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ن شكرتم ألزيدكم ..."  قال هللا تعاىل: " ولئ 

كر األول واألخير هلل عز وجل عىل توفيقه ... 
ّ
 الش

  و 
 ،شكرا ... بل وألف شكر ألغىل نعم هللا لنا، من وهبا نفسيهما خدمة لمصلحت 

 كل الدعم والسند ... إىل الوالدين حفظهما هللا.   وكان ىل  

امشكرا مسكه    وتقدير إىل من ساعد احي 
ن
  درب  ن
ن
  إتمام هذه المذكرة ف

ن
صيحة  وساندن

ّ
بالن

وجيه ولم 
ّ
صيحة.  عىلبخل يوالت

ّ
 بالن

ف  "...  طيت   عيس   ... " األستاذ المشر

  أإىل كل قريب أو بعيد من و 
نّ
 العون ولو ب مدن

ّ
 بالكلمة الطّيبةيد

 وجّل أن 
ّ
قا راج   من الموىل عز

ّ
  عمت كون قد وف

ن
 هذا.  ىل  ف

 إىل كل هؤالء شكرا. 
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 بشكرك،
ّ
يل إال

ّ
  إله  ال يطيب الل

ّ
هار إال

ّ
 بطاعتك،  وال يطيب الن

 برؤيتك،
ّ
 بذكرك، وال تطيب اآلخرة إال

ّ
حظات إال

ّ
 وال تطيب الل

 "هللا جّل جالله"

ن  ّ الّرحمة ونور العالمئر ى األمانة، ونصح األّمة، إىل نت  
ّ
غ الّرسالة، وأد

ّ
 إىل من بل

 "سّيدنا محمد صىل هللا عليه وسلم"

  مبادئ الحياة،
ن
مان

ّ
ذان وهبا ىل  األمل  إىل من عل

ّ
  عىل الصدق واإلخالص، إىل الل

ن
يان

ّ
ورب

ي أعيش له، إىل ثالث من يحّبهم قلت   بعد هللا ورسوله،
ّ
  ال ا الذ

 
ذان لو هديتهما حيان

ّ
لل

يهما حقهما. 
ّ
  لتوف

 تكفن

ف ونجاح.   العلم سالح وأن العمل شر
ّ
  حياة الكفاح وأن

متن
ّ
ي عل

ّ
 "أن   العزيز" الذ

  الحياة "أّم  الغالية". 
ن
  ف

 إىل من دعائها ّش نجاج  وتوفيف 

 وجّل أن يحفظهما وأن يدخلهما فسيح جنانه. 
ّ
 نسئل هللا عز

 
ّ
"إىل من تقاسمت معهن  

 
 . موأنار درب  ه ،مهاهللا ورع محفظه الحياة "أخون

 ". بن روانإىل كل عائلة "

 

ام  هش 
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اىل املصدر  املعرفة،و فتحت لي ابواب العلمو أهدي عملي هذا اىل الشمعة اليت انارت دربي

 القلب الرقيق اىل أعز ما أملك يف الدنيا، أمي احلبيبة أطال اهلل يف عمرها.و احلنون

هديف اىل من أمحل امسه بكل افتخار اىل كل من كلله اهلل باهليبة والوقار اىل من جعل النجاح 

 أطال عمره.و إىل قدوتي ومثلي الفاضل أبي العزيز حفظه اهلل

 إىل كل إخوتي وأفراد عائليت 

 إىل كل أساتذتي االفاضل.

 إىل مجيع االصدقاء الذين رافقوني يف مشواري الدراسي.

 أعانين على إمتام العمل من قريب أو بعيد.وكل من 

 

مة   طي 
 ف 
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 :ايتاحملتو  دولج

 I شكر وتقدير

 II اهداء

 III اهداء

 IV جدول احملتوايت

 V امللخص

 أ   مقدمة

 01 مسؤولية رئيس احلكومة أ مام رئيس امجلهورية الفصل ال ول:

 02 متهيد

 03 2020امجلهورية يف ظل التعديل ادلس توري لس نة العالقة العضوية لرئيس احلكومة برئيس املبحث ال ول: 

 03 التباين يف طريقة تعيني احلكومة من طرف رئيس امجلهورية املطلب ال ول:

قالته من طرفه املطلب الثاين ماكنية اإ  07 ارتباط مسؤولية رئيس احلكومة أ مام رئيس امجلهورية بإ

 13 الربملان والآاثر املرتتبة عىل ذكلالظهور ال ول للحكومة أ مام  املبحث الثاين:

 14 التباين يف طبيعة الوثيقة أ و النص اليت تقع علهيا املسؤولية املطلب ال ول:

 19 الآاثر املرتتبة عن تقدمي النص أ و الوثيقة أ مام الربملان املطلب الثاين:

 19 الربملاناملطلب الثالث: طبيعة املسؤولية الالحقة للوزير ال ول أ مام 

 30 مسؤولية رئيس احلكومة أ مام الربملانالفصل الثاين: 

 31 متهيد

اثرة املسؤولية الس ياس ية للحكومة مببادرة من الربملان )أ لية ملمتس الرقابة( املبحث ال ول:  32 اإ

جراءات معقدة املطلب ال ول:  32 تفعيل أ لية ملمتس الرقابة برشوط واإ

 40 نتاجئ ملمتس الرقابة وتطبيقاته. املطلب الثاين:

اثرة املسؤولية الس ياس ية للحكومة مببادرة مهنا )أ لية طلب التصويت بلثقة( املبحث الثاين:  45 اإ

 46 املطلب ال ول: قيام مسؤولية الوزير ال ول أ مام رئيس امجلهورية

جراءاته املطلب الثاين:  47 حاالت طلب التصويت بلثقة واإ

آاثر رفض منح الثقة املطلب الثالث:  54 أ

 59 خامتة

 62 قامئة املصادر واملراجع
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  :امللخص

آليات متعلق مبسؤولية احلكومة قبل شروعها  احلكومة إىل استقالةمن خالل دراستنا قسمنا اآلليات اليت تؤدي دستوراي إىل 
 ،بواسطتها مسؤولية احلكومة أثناء عملها و إىل آليات ميكن أن حترك ،يف أداء مهامها املتمثلة يف برانمج أو خمطط عمل احلكومة

 انية من قبل جملس النواب وإما مببادرة حكومية.واليت تكون إما مببادرة برمل

يتويل مهمة إعداد خمطط عمل أو برانمج  ،ومباشرة بعد تعيينه وتعيني ابقي اعضاء احلكومة رئيس احلكومة إن الوزير األول
ناقشة واملصادقة عليه يف رحاب الغرفة احلكومة الذي يكون لزاما عليه تقدميه وفق إجراءات حمددة قانوان إىل الربملان قصد امل

هلا  االنواب مبا قدمته سوف لن يصوتو  اقتناعويف حال فشل هذه االخرية يف  ،لشروع لتنفيذهحيت يتسين للحكومة ا ،املذكورة
ابلثقة املطلوبة وابلتايل تضطر لالستقالة ويؤدي الرفض الثاين علي التوايل برفض ملخطط عمل احلكومة يف اجلزائر إىل حل اجمللس 

 الشعيب الوطين وجواب. 

املؤسس الدستوري يف اجلزائر راعي لدي اقراره اآلليات املرتبة للمسؤولية السياسية من مما سبق أن  استخالصهوما ميكن 
وهبذا تبقي مسؤولية احلكومة أمام مؤسسة  ،هذه االخرية دون أن حتظي مسألة الفعالية بذات الرعاية استقرارللحكومة ضمان 

 رئيس الدولة أقوى بكثري منها أمام الربملان.



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ة  دم   ق  م
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 مقدمة:

سلطة تنفيذية تتويل ، تشريعية ختتص بسن التشريعسلطة ، هناك وظائف أساسية يف الدولة عادة ما تتوهلا ثالث سلطات
 أخريا سلطة قضائية ختتص بتطبيق نصوص ذلك التشريع على ما يعرض أمامها من نزاعات خمتلفة.، و تنفيذه

وختتلف طبيعة العالقة بني هذه السلطات من نظام األخر، فإما أن تكون هذه العالقة مبنية على الفصل املطلق بني 
إما أن تكون العالقة ، و لو أن هذا الفصل نسيب إذ ترد عليه استثناءات، و ا هو معمول به يف النظام الرائسيالسلطات وهذا م

تسيطر السلطة التشريعية على و  أين هتيمن، قائمة على خضوع وتبعية سلطة ألخرى، كما هو احلال يف نظام حكومة اجلمعية
التعاون والتأثري املتبادل أو ما يعرف ابلفصل املرن بني السلطات كما هو إما أن تكون العالقة مبنية على ، و السلطة التنفيذية

 احلال يف األنظمة الربملانية .

األركان اليت تقوم عليها األنظمة الربملانية، واليت حتقق التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية هو متتع و  ومن أهم املبادئ
األخرى، فإذا كان سالح السلطة التنفيذية يف االحتفاظ ابلتوازن اجتاه السلطة  كل منهما بسالح تستعمله اجتاه السلطة

 التشريعية يتمثل يف احلل فإن سالح هذه األخرية يف مواجهة األوىل يتمثل يف إقرار املسؤولية السياسية للحكومة.

يعية على أعمال احلكومة، واليت بواسطتها إن املسؤولية السياسية للحكومة تتأيت من وراء الرقابة اليت متارسها السلطة التشر 
يستطيع الربملان أن يقف على سري اجلهاز التنفيذي وكيفية أدائه ألعماله، وله أن يراجع احلكومة إن جتاوزت اختصاصاهتا يف 

أعمال السلطة ميكن تعريف الرقابة الربملانية على أهنا " سلطة تقصي احلقائق عن و  نطاق املبادئ الدستورية واملصلحة العامة،
التنفيذية للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة يف الدولة وتقدمي املسؤول عن ذلك للمساءلة سواء كانت احلكومة 

 أبسرها أو أحد الوزراء".

