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 :ةـــــــــقدمـــــــم
،االقتصادي و المالي،ومع بروز تقنیات االجتماعيیفة الدولة في المجال السیاسي،إن تطور وظ

-بدأ الفصل بین السلطاتجدیدة لتأطیر الحیاة السیاسیة ،تحولت األنظمة التقلیدیة التي انتهجت م
حیث برزت عالقة جدیدة بین هذه  ،ذي جاء به الفقیه موتیسكيالّ -ائیة، القضالتنفیذیة، التشریعیة

السلطات، غیر ان هذه العالقة عرفت اختالال في التوازن لصالح السلطة التنفیذیة نظرا للدور الذي 
أصبحت تلعبه هذه األخیرة، و بذلك أصبحت السلطة التنفیذیة العمود الفقري ألغلبیة األنظمة 

 .ها لمبدأ الفصل المذكور أعالهالسیاسیة المعاصرة، خاصة األنظمة الغربیة رغم اعتناق
ویختلف وضع السلطة التنفیذیة من دولة إلى أخرى حسب النظام السیاسي المطبق ،فوضع 
السلطة التنفیذیة في دولة تطبق النظام البرلماني یختلف عن وضعها في دولة تعتنق النظام 

األنظار كلها تتجه نحو ، أصبحت ذه األنظمة على السلطة التنفیذیةالرئاسي،و نظرا الرتكاز ه
 تنظیم هذه األخیرة ،و توزیع السلطة فیها ،وهنا نجد نوعان من األنظمة في هذا المجال

، و یتعلق األمر هنا بالنظام الرئاسي السلطة التنفیذیة شكال و موضوعا أنظمة تتخذ مبدأ وحدویة
ام البرلماني ، حیث یقوم ،و أنظمة أخرى تقوم على ازدواجیة السلطة التنفیذیة و نقصد هنا بالنظ

ل،و أنظمة أخرى بین منصبین وهما رئیس الدولة و الوزیر األوّ  حقیقةبتوزیع الصالحیات بصورة 
  .نجدها تأخذ من خصائص كل من النظامین األولین و هو مایسمى بالنظام المختلط

ذا السالفة الذكر من كانت للسلطة التنفیذیة تركیبة خاصة و وضع ممیز في كل من االنظمة  وإ
ما نتیجة أان التطبیق یشهدنا على خروج حقیقي عن منطق هذه النظریات  إالناحیة النظریة 

وأصول المبادئالرغبة من جانب مشرعي الدساتیر في بعض الدول في بإحداث نوع من التزاوج 
ما نتیجة وجود ظروف واقعیة تحیط بالدول فتخرجها عن الإتنتمي  محاور لى اكثر من نظام وإ

ذي یؤثر على وضع سلطة التنفیذیة ویسفر عن تغییر في مر الّ المطبق األالرئیسیة للنظام 
بصورة خفیة  غلبة  رساذ تك ،زین اوصافها التقلیدیة فیكون هنالك توزیع شكلي للسلطة بین الجهأ

حیث عمل على  ،ل مما یؤثر على طبیعة النظام وّ رئیس الدولة على حساب الوزیر األ المركز
وترجح فیه الكفة لرئیس الجمهوریة على حساب الحكومة  ،مین البرلماني والرئاسي الخلط بین النظا

المختلط من خالل وتبدو مظاهر النظام الرئاسي واضحة في النظام  ،داخل السلطة التنفیذیة 
جهزة الوزراء لتنظیم األي یختص بتعیین ذالّ  ،اسناده الكثیر من المهام القیادیة لرئیس الدولة 

 . االداریة واإلشراف علیها 
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صبح أو  تنفیذي،داخل جهاز  ظل وجودازدواجیةوبذلك جمع بین صفتي رئیس الدولة والحكومة في 
 داریهتوقیع الوزراء وتنظیم األجهزة اإللى إة ال تحتاج تنفیذیّ  اختصاصاتله الحق في ممارسة 

د ازدواجیة داخل ظل الوجو  والحكومة فيواإلشراف علیها وبذلك جمع بین صفتي رئیس الدولة 
 .یذیة ال تحتاج الى توقیع الوزراءوأصبح له الحق في ممارسة اختصاصات تنف،التنفیذيالجهاز 

كما تبدو  السلطات،الرئاسي لم تكتمل لعدم وجود فصل شدید بین  ومع ذلك مازالت صورة النظام
البرلماني واضحة في نظام المختلطة في اقراره الثنائیة الجهاز التنفیذي الممثلة في هر النظام مظا

وذلك على عكس النظامي الرئاسي الذي ال یوجد به للدولة،وجود مجلس للوزراء الى جانب رئیس 
نظرا  و وزراء بالمعنى الفني والسیاسي المعروف في النظامین البرلماني والمختلطأمجلس للوزراء 

  .ةالجمهوریّ ة في النظام الرئاسي في ید رئیس لتركیز السلطة التنفیذیّ 
سلف الذكر في النظام البرلماني الذي من  أصله كماداخل الجهاز التنفیذي نجد  فمبدأ الثنائیة

رئیس الدولة من جانب  عضوین،ة توزیع المهام بین یتعلق بشكل السلطة التنفیذیّ  خصائصه فیما
خر إال ان االمر ال یقف عند هذا الحد بل یعتاده ویفرض آل والحكومة من جانب وّ والوزیر األ

العضوي والوظیفي في  ستقاللل یتمتع باالفالوزیر األوّ  العضوین،نوعا من العالقة بین هذین 
ل وّ بكثیر الكفة الوزیر األ كما یتم توزیع االختصاصات التنفیذیة بصورة ترجح مواجهة رأیالدولة،

تقع المسؤولیة على  ولذألك.المیدانالعام في هذا فیكون هو صاحب االختصاص وحكومته،
ال یوجد للنظام البرلماني في االنظمة التي  ،وبمفهوم مخالف .الدولةرئیس  وحدها دونالحكومة 

 تعترف بثنائیتها تيالّ او تلك  ،بحیث نكون هنا امام النظام رئاسيتكسر وحدة السلطة التنفیذیة 
في موجهة رئیس الدولة او تهمش الدور دون منح الوزیر االول االستقالل العضوي والوظیفي 

ة فال عالق ،وعلى ذلك  ،الحكومة مقابلة باختصاصاتها رئیس الدولة وهنا نكون امام نظام مختلط 
تعبر ادى تي ول المجسدة لمبدأ الثنائیة في الجهاز التنفیذي والّ ة والوزیر األبین رئیس الجمهوریّ 

ل وّ د الوزیر  األل عن وجو وّ لى البحث والتفتیش في المقاوم األمقاومات النظام البرلماني تؤدي بنا ا
  .واختصاصاته مقابلة برئیس الدولة ثم البث ثانیة عن استقالله ،كعضو تنفیذي 

نظمة السالفة ة في الجزائر من األسلطة التنفیذیّ موقع السنحاول معرفة  سبق،وتأسیسا على ما 
ل في وّ ة بالوزیر األعالقة رئیس الجمهوریّ وذلك من خالل القیام بدراسة تحلیة مقارنة ل الذكر،

 .الدولةالسلطة التنفیذیة المعتمدة في  ظل ازدواجیةوذلك  لها،الدستور الجزائري وفق اخر تعدیل 
ة ریة الفرنسیة الخامسلى ما جاء في الدستور الجمهو إونتطرق في نفس الوقت من جانب المقارنة 
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ل ویعزز ویقوي مركز الرئیس الجمهوریة والذي منحه معظم وّ الذي یقلص اختصاصات الوزیر األ
مادها الدستوریة  والعموم علىو بإضفاء الغموض أعبارة النصوص لالصالحیات سواء بصریح ا

ي مسؤولیة على ممارسته لهذه أالتي تفسر دائما لصالح رئیس الجمهوریة ولیس هذا الخیر 
رئیس الجهاز التنفیذي وحده امام رئیس الجمهوریة  یتحمل مسؤولیتهاحیث  االختصاصات،

  .العاموالبرلمان والرأي 
وبالرجوع الى النظام السیاسي الجزائري المستمد من الفكر الفرانكفوني نتیجة االستعمار الفرنسي 

عدة الدساتیر كان أخرها الدستور الجزائري لسنة  عرفتدولة في مجال تنظیم السلطات ن الأنجد 
خرها أ،دستوریة فیما یخص التنظیم السلطة التنفیذیةحیث عرفنا هذا الدستور عدة مراجعات  1996

جعة الدستوریة تمت تحت رئیس تأثیر ار من التنظیم الأان ما یالحظ  إالّ  ،في الجزائر  2008في 
ونتیجة لذلك مست اساسا ضمان تفوق المؤسسة التنفیذیة  ،)رئیس الجمهوریة (المؤسسة الحاكمة 

ول داخل الجهاز التنفیذي في بین رئیس الجمهوریة و الوزیر األ وبالخصوص العالقة الموجودة. 
وعلى االساس سنحاول ابراز حقیقة العالقة الموجودة بین رئیس  ،االطار اعتمادا مبدأ الثنائیة 

من خالل القیام بدراسة تحلیلیة للنصوص الدستوریة في النظام  ول وذلكة والوزیر األالجمهوریّ 
و ، السیاسي الجزائري وفق اخر تعدیل لها كما سلف ذكره فیما یخص تنظیم السلطة التنفیذیة 

محاولین ایجاد  نوع من التوازن بین قطبي  ،اسقاطها على واقع الممارسة السیاسیة في النظام 
حافظة على االستقرار الحكومات المطبقة لبرنامج رئیس الجمهوریة السلطة التنفیذیة ومحاولة الم

وعدم تقدیم االستقاالت المفاجئة والمحافظة على تطبیق البرامج والمخططات الحكومیة وكذا 
والحط من مكانة محاولة الحد من رؤوسها الجمهوریات التي تزعزع الثقة داخل الطاقم الحكومي 

ودوره الفعال في جمیع االختصاصات السیاسیة  ،ز التنفیذي ول في الجهاوأهمیة الوزیر األ
  .والتشریعیة والتنفیذیة 

حد الجوانب النظام السیاسي أالموضوع یمكن في الرغبة في البحث في  اختیارن إوالحقیقة 
ومن جهة اخرى تجد هذه الدراسة دافعها في معرفة  غموضها،ذي یجمع الكثیرون على الجزائري الّ 

خصوصها في ظل الدعوات المتزایدة  ككل،ل والحكومة وّ الدستوري والواقعي للوزیر األركز الم
  . الدولةلتعدیل الدستور في 

ن هناك دافع ذاتي یتمثل في معرفة مدى وجود فرص التطبیق النظام البرلماني في النظام أكما 
حد ثوابت أن الثنائیة المعتمدة على مستوى السلطة التنفیذیة هي في االصل إالجزائري من حیث 
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تنظیم جانب ال إالن مختلف الدراسات السابقة للسلطة التنفیذیة لم تتناول أكما  البرلماني،النظام 
داریة دون إالتنفیذیة كهیئة حیث تعرضت للسلطة والحكومة،الداري للعالقة بین رئیس الجمهوریة 

  .السلطةة والسیاسیة للعالقة بین طرفي هذه تتناول بالتحلیل البعاد الدستوریّ ن أ
ل،ة والوزیر سلطتي رئیس الجمهوریّ یجاد حدود بین إوفي هذه الدراسة ال نبحث عن  كما ال  األوّ

ألن إیجاد الحدود او فكرة التساوي بین  ة،التنفیذیّ داخل السلطة  قوتین متساویتینیجاد إنبحث عن 
ة ینتخب عن طریق ن الرئیس الجمهوریّ أبمجرد معرفةل تذهب وّ ة والوزیر األرئیس الجمهوریّ 

لهذا  ة،التقدیریّ ة وفقا لسلطته ل فیعینه رئیس الجمهوریّ وّ ما الوزیر األأوالمباشر،االقتراع العام السري 
والتكامل بین الطرفین في التوزیع السلطة التنفیذیة ومعرفة نطاق نبحث عن إیجاد نوع من التوازن 

بهدف ، ذه المشاركة على مستوى كل اختصاصمشاركة كل طرف في ممارستها ومدى فعالیة ه
تي تتسبب في جنوح هذا ة ـــ بتحلیل اجراءات وجزیئات كل اختصاص ـــ الّ كشف الثغرات الدستوریّ 
  .األخرالتوزیع نحو طرف دون 

 :التالیةشكالیة وعلیه نقوم بطرح اإل
ة مجسدان ة في إطار تنظیم السلطة التنفیذیّ الدستور الجزائري قد اعتمد على مبدأ الثنائیّ  إن-

لة ذلك في شخص كل من رئیس الجمهوریّ  ول اهي العالقة التي تربط الوزیر األ م،والوزیر األوّ
ة؟برئیس    وخضوع؟عالقة تبعیة أنها وتعاون أمنسجام إهل هي عالقة  الجمهوریّ

حیث تعرضنا بالوصف ، ة في هذا البحثراسة وصفیة تحلیلیّ د اعتمدناهشكالیّ لتحلیل هذه اإل
بعاد المختلفة كما تناولنا بالتحلیل األ ،لوّ للعالقة الدستوریة بین رئیس الجمهوریة والوزیر األ

إضافة إلى ، جانبیها العضوي والوظیفية في یذیّ والخلفیات العامة للعالقة بین طرفي السلطة التنف
ل التطرق إلى العالقة العضوي وّ وعلى هذا حاولنا من خالل الفصل األ، المهج الوصفي التحلیلي

وفق  2008 و 1996في الدستور الجزائري لسنة ل ة والوزیر األوّ الموجود بین رئیس الجمهوریّ 
ة والوزیر لكل من رئیس الجمهوریّ  حیث تعرضنا فیه للمركز العضوي، 2016أخر تعدیل له سنة 

في ، ة بینهما من خالل نصوص الدستور و من خالل الواقع السیاسي ل و العالقة العضویّ األوّ 
ة من خالل اني مدى الفصل الوظیفي الموجود بین طرفي السلطة التنفیذیّ حین تناولنا في الفصل الثّ 

 . زنتها لمسؤولیة كل واحد منهمااتوزیع السلطات بینهما ومدى مو كیفیة  لىإالتطرق 



ل في الجزائر ة والوزیر األوّ فصل األّول                                العالقة العضویة بین رئیس الجمهوریّ  ال
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ة والوزیر : الفصل األول العالقة العضویة الموجودة بین رئیس الجمهوریّ
ل في النظام الجزائري  .األوّ

ل على مستوى السلطة التنفیذیة، والمجسد لفكرة ثنائیة السلطة ن إ ة، ووزیر أوّ وجود رئیس للجمهوریّ
الفصل العضوي التنفیذیة من حیث شكلها، یتطلب كما هو معروف في النظام البرلماني، وجوب 

  .بین رئیس الدولة، ورئیس الوزراء بحیث یستقل كل واحد منهما بمنصب متمیز عن اآلخر
ذا كان ملكا یتولى عرشه بالوراثة او إویختلف مركز رئیس الدولة في النظام البرلماني بحسب ما 

یملك اي  رئیس جمهوریة منتخب من البرلمان، ففي الحالة األولى لیس للملك سوى دور شرفي، وال
سلطة حقیقیة، بخالف الرئیس المنتخب الذي یتمتع ببعض السلطات، ولكنها محدودة بما یتفق 

لطریقة وصول رئیس الدولة للحكم، بالغ األثر فإن وطبیعة النظام البرلماني، على أیة حال ف 
ش على وضعه داخل النظام، فالرئیس المنتخب لیس في نفس المركز مع الملك الذي یتولى العر 

  .1بالوراثة
إال أن األول،وتنفق دساتیر االنظمة البرلمانیة عموما، على أن رئیس الدولة هو الذي یعین الوزیر 

هذا التعیین قد یكون آلیا ال یتعدى مجرد تسمیة زعیم الحزب الفائز باألغلبیة في البرلمان كما هو 
وقد تتسع سلطة رئیس الدولة في تعیین الوزیر األول في دول أخرى  بریطانیا مثال،علیه الحال في 

  . خصوصا إذا كانت األغلبیة البرلمانیة تخضع له ، 
ذي یطلبه مبدأ ثنائیة السلطة التنفیذیة من حیث الشكل، العدید  وینتج عن هذا الفصل العضوي اّل

لة من االغلبیة البرلمانیة، و أن من النتائج المتعلقة بقواعد تشكیل الحكومة، أهمها أن تكون مشك
  2.تعمل كوحدة متجانسة

ل داخل السلطة  إن البحث في الجوانب الشكلیة للعالقة الموجودة بین رئیس الجمهوریة والوزیر األوّ
، یفترض البحث باألساس 2016وآخر تعدیل لهفي  1996التنفیذیة في الدستور الجزائري لسنة 

