرى الحزب كذلك أ ّ
مشاركة قوات الجيش يف عمليات حفظ السالم ميثّل قطيعة واضحة مع أهداف الثورة الجزائرية القامئة عىل
مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول(.((1
ن مرشوع تعديل الدستور يهدف إىل منع قيام نظام
مع من أجل الثقافة والدميقراطية ،فرأى أ ّ
أ ّ
ما حزب التج ّ
دميقراطي فعيل .ويتامىش هذا املوقف مع املوقف العام لتكتّل «قوى البديل الدميقراطي» الذي
14

أسامء بهلويل" ،لهذه األسباب اختارت حمس التصويت بـ ’ال‘ عىل الدستور!" ،الرشوق ،2020/9/27 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/3d0BSsi :

" 15مقري يهاجم مرشوع التعديل الدستوري" ،الوسط ،2020/9/28 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/2GupKUv :
 16جبهة العدالة والتنمية" ،بيان" ،صفحة الشيخ عبد الله جاب الله عىل الفيسبوك ،2020/6/20 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/3jAElw7 :
17

إسالم ب" .حزب العامل ينتقد ’مسودة الدستور‘ وقانون املالية التكمييل" ،الخرب ،2020/5/15 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/30zgCVh :
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يضم ،إضافة إىل التجمع من أجل الثقافة والدميقراطية ،مجموع ً
ة من األحزاب العلامنية والشخصيات الوطنية
للعمل ،والحركة الدميقراطية
العمل ،والحزب االشرتايك
والنقابات ،مثل جبهة القوى االشرتاكية ،وحزب
ّ
ّ
واالجتامعية ،واالتحاد من أجل التغيري والرقي ،والحزب من أجل الالئكية والدميقراطية؛ وهو موقف رافض
ملرشوع تعديل الدستور(.((1

خامتة
جح أن مير مرشوع الدستور عرب االستفتاء الشعبي ،وذلك بسبب حصوله عىل دعم أحزاب مسيطرة عىل
من املر ّ
وة هذه األحزاب يف التعبئة
ّ
املحل ،وتحظى بقواعدها الشعبية املحلية،
ّ
املستوى
ولعل التعويل عىل ق ّ
حل الربملان قبل عملية االستفتاء ،كام طالبت قطاعات واسعة من
يفس إحجام الرئيس تبون عن ّ
الشعبية هو ما
ّ
الحراك الشعبي .وليس للمعارضة اإلسالمية واليسارية القدرة عىل تغيري موازين القوى لصالح املعسكر الرافض
للمرشوع؛ وذلك بسبب ما تشهده من انقسامات داخلها ويف ما بينها ،ولرتاجع وزنها وشعبيتها يف الشارع.

" 18قوى البديل الدميقراطي ترفض مرشوع التعديل الدستوري القادم" ،ليربيت عريب ،2020/3/10 ،شوهد يف  ،2020/10/6يفhttps://bit.ly/34xZMHA :
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املراجع
•الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية« .مرسوم رئايس رقم  03 - 20مؤرخ يف  15جامدى األوىل
عام  1441املوافق  11جانفي  ،2020يتضمن إنشاء لجنة خرباء مكلفة بصياغة اقرتاحات ملراجعة الدستور».
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .العدد  .2020/1/15 .2يفhttps://bit.ly/3mkveQS :
•_______« .مرسوم رئايس رقم  251 - 20مؤرخ يف  27محرم عام  1442املوافق  15سبتمرب سنة ،2020
يتضمن استدعاء الهيئة االنتخابية لالستفتاء املتعلق مبرشوع تعديل الدستور» .الجريدة الرسمية
للجمهورية الجزائرية .العدد  .2020/9/16 .54يفhttps://bit.ly/31AwbN6 :
•_______ .األمانة العامة للحكومة« .دستور الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية» .يفhttps://:
bit.ly/2SsBrxk
•_______ .رئاسة الجمهورية« .رئاسة الجمهورية» .2020/9/6 .يفhttps://bit.ly/36ARrFL :
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