دد وعليه الرقابة الربملانية هي رقابة متارسها مؤسسة دستورية سياسية وسيادية هي الربملان على أساس أحكام دستورية حت
ابعتبارها هي األخرى مؤسسة دستورية تشرف وتقود أعمال اإلدارة العامة  سلطات ووسائل هذه الرقابة على أعمال احلكومة

 حتريك وانعقاد املسؤولية السياسية للحكومة ..، تستهدف الرقابة الربملانيةو  يف الدولة

تحدد موضوع دراستنا يف إطار املسؤولية السياسية يف إطار الرقابة الربملانية على عمل احلكومة يو  وعلى ضوء ما سبق
  .للحكومة
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إن فكرة املسؤولية السياسية مل حتظى بتعريف دقيق وموحد، فريى جانب من الفقه أبن املسؤولية السياسية تقتضي عزل 
ن غريه بسحب سلطة بواسطة سلطة أخر بسبب عجزها عن حتقيق مقصودها، ومنهم من عرفها على أهنا "حق الربملان وحده دو 

الثقة من احلكومة أو الوزير املختص لعدم موافقته على سياسة أي منها وتتأيت الصفة السياسية هلذه املسؤولية من نتيجتها 
السياسية وهي وجوب تقدمي االستقالة والتخلي عن احلكم" هو الشيء املالحظ من خالل هذه التعاريف هو أهنا ركزت ابلدرجة 

 تب عن إقرار املسؤولية السياسية واملتمثل يف استقالة احلكومة .األوىل عن األثر املت 

وتكمن أمهية هذه الدراسة يف كون أن املسؤولية السياسية للحكومة تعترب أحد أهم الضوابط اليت حتدد طبيعة العالقة بني 
للرقابة على عمل احلكومة من وضع حد للتعسف التشريعية، فهي من جهة متكن الربملان يف إطار ممارسته و  السلطتني التنفيذية

من جهة اثنية تكفل التوازن بني السلطتني املذكورتني على اعتبار أهنا و  والتجاوزات اليت قد تصدر عنها أثناء ممارسة مهامها،
 لسالح احلل الذي متتلكه السلطة التنفيذية يف مواجهة السلطة التشريعية. وازياملو  السالح املقابل

أسباب اختيار املوضوع فتكمن يف البحث يف الكيفية اليت نظم هبا كل من الدستور اجلزائري املسؤولية السياسية  عن أما
لعقد مسؤولية احلكومة السياسية فعالة، يف الدستور اجلزائري املقررة يف  تمعرفة إذا ما كانت اآللياحماولة ابلتايل و  للحكومة،

 طلوب بني السلطتني التنفيذية والتشريعية.وإذا ما كانت فعال حتقق التوازن امل

 أما خبصوص الصعوابت اليت واجهتنا أثناء إعداد هذه الدراسة فتكمن يف نقص املراجع املتخصصة يف هذا املوضوع،
 أغلب املراجع املتوفرة هي مراجع عامة.و 

 وينبثق من خالل أمهية هذا املوضوع اإلشكالية التالية:

السياسية للحكومة هو أخطر أثر ميكن أن يتأتى عن عملية الرقابة الربملانية على عمل كان إقرار املسؤولية   إذا
 فكيف نظم املؤسس الدستوري اجلزائري اليات إاثرة هذه املسؤولية للحكومة وما مدى فعاليتها؟، احلكومة

 عن هذه اإلشكالية الرئيسية األسئلة التالية : وتتفرع

 ما هي اآلليات اليت أقرها من الدستور اجلزائري إلاثرة املسؤولية السياسية للحكومة؟  -

 هل اآلليات املقررة لعقد هذه املسؤولية فعالة ؟ -
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احلل الذي متتلكه السلطة التنفيذية هل إقرار املسؤولية السياسية للحكومة على اعتبار أهنا متثل السالح املوازي لسالح  -
 يف مواجهة السلطة التشريعية من شأنه خلق نوع من التوازن مابني السلطتني املذكورتني؟

ملعاجلة هذا املوضوع مت االعتماد يف هذه الدراسة على املنهج املنهج الوصفي الذي يهتم ابحلقائق العلمية ويصفها كما و 
التحليلي ألن املوضوع يعتمد بصفة أساسية على النصوص الدستورية املنظمة ملوضوع املسؤولية  كذا املنهجو  من مث تفسريها،و  هي

 .ةكذا النصوص القانونية ذات الصلو  السياسية

مسؤولية رئيس احلكومة  عن اإلشكالية اليت مت طرحها قسمت الدراسة إىل فصلني مت التطرق يف الفصل األول إىل ولإلجابة
 .سؤولية رئيس احلكومة أمام الربملانالثاين م تضمن الفصلو ، كما أمام رئيس اجلمهورية
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 يد:مته

وذلك نظرا ، مسؤولية مضاعفة أمام كل من رئيس اجلمهورية وكذا أمام الربملان، احلكومةتعترب مسؤولية رئيس 
ينتج منصب رئيس و  خلضوع هذا األخري إىل رئيس اجلمهورية يف تعيينه وكذا يف إهناء مهامه مما جعله حتت رمحة األول،

ا أسفرت االنتخاابت التشريعية إذ: اليت نصت( 110ذلك من خالل نص املادة )، و حكومة حسب نتائج التشريعيات
يكلفه بتشكيل ، و عن أغلبية برملانية غري األغلبية الرائسية، يعني رئيس اجلمهورية رئيس احلكومة من األغلبية الربملانية

 .إعداد برانمج األغلبية الربملانيةو  حكومته

يعني رئيس اجلمهورية رئيس  ( يوما30املعني إىل تشكيل حكومته يف اجل ثالثني )، إذا مل يصل رئيس احلكومة
 .يكلفه بتشكيل احلكومةو  حكومة جديد

يعرض رئيس احلكومة، يف كل احلاالت، برانمج حكومته على جملس الوزراء، مث يقدمه للربملان حسب الشروط 
 108.1و 107( و4و 3)الفقرات األوىل و106املنصوص عليها يف املواد 

ه السابقة على احلكومة يتعني على كل من احلكومة أن متثل أمام الربملان و من ابب متكني الربملان من ممارسة رقابت
لتعرض عليه برانجمها قصد مناقشته واملصادقة عليه، فاحلكومة كهيئة مجاعية لن يتسىن هلا ممارسة مهامها ووظائفها إال 

خمتلف النظم يقضي مبسؤولية احلكومة ابلتحديد ثقة الغرفة السفلى منه ألن التقليد الساري يف و  بعد الظفر بثقة الربملان
، ويف حالة عدم اقتناع نواب الغرفة املذكورة مبا قدمته احلكومة 2املباشرو  السفلى املنتخبة ابالقتاع العام، أمام الغرفة

هبذا يكون عرض احلكومة ملخطط عملها أو برانجمها أول مناسبة ميكن أن و  أمامهم فإن هذه األخرية تضطر لالستقالة
لكن قبل ذلك البد من التطرق إىل العالقة العضوية لرئيس احلكومة و  تتقرر على إثرها املسؤولية السياسية للحكومة،

برئيس الدولة على اعتبار أن هذه العالقة هي األخرى من شأهنا ترتيب مسؤولية األول أمام الثاين)املبحث األول(، مث 
 .(املبحث الثاين) ملان واآلاثر املتتبة عن ذلكنتطرق للظهور األول لرئيس احلكومة أمام الرب 

                                                           
 30املوافق لـ  1442مجادى األوىل عام  15واملوقع يف  20/442املتضمنة املرسوم الرائسي رقم  82: اجلريدة الرمسية رقم، 1996دستور اجلزائر لسنة  1

 .املتعلق ابلتعديل الدستوري 2020ديسمرب سنة 
 220ص  ،2009اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية ، والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقالل إىل اليوماملؤسسات السياسية ، صاحل بلحاج 2
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 2020املبحث األول: العالقة العضوية لرئيس احلكومة برئيس اجلمهورية يف ظل التعديل الدستوري لسنة 

ملا كان النظام الربملاين يقوم على مبدأ الفصل العضوي داخل السلطة التنفيذية نتج عن ذلك عدم مسؤولية الوزير 
وحىت تعيينهم من طرفه يبقى جمرد إجراء  1وزراء أمام رئيس اجلمهورية فال ميلك هذا األخري سلطة عزهلماألول وكذا ال

 . شكلي طاملا هو مقيد بتعيني زعيم احلزب احلائز على األغلبية الربملانية يف منصب الوزير األول

الطريقة املعتمدة يف تعيني احلكومة ولتحديد مدى مسؤولية احلكومة اجلزائرية أمام رئيس اجلمهورية سنتعرض إىل  
 . إهناء مهامها يف املطلب الثاينو  من خالل املطلب األول

 املطلب األول: التباين يف طريقة تعيني احلكومة من طرف رئيس اجلمهورية 

تلفان نص الدستور اجلزائري على أن احلكومة تتألف من الوزير األول ـ رئيس احلكومة ـ وكذا الوزراء إال أهنما خي 
يف الطريقة املعتمدة يف تعيينهما من قبل رئيس اجلمهورية وعليه سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل سلطة رئيس 

إىل سلطته يف اختيار وتعيني أعضاء احلكومة ( و الفرع األول) اجلمهورية يف اختيار وتعيني الوزير األول ـ رئيس احلكومة ـ
 ()الفرع الثاين

 سلطة رئيس اجلمهورية يف اختيار وتعيني الوزير األول أو رئيس احلكومة : الفرع األول

لقد استقرت الدساتري اجلزائرية على قاعدة إنفراد رئيس اجلمهورية بسلطة اختيار وتعيني الوزير األول ـ رئيس 
 ما نصت عليه الفقرة 2020احلكومة ـ غري أن حمافظة اجلزائر على هذه القاعدة يف ظل التعديل الدستوري األخري لسنة 

 ينهي مهامه"و  " يعني الوزير األول أو رئيس احلكومة: ( من صالحيات رئيس اجلمهورية91): من املادة رقم( 05)

 

 

                                                           
جامعة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  ختصص القانون، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورا، عن الطبيعة الرائسية للنظام السياسي اجلزائري، حممد أومايوف 1

 .93ص  ،2013، ي وزومولود معمري تيز 
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 الفقرة األوىل: اختيار وتعيني رئيس احلكومة سلطة مطلقة ينفرد هبا رئيس اجلمهورية 

يعترب الوزير األول العنصر الثاين يف السلطة التنفيذية حيث حيتل املرتبة األوىل يف التشكيلة الوزارية، وميارس 
 .1صالحيات تفوق الصالحيات اليت ميارسها الوزراء

اجلزائر عن طريق سلطة رائسية، كما هو الشأن يف فرنسا، ورغم التشابه القائم يف طريقة  يتم تعيني الوزير األول يف
ذلك و  التعيني بني البلدين من الناحية القانونية، إال أن رئيس اجلمهورية يف اجلزائر يتمتع حبرية اكرب من نظريه الفرنسي

 .2أن حيضى هذا األخري ابألغلبية الربملانيةأيخذ بعني االعتبار عند اختياره رئيس احلكومة ، ألن هذا األخري

ليؤكد على األخذ مببدأ  2016على نفس النهج الذي سار عليه تعدل  2020سار التعديل الدستوري لسنة 
ثنائية السلطة التنفيذية، وكذلك النص على مركز ومنصب رئيس احلكومة أو الوزير األول ورغم التعديالت اليت طرأت 

مة ابلوزير األول، وبرانمج احلكومة مبخطط عمل على الدستور، إال أننا نالحظ، ما عدا استبدال تسمية رئيس احلكو 
 الوزير األول، فقد أصر املؤسس الدستوري على إبقاء طريقة التعيني نفسها يف هذا املنصب 

يعد رئيس احلكومة يف النظام السياسي اجلزائري شخصية فريدة من نوعها يف النظم السياسية املتعارف عليها، 
نصب الذي يشغله من شرعية شعبية، أو من شرعية برملانية، بل يستمد شرعيته من فهوال يستمد شرعية وجوده يف امل

واحتكار هذا األخري لسلطة التعيني ، قرار تعينه الصادر عن رئيس اجلمهورية فوجوده يعود إىل إرادة رئيس اجلمهورية
 .2020( من التعديل الدستوري لسنة 5الفقرة رقم ) (91جتسده املادة )

خالل هذه النصوص أن لرئيس اجلمهورية احلرية التامة واملطلقة يف اختيار شخص رئيس احلكومة  إن املالحظ من
فمن الناحية الدستورية ليس هناك أي شرط أو قيد من شأنه أن حيد من سلطة رئيس اجلمهورية يف ، أو والوزير األول

 واه ،ال تشاركه فيها أية هيئة يف الدولةاختياره وتعيينه لرئيس احلكومة فهي اختصاص خاص برئيس اجلمهورية دون س
ابعتبار رئيس اجلمهورية حامي الدستور وجمسد و  يتم هذا التعيني مبوجب مرسوم رائسي، أما من الناحية العملية فانهو 

                                                           
 .144، ص 2010دراسة قانونية مقارنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،، السلطة التنفيذية يف بلدان املغرب العريبفدوم مرابط،  1
 .60، ص مرجع سابقأومايوف حممد،  2



مسؤولية رئيس احلكومة أمام رئيس اجلمهورية: فصل األولال  

 
5 

 