  .بینهما من خالل بیان مركز كل منهمافي مدى الفصل العضوي الموجود 

                                                             
ةالنظام البرلماني علي،سعید السید  1   .182،  181ص  ،2010، دار الكتاب الحدیث  ،والمسؤولیة السیاسیّ
  .44، 43ص  ،2003، دار النهضة العربیة  التنفیذیة،واقع السلطة التنفیذیة في دساتیر العالم ــ مركزیة السلطة  فوزي،صالح الدین  2
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ل  ة في المبحث أوّ ، و على ذلك سنتطرق في هذا الفصل إلى المركز العضوي لرئیس الجمهوریّ
ل  اني  إلى  المركز العضوي للوزیر األوّ   . على أن نتعرض في المبحث ّث

ل ة داخل الجهاز   :المبحث األوّ استقالل المركز العضوي لرئیس الجمهوریّ
 .يالتنفیذ

 ن سلطات أي جهاز أو أي مؤسسة، تتوقف على القوة السیاسیة التي ترتكز علیها هذه األخیرة إ
وتستمد منها شرعیتها، وكذا ال استقاللیة التي تتمتع بها اتجاه المؤسسات واألجهزة األخرى في 

الجهاز سواء الدستوریة التي تحكم ذلك الدولة من حیث مركزها، ونعني بذلك اآللیات واإلجراءات 
من حیث تعیینه وانتقائه، أو من حیث قدرته على االستمرار في مباشرة تلك المهمة في مواجهة 

  .المؤسسات التي قد تملك تحریك مسؤولیته
ویزید في تدعیم مركز رئیس الجمهوریة واستقالله داخل الجهاز التنفیذي، انتخابه مباشرة من طرف 

دورها هي األخرى في ضمان استقرار رئیس الجمهوریة في  الشعب، كما ان لمدة العهد الرئاسة
كل هذه العوامل جعلت البعض یصف أن الثنائیة داخل الجهاز التنفیذي مجرد مفهوم . منصبه

  1.شكلي ولیس حقیقي
ة من خالل  وعلى ذلك سنتطرق في هذا المبحث الى الشرعیة الدستوریة لمنصب رئیس الجمهوریّ

ل، باإلضافة  ة داخل الجهاز التنفیذي المطلب األوّ الى التطرق لعوامل تدعیم مركز رئیس الجمهوریّ
اني   .من خالل المطلب الّث

ل ة :المطلب األوّ ة لمنصب رئیس الجمهوریّ   .الشرعیة الدستوریّ
ة، ودورها في إسنحاول من خالل هذا المطلب،  براز الشرعیة الدستوریة لمنصب رئیس الجمهوریّ

التنفیذي من خالل التطرق الى االنتخابات الرئاسیة كعامل مدعم  استقالل مركزه داخل الجهاز
ل، على أن نتطرق في  ة داخل الجهاز التنفیذي في الفرع األوّ لالستقالل العضوي لرئیس الجمهوریّ

ة   .الفرع الثاني للعهدة الرئاسیة ودورها في ضمان استقرار منصب رئیس الجمهوریّ
  

                                                             
.282ص  ، 2010، جامعة الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون  ،بن زاغو نزیهة، تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي - 1 
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ة داخل  الرئاسیةاالنتخابات : األّولالفرع  كعامل مدعم لالستقالل العضوي لرئیس الجمهوریّ
  .التنفیذيالجهاز 

جراءات الترشح لرئاسة الجمهوریّةشروط و : أوال   : إ

تي تدل  ة یخضع إلى مجموعة من الشروط واإلجراءات اّل إن الوصول لمنصب رئیس الجمهوریّ
تنفیذي إذا ما قورنت بالمناصب  تي یحتلها منصب رئیس الجمهوریة داخل الجهاز اّل على المكانة اّل
جراءات بسیطة، حیث تجد القواعد المتعلقة بانتخاب  تي تخضع لشروط وإ األخرى في الدولة، اّل

وبالرجوع 1،الجمهوریة وشروط ترشحه لمنصب الرئاسة مصدرها عادة في نصوص الدستور رئیس
ة عن طریق " من الدستور الجزائري نجد تنص على أنه  85إلى المادة  ینتخب رئیس الجمهوریّ

ّي    .االقتراح العامّ المباشر والّسرّ
ة المطلقة من أصوات  اخبین المعبّر عنهایتمّ الفوز في االنتخابات بالحصول على األغلبیّ   .النّ

ة اسیّ ات األخرى لالنتخابات الرئّ   .ویحّدد القانون العضوي الكیفیّ
یوما السابقة النقضاء عهدة ) 30(في الجزائر، تجرى االنتخابات الرئاسیة في ظرف الثالثین 

ة یوما ) 90(تستدعى الهیئة االنتخابیة بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعین ، 2رئیس الجمهوریّ
  . 3من الدستور  102مع مراعاة أحكام المادة ، ل تاریخ االقتراح قب

إذا لم یحرز أي مترشح على األغلبیة المطلقة "  10- 16من األمر  138وتنص المادة 
  .ل ینظم دور ثانلألصوات المعبر عنها في الدور األوّ 

ذان أحرزا أكبر عدد من األصوات یال  شارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحان االثنان، الّل
  4."لخالل الدور األوّ 

                                                             
المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، الطبعة األولى ، جورج سعد ، ترجمة د ، موریس دوفرجیه، المؤسسات الدستوریة والقانون الدستوري  

.138ص ، 1992، بیروت ، والتوزیع  1 
، یتعلق بنظام االنتخاب، جریدة 2016غشت سنة  25الموافق  1437ذو القعدة عام  22 المؤرخ في 10 – 16من األمر  135الماّدة  

.50رسمیة العدد  2 
.مرجع سابق 10-16من األمر  136الماّدة   3 
.مرجع سابق 10-16من األمر  138الماّدة   4 
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ال یحق أن ینتخب لرئاسة " نص على ما یلي  87ولذلك نجد أن الدستور الجزائري في المادة 
  الجمهوریة 

  :إّال المترشح الذي
 لم یتجنّس بجنسیة أجنبیة، -
ة - ة فقط، ویثبت الجنسیة الجزائریة األصلیة لألب واألم، یتمتّع بالجنسیّ ة األصلیّ  الجزائریّ
 .سالمیدین اإل -
 سنة كاملة یوم االنتخاب،) 40(یكون عمره أربعین  -
ة، - ة والّسیاسیّ  یتمتّع بكامل حقوقه المدنیّ
 یثبت أن زوجه یتمتع بالجنسیة الجزائریة األصلیة فقط، -
سنوات على األقل قبل إیداع ) 10(ا لمدة عشر یثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواه -

 .الترشح
ل نوفمبر  -  ،1942إذا كان مولودا بعد یولیو  1954یثبت مشاركته في ثورة أوّ
ل نوفمبر  - ط أبویه في أعمال ضّد ثورة أوّ إذا كان مولودا بعد یولیو  1954یثبت عدم تورّ

1942، 
ة والمنقو  -  ، 1لة داخل الوطن وخارجهیقّدم التّصریح العلنّي بممتلكاته العقاریّ

 .تحدد شروط أخرى بموجب القانون
 :فقد أضافت بعض الشروط وهي 10-16من األمر  139أما الماّدة 

إیداع طلب تسجیل لدى المجلس الدستوري مقابل تسلیم یتم التصریح بالترشیح الجمهوریة ب
 .وصل، یتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقیعه ومهنته وعنوانه

  نسخة كاملة من شهادة میالد المعني، -1
 من صحیفة السوابق القضائیة للمعني، 3مستخرج رقم  -2
 صورة شمسیة حدیثة للمعني، -3
مة للمعني من طرف أطباء محلفین، -4  شهادة طبیة مسّل

                                                             
.2016المعدل والمتمم سنة  1996من دستور  87الماّدة   1 
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تصریح بالشرف یشهد بموجب المعني أنه یتمتع بالجنسیة الجزائریة األصلیة فقط ولم  -5
 یسبق له التجنس بجنسیة أخرى،

 ،1949شهادة تثبت تأدیة الخدمة الوطنیة أو اإلعفاء منها، بالنسبة للمولودین بعد عام  -6
 من هذا القانون العضوي، 142التوقیعات المنصوص علیها في الماّدة  -7
 : ............"تعهد كتابي یوقعه المترشح یتضمن ما یأتي -8

 :16/10من األمر  142فقد نصت الماّدة  139أما التوقیعات المشار إلیها في الماّدة 
یجب ، من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي  87فضال عن شروط المحددة في الماّدة "

  :على المترشح أن یقدم
توقیع فردي ألعضاء منتخبین داخل مجالس بلدیة، أو والئیة أو  600إما قائمة تتضمن ستمائة  -

  قل،والیة، على األ 25برلمانیة على األقل، وموزعة عبر 
ما قائمة تتضمن ستین ألف  - توقیع فردي، على األقل، لناخبین مسجلین في القائمة  60000وإ

والیة، وینبغي أّال یقل العدد األدنى من التوقیعات المطلوبة في  25انتخابیة، ویجب أن تجمع عبر 
 1.توقیع 1500كل والیة من الوالیات المقصودة عن 

ة یتمتع بشرعیة دستوریة مستمدة فمن خالل كل ما سبق، یتضح لنا أن م نصب رئیس الجمهوریّ
تي تتطلب إجراءات  من إرادة الشعب في اختیار من یمثله عن طریق آلیة االنتخابات الرئاسیة، اّل

 .وشروط

ة داخل الجهاز  العامالسري  االقتراع: ثانیا والمباشر عامل مدعم الستقالل رئیس الجمهوریّ
  .التنفیذي

لى إن الوصول إلى سدة  الحكم، یستمد مصدر سلطاته من األعلى او من األدنى، فالطریقة األوّ
تي تستند إلى القوة، سواء كانت هذه القوة، قوة مادیة، أم قوة معنویة، في حین أن الطریق  هي اّل
لى كانت هي السائدة في المجتمعات القدیمة لعدة  انیة تعتمد على االنتخاب، فالطریق األوّ الّث

ة الختیار  أجیال، إلى أن ذي یعد الوسیلة الدیمقراطیّ حلت مكانها منذ قرنین طریقة االنتخاب اّل
  2.الحكام في الدول المعاصرة

                                                             
.ع سابقمرج 10-16من األمر  142الماّدة   1 

.410ص ،  1997، أدمون رباط، الوسیط في القانون الدستوري العام، الجزء الثّاني، دار العلم للمالیین، بیروت  2 
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،  2016و سنة  2008المعدل والمتمم سنة  1996أما المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 
ّي  ام المباشر والّسرّ   .تیار رئیس الجمهوریةهو الطریق المتبعة في اخ، قد جعال أسلوب االقتراع العّ

ل للشعب ولقد ادى انتخاب الرئیس من قبل الشعب مباشرة  إلى تفعیل دورة، باعتبار الممثل األوّ
ر   والمعبّ

عن إرادته، والقائم على رعایة مصالحه، إذ ال یعقل أن یتّحرك الشعب السیاسي ویواجه المعارك 
  1.البروتوكول الرمزي والشرفياالنتخابیة الختیار رئیس دولة یقتصر دوره على 

  .ومن هنا یمكن لنا قیاس ذلك من جانبین هما الجانب الدستوري والجانب السیاسي

  إن طریقة االنتخاب المباشر من الشعب دون أي واسطة، تنتج لنا سلطة : الدستوري الجانبمن
ة والسیادة رئاسیة قویة من حیث مرجعیتها المتمثلة في اإلرادة الشعبیة للشعب صاحب السلط

األصلیة، ومن هذا المنطلق ذهب جانب من الفقه الدستوري إلى نفي العالقة المنطقیة بین تمتع 
ة بسلطات واسعة إذا لم یكن منتخبا من الشعب مباشرة، أي أن االنتخاب المباشر  رئیس الجمهوریّ

  2.یعتبر مرجعیة السلطات الرئاسیة الواسعة
ة أن فطریقة انتخاب الرئیس عن طریق  ّي یخول لرئیس الجمهوریّ االقتراع العام، المباشر، والّسرّ

، وذلك مهما كان النصاب القانوني لألغلبیة الشعبیة المطلقة "ممثل لألمة جمعاء"یظهر بمظهر 
تي حصل علیها، ویكون ذلك المنطلق، المبرر المنطقي والقوي لتمتعه بسلطات قویة وخطیرة  اّل

لوضع لم یجعل الرئیس یتشّجع على االمتناع عن التوقیع لصالح هذا ا 3سنتعرض إلیها الحقا،
ؤثر على  ُ رئیس الحكومة الحائز على ثقة المجلس المنتخب مباشرة من الشعب، ألن ذلك قد ی

ا من البرلمان بحد ذاته  4.مركزه، فیفقد دعم البرلمان له مادام معینّ
ة منب   ثقا من اإلرادة الشعبیة مباشرة، حیث لكنه وبعد الصالح الدستوري، أصبح رئیس الجمهوریّ

  ألغیت وساطة البرلمان الذي كان ینوب عن الشعب في هذه المهمة، ومن هنا تحول االختصاص 
                                                             

.333أدمون رباط، المرجع السابق، ص  1 
للدراسات والنشر والتوزیع الطبعة األولى، المؤسسة الجامعیة ‘ عبد الغني بسیوني عبد اهللا، سلطة ومسؤولیة رئیس الدولة في النظام البرلماني  

.123ص ،  1995لبنان ، بیروت ،  2 
.217، ص 2006، عبد اهللا بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزیع   3 
ة ورئیس الحكومة " حیث یوزع الدستور السلطة التنفیذیة بین الثنائیة   وخارج السلطة الرئاسیة الخاصة یتمتع الرئیس  ،" رئیس الجمهوریّ

.باختصاص تقلیدي كالتوقیع على األوامر والمراسیم التي تتخذ في نطاق مجلس الوزراء 4 
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، فأصبح "من مكونات سلطات الرئیس الخاصة "التقلیدي وللرئیس والمتعلق بالتوقیع للحكومة 
الحالة في أوضح صورها عندما بإمكانه االمتناع عن التوقیع للحكومة، ویمكن أن تتجلى هذه 

یكون الوزیر األول ینتمي الى أغلبیة برلمانیة معارضة للرئیس، وهنا نالحظ أن الرئیس الفرنسي قد 
  1.تأقلم مع هذا الوضع انطالقا من اإلصالح الدستوري

ذي یتطابق مع النظام الفرنسي من خالل التحلیل السابق، نالح  ظ وبالرجوع إلى النظام الجزائري اّل
أن الرئیس الجزائري لم یعایش مثل هذه الحالة، وبالرغم من ذلك یتجلى لنا وبوضوح التفوق 
لتي  ذي كرس االقتراع العام المباشر، وهو اآللیة ّا ذي كان مرجعه اإلصالح الدستوري اّل الرئاسي اّل

ة   2.تسمح بتمتع الرئیس بسلطات واسعة وقویة ترافقها عدم مسؤولیته السیاسیّ
 تي تعتبر معیارا حاسما في : ة السیاسیةمن الناحی من هنا تظهر أهمیة االنتخابات الرئاسیة اّل

عادة  تكوین الساحة السیاسیة في ظل النظام السیاسي الدیمقراطي، حیث تتولى األحزاب تكوین وإ
السیاسیة تجنید أكبر عدد ممكن من الناخبین للمشاركة في تولیة أحد المرشحین لتولي منصب 

لى، في حین تتسم الجولة الثانیة بأهمیة شخصیة المرشح رئیس  ة وذلك في الجولة األوّ الجمهوریّ
تي تلعب دورا مهما في حصوله على األغلبیة المطلقة ألن الحیاة السیاسیة في هذه  للرئاسیة واّل

  3.الجولة تجتمع في كتلتین
كبر عدد من الناخبین لإلدالء وتقوم كل كتلة منهما بدعم أحد المرشحین االثنین عن طریق تجنید أ

بأصواتهم لصالحه، لكن هذا التكتل وبطبیعة یكون ذا طابع مؤقت ینتهي بمجرد إعالن نتائج 
 4.االنتخابات بفوز أحد المرشحین وسقوط اآلخر

تي تظهر منذ الدور  لكن الواقع العلمي في الجزائر، یظهر لنا األهمیة البالغة لشخصیة الرئیس اّل
ل، أما ا اني فلم تصل إلیه أیة عملیة انتخابیة إلى حد اآلن، فكل االنتخابات الرئاسیة األوّ لدور الّث

ل تي خاضتها الجزائر تحسم لصالح أحد المرشحین باألغلبیة المطلقة والساحقة في الدور األوّ   .اّل

                                                             
.218عبد اهللا بوقفة، المرجع السابق، ص  -  1 
.102، 101عبد الغني بسیوني عبد اهللا، المرجع السابق، ص .د -  2 
فرع الدولة و المؤسسات   (رسالة ماجستیر ، السیاسیة في دمقرطة السلطة في النظام السیاسي الجزائري  االنتخابات، سي موسى عبد القادر  

. وما بعدها 135ص،  2009، جامعة الجزائر ، )العمومیة  3 
.220,219ص، المرجع السابق ، عبد اهللا بوقفة . د  4 



ل في الجزائر ة والوزیر األوّ فصل األّول                                العالقة العضویة بین رئیس الجمهوریّ  ال
 

13 
 

ل، بشكل جعلنا نقف أمام انتخابات  كل هذا یظهر لنا أهمیة شخصیة المرشح في الدور األوّ
رئاسیة منصبه على مرشح واحد للرئاسیة، فیما یبقى المرشحین مجرد صورة صوریة تظهر خیالیة 
تي ال تظهر إّال عن طریق الخطابات السیاسیة لزعماء وقیادات ة في الجزائر، واّل ة الحزبیّ  التعددیّ
كزة للنظام منعدمة التأسیسات المقنعة في الغالب األحیان، نتساءل  األحزاب مدعمة بانتقادات مرّ

  . 1على هذه الصورة؟ –یفترض تكریسها دستوریا -عن عدم جدوى وفاعلیة تعددیة حزبیة 
، نالحظ التأكید واإلصرار على 2016وبالرجوع إلى التعدیل الدستوري الجزئي في الجزائر لسنة 

رعیة الشعبیة كمرجعیة وأساس لتولیه الرئیس، وعلیه یتبین لنا في األخر، أن االقتراع العامّ الش
ل  ة، فإنها تجعله یتفوق على الوزیر األوّ ّي وباعتباره آلیة الختیار رئیس الجمهوریّ المباشر والّسرّ

ة، وال یستند إلى ة كونه معین من طرف رئیس الجمهوریّ ذي ال یحظى بنفس الشرعیّ أي قاعدة  اّل
  .  شعبیة كما سیأتي بیانه في هذا البحث

  .المهمة الرئاسیة مهمة محمیة: الفرع الثاني
إمكانیة تجدیدها، سیؤثر حتما على وضع رئیس ن طول مدة مهمة الرئاسة أو قصرها أو إ

على ة واستقرار منصبه، والواقع أن توقیت مدة الرئاسة مبدأ مسلم به لدى جمیع الفقهاء، الجمهوریّ 
 .أن هؤالء اختلفوا في شأن مدى جواز تجدیدها

  .المدلول النظري للعهدة الرئاسیة وموقف الفقه من مسألة تجدیدها: أوال
  ":من وجهة نظر القانون الدستوري" العهدة الرئاسیة  –
اتجاهین لقد سّجل الفقه الدستوري المقارن: موقف الفقه من مسألة تجدید مدة الرئاسة -

ل في االتجاه المؤید للفكرة بحجج وبراهین، في حین تمثل االتجاه الثاني في متضاربین،  یتمثل األوّ
  .وجهات النظر المناهضة للفكرة بتبریرات كذألك، وهذا ما سنحاول التعرف علیه

                                                             
تي تشترط لتولیه أحد المرشحین للرئاسة ، فهل هذه األغلبیة تعبر حقا عن اإلدارة  ذي یطرح نفسه هذا یتعلق باألغلبیة المطلقة اّل  لكن السؤال اّل

لعل . تكیزا مما كانت علیه في وقت لیس بالبعید ؟الشعبیة الحقیقیة في ظل انتخابات ظلت سمعتها غیاب الناخبین في القترة الراهنة بصورة أكثر 
هذا ما قام المؤسس الدستوري بتداركه مستترا من خالل إقرار " مبدأ األغلبیة المطلقة ألصوات الناخبین المعبر عنها " وذلك اقتناعا بعدم تحقق 

األغلبیة المطلقة للناخبین المسجلین، لكن األمر ال یجب أن یتوقف عند هذا الحد ألننا أمام حقیقة ألكدها الواقع العملي عن طریق نتائج 
االنتخابات مما یستوجب البحث فیها، ومن هذا المنطلق یمكن اعتبار المصدر االنتخابي الشعبي في الجزائر عامال غیر فاعل كقوة داعمة 

 1لمركز الرئیس مادام مبدأ األغلبیة المطلقة لیس ترجمة حقیقة لمعناه وذلك من الناحیة العلمیة طبعا.
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هناك من الفالسفة والمفكرین في الفقه : وجهات النظر المؤید لفكرة تجدید العهدة  - أ
 الدستوري

ذي قد یشكل ، تجدید بحدّ ذاتها لیست محل انتقادینظروا أن فكرة ال  لكن تطبیق التجدید هو اّل
ذلك أن التجدید لعهد رئاسیة متصلة یكون أكثر حّدة من التجدید لعهد رئاسیة ، شكاالتبعض اإل

فالفصل بین عهدة سابقة ، غیر متصلة یمكن لها أن تشكل ضمانا من التعسف و احتكار السلطة
خرى یقلدها رئیس آخر حّل مثالي یغلب علیه الطابع الوسطي حسب وعهدة الحقة بعهدة أ

ولقد تواصلت تبریرات هذا الجانب الفقهي إلى حّد التخمین أّن ذلك ، أصحاب هذا الرأي الفقهي 
. 1لیحرم الرئیس من الترشح ألكثر من عهدتین  1951كان الدافع منوراء تعدیل األمریكي سنة 

فكان " معیار المنطق " ح یقبل التأیید والمعارضة باعتباره رأیا حكوا وتبقى هذه الفكرة مجرد اقترا
  2.أكثر منطقیا

" بمعیار ضمان حریة ونزاهة االنتخابات الرئاسیة " وانصرف جانب آخر من الفقه إلى األخذ 
ذي یغلب علیه اإلقناع ذي یجعلنا ال نهتم تجدید العهدة أكثر من االهتمام بإجاد ، وهو الضابط اّل واّل

دون ضغط أو " اإلرادة الشعبیة الحرة والحقیقیة " و ضمان منظومة قانونیة انتخابیة تضمن تجسید 
لثقة الرئیس و من هنا یكون تجدید ا، أو حتى تزییف لنتائج االنتخابات، إكراه أیا كان نوعه

مشروعا مادامت مرجعیته اإلرادة الشعبیة الحرة لكن بشروط محددة فیكون للشعب وحده التقریر 
فیزن أعمال الرئیس وجهده ، حول تجدید العهدة من عدمه بالرجوع إلیه في كل عملیة انتخابیة

لجانب المتعلق وهنا یثار مشكل الرقابة على العملیة االنتخابیة وخاصة في ا، 3فیبقیه أو ینحیه 
فتكریس الرقابة كضامن یبقى عدیم الجدوى إن لم ینل التطبیق السلیم ، بمدى فاعلیة الرقابة 

  .والشفاف 

 في هذا السیاق ذهب جانب من الفقه الدستوري: وجهات النظر المناهضة لفكرة التجدید  - ب

                                                             
.125عبد الغني بسیوني عبد اهللا، المرجع السابق، ص  1 

ذي قام بتطبیقه عن طریق الحظر الدستوري المفروض على الرئیس كي ال یتمكن من التجدید لمدة لقد لقي هذا الرأي تأیید التشریع ا  للبناني اّل
6 سنوات أخرى إال بعد تربصه خارج عهدته رئاسیة كاملة بعد نهایة عهدتیه األولى، لكن الفقه الدستوري اللبناني تصدى لهذا التطبیق 

بالمعارضة والنقد وطالب بالبدیل المتمثل في التجدید لعهدة أخرى متصلة، في حین ذهب جانب آخر إلى المطالبة برفع عهدة واحدة إلى 10 
 2سنوات دون أي تجدید. نقال عن: د. عبد الغني بسیوني عبد اهللا، المرجع نفسه، ص16.

.124عبد الغني بسیوني عبد اهللا، المرجع السابق، ص  3 
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أقصى تحّدده الدساتیر إلى ضرورة األخذ بعهدة رئاسیة واحدة، ولو مع زیادتها إلى حد المعارض  
دون السماح بالتجدید لمدة تالیة، ومتصلة مع تطبیق معیار مخفف یسمح بالتجدید لعهدة أخرى 

  .1غیر متتالیة وال متصلة
في حین انصرف جانب من الفقه إل األخذ بتجدید العهدة مرة واحدة فقط، فال بتولي منصب 

ن الرئیس خال ل هذه الفترة یكون قد نال فترة معقولة وكافیة الرئاسة إال لفترة محددة بعهدتین، وإ
تي طرحها على  لتحقیق االستقرار واالستمرار لنظام الحكم، ولكي یكون قد نفذ المبادئ واألفكار اّل
الشعب عند ترشحه لمنصب الرئاسة، وكذا استنفذ كل ما لدیه من طاقة وجهد لتحقیق الصالح 

  .العام

ة في النظام الجزائريالوضع الدستوري للعهدة : ثانیا ة :الرئاسیّ عرفت الدساتیر الجزائریّ
ة في النظام الجزائري دون  السابقة مثل هذا الشكل من العهد الرئاسیة، مما یجعلها مرجعیة دستوریّ

ذي أعاد تكسیرها  ، لكن التكریس "سابقة دستوریة في المجال "أن یشكل التعدیل الدستوري األخیر اّل
لیس بطبیعة الحال متطابقا مع ما سبق وذلك بحكم الظروف التي تصاحب  الدستوري لهذه الفكرة

إلى كل دستور كل تجربة دستوریة، وهذا ما سنوضحه أو سنحاول توضیحه من خالل التعرض 
  .على حدا

تسجیل نقلة نوعیة فریدة من نوعها في  1996لكن المؤسس الدستوري حاول و من خالل دستور 
ة السابقة ة الجزائریّ تي  أحدثت عدم االستقرار و األزمات، تاریخ التجارب الدستوریّ وفیما یتعلق ، واّل

مرتین  حیث تم حصر العهدة في، بتجدید العهد نالحظ حظرا دستوریا مطلقا للتجدید غیر المحدود
ست خاصیة  88متتالیتین فقط من خالل نص المادة  ، 2 (LA rééligibilité illimitée)التي كرّ

إذن بمزاولة هذه الوظیفة فلن یسمح ، فعقد األصل على تحدید التجدید الرئاسي بمرة واحدة فقط
فقد جاء بفتح العهدات أي یمكن  2008أما بالنسبة لتعدیل دستور ، سنوات متتالیة 10ألكثر من 

ة أن یتوال الرئاسة عدت مرات نص  2016و من خالل  تعدیل دستور سنة ، لرئیس الجمهوریّ
ئاسیة خمس  88الماّدة  ة الرّ تي جاءت مّدة المهمّ یمكن تجدید انتخاب رئیس ، سنوات) 5(اّل

                                                             
.المرجع نفسه، الموضوع نفسه  1 
".سنوات، یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحدة ) 5(مدة الرئاسة خمس : " على ما یلي 1996من الدستور  74 تنص الماّدة - 2 



ل في الجزائر ة والوزیر األوّ فصل األّول                                العالقة العضویة بین رئیس الجمهوریّ  ال
 

16 
 

ة واحد  ة مرّ وذلك قمة التداول ، 1مرة أخرى مع العلم أن هاذي الماّدة غیر قابلة للتعدیل الجمهوریّ
و من جهة أخرى حتى تكتسب مؤسساتنا الدستوریة الفتیة المناعة ضد ، على السلطة من جهة

تي تنجر عن الدوام من الحكم   . 2بدلیل تجربة بعض األنظمة المقارنة ، المخاطر و االنحرافات اّل

ة داخل الجهاز التنفیذي تدعیمعوامل : المطلب الثاني  .مركز رئیس الجمهوریّ

ة  من خالل هذا المطلب سنحاول إبراز بعض عوامل تدعیم المركز العضوي لرئیس الجمهوریّ
من خالل التطرق إلى أثر األغلبیة البرلمانیة داخل البرلمان وآلیة االستفتاء الشعبي في دعم مركز 

ة   .رئیس الجمهوریّ

ةأثر األغلب: الفرع األّول  .یة البرلمانیة في دعم مركز رئیس الجمهوریّ
یعتمد النظام البرلماني على قاعدة أساسیة، وهي حكم األغلبیة حیث تتشكل حكومة من األغلبیة 

تي تتولى رسم السیاسة العامة للدولة ووضعها موضع التنفیذ   .البرلمانیة اّل
ة من ال شعب، فإنه ستتواجه أغلبیتان، على أنه وفي النظم التي تتبنى انتخاب رئیس الجمهوریّ

تي تحوز أغلبیة مقاعد البرلمان، وأغلبیة  أغلبیة برلمانیة یحوزها حزب أو أكثر من األحزاب اّل
ة باعتباره منتخبا من طرف الشعبیة مباشرة   .رئاسیة یحوزها رئیس الجمهوریّ

ة من الناحیة الواقعیة یختلف باختالف  العالقة بین رئیس وعلى ذلك فإن مركز رئیس الجمهوریّ
ة واألغلبیة البرلمانیة   .الجمهوریّ

ة  وعلیه فإنه باعتماد مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان من جهة، ومنح سلطة تعیینها لرئیس الجمهوریّ
من جهة ثانیة كما سیأتي بیانه في هذا البحث، ستكون طبیعة العالقة بین األغلبیة البرلمانیة 

ة والحكومة والعالقة بینهما والرئاسیة هي المحدد الواقعي   .لمركز كل عن رئیس الجمهوریّ

                                                             
". سنوات، یمكن تجدید انتخاب رئیس الجمهوریة مرة واحد ) 5(مدة الرئاسة خمس : على ما یلي 2016من تعدیل الدستور  88تنص الماّدة  -
1 
في شرح القانون الدستوري، الجزء الثالث، السلطات الثالث، الطبعة األولى، جیوان المطبوعات الجامعیة، بن أو صدیق فوزي، الوافي  -

.112ص، 1994، عكنون، الجزائر 2 
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ة وعالقته بالحكومة في حالة التطابق بین  لذلك ستتطرق في هذا الفرع إلى مركز رئیس الجمهوریّ
ة، وفي حالة التعارض بین األغلبیتین وكذا في حالة عدم وجود أي  ة والرئاسیّ األغلبیة البرلمانیّ

  .أغلبیة برلمانیة

ة في حالة التطابق وفي حالة التعارض بین األغلبیتین م: أوال ركز رئیس الجمهوریّ
ة   .البرلمانیة والرئاسیّ

ة والرئاسیّة- 1 ة في حالة التطابق بین األغلبیة البرلمانیّ تكون :مركز رئیس الجمهوریّ
  لححالة التطابق بین األغلبیتین البرلمانیة والرئاسیة عندما تكون أغلبیة مقاعد البرلمان لصا

ة أو الحزب المساند له، ولم تعرف الجزائر في ظل دستور  إال هذه  1996حزب رئیس الجمهوریّ
ذان انتخبا في ظل دستور  حظیا یدعم األغلبیة البرلمانیة على  1996الحالة، إذ أن الرئیسان الّل

ل السید  ة األوّ لیامین  "الرغم من لهما كانا مرشحین مستقلین حیث یتعلق األمر برئیس الجمهوریّ
ذي دعمه حزب التجمع الوطني الدیمقراطي أما بالنسبة للسید عبد  "زروال  فقد  "العزیز بوتفلیقة"اّل

لى لسنة  من حزبي التجمع الوطني الدیمقراطي وحزب  1999كان مساندا في االنتخابات األوّ
د كان مدعما فق 2008و 2003أما في االنتخابات الثانیة والثالثة لسنتي . جبهة التحریر الوطني

من التحالفالرئاسي المشكل من جبهة التحریر الوطني وحزب التجمع الوطني الدیمقراطي وحركة 
  .من مقاعد البرلمان% 90مجتمع السلم وهذه األحزاب الثالث تحوز أكثر من 

ة  ة سیعزز من مركز رئیس الجمهوریّ ة والرئاسیّ وعلى أیة حال فإن التطابق بین األغلبیة البرلمانیّ
 :وهذا ما ستوضحه فیما یلي 1یجعل من الحكومة والبرلمان معا خاضعین لسلطتهو 

ة-أ ة القائد الوحید للسلطة التنفیذیّ تتوحد األغلبیتان البرلمانیة والرئاسیة  :رئیس الجمهوریّ
ذي یصبح صاحب السلطة األغلبیة في الدولة، وعلى ذلك فإن  ة اّل في شخص رئیس الجمهوریّ

ة سیقوي مكانته  بمكانة ومركز فعلي قوي یمنح له -السامیة أصال في الدستور  –رئیس الجمهوریّ
ة داخل البرلمان، ویمارس رئیس بموجب سلطته ة في ظل حالة التطابق هذه  على األغلبیّ الجمهوریّ

ة   رقابة شبه مطلقة    2. على السلطة التشریعیّ
                                                             

1 - jean Giecquel , droit constitutionnel et institutions politiques, 22 èdition, L.G.D.J . Montchrestien, paris, 
2008, p 688. 
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ة أو  ذي یقوده رئیس الجمهوریّ كما أن نواب األغلبیة في البرلمان، وبوصفهم أعضاء في الحزب اّل
ة بواجب الطاعة وااللتزام بالتصویت لصالح  الحزب المساند له، ملزمون تجاه رئیس الجمهوریّ