وحدة األمة ومن مث ضامن استقرار املؤسسات الدستورية ال بد أن يراعي عند حبثه عن الشخص املناسب لشغل منصب 
 .1ومة عددا من االعتبارات من أمهها الكفاءة والسمعة واالنتماء السياسيرئيس احلك

فمن حيث الكفاءة ويف ظل التعددية احلزبية اليت تقتضى وجود معارضة تراقب عمل احلكومة جيب أن يكون رئيس 
ابعتبار و  ،2للدولة االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو  احلكومة مؤهال علميا وسياسيا لكي يتوىل مهمة تسيري السياسة

رئيس اجلمهورية هو املسؤول األول أمام الشعب فإنه إن مل يراعي هذا الشرط فإن اختياره سيكون حمل تعقيبات 
وال يفهم من الكفاءة اقتصارها على حتصيل شهادة جامعية أتهل حاملها لتوىل ذلك املنصب منا تستخلص ، وانتقادات

 .3مدى قدرة الشخص على إجياد احللول الناجعة ملواجهة املشاكلو  ظرمن خالل املمارسة والتجربة وبعد الن

ومن حيث االنتماء السياسي فمن الناحية الدستورية رئيس اجلمهورية حر يف اختيار رئيس احلكومة ولكن هذا 
هذه املوافقة األخري ملزم بعرض برانمج عمله على الربملان وحىت يشرع يف تنفيذه ال بد أن حيصل على موافقة الربملان و 

تتوقف على مدى توافق برانمج عمل رئيس احلكومة مع سياسة احلزب صاحب األغلبية يف الربملان، وعدم دعم وموافقة 
هذا األخري قد يؤدي إىل ذا جلأ رئيس اجلمهورية إىل حل استقالة احلكومة أو حل الربملان فإن عودة نفس األغلبية غري 

 .4ية يف موقف حرجهبذا يكون رئيس اجلمهور و  مستبعدة

 سلطة رئيس اجلمهورية يف اختيار وتعيني الوزراء: الفرع الثاين

( منه أصبح رئيس اجلمهورية اجلزائري يعني أعضاء 104خاصة املادة )، 2020مبقتضى التعديل الدستوري لسنة 
 احلكومة بناءا على اقتاح من رئيس احلكومة أو الوزير األول حسب احلالة 

                                                           
 207ص  2006ديوان املطبوعات اجلامعية قسنطينة ، السياسيةالنظام السياسي اجلزائري من األحادية إىل التعددية ، عبد النور انجي 1
جامعة ، حبث لنيل شهادة املاجستري فرع قانون املؤسسات، كلية احلقوق، 0802السلطة التنظيمية يف التعديل الدستوري اجلزائري لسنة ، قدمي كيواين 2

 36ص  2012-2011اجلزائر 
السلطة التنفيذية الطبعة األوىل ديوان ، 1996دراسة حتليلية لطبيعة نظام احلكم يف ضوء دستور ، اجلزء الثالث، اجلزائريالنظام السياسي ، سعيد بوالشعري 3

 .384ص  2013املطبوعات اجلامعية اجلزائر 
 .37ص  ،مرجع سابق، قدمي كيواين 4
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مشاوراته مع خمتلف التشكيالت السياسية من أجل تشكيل و  فرئيس احلكومة مبجرد تعيينه يشرع يف اتصاالته
زعيم األغلبية الربملانية يسهل عليه مهمة اختيار الوزراء أما إذا مل يكن كذلك فتصعب فإذا كان رئيس احلكومة ، حكومته

 .1ابلتايل تصبح حكومته ائتالفية، و مهمة اختيار الوزراء

 و إذا كان القصد من وراء منح رئيس احلكومة سلطة اختيار طاقمه احلكومي هو حماولة إعطائه نوع من السلطة
ة املطالبني ابلعمل حتت إرادته فضال على أن املنطق العملي يتطلب أن يتوىل رئيس احلكومة التفوق على أعضاء احلكومو 

، ليست مطلقةو  فإن سلطة رئيس احلكومة هبذا اخلصوص تبقى مقيدة، اختيار الفريق الوزاري الذي سيعمل حتت إشرافه
عادة ما حيتفظ لنفسه ابختيار وزيري ، ارجيةالسياسة اخلو  ذلك أن رئيس اجلمهورية وابعتباره املسؤول عن الدفاع الوطين

وهلذا جيب على رئيس احلكومة قبل اختياره لطاقمه احلكومي أن يضع يف احلسبان موافقة ، الشؤون اخلارجيةو  الدفاع
 .2رئيس اجلمهورية الذي ميكنه رفض التوقيع على مرسوم التعيني

هورية القائم ابإلجراء الدستوري الذي يضفى الوجود إذن كلمة الفصل يف تعيني أعضاء احلكومة تكون لرئيس اجلم
، 3ومن غري املعقول أن يعمد على تعيني أشخاص ال يوافق على وجودهم يف هذا املنصب، القانوين على تشكيل احلكومة

التعيني حيث صرح رئيس احلكومة و  ولقد أثبتت املمارسة أن رئيس اجلمهورية قد استحوذ على اختصاص االختيار
 .4كذا اختار األعضاء املقربني من منهو  عينهمو  " بن بيتور" أبن رئيس اجلمهورية اختار كل األعضاءالسابق

 أفرد رئيس اجلمهورية وبصريح النص ابختصاص تعيني أعضاء احلكومة، 2020بصدور التعديل الدستوري لسنة 
ة بعد اقتاح من الوزير األول أو تنص على أن تعيني أعضاء احلكومة أييت من رئيس اجلمهوري 104أصبحت املادة و 

 هذا ما يعين أن اختيار أعضاء احلكومة وتعيينهم أصبح من اختصاص رئيس اجلمهوريةو  رئيس احلكومة خبصوص ذلك
 . مل يبقى لرئيس احلكومة سوى االقتاحو 

                                                           
كلية احلقوق ،  فرع القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي، لنيل شهادة املاجستريرسالة ، رئيس احلكومة يف ظل التطام السياسي اجلزائري، نزيهة بن زاغو 1

 .17-16ص  2002جامعة اجلزائر 
 .2009دار اخللدونية للنشر والتوزيع اجلزائر ، الرقابة الربملانية على عمل احلكومة يف النظام الدستوري اجلزائري، عمار عباس 2
 226-225ص ، مرجع سابق، صاحل بلحاج 3
 ختصص إدارة ومالية، فرع القانون العام، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ،عالقة رئيس اجلمهورية ابلوزير األول يف النظامني اجلزائري واملصري حممد فقري، 4

 .60ص  2010جامعة بومرداس،  كلية احلقوق،
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إال أهنا من ، الفعاليةهذا االقتاح اليت من املمكن أن حتول إىل جمرد آلية عدمية اجلدوى قبل أن تكون عدمية و  
 زايدة على ذلك فإنه حىت لو مت احتامها ، حتتم كإجراء أالاحملتمل 

هو ما يقضي أبن و  وهذا يعترب عامل يضعف من مركز رئيس احلكومة يف مواجهة الطاقم احلكومي ويفقده والئهم
رئيس اجلمهورية لرائسة اجتماعات سلطة رئيس احلكومة اجتاه الطاقم احلكومي منعدمة أصال ،فإن كان يفوض من طرف 

لعلى ما مزاد من ضعف مركز ، و فإنه ال يفوض بتاات ملمارسة صالحية تعيني أعضاء احلكومة 93احلكومة طبقا للمادة 
رئيس احلكومة يف ظل هذا التعديل يف مواجهة الطاقم احلكومي هو ختويل رئيس اجلمهورية إمكانية تعيني انئب أو أكثر 

فاملالحظ أن رئيس اجلمهورية ينفرد كذلك ابختيار وتعيني انئب أو نواب ، صد مساعدة هذا األخريرئيس احلكومة ق
كان من املستحسن لو منحت هذه الصاحلية رئيس احلكومة مبا أن اهلدف من استحداث منصب انئب ،  الوزير األول

األشخاص الذين ينسجم ويتوافق  رئيس احلكومة هو مساعدة هذا األخري يف عمله حىت يتسىن له اختيار الشخص أو
 .معهم

الدساتري اليت سبقته قد قيدت و  2020أما إذا حبثنا يف الشروط الواجب توفرها يف عضو احلكومة فنجد أنه دستور 
من جنسية ، رئيس اجلمهورية بشروط معينة وعليه فالشروط املطلوبة للعضوية يف احلكومة لن خترج عن الشروط املألوفة

 .1املدنية والسياسية ومتتع ابحلقوق

وبناءا على ما . أما عن شكلية التعيني فتكون بصدور مرسوم رائسي موقع من قبل رئيس اجلمهورية دون سواه 
 سبق فإن لرئيس اجلمهورية سلطة تقديرية واسعة خبصوص تعيني كل الطاقم احلكومي وهو ما يكرس تبعيتهم عضواي له.

 احلكومة أمام رئيس اجلمهورية إبمكانية إقالته من طرفهارتباط مسؤولية رئيس : املطلب الثاين

سبق وأشران إىل أن الوزير األول يف النظام الربملاين ال يعترب مسؤوال أمام رئيس اجلمهورية عمال مببدأ الفصل العضوي 
يس من حق هذا يف السلطة التنفيذية حيث يكون مسؤوال هو وحكومته فقط أمام الربملان دون رئيس اجلمهورية ابلتايل ل

أما اجلزائر فقد أخذت . األخري إقالة رئيس احلكومة وحكومته من مهامهم وبقائهم خاضع إلرادة األغلبية الربملانية
ابزدواجية املسؤولية السياسية للحكومة أمام الربملان وأمام رئيس اجلمهورية وتتجلى مسؤولية احلكومة أمام هذا األخري 

                                                           
 .59ص ، مرجع سابق، حممد فقري 1
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فردية أو مجاعية، وعليه سنتطرق من خالل هذا املطلب إىل سلطة رئيس اجلمهورية يف  يف إمكانية عزهلا سواء بصفة
 (الفرع الثاين) ) واىل سلطته يف إقالة أعضاء احلكومة الفرع األول( إقالة رئيس احلكومة أو رئيس احلكومـــــــــــــــة

 احلكومةسلطة رئيس الدولة يف إقالة الوزير األول أو رئيس : الفرع األول

إن السلطة التقديرية الواسعة اليت ميتلكها رئيس اجلمهورية لدي ممارسته اختصاصه الدستوري فيما يتعلق ابنتقاء 
، وتعيني الوزير األول كما رأينا سابقا ال تتوقف عند هذا احلد بل متتد لتشمل عزل أو إقالة رئيس احلكومة من منصبه

حيث نصت املادة  تقضى أبن من ميلك سلطة التعيني ميلك سلطة العزل،هذا طبقا لقاعدة توازي األشكال اليت و 
 .1ينهي مهامه "و  ....يعني الوزير األول أو رئيس احلكومة.":2020من التعديل الدستوري  5\91

مبقتضى هذا النص يكون رئيس احلكومة مسؤول أمام رئيس اجلمهورية مسؤولية تقديرية ودائمة ما يعين أن إقالة 
 .2احلكومة ختضع للحرية املطلقة واإلرادة املنفردة لرئيس اجلمهوريةرئيس 

فهذا األخري أن يستعمل سلطته هذه دون أن يستشري أي هيئة أخرى, وقت ما شاء وال يتطلب منه األمر سوى 
االستثناء الوحيد الذي توقيع مرسوم يقضي إبهناء مهام رئيس احلكومة لكن املعلوم أن لكل قاعدة عامة استثناء، ولعل 