ة للحكومة توجهات   .1"الحزب المطابقة لتوجیهات رئیس الجمهوریّ

ة –ب  یصبح تعیین الوزیر  :الوزیر األّول والحكومة أداة لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریّ
ة في بعدیها  ة سلطة مطلقة لرئیس الجمهوریّ ة والرئاسیّ ل فیحالة التطابق بین األغلبیة البرلمانیّ األوّ

ة ستكتفي تماما، الدستوري والواقعي، إذ أن ال خشیة من معارضة البرلمان الختیار رئیس الجمهوریّ
ة وال یمكن لها معارضة اختیاره ونتیجة لذلك  فاألغلبیة في البرلمان تخضع لرئیس الجمهوریّ
ة أمام المعارضة من جهة، والمنفذ لها  ل إلى مدافع عن سیاسة رئیس الجمهوریّ سیتحول الوزیر األوّ

ل لن تعطى له سوى صفة المساعد  على مستوى الحكومة من جهة ثانیة، هذه المهمة للوزیر األوّ
ة أما الحكومة فإن مركزها المتراجع أصال في الدستور سیزداد . والمنسق األعمال رئیس الجمهوریّ

ذي یعینها فحسب، بل علیها  ة علیها لیس لكون أنه هو اّل تدنیا بفعل سلطة رئیس الجمهوریّ
وجهاته على أساس االنضباط الحزبي، على اعتبار أن الوزراء هم مختارون الخضوع له وااللتزام بت

ة أو المساند له   .من الحزب صاحب األغلبیة في البرلمان وهو نفسه حزب رئیس الجمهوریّ
ة  ة في ظل التعددیّ ة والرئاسیّ وخالصة القول، أن السلطة التنفیذیة عند اتحاد األغلبیتین البرلمانیّ

المعدل والمتمم، ستتحول إلى أحادیة  1996من طرف الدستور الجزائري لسنة الحزبیة المتبناة 
ة المعروفة في النظام الرئاسي، أو على األقل  فعلیة تقترب إلى حد كبیر من أحادیة السلطة التنفیذیّ

  ۔ثنائیة ظاهریة بعیدة كل البعد عن ثنائیة السلطة التنفیذیة المعروفة في النظام البرلماني

لم یعرف النظام السیاسي الجزائري في :تعارض بین األغلبیة البرلمانیة والرئاسیةحالة ال- 2
ة تتعارض تماما توجهاتها لتوجهات  1996ظل دستوري  هذه الحالة، أن تواجهت أغلبیة برلمانیّ

ة آنذاك السید الشاذلي بن جدید المدعوم من حزب جبهة التحریر الوطني، على أن  رئیس الجمهوریّ
ة على تقدیم استقالته وحل المجلس الشعبي الوطني، مع ما تلى ذلك من  إقدام رئیس الجمهوریّ

توقیف المسار االنتخابي، أجهض ما یمكن أن یوصف بحالة التعایش في التاریخ الدستوري 
  .الجزائري

                                                             
.252الرجع نفسه، ص  -  1 
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ة في مركز المعارضة-أ تي :رئیس الجمهوریّ إن استخدام مصطلح التعایش لوصف الحالة اّل
ة في مواجهة أغلبیة برلمانیة معارضة له، یعني أن على هذا األخیر یكون فیها رئیس  الجمهوریّ

القبول بواقع الحال أو اللجوء في حالة رفضه للتعایش إلى حل البرلمان على أمل أن یمنحه 
الشعب أغلبیة برلمانیة جدیدة مساندة له، مع التذكیر أن حل البرلمان في ظل هذه الظروف یعد 

ة، إذ یحتمل أن یعید الشعب نفس األغلبیة المعارضة لهمغامرة بالنسبة ل   .رئیس الجمهوریّ
ة في حالة التعایش من الناحیة العلمیة العدید من سلطاته وأهمها سلطته  وسیفتقد رئیس الجمهوریّ
ل في ظل حالة التعایش سیصبح شبه مفروض  ل والحكومة، فالوزیر األوّ في تعیین الوزیر األوّ

ذي ال یملك في هذا الصدد سوى تعیین زعیم األغلبیة البرلمانیة كوزیر على رئیس الجمهوریّ  ة اّل
ل تي یجب أن تتولى الحكم، فإن وما دام منطق النظام البرلماني یفرض أن األغلبیة هي الّ ،1أوّ

الحكومة یجب أن تشكل من ال یوازي نقل األغلبیة البرلمانیة المعتمدة علیها النقل الذي یتمتع به 
ةرئیس    2.الجمهوریّ

ة –ب  ل في  :استقالل عضوي نسبي للحكومة اتجاه رئیس الجمهوریّ یصیح الوزیر األوّ
حالة التعایش شبه مفروض عملیا على رئیس الجمهوریة الذي ال یملك سوى تعیین زعیم األغلبیة 

ل ة أو من التراضي علیه کوزیر أوّ ل والحكوم. البرلمانیّ ة بوصفهم وعلى ذلك فإن تعیین الوزیر األوّ
ة،  مؤیدین من األغلبیة البرلمانیة سیحقق حتما المبدأ البرلماني القاضي بضرورة أن تحكم األغلبیّ
ل باختیار أعضاء الحكومة من حزبه مما یحقق مبدأ تجانس  وسیسمح هذا الوضع للوزیر األوّ

  .الوزارة على نحو كامل
ة عن إقالة ّال أمام البرلمانإكما أن الحكومة بذلك لن تكون مسؤولة  ، ویمتنع بذلك رئیس الجمهوریّ

ذا فعل ذلك فإنه سیضع نفسه في مركز بالغ الحرج، وسیشعر  الحكومة المؤیدة من البرلمان، وإ
  .3الرأي العام بأنه یتحدى سیادة األمة الممثلة في البرلمان المؤید للحكومة

ة  تي تعید إلى حد ما التوازن المفقود داخل السلطة التنفیذیّ وخالصة القول إن حالة التعایش هي اّل
في الجزائر، مما یجعلها تقترب كثیرا من ثنائیة السلطة التنفیذیة كمبدأ برلماني خصوصا بالنسبة 

                                                             
.936، ص1999، ، دار النهضة العربیة، بیروت"الدولة والحكومة " لیلة محمد كامل، النظم السیاسیة  - 1 

http://ar.wikipedia.org/wiki/: 2-  أنظر في ذلك مقال حول : عالقة السلطة التنفیذیة باألحزاب السیاسیة، الموقع اإللكتروني 
.939ص ، لیلة محمد كامل، مرجع سابق  -  3 
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تي یحقق لها التعایش استقالال عضویا بقدر یسمح لها أن تكون طرفا ف اعال ومواجها للحكومة اّل
ة داخل السلطة التنفیذیة   . لرئیس الجمهوریّ

ة في حالة عدم وجود أغلبیة برلمانیة: ثانیا تعتبر حالة عدم وجود :مركز رئیس الجمهوریّ
أغلبیة برلمانیة متماسكة ومتجانسة لحزب معین داخل البرلمان النتیجة المقترضة لنظام انتخابي 

  .1ظل وجود نظام تعدد األحزاب یقوم على اعتماد التمثیل النسبي في

عند غیاب أغلبیة برلمانیة  :رئیس الجمهوریّة ضامن استمرار المؤسسات واستقرارها-أ
ة هو المستفید من كونه صاحب أغلبیة ثابتة  متجانسة لصالح حزب معین یصبح رئیس الجمهوریّ

تة بین عدة ومتجانسة ومجسدة في شخصه وذلك في مواجهة برلمان تكون المقاعد داخله مشت
وبمعنى آخر فإن الناخبین قد تتوافر لدیهم شبه ، أحزاب ال یستطیع أحدها تشكیل أغلبیة داخله

ذي اتفقت أغلبیة أصوات الناخبین على منحه هذه األغلبیة بخالف  ة اّل إجماع على رئیس الجمهوریّ
ة أكثر استقرارا من ال   .برلماناألحزاب داخل البرلمان مما یجعل مركز رئیس الجمهوریّ

ة مسؤوال عن ضمان استمرار المؤسسات   أما من الناحیة الدستوریة النظریة یصبح رئیس الجمهوریّ
واستقرارها، ذلك أن عدم وجود أغلبیة برلمانیة ثابتة ومتجانسة لحزب معین یشكل خطرا حقیقیا 

رلمان علىاستقرار الحكومة والبرلمان معا، إذ أن الحكومة سیصعب علیها الحصول على ثقة ب
  .مشتت االتجاهات

ومن الناحیة السیاسیة الواقعیة، یفسر وجود عدم وجود أغلبیة برلمانیة في الوقت الذي یكون فیه 
ة  ة منتخبا من طرف الشعب، بوجود إجماع بین الناخبین حول رئیس الجمهوریّ رئیس الجمهوریّ

جه، فتظهر للوجود فكرة وبرنامجه في حین لم یحقق أي من األحزاب مثل هذا اإلجماع حول برنام
ة واتخاذه بدیال  التحالفات بین عدة أحزاب داخل الحكومة محاولة منها تیني برنامج رئیس الجمهوریّ

تي رفضها الشعب   2.عن برامجها اّل

                                                             
، الغزال إسماعیل، الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة الرابعة، المؤسسة الجامعة للنشر الجامعیة للنشر و الدراسات و التوزیع، بیروت - 

.73ص،  1999 1 
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ففي النظام البریطاني مثال، نجد أن الثنائیة الحزبیة هي العامل الحاسم في ضمان استقرار النظام 
الحزب الفائز في االنتخابات البرلمانیة یبقى طیلة العهدة البرلمانیة في الدستوري، حیث أن 

  .1الحكومة لوحده مستفیدا في ذلك من دعم أغلبیة برلمانیة منضبطة
وعلى ذلك فإنه إذا كانت األحزاب جامدة وتقرض على نوابها داخل البرلمان التصویت وفق نمط 

، وكلما طالت التحالفات كلما كانت الحكومة معین فإن التحالف الحكومي سیكون صلیا ودائما
ثابتة، في حین أنه إذا كانت األحزاب مرنة بحیث یصوت النائب وفقا آلرائه داخل البرلمان، فإن 

  . 2التحالف وان تم بسهولة فإنه سینهار بسهولة أیضا

ة: الفرع الثاني   .االستفتاء الشعبي ودوره في دعم مركز رئیس الجمهوریّ
  . 3عرض موضوع علم على الشعب ألخذ رأیه فیه بالموافقة أو الرفض االستفتاء هو

وعلیه سنتطرق من خالل هذا الفرع إلى الجهة المبادرة باالستفتاء في والجزائر والنتائج المترتبة 
  .عنه

ة: أوال عرف النظام السیاسي :المبادرة باالستفتاء الشعبي حق خالص لرئیس الجمهوریّ
االستفتاء، حیث أنه عندما یتعلق األمریأخذ رأي الشعب في مسألة تهم أمور الحكم الجزائري آلیة 

من الدستور الجزائري  8/91والسیاسة یتم اللجوء إلى االستفتاء الشعبي وهذا مانصت علیه المادة 
ة أن یستشیر الشعب في كل قضیة ذات أهمیة وطنیة عن "  1996لسنة  یمكن لرئیس الجمهوریّ

  ".اءطریق االستفت
دفعت هذه المخاطر ببعض الفقهاء إلى وضع بعض الشروط للحد من مخاطر استعمال االستفتاء 

نما باالتفاقحصر هینة طلب استعماله بفرد واحد كرئیس الدولة،  وذلك بعدمالشعبي،  مع هیئة  وإ
ل جماعیة أو عضو آخر یؤمن التوازن بینهما، كذلك یجب استشارة المجالس النیابیة حول المسائ

قامة حوار بینها وبین الحكومة الطالع الرأي العام على تلك  المراد عرضها على االستفتاء، وإ

                                                             
ل، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت -  ط في القانون الدستوري، الجزء األوّ ، ص 1994، شكر زهیر، الوسی

325. 1 
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إقامة رقابة مسبقة على مضمون القاعدة حتى ال تحتوي على نصوص  ذلك،المسائل، أضف إلى 
  .1یكتنفها الغموض وااللتباس

بالنسبة :من طرف رئیس الجمهوریة لدعم مركزه العضوي االستفتاءالشعبياستعمال : ثانیا
من الدستور الجزائري ، ال تشترط إّال أن یتعلق  8/91لموضوع االستفتاء أو مجاله فإن المادة 

، لكن هذا المفهوم غامض و "بقضیة ذات أهمیة وطنیة، تتصل بمصالح البالد العلیا" االستفتاء 
ذي یقدر ما یكون من القضایا ذات واسع جدا، أو أنه ضیق جدا، بحیث أن  الرئیس وحده اّل

لى  األهمیة الوطنیة وما ال یكون، وعلى افتراض أن هناك من یختلف معه في الرأي فالكلمة األوّ
واألخیرة تعود إلیه وحده، ما دامت سلطة تحریك اللجوء إلى االستفتاء بیده وحده ، والواقع أنه 

صعب جدا في األمور السیاسیة المتعلقة بقیادة البالد اختیار یستطیع ذلك بكل ارتیاح ، ألنه من ال
و من خالل المعنى غیر الدقیق النص ،2أیة قضیة مهما كانت صغیرة أو تافهة دون أهمیة وطنیة

ة أن یوسع من نطاق الماّدة بمحض ، من الدستور الجزائري 8/91المادة  یجوز لرئیس الجمهوریّ
  . 3لطة تقدیریة لكون النص یسوده العمومإرادته ، و یرجع ذلك لما له من س

  

ة الوزیرتبعیة : المبحث الثاني   .األّول لرئیس الجمهوریّ

إن سلطة وقوة أي مؤسسة أو هیئة أو جهاز تقاس بدرجة استقاللها عن غیرها من الهیئات األخرى 
ل ال یمكن له أن یشكل جهاز مستقل في إطار ثنائیة السلطة  التنفیذیة إّال في الدولة فالوزیر األوّ

إذا كان یتمتع بحریة في ممارسة اختصاصاته الدستوریة وعدم ارتباطه بمؤسسة أخرى ألداء مهامه 
  .وال یتوقف تعیینه على هیئة أخرى

ل في الجزائر  المطلب (فمن خالل هذا المبحث، سنتطرق إلى سلطة تعیین وعزل الوزیر األوّ
الوزراء وأثرهما في العالقة العضویة بین رئیس  ، ونتطرق إلى البرنامج الحكومي ومجلس)األول

ل  ة والوزیر األوّ   ). المطلب الثاني(الجمهوریّ

ة: المطلب األّول   .سلطة التعیین والعزل كآلیة لتبعیة الوزیر األّول لرئیس الجمهوریّ
                                                             

.139، ص1996، إسماعیل، الدساتیر والمؤسسات السیاسیة، مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر، بیروتالغزال  -  1 
.532شریط األمین، مرجع السابق، ص  -  2 
ة في دستور بورا - .89ص، 1984، جامعة الجزائر،)إدارة ومالیةفرع (رسالة ماجستیر،1976نوفمبر  22یو محمد، رئیس الجمهوریّ 3 
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عفاءه من مهامه  ل وإ ة تعیین الوزیر األوّ ل(یتولى رئیس الجمهوریّ  كما یقوم رئیس) الفرع األوّ
نهاء مهامهم  ة بتعیین أعضاء الحكومة وإ وكل ذلك یخضع للسلطة ) الفرع الثاني(الجمهوریّ

  . التقدیریةلرئیس الجمهوریة

ة تعیین: الفرع األّول نهاء مهمته سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریّ   .الوزیر األّول وإ
ل  ل من االختیار الحر بین الكثیر من الشخصیات، ولكن الوزیر األوّ یمكن تعیین الوزیر األوّ
ل بواسطة مرسوم  المعین ال یمكن أن یفعل شیئا مهما دون دعم البرلمان، وتنهي مهام الوزیر األوّ

ة بناءا على اإلقالة أو االستقالة أو الوفاة   .رئاسي یوقعه رئیس الجمهوریّ

  .األّولالوزیر  اختیار: أوال
بالسلطات ... یضطلع رئیس الجمهوریة" من الدستور الجزائري على أن  5/91تقضي المادة 

  : ...والصالحیات اآلتیة
ة یجسد -5 ل وینهي مهامه، وذلك دون أي قید أو شرط، وبما أن رئیس الجمهوریّ یعین الوزیر األوّ

ة علیه  أن یعین لهذا المنصب الحساس والمهم وحدة األمة ویضمن استقرار مؤسساتها الدستوریّ
  .الشخصیة المناسبة من حیث الكفاءة والسمعة

  

  .من حیث الكفاءة والسمعة-1

تي تقتضي وجود معارضة مراقبة لنشاط الحكومة، یجب أن یكون  في ظل التعددیة الحزبیة اّل
ل مؤهال علمیا وسیاسیا لتولي مهمة تسییر السیاسة االقتصادیة واال جتماعیة والثقافیة الوزیر األوّ

نما  للدولة، وال یقتصر ذلك على تحصیل شهادة جامعیة تؤهل حاملها لتولي ذلك المنصب، وإ
تستخلص من خالل الممارسة والتجربة وبعد النظر ومدى قدرة الشخص على مواجهة المشاكل 