ورد بشأن هذه املسألة هو أنه يف حالة حصول املانع لرئيس اجلمهورية أو وفاته أو استقالته ال يكون إبمكان رئيس 
 .3الدولة خالل هذه الفتة أن يقيل احلكومة أو جيري تعديل عليها حىت يشرع رئيس اجلمهورية اجلديد يف ممارسة مهامه

كان وال يزال واضحا وال يثري أي إشكال حول أحقية رئيس اجلمهورية يف إقالة الوزير ومع أن النص الدستوري  
واليت غالبا ما تكون هذه اإلقالة لسبب جدي كحدوث خالف بني رئيس ، األول حاليا أو رئيس احلكومة سابقا

                                                           
 21ص ، سابقمرجع ، 2020دستور اجلزائر تعديل  1
كلية ،  مذكرة لنيل شهادة املاجستري ختصص الدولة واملؤسسات العمومية ،2008مركز الوزير األول يف التعيني الدستوري اجلزائري لسنة ايسني ربوح،  2

 36ص ، 2013جامعة اجلزائر ، احلقوق
بريوت ، التوزيعو  املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر، األوىلالطبعة ، ترمجة د جورج سعد، املؤسسات الدستورية والقانون الدستوري ،موريس دوفر جيه 3

 254ص  ،1998
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د يكون السبب يف ذلك هو كما ق،  رئيس احلكومة بشان تنفيذ الربانمج الرائسي أو اختيار أعضاء احلكومةو  اجلمهورية
 .1رغبة رئيس اجلمهورية يف جتديد احلكومة اليت قد انهلا اإلرهاق نظرا للمدة الطويلة اليت قضتها يف السلطة

أاثرت جدال سياسيا واسعا حيث اعترب  2إال أن قضية إهناء مهام رئيس احلكومة السابق السيد "قاصدي مرابح"
ئيس اجلمهورية يعد خمالفا للدستور ورأى أن صاحب احلق يف إهناء مهامه هو هذا األخري أن إهناء مهامه من قبل ر 

 اجمللس الشعيب الوطين عن طريق سحب الثقة من احلكومة اليت سبق له وأن منحها هلا عند تقدمي برانجمها أمامه.

اليت ، فقه الفرنسيو املالحظ أن هذا الرأي كان يستند على تفسريات بعض الذين أتثروا مبا ذهبت إليه قلة من ال
من دستور  8استنادا إىل نص املادة ، ترى أبن رئيس اجلمهورية يعني الوزير األول مع ذلك ليس إبمكانه إهناء مهامه

اليت تقضي أبن " رئيس اجلمهورية يعني الوزير األول وينهي مهامه بناءا على تقدمي هذا األخري الستقالة حكومته  1958
يعني األعضاء اآلخرين للحكومة وينهي مهامهم " فهذا النص يقيد دستوراي رئيس اجلمهورية يف  ابقتاح من الوزير األول

 غري أن الواقع العملي الفرنسي قد أكد هذا الطرح أحياان، إهناء مهام الوزير األول بتقدمي هذا األخري استقالة حكومته
فكان رده " إن الوزير األول ، مكانه إقالة الوزير األولانقضه أحياان أخرى بدليل أنه سئل الرئيس دجيول عما إذا كان إبو 

ليس أمام رئيس الدولة " كما صرح الوزير األول "ميشيل دوبر يه" و  مسؤول أمام الربملان فيما يتعلق ابلوضع السياسي
ئيس نفسه على لكنه ما فتئ أن أعلن الر : أمام إحدى جلان اجلمعية الوطنية أبنه لن يكون مسؤوال أمام رئيس اجلمهورية

 أن الوزير األول مسؤول أمامه 

إضافة إىل قضية إهناء مهام السيد " قاصدي مرابح "رئيس احلكومة السابق، فقضية "على بن فليس" هي و  .
 حيث أكد أن قرار إهناء مهامه من قبل رئيس اجلمهورية كان قرارا سيادي األخرى أاثرت جدال،

وهو ما أتكد من خالل بيان رائسة اجلمهورية ، ان مرغما على االستقالةوصرح أبنه مل يستقل من منصبه وإمنا ك
جتدر اإلشارة إىل أن اإلقالة ، و آنذاك حيث أبلغ رئيس اجلمهورية رئيس احلكومة برغبته يف تعيني فريق حكومي جديد

دستور اجلزائري مل يتعرض إىل الرائسية ليست الصورة الوحيدة إلهناء مهام الوزير األول إذ هناك الوفاة واالستقالة. إن ال

                                                           
، حبث لنيل درجة املاجستري يف القانون، فرع قانون 2008نوفمرب  15املسؤولية السياسة للحكومة يف إطار التعديل الدستوري ل ، إبراهيم أفطوش 1

 24، ص 2012السياسية، جامعة مولد معمري، تيزي وزو، حتوالت دولية، كلية احلقوق والعلوم 
 395ص ، املرجع السابق، سعيد بو الشعري 2



مسؤولية رئيس احلكومة أمام رئيس اجلمهورية: فصل األولال  

 
10 

 

أما . غري أنه من البديهي يف هذه احلالة أن يصدر رئيس اجلمهورية مرسوما ابنتهاء مهام الوزير األول، حالة الوفاة
 استقالة إرادية.و  االستقالة فتصنف إىل استقالة وجوبيه

 :تكون يف احلاالت التاليةو : االستقالة الوجوبية-أوال 

 :1االستقالة يف حالة عدم موافقة الربملان على خمطط عمل الوزير األول -1

يصبح الوزير ، ويف حالة عدم املوافقة عليه، تبدأ احلكومة مباشرة وظيفتها عادة بعرض خمطط عملها على الربملان
دستوري اجلزائري من التعديل ال107وذلك طبقا للمادة  األول جمربا على تقدمي استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية،

 .2020لعام 

تكون االستقالة يف هذه احلالة أيضا وجوبية أو : االستقالة بسبب التصويت على الئحة ملتمس الرقابة -2
 2/3اضطرارية من طرف الوزير األول وذلك يف حالة تصويت اجمللس الشعيب الوطين على ملتمس رقابة أبغلبية ثلثي 

 . النواب

من التعديل الدستوري  111من املادة  6ما جاء يف الفقرة : لة عدم تصويت ابلثقةاالستقالة بسبب يف حا -3
...... ويف حالة عدم املوافقة على الئحة الّ ثقة، يقّ دم الوزير األول أو رئيس احلكومة، حسب .": 2020لسنة 

 احلالة، استقالة احلكومة " 

الرائسية مما يعطي و  يكون عادة بعد االنتخاابت التشريعيةوهناك من يضيف نوع رابع من أنواع االستقالة وهو 
لرئيس اجلمهورية احلرية الكافية لتشكيل احلكومة املناسبة ابلتشاور مع الوزير األول الذي يتم تعيينه وفق ما جد من 

يبقي على ، خاصة مؤخراجيد أن رئيس اجلمهورية ، غري أن املتتبع للتجربة الدستورية اجلزائرية، أغلبية برملانية أو رائسية
 على رأس احلكومة لفتة معتربة ويرجع ذلك لبقاء األغلبية بنوعيها الربملانية الوزير األول أو رئيس احلكومة سابقا،

 الرائسية من نفس الطيف السياسيو 

                                                           
ص ، 2019، جامعة املدية، اجمللد اخلامس العدد األول، كلية احلقوق والعلوم السياسية  -خمرب السيادة والعوملة -جملة الدراسات القانونيةعيسى طييب،  1

216. 
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البديهي إن رئيس مل يتعرض الدستور اجلزائري إىل حالة وفاة الوزير األول إال انه من : حالة وفاة الوزير األول: اثنيا
 .1اجلمهورية يف هذه احلالة سيصدر مرسوما إبهناء مهام الوزير األول

نتعرض اآلن حللبة إقالة أو ، بعد تعرضنا ملختلف حاالت انتهاء مهام الوزير األول: حالة العزل أو اإلقالة -اثلثا 
حيث منح هذا األخري حلق  لدستور،نص ا عزل أو إهناء مهام الوزير األول ملن طرف رئيس اجلمهورية كما جاء يف

من املادة  5حيث جاء يف الفقرة  دون قيد أو شرط وذلك بنص الدستور،، إقالة الوزير األول رئيس اجلمهورية )
ينهي مهامه " ويف هذا متيز واضح للنظام الدستوري اجلزائري حىت و  .....: يعني الوزير األول أو رئيس احلكومة.:91

الفرنسي الذي ينص دستوره على  13غري أن الواقع العملي ، هو النظام الفرنسيو  األنظمة الدستورية إليهعلى أقريب 
أحياان أخرى فقد سال  هربط ذلك بتقدمي الوزير األول الستقالته الفرنسي قد أكد هذا أحياان وانقضو  إقالة الوزير األول

وقال " أن الوزير األول مسئول أمام الربملان فيما يتعلق ، ولالرئيس دجيول عما إذا كان ابستطاعته إقالة الوزير األ
كما أعلن الوزير األول ميشيل دوبريه أمام إحدى جلان اجلمعية الوطنية انه ،  ابلوضع السياسي وليس أمام رئيس الدولة"
 . أمامهلكنه ما فتئ أن أعلن الرئيس نفسه على أن الوزير مسؤوال.لن يكون مسؤوال أمام رئيس اجلمهورية "

وحدث هذا عمليا مما أدى إىل قيام العرف الدستوري القاضي مبسؤولية الوزير األول أمام رئيس اجلمهورية مما أدى 
ابجلمعية الوطنية ابن أعرضت على إاثرة املسؤولية السياسية للحكومة نتيجة القيد السياسي الذي فرضه عليها رئيس 

 .2اجلمهورية

" ميكن للوزير األول أو رئيس احلكومة  2020من التعديل الدستوري  113لمادة طبقا ل: االستقالة اإلرادية
حسب احلالة أن يقدم استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية "، وحتدث مثل هذه االستقالة عادة عند مواجهة الوزير األول 

 أو لتعرضه النتقادات ملشاكل يصعب معها مواصلة هذا األخري لعمله سواء لسبب يتعلق بوظيفته أو يتعلق بصحته
وهذا ما عرفته حكومة" أمحد بن بيتور" رئيس احلكومة ، ضغوط من طرف الرأي العام أو من طرف رئيس اجلمهوريةو 

هذا األخري الذي وجه له عدة انتقادات واعتربه جمرد سكرتري أو ، األسبق الذي قدم استقالة حكومته لرئيس اجلمهورية

                                                           
 216ص ، سابقمرجع ، عيسى طييب 1
 216ص ، مرجع سابق، عيسى طييب 2
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يف حني أرجع" أمحد بن بيتور" استقالته . رانجمه السياسي دون صالحيات خاصة بهوزير مكلف ابلسهر على تنفيذ ب
 .1ـ عدم متكنه من اختيار أعضاء حكومته: إىل سببني مها

يتعلق األمر و  التشريع عن طريق األوامر من قبل رئيس اجلمهورية يف جماالت هتم عمل احلكومة دون استشارهتا
 . ال العموميةمبشروع األمر املتضمن تسيري األمو 

هي الوحيدة يف النظام السياسي اجلزائري و  و إذا كان هناك من اعترب حالة استقالة "أمحد بن بيتور" استقالة حقيقة
إن . ابلتايل يف حقيقتها إقالة مبطنة ابالستقالة، و فإن هناك من رأى أنه حىت يف هذه احلالة مصطلح اإلقالة فرض نفسه

ل معلق على مدى كسبه لثقة رئيس اجلمهورية هذا األخري الذي له سلطة تقديرية واسعة املالحظ أن مصري الوزير األو 
 .2هبذا اخلصوص طاملا أن النص الدستوري صريح

 غياب النص ال يعفي أعضاء احلكومة من املسؤولية أمام رئيس اجلمهورية :الفرع الثاين

رئيس اجلمهورية لكن ميكن أن تستخلص من املادة مل يتعرض ملسؤولية أعضاء احلكومة أمام  1963إن دستور 
 10املؤرخ يف  182- 65بصدور األمر رقم . من نفس الدستور اليت منحت سلطة تعيني الوزراء لرئيس اجلمهورية 47

أصبحت مسؤولية أعضاء احلكومة الفردية أمام أعضاء جملس الوزراء أكثر وضوحا وذلك مبوجب املادة  1965جويلية 
رئيس جملس الوزراء ومجاعيا أمام جملس ، ه اليت نصت على "أن يكون الوزراء مسئولون فرداي أمام رئيس احلكومةالرابعة من

 .3الثورة

اليت نصت  1979بعد تعديله سنة  1976من دستور  115ولعل ما أكد على هذه املسؤولية هو نص املادة 
ء احلكومة مسئولون أثناء ممارسة كل واحد منهم ملهامه على أن " انئب أو نواب رئيس اجلمهورية والوزير األول وأعضا

أعضاء احلكومة و  إن ما يستفاد من هذا النص هو أن كل من نواب الرئيس والوزير األول. أمام رئيس اجلمهورية "

                                                           
 .120ص ، 2010دار بلقيس للنشر اجلزائر ، 2012مركز رئيس اجلمهورية يف تعديل ، سعاد بن سرية 1
 .141ص ، 2008، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع اجلزائري، القانون الدستوري، اتريخ ودساتري اجلمهورية اجلزائرية، بوقفة عبد هللا 2
 .75ص  ،املرجع السابق، حممد أومايوف 3
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 مسئولون مسؤولية فردية أمام رئيس اجلمهورية ما يعين أن مصريهم يتوقف على تصرف منه إن شاء عزهلم من مناصبهم
 .1إن شاء أبقاهم فيهاو 

جند أن النص  2020وصوال إىل التعديل األخري لسنة  1996ومن بعده دستور  1989غري أنه بصدور دستور 
الصريح الذي كان يقضي مبسؤولية أعضاء احلكومة أمام رئيس اجلمهورية قد استغين عنه ومت النص فقط على أن تعينهم 

وهذا خالفا ملسؤولية الوزير األول اليت ظلت ابلغة الوضوح  إىل إهناء مهامهم، يكون من قبل رئيس اجلمهورية دون اإلشارة
ينهي مهامه، لكن غياب النص الصريح و  من خالل توظيف املؤسس الدستوري لعبارة يعني رئيس اجلمهورية الوزير األول

قضى أبن من ميلك صالحية ال ينفي مسؤولية أعضاء احلكومة أمام رئيس اجلمهورية إال أن قاعدة توازي األشكال ت
التعيني ميلك صالحية العزل وابلتايل مصري أعضاء احلكومة مرتبط ابلسلطة التقديرية لرئيس اجلمهورية فطاملا أنه هو 

إن مل ينص الدستور على و  الذي يعينهم فإن النتيجة احلتمية، لذلك هي أنه صاحب االختصاص يف إهناء مهامهم حىت
كومة مسؤولة أمام رئيس اجلمهورية ألنه هو الذي خيتار أعضاءها ويعينهم فإن إهناء مهام وملا كانت احل، ذلك صراحة

الوزير ن كان للرئيس احلق يف إعادة بعض األول ينجر عنه إسقاط احلكومة من الناحية الرمسية من كانوا فيها يف مناصب 
  .ضمن احلكومة اجلديدة

 أمام الربملان واآلاثر املرتتبة على ذلكاملبحث الثاين: الظهور األول للحكومة 

هذا بغرض و  إن دساتري األنظمة الربملانية تفرض على احلكومة ضرورة عرض برانجمها على الربملان فور تشكيلها
هذا على خالف دساتري األنظمة الرائسية اليت ال تعرف مثل هذا اإلجراء وابلرجوع و  ،2من مث حصوهلا على ثقتهو  مناقشته
تبناه على إثر صدور التعديل فقد ائر جند أن املؤسس الدستوري اجلزائري كان سباقا يف تبين هذا اإلجراء إىل اجلز 

جعلت طبيعة الوثيقة املقدمة أمام الربملان اجلزائر لكن التعديالت الدستورية اليت شهدهتا ، 1988الدستوري لسنة 
 املطلب الثاين(.)  الوثيقة أمام الربملان هي األخرى ختتلفكما جعلت اآلاثر املتتبة عن تقدمي،  املطلب األول() ختتلف

                                                           
ص ، 2009، 1العدد ، السياسيةو  واالقتصاديةاجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية ، 2008قراءة يف التعديل الدستوري لسنة ، عباس عمار، عمار عباس 1

223 
ختصص القانون ، ، مذكرة لنيل شهادة املاجستري1996التعديالت الدستورية بعد سنة العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يف ظل ، سليمة عبة 2

 .89، ص 2014، 2013جامعة احلاج خلضر ابتنة، ، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  الدستوري، قسم احلقوق
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 املطلب األول: التباين يف طبيعة الوثيقة أو النص اليت تقع عليها املسؤولية

تعرضه على الربملان و  لقد تباين النظام السياسي اجلزائري خبصوص طبيعة الوثيقة أو النص الذي تعده احلكومة
إال أنه ، املتمثلة يف برانمج احلكومةو  اتفاقهما يف بداية األمر على طبيعة واحدة هلذه الوثيقةفرغم ، قصد املرافقة عليه

إمنا هي مكلفة إبعداد خمطط عمل و  ومبوجب التعديل الدستوري األخري الذي شهدته اجلزائر مل يصبح للحكومة برانمج
 الفرع األول(. ) قصد تنفيذ برانمج رئيس اجلمهورية

 ن برانمج احلكومة إىل خمطط عمل لتطبيق برانمج رئيس اجلمهوريةم الفرع األول:

برانمج احلكومة )الفقرة األوىل( و  اجلمهورية كان هناك برانجمني برانمج رئيس  2008قبل التعديل الدستوري لسنة 
ر على هو برانمج رئيس اجلمهورية أما احلكومة فأضحى دورها يقتصو  لكن مبجيء التعديل أصبح هناك برانمج وحيد

 إعداد خمطط عمل قصد تنفيذ برانمج رئيس اجلمهورية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: برانمج احلكومة

يعد برانمج احلكومة يف الدول الدميقراطية الربملانية وعاء السياسة العامة واستاتيجية شاملة وخطط عمل تتضمن 
، األمنية، االقتصادية، داري يف كافة اجملاالت االجتماعيةجمموع مبادئ وحماورو وسائل العمل احلكومي والنشاط اإل

. وقد عرف الفقه السياسة العامة أبهنا " حتديد األهداف اليت 1الدفاعية ويف جمال األمن الدويل والعالقات اخلارجية
 اهليكلية، القانونية) املتاحةتسعى احلكومة جتسيدها يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والسياسية مع تعبئة الوسائل 

 .3كما عرفت كذلك أبهنا" حتديد األهداف األساسية للحياة الوطنية  2قصد حتقيقها "( املاديةو 

إال انطالقا من التعديل الدستوري ، مل تناط ابحلكومة صالحية إعداد برانمج هلا يتم عرضه الحقا على الربملان
 ينفذه.و  ن يضبط رئيس احلكومة برانمج حكومته وينسقهمنه على أ 113، إذ نصت املادة 19884لسنة 

                                                           
 .2005، 03العدد ، جملة الفكر الربملاين، تقدمي برانمج احلكومة أمام الربملان، عبد القادر بن صاحل 1

2 André Hauriou droit constitutionnel et institutions politique édition mont chrétien. 1972.p 884.  
3 Maurice Duverger institutions politique et droit constitutionnel édition Thémis 1963. P 542. 

، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة  دول املغرب العريبتطبيق مبدأ الفصل بني السلطات يفنوارة تريعة،  4
  394، ص 2011/2012، 1اجلزائر 
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 أوال: مضمون برانمج احلكومة

، ضبطه وتنسيقهو  بعد تعيني رئيس اجلمهورية للطاقم احلكومي يتوىل رئيس احلكومة مهمة إعداد برانمج حكومته
لسات لدراسة مدى تقدم وتتم هذه العملية على مستوى جملس احلكومة برائسة رئيس احلكومة الذي يعقد عددا من اجل

، اليت ختص قطاعه الوزاريو  عملية حتضري برانمج احلكومة يستعرض خالهلا كل وزير اجلوانب اليت ستدرج يف الربانمج
توجيهها قصد ضمان انسجام السياسة العامة و  ويف مقابل ذلك يتوىل رئيس احلكومة تقييم األعمال التحضريية

 .1للحكومة

ة إىل غاية الوصول إىل صيغة هنائية تتم على إثرها املصادقة على مشروع الربانمج قبل ومتتد جلسات جملس احلكوم
، هذا الربانمج الذي يعترب من األمهية مبا كان 2بغرض املصادقة عليه عرضه على جملس الوزراء مث اجمللس الشعيب الوطين

تنوي و  جانبها االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايفألنه يشمل يف الواقع اخلطة العملية املمكنة لكل القطاعات سواء يف 
 .3تلك القطاعات الوصول إليه من أهداف خالل فتة زمنية معينة

يتمثل األول يف وضع تقديرات أو احتماالت تتعلق ابخلطة اليت جيب ، وعليه يتحدد برانمج عمل احلكومة جبانبني
يف حني يتعدد اجلانب ، سب اإلمكانيات املتوفرة يف تلك الفتةأن تتبع هليكلة النشاط احلكومي من جوانبه املتعددة ح

الثاين يف حتديد األهداف البعيدة املدى اليت يهدف التخطيط السابق إىل بلوغها أو النتائج املرجوة ويتحدد كل ذلك 
 .4إبطار زمين حمدد

مشاكل املطروحة.... فعملية أما ضبط الربانمج فيعين " وضع تصور واقتاح أسلوب عمل ميكن من إجياد حلول لل
تعبئة كافة الوسائل لتجسيده عمليا عن و  اخلرباتو  وضع التصور ال تكون مبعزل عن إجنازه مما يتطلب استجماع اجلهود

إمنا يتعلق بتبيان و  " فضبط الربانمج ال يقتصر إذن على تبيان الوسائل دون حتديد األهداف 5طريق وضع سلم أولوايت
لكن الواقع العملي يف النظام .نفيذ خطة أي قطاع مع ضرورة حتديد األهداف اليت تتحقق يف املستقبلالوسائل الكفيلة بت

                                                           
 .71ص ، املرجع السابقحممد فقري،  1
 .71، ص املرجع نفسه 2
 86ص  ،2001املطبعية اجلزائر، املطبعة احلديثة للفنون ، التجربة الدستورية يف اجلزائر، حمفوظ لعشب 3
 130، ص املرجع السابقسعاد بن سرية،  4
 234ص ، املرجع السابقعمار عباس،  5
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، فعلى سبيل 1السياسي اجلزائري كشف لنا أن هناك من احلكومات من اكتفت بتبيان الوسائل دون حتديد األهداف
طرة بدل ذكر األهداف احملددة ابألرقام املثال فضل "أمحد بن بيتور" من خالل برانمج حكومته عرض السياسات املس

 .2ابلنسبة لكل قطاعه

ولقد طرحت أثناء مناقشة برانمج حكومة "علي بن فليس" عدة مالحظات حول غياب أهداف حمددة ابألرقام 
الواضح من و  حد احلديث عن غياب االلتزام الصريح وذهب البعض إىل، عن أجال إجناز األعمال املسطرة يف الربانمج