یجاد الحلول الناجعة لها بأقل تكلفة مادیة أو سیاسیة أو هما معا   .1وإ

  .نتماء السیاسيمن حیث اال - 2

                                                             
.38، ص 1990،سعید بو شعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر -  1 
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ل، ولكن هذا األخیر  ة حر في اختیار الوزیر األوّ ة فإن رئیس الجمهوریّ من الناحیة الدستوریّ
دستوریا ملزم بعرض حكومته على البرلمان، وال بد من حصوله على موافقة هذا األخیر لتنفیذ 

مخطط الحكومة مع  مخططه أو البرنامج المكلف بتنفیذه، وتتوقف موافقة البرلمان على مدى توافق
سیاسة الحزب صاحب األغلبیة في البرلمان، وأن عدم موافقة هذا األخیر قد تؤدي إلى استقالة 
الحكومة أو حل البرلمان، واللجوء إلى هذا الحل األخیر قد یؤدي إلى عودة األغلبیة وبذلك یكون 

ة في موقف محرج   .رئیس الجمهوریّ
ل لهذا ومن الناحیة العملیة على رئیس ا ة ممارسة اختصاصه في تعیین الوزیر األوّ لجمهوریّ

  بمراعاة
ة أن یراعي  القوى السیاسیة الممثلة في البرلمان، غیر أنه ال یمكن الجزم بأن على رئیس الجمهوریّ
ل ولكن احترازا من وقوع أزمات وزاریة متكررة وحل  دائما االنتماء السیاسي لدى اختیاره للوزیر األوّ

، على رئیس )أو بإرادة الرئیس والتي تؤثر على كامل النظام السیاسي في الجزائر وجوبا(البرلمان 
ة أن یأخذ بعین االعتبار األوضاع السائدة والقوى المؤثرة في النظام السیاسي لیكسب  الجمهوریّ

  .1على األقل دعم األغلبیة

ز بین حالتین في هذه یمی" أن موریس دوفرجیه"إّال  :التوافق بین الرئیس واألغلبیة البرلمانیة
  :الوضعیة

ة كزعیم لألغلبیة: الحالة األولى   .رئیس الجمهوریّ
ة صاحب السلطة األغلبیة في البرلمان فیضم هذا النفوذ إلى  في هذه الحالة یصبح رئیس الجمهوریّ
ذي یختارهم  ة، فیكون رئیس الوزراء والوزراء اآلخرون تحت سلطة الرئیس، اّل صالحیاته الدستوریّ

لهم ویرغمهم على االستقالة ویوجه إلیهم التعلیمات التي یشرف على تنفیذها، هكذا تشل جزئیا ویعز 
ة لرئیس الوزراء، ونواب األغلبیة ملزمون بالطاعة ذاتها اتجاه الرئیس وهذا یؤدي  السلطات الدستوریّ

  .2إلى أحادیة أغلبیة ذات هیمنة من قبل رئیس الدولة

  .ة عضوا في األغلبیةیّ رئیس الجمهور : الحالة الثانیة

                                                             
.284ة في دول المغرب العربي، المرجع السابق، صبن زاغو نزیهة، تقویة السلطة التنفیذی -  1 
.252ص، المرجع السابق، موریس دوفرجیه -  2 
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ة كل نفوذه، فتذهب السلطة األغلبیة إلى رئیس الوزراء، حیث  في هذه الحالة یفقد رئیس الجمهوریّ
ة في هذه الحالة أن ینشط ضد األغلبیة و ال ضد رئیس الوزراء  ال یمكن لرئیس الجمهوریّ

اسیة، و ال یستطیع والحكومة بما أنه هو نفسه عضو في األغلبیة و مرشحها لالنتخابات الرئ
ال فسوف تصلب صالحیاته الدستوریة بالشلل مثله مثل رئیس الوزراء في الحالة  الوقوف ضدها، وإ

حیث یكون هذا " أحادیة أغلبیة ذات هیمنة من قبل رئیس الوزراء"السابقة، یؤدي هذا الوضع إلى 
ة حین یكون زع في هذه ". یما لألغلبیةاألخیر في وضعیة ال تقل نفوذا عن وضعیة رئیس الجمهوریّ

  . الوضعیة نجد أنفسنا أمام رؤیة برلمانیة للدستور
ة وفي وقت الیمین زروال  ة الجزائریّ   لم" والرئیس عبد العزیز بوتفلیقة " وفي ظل الجمهوریّ

تعرف هذه الوضعیة، ألنهما كانوا یترشحون لالنتخابات الرئاسیة بصفة حرة ال ینتمیان إلى أي 
  .حزب

تي كانا فیها الرئیسان تقارب فكرة توافق األغلبیتین، وذلك نتیجة إّال أن  الممارسة جعلت الوضعیة اّل
ذي تعیشه الجزائر منذ مطلع التسعینیات   .للوضع الخاص اّل

ة السابق  بحل المجلس " الشاذلي بن جدید"و كانت بدایة هذا الوضع مع قیام رئیس الجمهوریّ
تي  1991أول انتخابات تشریعیة تعددیة في دیسمبر الشعبي الوطني، ثم أعلن على تنظیم  و اّل

ة  1992ألغیت نتائجها، و مع بدایة سنة  استقالته، فدخلت " الشاذلي بن جدید"قدم رئیس الجمهوریّ
أقل ما یقال عنها أنها أنتجت وضعا ) 1995، 1992(البالد مرحلة انتقالیة دامت ثالث سنوات 

لغیاب مؤسسات دستوریة تتمتع بالشرعیة، وفي ظل هذه األحداث  أمنیا، اجتماعیا، اقتصادیا متزنا،
أیقنت السلطة السیاسیة بأن حل هذه األزمة یكون بالعودة من جدید إلى المسار االنتخابي لبناء 
ضفاء الشرعیة علیها، فتم اإلعالن عن إجراء أول انتخابات رئاسیة تعددیة  ة وإ المؤسسات الدستوریّ

" الیمین زروال "بمشاركة أربعة مرشحین، هم رئیس الدولة  1996نوفمبر  16في الجزائر بتاریخ 
" مترشح حر، السید محفوظ نحناح رئیس حركة المجتمع اإلسالمي، السید نور الدین بوكروح 

  .رئیس التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة" رئیس حزب التجدید الجزائري ، السید سعید سعدي
ذي تحصل "الیامین زروال"مرشح الحر السید أسفرت النتائج على فوز ال ، نتیجة للتأیید الرسمي اّل

علیه من المنظمات والجمعیات، كمنظمة المجاهدین وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدین و المنظمات 
النسویة و غیرها من المنظمات، كما أیده أیضا االتحاد العام للعمال الجزائریین، و الذي شارك 
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كما تكونت لجان شعبیة ، " الحملة االنتخابیة لصالح المرشح الحر الیامین زروال أمینه العام في 
و هي لجان جمعت بین صفوفها الكثیر من مناضلي حزب " لیامین زروال "لدعم ترشیح السید 

جبهة التحریر و قاعدته التقلیدیة، كما أیدته المشاركة الواسعة وغیر المتوقعة للمهاجرین الجزائریین 
  1.سافي فرن

ة الیمین  1989ونتیجة للثغرات الموجودة في دستور  تي أظهرتها الممارسة، أعلن رئیس الجمهوریّ اّل
وبعدها أجریت انتخابات . 1996نوفمبر  28عن إجراء استفتاء لتعدیل الدستور بتاریخ " زروال 

الدیمقراطي التجمع الوطني : ، فأسفرت عن النتائج التالیة1997جوان  5تشریعیة تعددیة بتاریخ 
 34مقعدا، حركة النهضة  49مقعدا، حركة مجتمع السلم  62مقعدا، جبهة التحریر الوطني  156

) حزبي جبهة القوى االشتراكیة والتجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة" (األمازیغي"مقعدا، التیار 
مقعد  368مقعدا، حزب العمل مقعد واحدة بقیة المقاعد من أصل  39تمكنا من الحصول على 

  .موزعة بین القوائم الحرة
إمكانیة الحكم " وبهذه النتائج أعطى المواطنون الجزائریون لرئیس الجمهوریة السید الیامین زروال 

الیامین "بأغلبیة مخلصة له، ألن القاعدة الشعبیة المكونة لألرندي و األفالن أیدت ترشیح السید 
ة السید " زروال عن  1998سبتمبر سنة  11أعلن یوم " یامین زروال ال"إّال أن رئیس الجمهوریّ

تنظیم انتخابات رئاسیة مسبقة، مقلصا بذلك عهدته الرئاسیة بحوالي سنتین، هذه االنتخابات 
عبد العزیز بوتفلیقة، مولود : شهدت ترشیح العدید من الشخصیات المعروفة وهم السادة

مع إقصاء  طیب، حسین أیت أحمد،حمروش، مقداد سیفى، أحمد طالب اإلبراهیمي، یوسف الخ
لعدم استیفائه الشروط الدستوري الخاص بالمشاركة في ثورة نوفمبر، في هذه  محفوظ نحناح

حمس، النهضة، األرندي، األفالن، الممثلة في البرلمان : المرحلة قامت األحزاب السیاسیة التالیة
، و 1999لرئاسیات ز بوتفلیقة عبد العزیبتشكیل ما یسمى بتحالف سیاسي لتأیید المرشح الحر 

  .عبد العزیز بوتفلیقةنتیجة لهذا التحالف السیاسي فاز في هذه االنتخابات السید 
  :من خالل ما سبق ذكره، یمكننا تسجیل مالحظتین

                                                             
رسالة ماجستیر تحت عنوان عالقة رئیس الجمهوریة بالوزیر األول في النظامین الجزائري والمصري، تخصص إدارة ومالیة، فقیر محمد،  - 

.48ص ، جامعة أحمد بوقرة بومرداس  1 
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ة  :المالحظة األولى كان  العزیز بوتفلیقة زروال والسید عبد السید الیامینإن رئیس الجمهوریّ
لهذا الرئیسان یستفیدان على أساس اإلجماع " مرشح اإلجماع"طة بوصفه یصل كل منهما إلى السل

ال على أساس األغلبیة البرلمانیة فقط، حیث تختارهم األمة وتساندهم في ذلك األحزاب السیاسیة 
الممثلة في البرلمان وتتبنى برامجهم، وهذا سبب كاف وقوي في إعطائهم الحریة الكاملة في اختیار 

  .حكومة آنذاك، والبرلمان كان دوما یوافق على هذه الحكوماتوتعیین رئیس ال
ة یفضل أن شخصیة لها عالقة طیبة معهم ومخلصة لهم، وقادرة على  لهذا كان رئیس الجمهوریّ
تنفیذ برنامج اإلجماع، ومن أمثلة السادة رؤساء الحكومة الذین عرفوا هذه الوضعیة هم أحمد 

  1.یتور، علي بن فلیسإسماعیل حمداني، أحمد بن بأویحیى، 
أنها فترة تتمیز في معظمها  1999إلى  1995ما یمكن مالحظته من سنة  :المالحظة الثانیة

باختیار رؤساء حكومة مكلفین بتنفیذ برنامج اإلجماع، إلى جانب ذلك فإنهم یعینون أیضا من أجل 
القیام بمهمة معینة في أغلبها التحضیر لالنتخابات واالستفتاءات، ومن أمثلة ذلك حكومة 

تي كانت مك" أویحیى" ، كما أوكلت لها مهمة تنظیم 1989لفة بالتحضیر الستفتاء تعدیل دستور اّل
إسماعیل "و إنجاحها، كذلك تم تكلیف السید  1997االنتخابات التشریعیة و المحلیة لسنة 

بتشكیل حكومة انتقالیة یكون هدفها األساسي تنظیم االنتخابات الرئاسیة المسبقة، و قام " حمداني
ة السی من " إسماعیل حمداني"بتمدید عمل حكومة السید " عبد العزیز بوتفلیقة"د رئیس الجمهوریّ

  أجل التنظیم والتحضیر الجید لالستفتاء الوطني حول
تي انعقدت في ) 35(سیاسة الوئام المدني، وكذلك التحضیر للقصة  لمنظمة الوحدة اإلفریقیة اّل

  .الجزائر
فإنها تعكس عدم االستقرار الذي عرفته ان كل هذه المعطیات السابقة سواء عن الجزائر، 

المؤسسات والحیاة السیاسیة، إال أن هذا الكالم في مصر كان قبل صدور الدستور الدائم وتركیز 
  .السلطة عند الرئیس الشيء الذي یجعل االستقرار في المؤسسات

  مات متنوعة،في الجزائر واستقالته ودخول البلد في أز " الشاذلي بن جدید"غیر أن تغییر الرئیس 
  انعكس ذلك على عدم استقرار الرؤساء والحكومات الشيء الذي جعلها في األخیر تواصل برنامج

                                                             
48رسالة ماجستیر، مرجع سابق، ص،فقیر محمد -  1 
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اإلجماع للخروج من الوضع المتأزم الذي تعیشه البالد، مما یضفي على هذه الحكومات صفة 
  1.یدالحكومات االنتقالیة الخدماتیة أكثر مما هي حكومات برامج، حیث تنتقل مع كل رئیس جد

  :واألغلبیة البرلمانیة الرئیسالتعارض بین * 
  .هذه الوضعیة لم تعشها الجزائر من قبل، فبوجود التثنیة الحزبیة فإن التعایش محتمل الوقوع

  :نمیز في هذه الوضعیة بین الحالتین :حالة االئتالف* 
إذا كان االئتالف في البرلمان تسانده اكثریات متماسكة ففي هذه الحالة نكون  :الحالة األولى - 

  .أمام إحدى الوضعیتین السابقتین، إما التعارض أو التوافق بین األغلبیتین
ة عن اكثریات أقل تماسكا فإن هذا یعقد من  :الحالة الثانیة  -  أما إذا أسفرت االنتخابات التشریعیّ

ل بسبب مواقف و مطالب وشروط كل حزب، لهذا یجب عند اختیار مهمة اختیار الوزیر ا ألوّ
ل في هذه الحالة مراعاة توافر شروط أخرى، أهمها قدرته في لم الشمل و المرونة في  الوزیر األوّ
التعامل مع مختلف التشكیالت السیاسیة، و ذلك إما باختیار رئیس حزب یعتمد اتجاها وسطیا 

ادر على تشكیل تنقل قوي متجانس داخل البرلمان یضمن استقرار داخل اتجاه كبیر، أو شخص ق
ة، و مع ذلك فإنه في هذا االقتراض ال ینبغي االنسیاق وراء  الحكومة تحت رقابة رئیس الجمهوریّ
نما یجب أن نطرح السؤال التالي وتأخذه  ذي یشكل الحكومة؟، وإ السؤال القائل، من هو الحزب اّل

ل و هو من الحزب الذي سیحكم فعال ؟، ذلك أن هناك  بعین االعتبار لدى اختیار الوزیر األوّ
حاالت یصبح فیها حزبا حاكما فعال دون أن تكون الحكومة أو أغلبها منه، و هذا بسبب كونه 

  . 2عامل لتحقیق األغلبیة واالنسجام بین األحزاب المشكلة لالئتالف الحكومي
ن السؤال الذي یطرح نفسه، كیف تعامل رؤساء أما بالنسبة لوضعیة االئتالف في الجزائر، فإ

ة مع معطیات التحالف السیاسي واالئتالف الحكومي في تعیین رئیس الحكومة؟   الجمهوریّ
ة لسنة  ة السید الیامین زروال  فإنه بعد االنتخابات التشریعیّ ، 1997بالتسمیة لرئیس الجمهوریّ

لممثلة في المجلس الشعبي الوطني لمیكلف أحد الشخصیات التي تنتمي إلى أحد األحزاب ا
بتشكیل الحكومة، بل أبقى على رئیس الحكومة السابق السید أحمد أویحیى و كلفه بتشكیل حكومة 

                                                             
.49ص، الرجع السابق ،فقیر محمد - 1 
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ائتالفیة بالرغم من أن السید أحمد أویحیى في هذه الفترة كان ال ینتمي إلى أي حزب ، و قام 
، و أعلنت )األرندي، األفالن، حمس(رئیس الحكومة بتشكیل حكومة ائتالفیة من األحزاب الثالث 

حركة النهضة، حزب العمل، األنفاس، األرسیدي، عدم المشاركة في هذه الحكومة : األحزاب التالیة
االئتالفیة وكان برنامج هذه الحكومة االئتالفیة امتداد لبرنامج حكومته السابقة و الذي یدخل في 

أي " لم یلق رئیس الحكومة السید أحمد أویحیىو ، إطار برنامج رئیس الجمهوریة برنامج اإلجماع
  .معارضة من البرلمان،ألن أحزاب االئتالف نبتت برنامج رئیس الجمهوریة

  فإنه لم یختر لرئاسة الحكومة األولى" عبد العزیز بوتفلیقة "أما بالنسبة لرئیس الجمهوریة السید 
ذي في عهدته شخصیة تكون من بین أحزاب االئتالف التي كانت  أطرافها في التحالف السیاسي اّل