رأي "علي بن فليس" أن الطبيعة الدستورية لربانمج ، يف رد عن االنتقادات اليت طالت برانجمهو  ،3جتسيدها ميدانياحيث 
يبني األدوات األساسية الرامية إىل جتسيد و  وحيدد األولوايت، احلكومة جتعل منه اإلطار العام الذي يندرج فيه عملها

ن املالية للسنة متثل جماال مفضال ملناقشة كل السياسات القطاعية ، مضيفا أن مناقشة قانو 4األهداف املسطرة فيه
ابلتايل يبقى قانون املالية و  وابلتفصيل، فضال على أن كل مشروع قانون يعطي الفرصة للربملان التعرض هلذه املواضيع

 .5األرقام لكل قطاعات النشاط احلكوميةو  للسنة الوسيلة األمثل للتطرق ابلتفاصيل

نظرة الرامية إىل حتديد وضبط الربانمج احلكومي ابلوسائل واألهداف قصد إطالع النواب على عرض وتدعيما لل
ومبخططات األعمال  ريالتزم بعض رؤساء احلكومة مبوفاة كل انئب برسائل املهمة املكلف هبا كل وز ، شامل عند املناقشة
 .6أجالهو  أدوات التنفيذو  وسائل إببرازذلك قصد تربير سياسة التنفيذ و  القطاعية لكل وزارة

 العالقة بني برانمج احلكومة وبرانمج رئيس اجلمهورية: اثنيا

على التوايل فإنه يتعني على رئيس احلكومة بعد  1996دستور و  1989من دستور  79و 75للمادة  طبقا
هذا اإلجراء مل يكن واردا يف ظل التعديل و  يرأسه رئيس اجلمهورية الذي 7إعداد برانجمه أن يعرضه على جملس الوزراء

                                                           
 .131، ص املرجع السابقسعاد بن سرية،  1
 .12ص ، 01-312000املؤرخة يف  180اجلريدة الرمسية ملداوالت اجمللس الشعيب الوطين عدد  2
 04ص ، 2002-08-05املؤرخة يف  05ملداوالت اجمللس الشعيب الوطين عدد أنظر اجلريدة الرمسية  3
 .91ص ، املرجع السابق، ايسني ربوح 4
 .235ص ، املرجع السابق، عمار عباس 5
 132، 131، ص املرجع السابق، سعاد بن سرية 6
 .151ص ، املرجع السابق، نزيهة بن زاغو 7
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السؤال الذي طرح و  حكومته على جملس الوزراء ج، أي مل يكن رئيس احلكومة ملزم بعرض برانم1988الدستوري لسنة 
عند اختياره  يف هذا الصدد يتمحور حول مدي حرية رئيس احلكومة يف إعداد برانجمه ؟ على اعتبار أن رئيس اجلمهورية

هو ما جيعل من جملس الوزراء حمطة ملراقبة مدى التزام رئيس و  اخلطوط العريضةو  لرئيس احلكومة حيدد له األولوايت
احلكومة بتوجيهات رئيس اجلمهورية عند إعداده لربانجمه، هذا األخري الذي يسعى من خالل هذه املراقبة أتكيد حرصه 

الطرح هناك من اعترب عرض  هذا ، ويف مقابل1أجهزة الدولة واحلفاظ على الصاحل العامعلى السهر على حسن سرية 
تقدمي و  برانمج احلكومة على جملس الوزراء ال يعدو أن يكون جمرد إجراء يسمح مبقتضاه لرئيس اجلمهورية ابإلطالع عليه

 .2بعض التوجيهات

علنوا صراحة أن رئيس اجلمهورية قد حدد هلم بعض املمارسة السياسية أثبتت أن بعض رؤساء احلكومات مل ي إن
فحسب بعض اآلراء من غري املعقول أن جيرأ ، األولوايت أو قام إبعطائهم بعض التوجيهات اليت ترقي إىل درجة اإللزام

األخري يف مسالة مثل هذه ألنه يدرك أن مصريه معلق  ذارئيس حكومة معني من طرف رئيس اجلمهورية على معارضة ه
، 3تعيني أخر مكانهو  عدم التزامه بتوجيهاته جيعل رئيس اجلمهورية ال يتدد يف وضع حد ملهامه، و رئيس اجلمهورية بيد

هلم توجيهات  ىفعلى سبيل املثال مل يذكر كل رؤساء احلكومة السابقني أبن رئيس اجلمهورية قد حدد هلم أولوايت أو أعط
 .4بشأن الربانمج الواجب إعداده

فإن هناك من ، احلكومات مل تعلن صراحة أهنا تبنت برانمج رئيس اجلمهورية كما أسلفنا ذكره كانت بعض  وإن
الذي انتخب على أساسه مثل حكومة على بن فليس املعينة يف  ،5احلكومات من تبنت وبكل صراحة برانمج الرئيس

جلية مسؤولية و  يفية واضحةتتحمل بك حلكومةحيث أكد هذا اخلري يف مقدمة مشروع برانجمه أن ا، 2000أوت  20
 .6تطبيق برانمج رئيس اجلمهورية

                                                           
 .236، ص املرجع السابق، عمار عباس 1
 .133ص ، املرجع السابق، سعاد بن سرية 2
 .133ص ، املرجع السابق، سعاد بن سرية 3
 237، ص املرجع السابق، عمار عباس 4
 239، ص املرجع السابق، عمار عباس 5
ص  ،2007اخللدونية للنشر والتوزيع، ، دار 1996نوفمرب  28العالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان بعد التعديل الدستوري ل ، عقيلة خرابشي 6

105. 
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وبناءا على ما تقدم ذكره فإنه من الصعب عمليا القول أبن عرض برانمج احلكومة يف جملس الوزراء جمرد  وعليه
اليت و  وريةذلك نظرا للسلطة التقديرية الواسعة اليت يتمتع هبا رئيس اجلمهو  إجراء يسمح لرئيس اجلمهورية ابإلطالع عليه

 رئيس احلكومة ابلتوصيات اليت قدمها له رئيس اجلمهورية يف جملس زمختوله حق تعديل الربانمج احلكومي مىت مل يلت
وجتدر اإلشارة إىل أن هذه السلطة قد متتد لتطال رئيس احلكومة الذي سيعزل ال حمالة يف حالة عدم انصياعه  الوزراء،

 .1لتوصيات وتوجيهات رئيس اجلمهورية

يكون جملس الوزراء حمطة ملراقبة مدي أخذ رئيس احلكومة بتوجيهات رئيس اجلمهورية، وهو ما أكده رئيس  وهبذا
يف عهد حكومة  2003ماي  10اجلمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة" يف أول اجتماع اجمللس الوزراء املنعقد يوم 

جملس الوزراء سيبقى اإلطار الذي حتسم فيه  امن ححيث صر  2003ماي  05السيد "أمحد أوحيي" الذي عني بتاريخ 
كما ألزم السيد أوحيي ابالستمرار يف العمل ابلربانمج املصادق ،  القرارات بشان ما يدخل ضمن اختصاصه من ملفات

يف سياق متصل وأثناء عرضه لربانمج حكومته أمام اجمللس الشعيب الوطين صرح" أمحد أوحيي" و  ،20022عليه سنة 
 .3بيعة النظام السياسي الرائسي جيعل من غاية احلكومة تطبيق برانمج رئيس اجلمهورية" إن ط قائال

ما يستفاد من هذا كله هو عدم االستقاللية بني الربانمج الرائسي والربانمج احلكومي أو ابألحرى هناك  ولعل
ابلتايل التساؤل الذي و  ،4طبيق لهغياب فعلي لربانمج عمل احلكومة وهذا األخري ما هو إال جتسيد الربانمج الرائسي وت

احلكومة بربانمج خاص به طاملا هذا الربانمج رهينة للتوجيهات  ئيسيبقى مطروح هو ما الفائدة من إفراد الدستور الر 
 الرائسية اليت تفرض

اجلمهورية الذي إبداء أي اعتاض من طرفه جيعله خارج حساابت رئيس و  رئيس احلكومة داخل جملس الوزراء على
 . صال يكلفه األمر سوى توقيع مرسوم رائسي ينهي مبوجبه مهام رئيس احلكومة على اعتبار أن سلطته واسعة هبذا اخلصو 

                                                           
 .106ص 105ص  ،املرجع السابق عقيلة خرابشي، 1
مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص القانون  ،1996العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية يف ضل التعديالت الدستورية بعد سنة ، سليمة عبة 2

 46، ص 2013/2014لوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، الدستوري، قسم احلقوق، كلية احلقوق والع
 .237ص ، املرجع السابق، عبد النور انجي 3
 .134، ص 133، ص املرجع السابق، سعاد بن سرية 4
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 اآلاثر املرتتبة عن تقدمي النص أو الوثيقة أمام الربملان املطلب الثاين:

 Jeanاحلكومة والربملان، فكما عرفه األستاذين:يعد تقدمي النص أو خمطط العمل أمام الربملان أول لقاء رمسي بني 
Griquel ,Pierre Avril على أساسه ويف نطاقه  تمواتفاق عام رمسي بني احلكومة والربملان ي ثاقيعلى أنه أول م

 أداء وعمل احلكومة.

يب وذلك عند القانوين الذي ينتج عن تقدمي برانمج احلكومة أو خمطط عمل الوزير األول إما أن يكون اجيا واألثر
الفرع األول( وإما أن يكون سليب وذلك من خالل رفض الربملان املصادقة على برانمج )موافقة ومصادقة الربملان عليه 

 الثاين(. فرعأو خمطط احلكومة وهو ما يؤدي إىل سقوط احلكومة ال

 الفرع األول: املوافقة التلقائية على برانمج احلكومة.

منح الثقة للحكومة من قبل الربملان ابملوافقة على برانجمها يعين إعطاء الرخصة القانونية للحكومة اجلزائرية حىت  إن
 .تشرع يف مزاولة مهامها )الفقرة األوىل(

 الفقرة األوىل: املوافقة على برانمج احلكومة 

عمله وضبطه وعرضه يف جملس الوزراء الوزير األول منذ تعيينه وتعيني طاقمه احلكومي على إعداد خمطط  يعكف
وإمنا يقتضي األمر أن حيوز هذا املخطط موافقة الربملان ، للموافقة عليه، ولكن تبين جملس الوزراء له ليس له أثر هنائي

 كذلك.

 االكتفاء بتقدمي عرض عن برانمج احلكومة األول جمللس األمة أوال:

جعل الوزير األول ملزم بتقدمي عرض عن خمطط عمله أمام  1996الدستوري للثنائية الربملانية يف ظل دستور 
 جملس األمة وهذا على الرغم من أن احلكومة غري مسؤولية سياسيا أمامه على اعتبار أنه غري قابل للحل.
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إن حصول الوزير األول على موافقة اجمللس الشعيب الوطين ال يعين البداية الفعلية يف تنفيذ املخطط بل هو ملزم 
من التعديل الدستوري لسنة  80، واملالحظ من خالل استقراء املادة 1ذلك بتقدمي عرض عن خمططه جمللس األمة قبل

هو أن املؤسس الدستوري ربط تقدمي الوزير األول لعرض حول خمطط عمله جمللس األمة مبوافقة اجمللس الشعيب  2008
الشعيب الوطين هذا املخطط فلن يتم تقدمي عرض عنه جمللس األمة، ، ومنه إذا رفض اجمللس 2الوطين على هذا املخطط

كما أن الوزير األول ليس ملزم بتقدمي خمطط العمل كامال مثلما قدمه أمام اجمللس الشعيب الوطين وإمنا يكتفي بتقدمي 
ا اجمللس الشعيب الوطين عرض عنه أي جمرد قراءة األهداف واحملاور الكربى دون ذكر التفاصيل واجلزئيات اليت اطلع عليه

ووافق عليها وهبذا فالعرض جمرد إعالم جمللس األمة مبخطط عمل احلكومة إذ ال يعقل أن يصادق جملس األمة الحقا 
 .3على قوانني تتعلق بتنفيذ برانمج جتهله أو أن يكون مبقدوره الرقابة دون االستعالم مسبقا عن مقاصد وتصرفات احلكومة

ستوري ألزم الوزير األول بتقدمي عرض عن خمطط عمل احلكومة أمام جملس األمة فانه مل أيذن وإذا كان املؤسس الد
هلذا األخري بفتح مناقشة عامة بعد انتهاء الوزير األول من تقدمي هذا العرض، ولكن من الناحية العملية جرت العادة 

، األمر الذي أدى 4قبل أعضاء جملس األمة برانمج أو خمطط عمل احلكومة مبناقشة من على استتباع تقدمي العرض عن
حيث احتج نواب اجمللس الشعيب الوطين يف ابدئ األمر على قيام أعضاء ، إىل نشوب خالف بني أعضاء غرفيت الربملان

جملس األمة إبجراء املناقشات معتربين ذلك تدخل يف اختصاص اجمللس الشعيب الوطين املختص الوحيد ابملوافقة على 
كومة فيما رأى بعض أعضاء جملس األمة أن هذا االحتجاج يرتكز على أسباب سياسوية أنية أكثر منها برانمج احل

 .5قانونية

غري أن الواقع أثبت عدم اعتاض ، من الدستور يفضي إىل عدم دستورية هذه املناقشة 80إن التمسك بنص املادة 
ل قبول رؤساء احلكومات سابقا أو الوزير األول حاليا ويتجلى ذلك من خال، وهي املعنية مباشرة هبا، احلكومة عليها

                                                           
 .2008من التعديل الدستوري لسنة  80أنظر الفقرة األخرية من املادة  1
( أايم على 10" يقدم رئيس احلكومة إىل جملس األمة عرضا حول برانجمه خالل العشرة ):اليت تنص 02/99من القانون العضوي  49وهو ما أكدته املادة  2

 ."من الدستور 80اليت تعقب موافقة اجمللس الشعيب الوطين عليه وفق أحكام املادة ، األكثر
كلية احلقوق والعلوم ،  قسم العلوم القانونية، دكتوراه يف العلوم القانونيةأطروحة لنيل ، مركز جملس األمة يف النظام الدستوري اجلزائري، عقيلة خرابشي 3

 .293، ص 292ص ، 2010-2009، ابتنة، جامعة احلاج خلضر، السياسية
 .258، ص املرجع السابق، الرقابة الربملانية على عمل احلكومة، عمار عباس 4
 .258، ص نفس املرجع، عمار عباس 5



مسؤولية رئيس احلكومة أمام رئيس اجلمهورية: فصل األولال  

 
21 

 

ممارسة ، 1الرد على مناقشات أعضاء جملس األمة ومن مث ال متثل هذه املمارسة استبعاد حلكم دستوري بقدر ما هي
 .3مل يعارضها أي رئيس حكومة أو وزير أول 2دستورية

األمة فقد أشارت إليه  لعرض عن خمطط عمله اجمللسأما عن األثر القانوين الذي يتتب عن تقدمي الوزير األول 
واملتمثل يف إمكانية إصدار جملس األمة لالئحة، هذه األخرية إما أن تتضمن أتييدا أو نقدا  80الفقرة األخرية من املادة 

ال أن ، وعلى الرغم من كون املوقف املتخذ من خالل هذه الالئحة ليس له أتثري على مصري احلكومة إ4هلذا املخطط
كبرية حبكم هذا التأييد   وراحة إصدار الئحة تتضمن موقف مؤيد ملخطط عمل الوزير األول جيعل احلكومة تعمل بثقة

، يف حني إذا كانت الالئحة تتضمن بياان تنتقد فيه خمطط العمل فان هذا من شأنه التأثري سياسيا على 5واملساندة
 72صعب إصدار الئحة تتضمن بياان سلبيا ابلنظر إىل أن املادة ، لكن عمليا ي6مكانتها وإضعاف مركزها السياسي

( عضوا لقبول اقتاح الالئحة وهذا ما يصعب حتقيقه 20، اشتطت توقيع عشرون )7األمة سمن النظام الداخلي جملل
ونون على توافق نظرا ألن أغلبية األعضاء املنتخبني ينتمون لنفس احلزب املسيطر على الغرفة األوىل والذين غالبا ما يك

الن رئيس اجلمهورية قد اختذ موقفا إجيابيا من  فوأما اجلزء املعني فال ميكن توقع جلوئه ملثل هذا املوق، مع احلكومة
وإن كانت النصوص ، وغري معقول وقوفهم ضد من له سلطة تعيينهم، خمطط عمل احلكومة عند عرضه يف جملس الوزراء

، وعليه يبقى العرض املقدم حول خمطط عمل 8التوافق املطلق بني الثلث املعني ورئيس اجلمهوريةالقانونية ال تفرض 
جمللس األمة جمرد إجراء شكلي طاملا أنه حىت ويف حال اختاذ موقف سليب مبوجب الالئحة فان ذلك ال يؤدي  ومةاحلك

                                                           
 259املرجع، ص نفس ، عمار عباس 1
 .114ص ، املرجع السابق، العالقة بني احلكومة والربملان، عقيلة خرابشي 2
 .260ص ، نفس املرجع، عمار عباس 3
 .183ص ، 2013، عنابة، النظم السياسية ن دار العلوم للنشر والتوزيع، عادل قرائة 4
 34، ص 4العدد ، جملة االجتهاد القضائي، بلدان املغرب العريبالرقابة الربملانية على احلكومة يف ، مجال عبد الناصر مانع 5
 .78، ص 2000، 1، عدد 10جملد ، جملة اإلدارة، مركز جملس األمة يف النظام الدستوري، بوكرا إيريس 6
 .13ص ، 2000 ديسمرب 17املؤرخة يف ، 77، اجلريدة الرمسية رقم 2000املعدل واملتمم الصادر عام ، النظام الداخلي جمللس األمة 7
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، 2008جماالت العالقة الوظيفية بني الربملان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري اجلديد لسنة ، إميان الغريب 8

 .147ص  20102011، 1جامعة اجلزائر ، بن عكنون، فرع الدولة واملؤسسات العمومية كلية احلقوق
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ة ال يرتقي إىل مصطلح الرقابة مبعناها القانوين إىل إسقاط احلكومة وابلتايل دور جملس األمة يف إطار خمطط عمل احلكوم
 .1والدستوري

 استبعاد أاثر عدم املوافقة على برانمج احلكومة الفرع الثاين:

هو ما يعين و  إن فشل احلكومة يف إقناع الغرفة األوىل للربملان بربانجمها أو خمطط عملها سيؤدي ال حمالة إىل رفضه
إذا كان الدستور اجلزائري قد و  ، هذه األخرية اليت ال يبقى هلا سوى تتقدم ابستقالتهاإقرار املسؤولية السياسية للحكومة

 رتب هذا األثر )الفقرة األوىل(.

 الفقرة األوىل: آاثر رفض برانمج احلكومة 

بذلك تشرع احلكومة يف مهامها غري أنه و  إن خمطط العمل املعد من قبل احلكومة قد حيظى مبوافقة النواب عليه،
متسك النواب مبوقفهم، فإن هذا سيؤدي إىل استقالة و  امتنعت احلكومة عن ذلك،و  إذا رأى النواب ضرورة تكييفه

 احلكومة )أوال( فيما سيؤدي الرفض الثاين إىل حل اجمللس الشعيب الوطين )اثنيا(.

 : استقالة احلكومة الأو 

نتيجتان ال اثلث هلما، إما أن حتوز احلكومة موافقة اجمللس يتأتى عن عرض خمطط عمل الوزير األول أمام الربملان 
األحزاب دائما  الشعيب الوطين وهو ما درج عليه الوضع إىل حد اليوم، بفعل أن األغلبية الربملانية املؤلفة من ائتالف

قة على خمطط العمل من مثة يرفض اجمللس الشعيب الوطين املوافو  إما تفشل احلكومة يف حيازة أتييدهو  ،2تساند احلكومة
بقوة القانون تقدمي استقالة احلكومة لرئيس اجلمهورية الذي و  يف هذه احلالة يكون لزاما على الوزير األولو  املعروض عليه،

تعترب االستقالة يف هذه احلالة نتيجة طبيعية ألن اجمللس ال ميكنه املوافقة و  .3حكومة جديدةو  يعني مرة أخرى وزيرا أوال

                                                           
 .115ص ، املرجع السابق، خرابشيعقيلة  1
 .140ص ، املرجع السابق، إميان الغريب 2
" يقدم الوزير األول استقالة احلكومة الرئيس اجلمهورية يف حالة علم موافقة اجمللس الشعيب الوطين على  2008من التعديل الدستوري لسنة  81تنص املادة  3

 " وزير أول حسب الكيفيات نفسهايعني رئيس اجلمهورية من جديد ، خمطط عمله
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، فلو تستمر هذه احلكومة يف عملها رغم رفض 1أن رفضه مجلة وتفصيالو  سبق یتنفيذا لعمل حكوم أتيتعلى قوانني 
بذلك تتم عرقلة و  .2اجمللس الشعيب الوطين ملخطط عملها، مجيع القوانني اليت ستعرضها عليه احلكومة ستفض حتما

تفاداي هلذا املأزق السياسي و  عليهو  ةمؤسسات الدولعمل احلكومة وهو ما يؤدي بدوره إىل حدوث انسداد حتمي بني 
 .3ال بد أن تستقبل احلكومة

التجربة اجلزائرية تستبعد متاما أثر االستقالة نظرا لتمتع احلكومة بوسائل أتثري مهمة على النواب أمهها إحداث  لكن
 األغلبية الربملانية،و  ا يف الربانمج الرائسيسياسة التوافق أو التعايش احلاصل بني األغلبية الرائسية اليت تتجسد توجيهاهت

ينهي مهامه، كما عليه أن و  ابلتايل يقع على عاتق الوزير األول مسؤولية احلصول على ثقة رئيس اجلمهورية الذي يعينهو 
 .4يفوز بتأييد الربملان ملواصلة مهامه

قد محل معه بعض التناقضات خبصوص  إن استبعدان أثرا كهذا أال يبدو أن التعديل الدستوري األخريو  حىت لكن
 املسؤولية السياسية للحكومة على إثر الرقابة القبلية اليت ميارسها اجمللس الشعيب الوطين ؟

املعطيات الدستورية تغريت، حبيث أن دور الوزير األول ليس هو دور رئيس احلكومة قبل التعديل الذي كان  إن
يف حالة إخفاقه يف إقناع النواب بربانجمه، يقدم و  يعرضه أمام الربملان،و  يعده له على األقل من الناحية النظرية برانمج

حتديد اآلليات الكفيلة بتجسيد برانمج و  أصبح يتمحور حول تنسيق لتعديلاستقالة حكومته، أما دور الوزير األول بعد ا
 ه على الربملان للموافقة عليه،يقوم بعرضو  ، من خالل خمطط العمل الذي يضبطه،5رئيس اجلمهورية على أرض الواقع

، فلماذا 6أساسا يف تنفيذ برانمج واحد هو برانمج رئيس اجلمهورية مرتكزا هو ما يؤكد على أن دور الوزير األول أضحىو 
إذن يتم اعتاض اجمللس الشعيب الوطين على خمطط عمل احلكومة املقدم من طرف الوزير األول ما دام هذا األخري ما 