نما عین لمنصب رئیس الحكومة شخصیة غیر متحزبة و  دعم ترشیحه أثناء حملته االنتخابیة، وإ
وكلفه بتشكیل الحكومة االئتالفیة، ولكن بعد استقالة رئیس الحكومة، فإن " هو السید أحمد بن بیتور

وكلفه بتشكیل " علي بن فلیس"حزب األفالن رئیس الجمهوریة عین لرئاسة الحكومة األمین العام ل
الحكومة االئتالفیة و بعد إقالة هذا األخیر كلف رئیس الجمهوریة السید أحمد أویحیى األمین العام 
لحزب األرندي بتشكیل حكومة ائتالفیة و في كل مرة كانت الحكومة تلقي تأیید البرلمان ألن 

لجمهوریة معناه معارضة للرئیس رجل اإلجماع معارضة هذا األخیر ألي حكومة یعینها رئیس ا
  1.هذا األخیر الذي تسعى جمیع أحزاب االئتالف

  

  :إنهاء مهام الوزیر األول: ثانیا

ل  من خالل دراستنا لمواد الدستور یمكن أن تستشف منها ثالث وضعیات إلنهاء مهام الوزیر األوّ
  .االستقالة، اإلقالة، الوفاة: وهي

نظم الدستور حاالت االستقالة، منها ما هو وجوبي ومنها ما هو  :األول للوزیر االستقالة: 1
  : وحاالتها هي: االستقالة الوجوبیة-: إرادي
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لدخول هذه األخیرة في العمل :االستقالة بسبب عدم موافقة البرلمان على برنامج الحكومة
العكسیة فإن الحكومة ال بد من تصویت البرلمان بالموافقة على مخططها وبرنامجها، وفي الحالة 

  .من الدستور الجزائري 1/95مجبرة على تقدیم استقالتها لرئیس الجمهوریة كما جاء في المادة 

إذا صوت المجلس الشعبي الوطني :االستقالة بسبب التصویت على الئحة ملتمس الرقابة
ل استقالته  ة هذا ما على الئحة ملتمس الرقابة بأغلبیة ثلثي النواب یقدم الوزیر األوّ لرئیس الجمهوریّ

تي تنص على 155نصت علیه المادة  إذا قرر المجلس سحب الثقة من " من الدستور الجزائري، اّل
ویقدم رئیس  1أحد نواب رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب علیه اعتزال منصبه،

ة إذا تقررت مسئولیته أمام   .مجلس الشعب مجلس الوزراء استقالته إلى رئیس الجمهوریّ
االستقالة بسبب الترشح لالنتخابات الرئاسیة في حالة شغور منصب رئیس 

یقدم الوزیر األول استقالته وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجمهوریة، دون أن یستقیل :الجمهوریة
أعضاء الطاقم الحكومي، ویتولى رئاسة الحكومة أحد وزراء الحكومة بتعیین من رئیس الدولة 

وهذه الحاالت لم تحدث ال في الجزائر في ظل  ۔من الدستور الجزائري  104/2ّدة حسب نص الما
  .1996دستور 

  :استقالة رئیس الحكومة عقب االنتخابات التشریعیة والرئاسیة
وتتم هذه :عقب االنتخابات التشریعیة والرئاسیة لرئیس الحكومة االستقالة اإلرادیة - 

ل، و قد تحدث هذه االستقالة إذا ما كانت هنالك ظروف و االستقالة بمحض إرادة الوزیر األوّ 
ل مواصلة تنفیذ برنامجه، إما ألنه أصبح ال یمثل األغلبیة  مشاكل یصعب معها على الوزیر األوّ
البرلمانیة و أصبحت هذه األخیرة ال توافق على مشاریع القوانین التي یبادر بها، أو رفض منحه 

ة یصدر أوامر ال تتماشى مع برنامج الحكومة، أو إذا  اعتمادات مالیة، و إما أن رئیس الجمهوریّ
ة و ، تعرض لضغوط أو انتقادات شدیدة سواء من طرف الرأي العام أو من طرف رئیس الجمهوریّ

ل أن یقدم استقالة حكومته  100هذا ما نصت علیه المادة  من الدستور الجزائري یمكن الوزیر األوّ
ة   .لرئیس الجمهوریّ

ةوعرفت حك   ومة أحمد بن بیتور في الجزائر هذه الوضعیة األخیرة، حیث وجه رئیس الجمهوریّ
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في عدة مناسبات انتقادات لرئیس الحكومة، و اعتبره مجرد سكرتیر أو وزیر " عبد العزیز بوتفلیقة"
مكلف بالسهر على تنفیذ برنامج الرئیس دون صالحیات و غیرها من االختزاالت لدور رئیس 
تي أثرت على هیبته لیس أمام الرأي العام فقط بل حتى داخل العناصر المشكلة  الحكومة و اّل

من الدستور الجزائري قدم رئیس الحكومة أحمد بن بیتور  86كومته، و باالستناد إلى المادة لح
ة فیما یتعلق بمهام وصالحیات  استقالته في رسالة ضمنها رفضه الواضح لرؤیة رئیس الجمهوریّ

و قبل ، رئیس الحكومة، ال سیما و أن الدستور الحالي واضح في هذا الشأن ولم یتم تغییره بعد
ة استقالة رئیس رئ   .فوراالحكومة یس الجمهوریّ

  .اإلقالة أو الوفاة – 2
ة إقالة الوزیر األول دون أي قید أو شرطة حیث  :اإلقالة -أ إن الدستور منح لرئیس الجمهوریّ

ة یعین الوزیر " 1996من دستور الجزائر لسنة  5/91تتصل على ذلك المادة  أن رئیس الجمهوریّ
ل وینهي مهامه ة الوزیر  91الماّدة  2016وفي التعدیل األخیر سنة ، 1"األوّ یعیّن رئیس الجمهوریّ

ل بعد استشارة األغلبیة البرلمانیة ذي یمكن إخراجه ،  2وینهي مهامه ، األوّ و االستثناء الوحید اّل
ة، حیث ال یمكن لرئیس الدولة  من عمومیة هذا النص في حالة شغور منصب رئیس الجمهوریّ

ل، و هذا ما نصت على أحكامه المادة إقالة الوزیر ا ال یمكن أن تقال "و التي تنص  1/104ألوّ
ة، أو وفاته أو استقالته حتى یشرع  أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئیس الجمهوریّ

ة الجدید في ممارسة مهامه وأوضح مثال وأشهره في إقالة رئیس الحكومة وقع في " رئیس الجمهوریّ
تحت  2003- 05-25إقالة رئیس الحكومة السید علي بن فلیس بتاریخ ، 1996 ظل دستور

  .فغادر السید علي بن فلیس بغیر رضاه، "عبد العزیز بوتفلیقة"رئاسة 
لم یتعرض الدستور الجزائري لهذه الحالة، كما أنها لم تحدث في الجزائر، ولكن بداهة  :الوفاة-ب 

ل فإن رئیس الج ل بسبب إذا توفي الوزیر األوّ ة سوف یصدر مرسوما بانتهاء مهام الوزیر األوّ مهوریّ
  .الوفاة

ة سلطة تقدیریة واسعة في  من خالل ما سبق، فإن الدستور الجزائري قد خوال لرئیس الجمهوریّ
ل فإن هذا األخیر یكون مهدد في أي  ل، فإذا ما عین الرئیس الوزیر األوّ تعیین وعزل الوزیر األوّ
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مما یجعله یسعى دائما إلى المحافظة على منصبه من خالل ، بإنهاء مهامه لحظة و دون أي قید 
مسایرة رئیس الجمهوریة في كل قرار یتخذه أو سیاسة ینتهجها دون أي قید أو شرط فیكون في 

  .مركز التابع لرئیس الجمهوریة ولیس شریكا له في ممارسة المهام

نهاء السلطة التقدیریة لرئیس : الفرع الثاني ة في تعیین أعضاء الحكومة وإ الجمهوریّ
  .مهامهم

نهاء مهامهم وهو ما ورد  ة في الجزائر ینفرد بسلطة تعیین أعضاء الحكومة وإ إن رئیس الجمهوریّ
لتي تم تعدیلها في التعدیل الحدیثة سنة  1/79في نص المادة    .2016من الدستور الجزائري ّا

  :مخطط عمل الحكومة اختیار وتعیین: أوال
ة أعضاء الحكومة " على  1996من الدستور الجزائري  1/93تصف المادة  یعین رئیس الجمهوریّ

من خالل هذا النص، ومن خالل التعدیل األخیر للدستور الجزائري . 1"بعد استشارة الوزیر األول
ل" 93الماّدة  2016سنة  ة اعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر األوّ ینسق ، یعین رئیس الجمهوریّ

ل عمل الحكومة یالحظ ،  2"تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء، الوزیر األوّ
أن اختیار و تعیین أعضاء الحكومة جعله الدستور أحد االختصاصات المتقاسمة بین الوزیر 
اني اختصاص التعیین ألن  ة حیث منح لألول اختصاص االستشارة، و الّث ل ورئیس الجمهوریّ األوّ

ضاء الحكومة هم أعضاء في مجلس الحكومة، و كذا في مجلس الوزراء، و علیه فدور الوزیر أع
ل یكاد أن یكون منعدما في هذا المجال ، تقید من استشارة الوزیر 3/91كما تجد أن المادة . األوّ

ل في مجالین وهما مجال الدفاع الوطني والعالقات الخارجیة، حیث أصبح اختیار وزیر : األوّ
ةالدف   . اع ووزیر الخارجیة مجاالن محمیان لرئیس الجمهوریّ

ة بوجوب توافر  1996إن دستور الجزائر لسنة  تي سبقتها لم تقید رئیس الجمهوریّ و كل الدساتیر اّل
شروط معینة في عضو الحكومة، لهذا فإن الشروط المطلوبة في هذا األخیر لن تخرج عن 

ویتمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة، لذا فإن رئیس الشروط العامة المألوفة، من جنسیة و سن 
ة یمارس اختصاص اختیار أعضاء الحكومة بكل حریة، أما بشأن مسألة االختصاص  الجمهوریّ
فقد أجمعت دراسات علم اإلدارة أنه ال یشترط في الوزیر أن یكون فتیا أو خبیرا في األعمال 

                                                             
.1996من الدستور الجزائري سنة  1/79الماّدة  -  1 
.2016من التعدیل االخیر سنة  93الماّدة  -  2 



ل في الجزائر ة والوزیر األوّ فصل األّول                                العالقة العضویة بین رئیس الجمهوریّ  ال
 

33 
 

لعدل محامیا أو قاضیا، أو وزیر األشغال المنوط بوزارته، فلیس من الالزم أن یكون وزیر ا
العمومیة مهندسا، أو وزیر الصحة طبیبا، إذ أن عمل الوزیر لیس فنیا بل هو عمل سیاسي و 

، و هذا ما أكدته الممارسة في كل من البلدین، فمثال الجزائر نجد نفس الشخص یمكن أن 1إداري
إسماعیل "في حكومة " ف یوسفي یتول أمر عدة وزارات مختلفة ومن أمثلة ذلك السید یوس

أحمد بن بیتور كان وزیرا للشؤون الخارجیة فى " كان وزیرا للطاقة والمناجم و فى حكومة " حمداني
علي بن فلیس كان وزیرا منتدبا لدى رئیس الحكومة، و في حكومة أحمد أویحیى مؤخرا "حكومة 

جمهوریة في اختیار أعضاء وزیرا للطاقة والمناجم، بالرغم من ذلك فإن اختصاص رئیس ال
الحكومة من المفروض أن ال یمارس باستقاللیة تامة، إذ علیه أن یأخذ بعین االعتبار مختلف 

  .التشكیالت السیاسیة الموجودة في الساحة و خاصة األحزاب السیاسیة ذات النفوذ في البرلمان
والتعدیل االخیر سنة  2008إّال أنه وفي الجزائر وقبل التعدیل الدستوري األخیر الذي جرى في 

ذین یختارهم رئیس 2016 ، فإن الرئیس من الناحیة القانونیة كان ملزم بتعیین أعضاء الحكومة اّل
ذي یعني أنه یتمتع بحریة وغیر  الحكومة، فهذا األخیر ال یقترح فقط ولكن یختار أیضا الشيء اّل

یذه وهو مسؤول علیه أمام المجلس مقید في ذلك بسبب كونه یحدد برنامج عمل حكومته ویقوم بتنف
  .2مما یستدعي حریته في اختیار من یراه كفؤا بذلك

ة في اختیار أعضاء الحكومة في عهد الرئیس بوتفلیقة  ن تدخل رئیس الجمهوریّ كان واضحا " وإ
یة اختار كل "وبن فلیس" مع حكومتي بن بیتور ، حیث صرح هذا األول بأن رئیس الجمهورّ

  .3كذا اختار األعضاء المقربین منهاألعضاء وعینهم و 

  :الحكومة مخطط عملإنهاء مهام : ثانیا

سنحاول التطرق إلى آلیة إنهاء مهام أعضاء الحكومة في النظام البرلماني بعد ذألك إلى إنهاء 
  . مهام اعضاء الحكومة في الجزائر

  :كیفیة إنهاء مهام أعضاء الحكومة في النظام البرلماني- 1

                                                             
.  94ص ،  1999، الجزائر ، عمار بوضیاف، الوجیز في القانون االداري، دار ریحانة  -  1 
.600ص  السابق،المرجع  الشریط،األمین  -  2 
.2000نوفمبر  25أنظر جریدة الخبر الیومي الصادرة بتاریخ  -  3 
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هذا الخصوص أن تشیر إلى أن رئیس الوزراء في الدساتیر البرلمانیة یتمتع في من الجدیر في 
شأن تشكیل الوزارة وانتقاء أعضائها بسلطة تقدیریة واسعة، فهم أعوانه في تنفیذ سیاسته، والمسؤول 
عنهم اتجاه رئیس الدولة واتجاه البرلمان، غیر أن سلطة رئیس الوزراء التقدیریة في هذا الخصوص 

مطلقة، فإن كان الرئیس ینتمي لحزب األغلبیة فإنه یكون مقیدا بضرورة انتقاء زمالئه من  لیست
ذي ینتمي إلیه، بل إن العمل یشیر إلى أن مرجع اختیار الوزراء  البارزین في قیادات الحزب اّل

أما إذا لم یكن هناك حزب یمثل األغلبیة في . یكون للحزب نفسه ال بمحض إرادة رئیس الوزراء
لبرلمان ، فإن رئیس الدولة و كذلك رئیس الوزراء یتمتعان ببعض الحریة في اختیار الوزراء، إذ ا

لیس هناك حزب یمثل أغلبیة برلمانیة تستطیع أن تفرض أعضائها في تشكیل الوزارة، وحتى في 
ل هذه الحالة نجد أیضا أن حریة رئیس الوزراء لیست بالمطلقة، إذ یكون مضطرا إلى مجاملة الكت
، النیابیة ذات الثقل في المجلس حتى یؤمن لوزرائه حیاة مستقرة، فتمكن الوزارة من البقاء في الحكم

و هو أمر نادر  -فرئیس الدولة إذا عزل وزارة مؤیدة من األغلبیة البرلمانیة و حاصلة على ثقتها
جراء انتخابات جدیدة، فإذا أسفرت –الحدوث  نتائج االنتخابات  فإن األمر سینتهي بحل البرلمان وإ

عن فوز حزب الوزارة المقالة بحصوله على األغلبیة البرلمانیة فال مناص من تألیف الوزارة الجدیدة 
  . 1من ذات الحزب

  
  
  : الجزائري ء مهام أعضاء الحكومة في النظامكیفیة إنها-2

إن مسؤولیة الحكومة هي مسؤولیة جماعیة أمام البرلمان وأن الدستور ال یتضمن المسؤولیة الفردیة 
لعضو الحكومة أمام البرلمان، وأنتقل االختصاص في هذا الشأن إلى رئیس الجمهوریة بإصدار 

ن ترتیبا على ما سبق باإلضافة للوفاة تنتهي مهام عضو الحكومة في صورتی. مرسوم رئاسي بذلك
  وهما 

  :للوزیر األول اإلقالة.3

                                                             
.وهذا موقف یتمثل في رأي هیئة الناخبین -  1 
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ة إقالة أحد أعضاء  :للوزیر األول اإلقالة-أ ل أن یقترح على رئیس الجمهوریّ یمكن للوزیر األوّ
إما ألن بعض : الحكومة بموجب إصدار مرسوم رئاسي، أو بإیحاء من رئیس الجمهوریة وذلك

أعضاء الحكومة ال یطبقون وال یحترمون برنامج الحكومة وفي هذه الحالة یمكن للوزیر األول أن 
ة إقالتهم وتعویضهم بآخرین یضمنون بذلك تحقیق االنسجام بین  یقترح على رئیس الجمهوریّ

  . 1أعضاء الحكومة
  : للوزیر األول االستقالة–ب 
ل :للوزیر األول االستقالة الوجوبیة*    .وتكون في حالة إقالة أو استقالة الوزیر األوّ
ه بإرادته، یمكن لكل عضو من الحكومة أن یقدم استقالت :للوزیر األول االستقالة اإلرادیة* 

ة طبقا لقاعدة من یملك حق التعیین یملك حق  واستقالته یجب أن تقبل من قبل رئیس الجمهوریّ
ة باعتباره صاحب سلطة التعیین  العزل، لهذا فإن عضو الحكومة یقدم استقالته إلى رئیس الجمهوریّ

صدار مرسوم رئاسي بذلك من  100ة ادّ وتؤكد الم. وبالتالي فهو یملك سلطة قبول االستقالة وإ
نهاء مهام أعضاء الحكومة من اختصاص  الدستور الجزائري على أن إصدار مرسوم تعیین وإ

ل أو 2رئیس الجمهوریة وحده ذي ال یجوز له بأي حال من األحوال تفویضه إلى الوزیر األوّ ، واّل
نهاء  ل اختصاص توقیع مراسیم تعیین وإ مهام أعضاء غیره، كما أن الدستور ال یمنح للوزیر األوّ

ذي  ة اّل الحكومة مما یضعف من مكنته اتجاه أعضاء حكومته ویقوي من مكانة رئیس الجمهوریّ
  ۔یملك حق تعیینهم وعزلهم جمیعا

إن إنهاء مهام أي عضو من الحكومة ال یعني إبعاده نهائیا عن شغل أي منصب آخر من 
أوال لحكومة أخرى كما هو حال مناصب الحكومة، بل قد یكون وزیرا في حكومة، ویكون وزیرا 

في الجزائر حیث شغل عدة مرات مناصب وزاریة مختلفة وثالث مرات " أحمد أویحیى" السید 
  .رئیس للحكومة

ل لرئیس الجمهوریّة من خالل برنامج : المطلب الثاني تبعیة الوزیر األوّ
  .الحكومة ومجلس الوزراء

                                                             
ص ، الجزائر ، المؤسسة الجزائریة للطباعة، 1989إدریس، النظریة العامة للدولة السیاسیة الجزائر في ظل دستور بوكرا . احمد وافي و د - 

288. 1 
.وري الجزائريمن الدست 87الماّدة  -  2 
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البرنامج الحكومي في النظام الجزائریمحاولین من خالل هذا المطلب سنتطرق إلى مجلس الوزراء و 
ذي یتضمن  إبراز دور كل واحد منهما داخل مجلس الوزراء أو في إعداد البرنامج الحكومیاّل
السیاسة العامة للمیالد، وهل العالقة بینهما في إطار هاتین اآللیتین هي عالقة تعاون وتكامل أم 

 هي عالقة خضوع وتبعیة؟

ة من خالل ترأس هذا األخیر خضوع : الفرع األول الوزیر األّول لرئیس الجمهوریّ
  .لمجلس الوزراء

یشكل مجلس الوزراء حجر الزاویة نظرا العتباره إطار اتخاذ القرارات المهمة، والمقصود بمجلس 
الوزراء حسب المعیار الشكلي هو ذلك المجلس الذي یضم الوزراء برئاسة رئیس الجمهوریة، 

المعیار العضوي فهو ذلك االجتماع الذي یضم رئیس الجمهوریة والوزراء لدراسة وبالرجوع إلى 
  ".أمر سیاسي

تي تهم األمة  كما یشكل مجلس الوزراء اإلطار األمثل لمناقشة المواضیع األساسیة والهامة اّل
  1. واتخاذ القرارات القیاسیة المعتمدة على الجماعة بقیادة رئیس الدولة

  
  
  
  

  .س الوزراء في النظام السیاسي الجزائري وتنظیم جدول أعمالهظهور مجل: أوال
  :ظهور مجلس الوزراء في الجزائر- 1

في الجزائر یعود نشأة مجلس الوزراء إلى ما بعد االستقالل فقد جرى العمل على تسمیة رئیس 
المعدل والمتمم فقد أقر في  1996المعین من قبل المجلس الوطني التأسیسي، في دستور الحكومة
یعرض علیه  4/91منه أن مجلس الوزراء الذي یرأسهرئیس الجمهوریة حسب المادة  93المادة 

                                                             
). فرع القانون الدستوري وعلم النفس التنظیمي السیاسي(بن زاغو نزیهة، رئیس الحكومة في ظل النظام السیاسي الجزائري، رسالة ماجستیر  - 

.148ص ،2002،جامعة الجزائر 1 
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ة وهذا المخطط یمكن أن یتعرض للتعدیل  الوزیر األول مخطط عمله لتنفیذ برنامج رئیسالجمهوریّ
ة بحكم أنه هو رئیس مجلس الوزراء من طرف رئیس   .الجمهوریّ

المكونة من -فمثال في الجزائر وفي إطار مناقشات الثالثیة . وحتى في مجال الشؤون الداخلیة
لدفع أجور العمل قال السید علي -رئیس الحكومة و الباترونا و االتحاد العام للعمال الجزائریین 

أن الفصل في مثل هذه المسائل یعود لرئیس "ي الثالثیة رئیس الحكومة آنذاك لشركاتها ف" بن فلیس
  . أي في مجلس الوزراء 1الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة 

  :جدول أعمال مجلس الوزراء – 2
من البدیهي اجتماع مجلس الوزراء بهدف دراسة ویحدث قضایا تمت دراستها على مستوىمصالح 

ة والحكومة وأن یلتقي رئیس  ة بالوزیر األول قبل االجتماع ممایسمح لهما رئاسة الجمهوریّ الجمهوریّ
بالتطرق لمجمل القضایا السیما القضایا التي قد تثور بشأنها سوء تفاهم في الرؤى، فیتخذ موقف 

  .مبدئي ثم نهائي ورسمي في اجتماع المجلس
ة یملك المكنة القانونیة باستدعاء مجلس الوزراء لال جتماع فإن له باإلضافة إلى أن رئیس الجمهوریّ

مشاریع (الفصل في الموافقة على جدول األعمال أي المواضیع التي ستثار في اجتماع المجلس 
، فعلى الرغم من الفراغ الدستوري بخصوص جدول )الخ....قوانین، تعیین في مناصب علیا

و بما أن ، األعمال إال أنه یمكن اعتماد أعراف دستوریة تتوافق وطبیعة النظام السیاسي الجزائري
من الدستور الجزائري،  42التعددیة السیاسیة والحزبیة سمة من سمات النظام الجزائري الماّدة 

یفترض أحیانا عدم التوافق السیاسي بین طرفي السلطة التنفیذیة مما یكون له أثر بخصوص 
  .تحدید جدول أعمال مجلس الوزراء

  .ار داخل مجلس الوزراءرئیس الجمهوریّة صاحب السلطة في اتخاذ القر : ثانیا
ة أن یكون مجلس الوزراء مجرد جهاز . انطالقا من الفرضیة األكثر صالحیة لرئیس الجمهوریّ

منصوص علیه في الدستور دون توضیح االختصاصات وشروط تنظیمه وعمله، مما یجعل من 
  . 2رئیس الجمهوریة صاحب القرار في هذا المجلس

                                                             
.2000نوفمبر  25أنظر جریدة الخبر الیومي الصادرة بتاریخ  -  1 
.149ومة في ظل النظام السیاسي الجزائري، المرجع السابق ص بن زاغو نزیهة، رئیس الحك -  2 
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عدل والمتمم، لم یخلوا منهذا الغموض بخصوص آلیات عمل الم 1996إن الدستور الجزائري لسنة 
من الدستور الجزائري تؤكد على أن الوزیر األول ال یحوز  119فنجد الماّدة . مجلس الوزراء

ة، فهو یقوم فقط بإعداد مخطط  سلطة وضع سیاسة حكومیة مستقلة واستقالل عن رئیس الجمهوریّ
ة، وذلك حس الفقرة الثالثة من الدستور الجزائري التي  93ب المادة لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریّ

ذي ". یضبط الوزیر األول مخطط عمله لتنفیذه، ویعرضه في مجلس الوزراء" تنص  هذا المخطط اّل
ة أن یعدله أثناء عرضه علیه من طرف الوزیر األول في مجلس الوزراء،  یمكن لرئیس الجمهوریّ

سوى الخضوع لتوجیهات الرئیس داخل مجلس الوزراء یحكم  وبالتالي فلن یكون أمام الوزیر األول
ذي یترأسه وذلك حسب المادة  یضطلع رئیس " الفقرة الرابعة من نفس الدستور 91أنه هو اّل

ة، باإلضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى فى الدستور، بالسلطات  الجمهوریّ
نفس الشيء بالنسبة لمشاریع القوانین التي تقترحها ". ءیرأس مجلس الوزرا-: والصالحیات اآلتیة

ة سلطة كبیرة في تعدیلها ، الحكومة و التي یتم دراستها داخل مجلس الوزراء  فإن الرئیس الجمهوریّ
وفق توجهاته وآرائه هو كما یمكن له إلغائها وعدم الموافقة علیها، كل ذلك بحكم ترأسه لمجلس 

  .الوزراء
ذي یعهد الجانب الفعلي من  فهذا الوضع مخالفا تماما لما هو معمول به في النظام البرلماني اّل

  1.هذه السلطة إلى الوزیر األول والوزراء
ة، وحتى ال تثیر خالفات بین  ل من طرف رئیس الجمهوریّ ومن جهة أخرى یعین الوزیر األوّ

ل على ثقة رئیس . 2الطرفین البد من توفر حد أدنى من الثقة أي یجب أن یحوز الوزیر األوّ
ذي قد یحول الوزیر األول إلى معاون  ة، هذا ما ینتج عنه نوع من التعاون اّل ) سكرتیر(الجمهوریّ

ة بضرورة الموافقة على المواضیع المدرجة في مجلس الوزراء   .یعمل على إقناع رئیس الجمهوریّ
ة لبرنامج مجلس الوزراء ویرأس هذا فمن خالل ما سلف ذكره، یتضح لنا أن ضبط  رئیس الجمهوریّ

تي یتمتع بها في إحداث تغییرات جذریة وفق ما یراه هو على ما یعرض  المجلس والقدرة الكبیرة اّل

                                                             
.148المرجع السابق، ص  -  1 
قال رئیس ، عندما سئل بوتفلیقة عن خلفیات تعیینه مدیر دیوانه في منصب رئیس الحكومة ساعات قلیلة فقط بعد استقالته بن بیتور"....  - 

ة أن المسألة مرتبطة بالثقة : أنظر في ذالك....".س یفهم جیدا طریقته في العمل بشكل یجلعه مطمئنا على وضع البالدألن بن فلی، الجمهوریّ
. 27/11/2000جریدة الخبر الیومي الصادرة یوم  2 
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من الوزیر األول في مجلس الوزراء أو من أحد أعضاء الحكومة، وباعتبار أن سلطة اتخاذ القرار 
  .تعود إلیه بالدرجة األولى واألخیرة

ة في قیادته : الفرع الثاني اكتفاء الوزیر األّول بتنسیق برنامج رئیس الجمهوریّ
  .للحكومة

تعمل الدولة على تحقیق أسباب االزدهار للمجتمع، ال لشيء إّال ألن المجتمع یتكون من أفراد 
الشعب صاحب السیادة الوطنیة، یقودها لمؤسسات دستوریة قصد إدارة وتسییر الشؤون العامة، 
تعتبر الحكومة المسؤولة األولى على تحقیق االزدهار داخل الدولة عن طریق رسم وتحدید سیاسة 

  . امة تعتمد على توفیر أسباب التنمیة الوطنیة على كافة األصعدةع
تعد " ، "ینسق الوزیر األول عمل الحكومة " الفقرة الثانیة والثالثة، 93وبالرجوع إلى نص المادة 

  1".الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء
ةوعلیه سنتطرق من خالل هذا القرع إلى تحدید مفهوم برنامج الحكو  . مة وتحدید طبیعته القانونیّ

  .باإلضافة إلى التطرق لعملیة تنفیذ البرنامج الذي صادق علیه البرلمان في الجزائر

ة: أوال   .مفهوم برنامج الحكومة وتحدید طبیعته القانونیّ
الحكومة في النظام البرلماني مباشرة بعد تعیینها على تحضیر  :مفهوم البرنامج الحكومي- 1

ذي تسعى من خالله إلى تحدید أهدافها على كافة األصعدة التي تدخل ضمن مشروع برنامج ها اّل
اختصاصها فتشكل هذه األهداف المسطرة السیاسة العامة التي تسعى الحكومة انتهاجها في حال 

ة على البرنامج المعروض علیها   .مصادقة الهیئة التشریعیّ
ذي یشمل في الواقع الخط ة العملیة الممكنة لكل القطاعات سواء في كما یقصد بها البرنامج اّل

جانبها االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي، وما تحتوي تلك القطاعات الوصول إلیه من أهداف 
  2.خالل فترة زمنیة محددة

كان مجلس الحكومة یعقد عددا منالجلسات  2008ففي الجزائر وقبل التعدیل الدستوري في سنة 
ملیة تحضیر برنامج الحكومة، بحیث یستعرض كل وزیرالجوانب یخصصها لدراسة مدى تقدم ع

                                                             
.2016من الدستوري الجزائري المعدل والمتمم سنة  93الماّدة  -  1 

. 86ص، 2001، الجزائر، ) IMAG (المطبعة الحدیثة للفنون المطبعة  ،التجربة الدستوریة في الجزائر، محفوظ لعشب -  2 
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تي تخص قطاعه الوزاري، على أن یتولى رئیس الحكومة تقییم  تي ستدرج في البرنامج واّل اّل
ة وتوجیهها قصد ضمان انسجام السیاسة العامة للحكومة   .األعمال التحضیریّ

ائیة یتم على إثرها المصادقة على وتمتد جلسات مجلس الحكومة إلى غایة الوصول إلى صیغة نه
مشروع البرنامج قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم المجلس الشعبي الوطني قصد المصادقة 

  .علیه

  :لمخطط عمل الحكومةالطبیعة القانونیة - 2

معتمدین أساسا على طبیعته التعاقدیة لمخطط عمل الحكومةسنحاول استظهار الطبیعة القانونیة 
  .اإللزامیةوطبیعته 

الحكومة إلى اتفاق  مخطط عملیحتاج  :لمخطط عمل الحكومةالطبیعة التعاقدیة  -أ 
ذلك أن طبیعة العالقة التي تربط الحكومة بالهیئة ، إرادتین على األقل حتى یدخل حیز التنفیذ

ة تحتم قیام اتفاق بین الجهازین على محتواه، فمن جهة تلتزم الحكومة بتحقیق األ هداف التشریعیّ
ة بتوفیر كافة التسهیالت إلنجاح عن طریق  المسطرة في البرنامج، على أن تلتزم السلطة التشریعیّ
التصویت على التدابیر ذات الطابع یمكننا في هذه الحالة أن تعتبر العالقة القائمة بین الحكومة و 

س الحكومة بصفته تقوم بمقتضى عقد یبرم بین رئی، المجلس الشعبي الوطني بأنها عالقة تعاقدیة
ل و  المسؤول األول على تنفیذ البرنامج واألغلبیة البرلمانیة، عقد بمقتضاه یتفق كل من الوزیر األوّ
األغلبیة البرلمانیة على انتهاج سیاسة معینة، في الحكومة تلتزم باقتراح التدابیر و األغلبیة 

  .البرلمانیة تلتزم بالتصویت علیها
مجرد قیام عالقة تعاقدیة بین  مخطط عمل الحكومةفرة، ال یمكن اعتبار بناء على المعلومات المتو 

رئیس الحكومة والبرلمان بل یعتبر في آخر المطاف عالقة تعاقدیة بین رئیس الجمهوریة كأصل 
ة، یقوم بمقتضاه رئیس الدولة، الرئیس الفعلي للسلطة التنفیذیة بتفویض رئیس  عام والهیئة التشریعیّ

مهمة إبرام عالقة تعاقدیة مع البرلمان بمقتضى عقد وكالة وبصفته . الحكومة الحكومة وأعضاء
فراغها في برنامج عملها  تي تسعى الحكومة تطبیقها وإ محدد المحاور الكبرى للعمل الحكومي اّل

  .وعرضها على البرلمان

  :لمخطط عمل الحكومةالطبیعة اإللزامیة  –ب 
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إلزامي ال یمكن بأي حال من األحوال أن تتراجع  مخططكذلك بأنه  مخطط عمل الحكومةیتمیز 
الحكومة عن تطبیقه بمحض إرادتها أو تتذرع بالطبیعة االختیاریة حتى تفلت من رقابة الهیئة 

ة ة لرئیس الجمهوریّ   .التشریعیّ
تي  وقد نظم الدستور أن الجزائري رقابة البرلمان لنشاط الحكومة من خالل الرقابة القبلیةوالبعثیة واّل

المقدم من قبلها، فإذا كانت مالحظات النواب  لمخططتم من خاللها تقییم عمل الحكومة وفق ی
إیجابیة ستجدد ثقة المجلس في الحكومة، أما إذا كانت المالحظات سلبیة سیحاول المجلس تحریك 
إجراءات إسقاط الحكومة عن طریق المصادقة على ملتمس رقابة یطیح بالحكومة وذلك حسب 

  .من الدستور الجزائري 98، 95، 94المواد 
ة أكثر تأثیرا، إذ یستطیع إنهاء مهام رئیس الحكومة   .ویعد موقف رئیس الجمهوریّ

  :ذي صادق علیه البرلمانالّ  مخطط العملعملیة تنفیذ وتنسیق : ثانیا

تي یفترض أن یقوم بها الوزیر اّألول  على یعد تنفیذ وتنسیق البرنامج الحكومي، إحدى أهم المهام اّل
ل وینّسق البرنامج  97، حیث تنص الماّدة "مستوى الحكومة من الدستور الجزائري ینقذ الوزیر األوّ

فقد كان لرئیس الحكومة قبل التعدیل الدستوري . 1"الذي یصادق علیه المجلس الّشعبّي الوطنّي 
السیاسة دور في إعداد برنامج الحكومة والمشاركة في تحدید  2008الذي جرى في الجزائر سنة 

  .العامة للدولة
ذي كرسه التعدیل الدستوري في الجزائر لسنة  ، یعلن عن قیام 2008غیر أن التوجه الرئاسي اّل

ل مجرد منسق و منقذ للبرنامج الرئاسي  ة، في حین یبقى الوزیر األوّ حكومة قائدها رئیس الجمهوریّ
ة، و یعتبر ال یمكن له رئاسة اجتماعات الحكومة إال بناء على تفویض صادر  من رئیس الجمهوریّ

التفویض الرئاسي للوزیر األول لرئاسة اجتماعات الحكومة بعد التعدیل الدستوري مسألة مستحدثة، 
ألنها لم تكن مكرسة قبل التعدیل الدستوري، ذلك یجعل األمر بعد التعدیل یبدو وكأن رئیس 

ل یكلف بحكم النتیجة برئاس ة هو نفسه الوزیر األوّ ة اجتماعاتها، ولكنه یفوض صالحیاته الجمهوریّ

                                                             
. 2016المعدل والمتمم سنة  1996من الدستور الجزائري سنة  97الماّدة  -  1 
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هذه في رئاسة اجتماعات الحكومة للوزیر األول، وقد صدر مرسوم رئاسي بتقویض هذه المهمة 
  .1في أول حكومة بعد التعدیل 

ة بحكم توجه النظام السیاسي إلى النظام الرئاسي على األقل من  یعتبر هذا الطرح ضرورة دستوریّ
لطة التنفیذیة، و على الرغم من ذلك فهناك من ذهب إلى اعتبار أن نفي خالل الهیكلة الجدیدة للس

ذي ألزم الحكومة بتطبیق برنامج رئیس  -االزدواجیة البرمجیة قبل التعدیل الدستوري  و اّل
ة یعتبر من الناحیة القانونیة التزاما بحكم طبیعة النظام السیاسي الذي كان یستلهم مالمح  الجمهوریّ

ذي یجعل " عبد اهللا بوقفة"، أو كما سماه الدكتور النظام الرئاسي نظام سیاسي ذو منحى رئاسي ، اّل
ة و هي الممارسة السائدة في ظل النظام  من رئیس الحكومة مجرد منقذ السیاسة رئیس الجمهوریّ

  .2السیاسي الجزائري
ل إذن القائم بتنفیذ البرنامج الرئاسي، ویعمل من أجل ذلك  على تنسیق یعتبر الوزیر األوّ

  عماللحكومة وجعله متماشیا مع أهداف ومتطلبات البرنامج الرئاسي عن طریق إعداد مخطط عمل
ذي یعتبر اإلجراء البدیل لبرنامج الحكومة الذي كان معموال به في ظل االزدواجیة  3الحكومة اّل

  .4التنفیذیة قبل التعدیل الدستوري األخیر
یتضح بأن الوزیر األول في الجزائر ، ال ، ذا الفصلوعلیه و من خالل كل ما سبق ذكره في ه

ة في إطار تنظیم السلطة التنفیذیة، حیث یعتبر  یتمتع باالستقالل العضوي عن رئیس الجمهوریّ
                                                             

، 64عدد ، جریدة رسمیة، یفوض للوزیر األول رئاسة اجتماعات الحكومة، 2008نوفمبر  15مؤرخ في ، 367-08مرسوم رئاسي رقم  - 
.2008نوفمبر  17الصادرة في  1 

ص ، 2006، عمار عباس، الرقابة الرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر - 
238. 2 

ذي یعتبر مخططا مؤقتا مرتبطا بالعهدة الرئاسیة الثانیة للرئیس الحالي -  ثة على ثال" عبد العزیز بوتفلیقة"یحتوي مخطط عمل الكومة هذا اّل
:محاور أو مجاالت تتمثل باختصار في مایلي  

.الملف المتعلق بالوضع األمني: أوال  
الملف المتعلق بدعم النشاط االقتصادي متبوعا ببرنامج آخر لدعم النمو، ویعزز هذا االخیر ببرنامج خاص بالجنوب وكذا برنامج لفائدة : ثانیا

.الهضاب  
تي تسببت في انخفاض أسعار البترولالملف المتعلق باألزمة المالیة الّ : ثالثا .تي تهز العالم واّل 3 

:المتضمن التعدیل الدستوري، المرجع السابق، على ما یلي 16/10من القانون رقم  50 المعدلة بموجب الماّدة 93تنص الماّدة  -   
ة أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر األول"  .یعین رئیس الجمهوریّ  

ة، وینسق من أجل ذلك عمل الحكومةینفذ الوزیر األول برنا .مج رئیس الجمهوریّ  
. یضبط الوزیر االول مخطط عمله لتنفیذه، ویعرضه في مجلس الوزراء 4 
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ة و منقذ فقط لسیاسة و برنامج هذا األخیر، البرنامج  ل مجرد تابع لرئیس الجمهوریّ الوزیر األوّ
ذي انتخب الشعب رئیس الجمهوریّ  من أجله، وذلك سواء بصریح النص في الدستور كما هو ة اّل

، أو من خالل ترأس رئیس )من الدستور الجزائري 3و 2/  92الماّدة (علیه الحال في الجزائر 
ذي یعود فیه القرار في األول و  ذي یحدد السیاسة العامة للدولة و اّل الجمهوریة لمجلس الوزراء اّل

ة   .األخیر لرئیس الجمهوریّ
 



 :خاتــــــــــــــــــــــــــــــمة
بها الدستور الجزائري فیما یخص  تتي قاممن التعدیالت الّ  إن بالرغمفي األخیر یمكننا القول 

نجد أن دستور قد أكد على تقویة ،بالجزائر2016تي كان أخرها سنة والّ ة تنظیم السلطة التنفیذیّ 
ة رئیس الجمهوریّ أن ذالك كان لصالح  إالّ ،األخرىبالنسبة للسلطات ة وتعزیز مكانة السلطة التنفیذیّ 

لدون الوزیر  لرئیس  ابتعادهو ل حداث تسمیة الوزیر األوّ إفي أن یكون ففي الجزائر كان أملنا ،األوّ
  .الحكومة عن الوزیر

الجزائري المعتمدة في الدستور  ل،األوّ ة والوزیر بین رئیس الجمهوریّ البحث في العالقة  وعلیه فإن
العضویة والوظیفیة بین ینتهي بینا حتمنا إلى أن العالقة  ،2016المعدل والمتمم سنة  1996سنة 

دستوري نظري یعتمد  أحدهمابعدین،هذین الجهازین داخل الجهاز التنفیذي تتحدد من خالل 
وبعد  ة،التنفیذیّ بین طرقي السلطة بضبط العالقة المتعلقة باألساس على قراءة مواد من الدستور 

یتعلق بطبیعة األغلبیة البرلمانیة ومدى قدرتها على إعادة توزیع السلطة بین  ومتغیر،أخر واقعي 
  :نتائجیمكن أن نصل ألى عدة  ذألكوعلى  والحـكومة،ة هوریّ ـرئیس الجم

أي من خالل  الدستوري،ل في بعده ة والوزیر األوّ یظهر الفصل العضوي بین رئیس الجمهوریّ :أوال
من طرف المنتخب –ة أن السلطة مطلقة لرئیس الجمهوریّ  وضیقا،ذألكثابتا نصوص الدستور 

نل ومن ثم الحكومة ككل و في تعیین الوزیر األوّ  –الشعب والمجسد لوحدة األمة  هذا  ،مهامهااء هإ
  .الحكومةرئیس  اتجاهعضویة  استقاللیةل الوضع یفقد الوزیر األوّ 

العضوي بین فإن مدى الفصل ، سا في طبیعة األغلبیة البرلمانیةذي یتمثل أساالّ ، البعد الواقعيأما 
فإذا كانـــــــــت ، ف كل منهما من األغلبیة البرلمانل یتدرج بحس موقة والوزیر األوّ رئیس الجمهوریّ 

والحكومة كسلطة مواجهة ل ن وجود الوزیر األوّ فإ ،ة مطابقة لألغلبیة الرئاسیةة البرلمانیّ غلبیّ األ
ة لى جهاز إداري لدى رئیس الجمهوریّ إة سیزول تماما وتتحول الحكومة بذلك لرئیس الجمهوریّ 

ة وهي ة الرئاسیّ معارضة لألغلبیّ  ةة البرلمانیّ غلبیّ ذا كانت األفي حین أنه إ ،التعلیمات منهتتلقى 
قاللیة سیستفیدان من نوع من االستل وحكومته الوزیر األوّ فإن ، تي توصف بالتعایشالحالة الّ 

ة سیجد نفسه مضطرا لتعیین زعیم حیث أن رئیس الجمهوریّ ، العضوي خصوصا عند تشكیلها
  .ترضى عنه هذه األخیرة وزیرا أوالمن ة أو ة البرلمانیّ األغلبیّ 



الدستوري إن اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري لفكرة العهدة المفتوحة من خالل التعدیل :ثانیا
یهدف التعدیل المقترح في هذا 2016والتعدیل األخیر الذي جاء في  ،2008ذي جرى في الّ 

إلى دسترة التداول  ،إلى غلق العهدات وجعلها عهدة واحة قابلت للتجدید مرة واحدة اإلطار
ي التفوق الرئاسیكون بذلك قد عزز الدستور،من خالل إقراره في دیباجة  الحكم،الدیمقراطي على 

مبدأ التداول على السلطة كأحد مقوماته  نظام یعتمدبمنحه امتیازا حصریا ال مثیل له في ظل 
  .االساسیة

ذي یعتبر ة الّ آلیة اإلستفاء الشعبي عامال مدعما للمركز العضوي لرئیس الجمهوریّ كما تعتبر 
فما یمكن قوله عنه أنه وحسب نظرنا  الرئاسیة،اتصاال آخر للرئیس مع الشعب خالل فترة العهدة 

مدى  ویؤكد علىفهو من خالله یضلع  الشخصیة،المركز المعنوي للرئیس بصفته عامل یظهر 
  .فحسبهمیة من حیث الظاهر أعلى أنه أداة متعلقة بمسائل ذات وظفه شعبیته عندما ی

سیاسیة  للدولة وعلى ة في الجزائر یهیمن على السیاسیة الخارجیةكما أن رئیس الجمهوریّ :ثالثا
كما  .اإلطارل إال البقاء في هذا طار العام لهما وما على الوزیر األوّ ویضع اإل الوطني،الدفاع 

 والحالة االستثنائیةحالة الطوارئ والحصار (للرئیس الجزائري وفي ظل الظروف الغیر العادیة 
  .ه كلي للوزیر األولوذلك في ظل غیاب شب الدكتاتوریة المؤقتةحق ممارسة )وحالة الحرب

بل إن ، ةل لیس هو صاحب االختصاص الوحید في ممارسة السلطة التنظیمیّ إن الوزیر األوّ  :رابعا
وهذا ، ةورئیس الجمهوریّ ل بین الوزیر األوّ سلطة التنظیم في الجزائر جعلها الدستور متقاسمة 

ة المستقلة التي اللوائح التنظیمیّ وهو اصدار ، لى الجزء الفاعل من سلطة التنظیماألخیر یستحوذ ع
ة ان یحد من تي یصدرها البرلمان وبواسطتها یمكن لرئیس الجمهوریّ تأتي مستقلة عن التشریعات الّ 

إذ قد تأتي هذه اللوائح متناقضة مع المخطط  ،ل خاصة في مرحلة التعایشوّ سلطة الوزیر األ
ومته حكوهذا یؤدي إلى إعاقة الوزیر األول في تنفیذ مخطط ، والسیاسیة التي تنتهجهما الحكومة

  .اذ بواسطة اللوائح المستقلة، المسؤول علیه امام البرلمان
تؤدي الى قیام أن ممارسة السلطة یجب ان  الدستوري،إن أحد أهم أسس القانون :خامسا

وعلیه  .}المسؤولیةاین توجد السلطة توجد { وهذا ما عبر الفقه الدستوري بمبأمسؤولیات متقابلة 
إنما هي منظمة بطریقة ال تتوافق ، فیه المسؤولیة بشكل أكید و واضح فإن دستوري الجزائرتوجد

حیث أن الوزیر األول بالرغم مكن أنه األقل حظا في ، لطة بین قطبي الجهاز التنفیذيوتوزیع الس
وهو مسؤول أمام مجلس الشعب وأمام ، البرلمانالواجهة في العالقات مع ممارسة السلطة فهو 



ذي مكنه الدستور من إجماع كل السلطات في یده فهو في مأمن هذا األخیر الّ ، ةرئیس الجمهوریّ 
، أمام البرلمانة ة السیاسیّ ة المسؤولیّ یث أن الدستور لم یقرر لرئیس الجمهوریّ ح، من رقابة البرلمان

ة أمام المحكمة العلیا للدولة عند ارتكابه لجریمة الخیانة الجنائیّ  ةأن الدستور قرر له المسؤولیّ  إالّ 
 .ة غامضة لحد اآلنالعظمى ولكنها تبقى مسؤولیّ 

نما  وعلیه یمكن أن نعتبر أن النظام السیاسي في الجزائر لیس بنظام رئاسي وال بنظام برلماني وإ
  .بین النظامین السابقین تقریبایجمع  نظام مختلط یمكن اعتباره

 والتكامل،تي نرى بأنها قد تعمل على إعادة نوع من التوازن ومن ثم فإننا نضع بعض االقتراحات الّ 
  :یليما ولهذا نقترح 

تي یتم التداول بشأنها بمجلس المجاور على كل القرارات الّ  ل حق التوقیعإعطاء الوزیر األوّ :أوال
إلى ل على مستوى المجلس من كونه اختصاص تقني الوزراءوبهذا یتم نقل اختصاص الوزیر األوّ 

 ویتم ة،التنفیذیّ اني للسلطة حقها رئیس ثّ ل المكانة التي یستویعطى للوزیر األوّ  قرار،كونه صاحب 
  .ةة بمنأى عن هذه المسؤولیّ ویكون رئیس الجمهوریّ " ةأین توجد السلطة توجد المسؤولیّ "تحقیق مبدأ 

ة في حال وجود مانع یحول دون قیام رئیس ل في الجزائر مكاناألوّ نقترح بأن یمنح للوزیر :ثانیا
  .ةة بمهامه الدستوریّ الجمهوریّ 

ونظرا البرلمان،باعتبارها مستقلة عن التشریعات  هامة،إن التنظیم المستقل تعتبر سلطة جد :ثالثا
على وجوب  يدستور نصلهذا البد من وطاقمه،ل لمدى تأثیرها على العمل الحكومي للوزیر األوّ 

  .ل علیهاة والوزیر األوّ وبتوقیع كل من رئیس الجمهوریّ  الوزراء،التداول بشأنها على مستوى مجلس 
وجعله رئیسا حقیقیا للحكومة ویكون مسؤوال عن  ل،األوّ من أجل تحقیق االستقاللیة للوزیر :رابعا

نقترح أن ینص الدستور على أن إنهاء مهام الوزیر تكون  فقط،ممارسة سلطاته أمام البرلمان 
  . فقطمشروطة بإرادته 

ل في تنفیذ مخططه وبرنامج بما أن أعضاء الحكومة یشاركون الوزیر األوّ :خامسا
ل بطاقمه تقویة عالقة الوزیر األوّ  البرلمان،ومن أجلتضامنیة أمام  الحكومة،ومسؤولون مسؤولیة

عطائه النجاعة البد من اشتراك الوزیر االول لرئیس الجمهوریة في التوقیع المجاور  والفعالیة،وإ
نهاء مهام أعضاء الطاقم  حتى یكونون مرتبطین بالوزیر األول  الحكومي،على مراسیم تعیین وإ

  .وأوامرهویجدون عالقة تبعیة مباشرة معه والبقاء في إطار سلطته 
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