استقالته يف حال  قدميالذي جيد نفسه مضطرا لتو  جمرد منفذ لربانمج رئيس اجلمهورية من خالل خمطط العملهو إال 
                                                           

فرع حتوالت ، دراسة مقارنة مذكرة لنيل شهادة املاجستري. عن واقع االزدواجية التشريعية والعمل التشريعي يف النظام الدستوري اجلزائري، محيد مزايين 1
 .60ص ، 2011جوان  19نوقشت يف ، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، كلية احلقوق والعلوم السياسية،  الدولة

 .115ص  2007اجلزائر ، التوزيعو  النشرو  دار اهلدى للطباعة، الفصل بني السلطات يف التجربة الدستورية اجلزائرية، ميلود ذبيح 2
 .117ص ، املرجع السابق، عقيلة خرابشي 3
 .140، ص املرجع السابق، إميان الغريب 4
 .24ص ، املرجع السابق، 2008قراءة يف التعديل الدستوري لسنة ، عمار عباس 5
 .29، ص 2008، 21د دع، جماالت العالقة الوظيفية بني الربملان واحلكومة يف اجلزائر على ضوء التعديل الدستوري اجلديد، وسيلة الوزاين 6
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أنه مت إغفال طرف أساسي يف هذه املعادلة أال وهو رئيس اجلمهورية صاحب الربانمج و  عدم املوافقة عليه ؟ أال يبدو
شأنه أن يوحي ابملسؤولية السياسية الرئيس اجلمهورية أمام هو ما من و  لو بصورة غري مباشرةو  السياسي اخلاضع للرقابة

إال إذا كانت الرقابة تنصب ، السريو  لكن هذا يتناىف مع انتخابه عن طريق االقتاع العام املباشر طين،اجمللس الشعيب الو 
على اعتبار أن هذا  حكومته غري مربرةو  ، لكن حىت يف هذه احلالة مسؤولية الوزير األول1على خمطط عمل الوزير األول

 .ريةاملخطط مت ضبطه يف جملس الوزراء برائسة رئيس اجلمهو 

يكون املؤسس الدستوري قد وقع يف تناقض يتحمل تبعته الوزير األول الذي جيد نفسه مضطرا لتقدمي استقالة  وهبذا
 حكومته.

ابقة على عمل احلكومة على الرغم الغاية من وراء اإلبقاء على سلطة اجمللس الشعيب الوطين يف الرقابة الس ولعل
من الوقوع يف مثل هذا التناقض هو عدم املساس ابختصاصات الربملان حىت ال يفسر ذلك على أنه مساس بتوازن 

إمنا و  ، لكن الشيء املالحظ أن هذا التناقض ليس هو الوحيد الذي سجل على مستوى التعديل الدستوري،2السلطات
يف حال ما متت استقالة احلكومة على و  هو أنه حىتو  ناقض آخر مرتبط بنفس املسألةاملؤسس الدستوري قد وقع يف ت

تعود بنفس خمطط عملها و  إثر رفض خمطط عملها فإنه إبمكان رئيس اجلمهورية أن يقوم بتعيني نفس احلكومة املقالة
غما على قبوله ألنه يف حالة عليه يكون اجمللس الشعيب الوطين مر و  ألنه ال يوجد نص دستوري مينعه من ذلك، ول،األ

 .3هو الشيء الذي حيسب له النواب ألف حسابو  رفضه للمرة الثانية يعرض نفسه للحل الوجويب،

 اثنيا: حل اجمللس الشعيب الوطين وجواب

 التشريعية،يعترب حق حل الربملان يف النظام الربملاين من أخطر الوسائل الرقابية بيد السلطة التنفيذية جتاه السلطة 
يقصد حبل و  ،4تقرير مسؤوليتها السياسيةو  يوازن حق الربملان يف سحب الثقة من احلكومةو  هو السالح الذي يقابلو 

                                                           
 .26ص ، املرجع السابقعمار عباس،  1
 .26ص ، املرجع السابقعمار عباس،  2
 .90ص ، املرجع السابق، سليمة عبة 3
 .801، ص 2005أبو العزم للطباعة ، النظم السياسية والقانون الدستوريحممد رفعت عبد الوهاب،  4
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بتعبري آخر إهناء مدة نيابة اجمللس النيايب قبل هناية املدة و  .1الربملان إهناء مدة املهمة التشريعية قبل املوعد احملدد هلا
 .3. أي قبل هناية الفصل التشريعي2تهالقانونية املقررة لنياب

 املعدل، جند أن املؤسس الدستوري قد اعتمد طريقتني حلل اجمللس 1996وابلرجوع إىل الدستور اجلزائري لسنة 
، هذه األخرية جتعل احلل تقنية دستورية لتدعيم تدخل رئيس 129الشعيب الوطين، إحدامها مقررة يف أحكام املادة 

على أنه "إذا مل حتصل من جديد موافقة  اليت تنص 82، أما الثانية فوردت يف املادة 4السياسية اجلمهورية يف احلياة
تستمر احلكومة القائمة يف تسيري الشؤون العادية إىل غاية انتخاب اجمللس و  اجمللس الشعيب الوطين على ينحل وجواب،

، 5يشري إىل احلل الوجويب أو التلقائي النص( أشهر" إن فحوى هذا 03ذلك يف أجل أقضاء ثالثة )و  الشعيب الوطين
، 6الربملان مبناسبة عرض الوزير األول ملخطط عمله على اجمللس الشعيب الوطينو  املرتبط ابلعالقة الوظيفية بني احلكومة

 .ون.بقوة القانو  إذ أن إقدام هذا األخري على رفض خمطط عمل احلكومة للمرة الثانية على التوايل جيعله ينحل تلقائيا

و لعل الغاية من وراء التنصيص على احنالل اجمللس الشعيب الوطين وجواب يف حالة عدم موافقته على خمطط عمل 
تفادي حدوث أزمات وزارية الحتمال رفض اجمللس الشعيب  الوزير األول للمرة الثانية حسب ما رآه بعض الفقهاء هي

ضمان عدم تعسف اجمللس و  ابلتايل ضمان االستقرار احلكوميو  الوزير األولالوطين املتكرر املوافقة على خمطط عمل 
. فيما اعترب جانب آخر من الفقه أن الغاية احلقيقية من 7الشعيب الوطين يف إسقاط احلكومة غري املرغوب فيها من نوابه

تباره هو من يضع السياسة وراء إقرار احلل الوجويب للمجلس الشعيب الوطين هي محاية سياسة رئيس اجلمهورية، ابع

                                                           
 92، ص املرجع السابق، عادل قرانة 1
، شركة املؤسسة احلديثة للكتابالطبعة األوىل ، دراسة حتليلية مقارنة، حل الربملان وأاثره القانونية على مبدأ استمرارية أعمال الدولة، عبد الكرمي سعيد داان 2

 .51ص ، 2010
 .382ص  2011عمان، األردن ، . دار الثقافة لنشر والتوزيع7الطبعة ، الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري، نعمان أمحد اخلطيب 3
 .118ص ، املرجع السابق، عقيلة خرابشي 4
 1976اختفت يف ظل دستور و  منه 56ذلك مبوجب املادة و  1963لوطين يف أول دستور هلا سنة عرفت اجلزائر تقنية احلل التلقائي للمجلس الشعيب ا 5

 .منه 78مبوجب املادة  1989تتعود للظهور يف دستور 
 .118ص ، نفس املرجع، عقيلة خرابشي 6
كلية احلقوق جامعة ،  لنيل شهادة املاجستري يف القانون العام، مذكرة االختصاصات التشريعية لرئيس اجلمهورية يف النظام الدستوري اجلزائري، أمحد بركات 7

 .102، ص 101، ص 2008-2007تلمسان ، أبو بكر بلقايد
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ذاك، يبقى احلل الوجويب احلل األنسب لتفادي و  بني هذا الرأيو  ،1التنفيذية يف جملس الوزراء، اليت تتوىل احلكومة تنفيذها
 .2اجمللس الشعيب الوطينو  االنسداد املؤسسايت الذي قد حيدث من جراء عدم التوافق بني احلكومة

يقبل خمطط عملها برانجمها( دون أية معوقات و  ان يتجنب مواجهة احلكومة،ابلنظر للواقع، فإن الربملو  لكن
 ، فلم حيدث حلد اليوم حل اجمللس الشعيب الوطين بسبب رفضه برانمج احلكومة سابقا أو خمطط عملها حاليا. 3تذكر

ين بقاء احلكومة جندها قد رتبت عن احلل الوجويب للمجلس الشعيب الوط، السالفة الذكر 82وابلرجوع إىل املادة 
 ذلك إىل غاية انتخاب جملس شعيب وطين يف أجل أقصاه ثالثة أشهر،و  استمرارها يف تسيري الشؤون العاديةو  القائمة

حتمل نتيجة حل اجمللس الشعيب الوطين املوافقة على خمطط عمل احلكومة للمرة الثانية ال يقع فقط على عاتق اجمللس و 
استمراريتها إال أنه يبقى شبه و  إن كان يستحيل حله لضمان استقرار الدولةو  س األمة،الشعيب الوطين، بل حىت على جمل

 جممد إىل غاية انتخاب جملس شعيب وطين جديد.

دفعه إىل حتمل و  هلذا ميكن اعتبار احلل الوجويب للمجلس الشعيب الوطين وسيلة ضغط على الربملان ككل من جهة
الشخصية، و  أخرى، خاصة عند تباين مواقف النواب نتيجة اختالف املصاحل احلزبيةاملسؤولية امللقاة على عاتقه من جهة 

 .4وقوفه يف وجه املصاحل العليا للدولةو  مما يتسبب يف أزمة متثيل تؤدي لتاجع دور الربملان

 

 

 

 

                                                           
 237.، ص2005النشر، اجلزائر و  ، دار هومة للطباعة، آليات تنظيم السلطة يف النظام السياسي اجلزائريعبد هللا بوقفة 1
 .119، ص املرجع السابق، عقيلة خرابشي 2
 .119، ص املرجع السابق، عقيلة خرابشي 3
 .303ص ، املرجع السابق، مركز جملس األمة يف النظام الدستوري اجلزائري، عقيلة خرابشي 4
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 : طبيعة املسؤولية الالحقة للوزير األول أمام الربملانلثاملطلب الثا

مناسبة سنوية لتقييم مدى التزام احلكومة بتنفيذ برانجمها  سيعلى أتس 2008سنة املعدل  1996نص دستور 
مسؤولية الوزارة أمام الربملان، وهذا من خالل اختتام مناقشة عمل احلكومة بالئحة من طرف اجمللس  اميوهو ما يعين ق

نيا( وهو ما يؤدي إىل سحب الثقة الشعيب الوطين )اث لسالشعيب الوطين )اوال( أو إبصدار ملتمس رقابة من طرف اجمل
 :2، ومنه فإننا سنتناول هذه النقاط تباعا1من احلكومة هنائيا

 : اختتام مناقشة البيان السياسي للحكومة بالئحة من طرف اجمللس الشعيب الوطين:أوال

أنه: )ميكن أن ختتتم هذه املناقشة  على 12/16 من القانون العضوي رقم 51تنص الفقرة الثالثة من املادة 
، حيث : )يتم تقدمي 2016من التعديل الدستوري لعام  93بالئحة( وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من املادة 

( ساعة تعقب اختتام 72اقتاحات اللوائح اليت تتعلق ببيان السياسة العامة خالل مدة ال تتعدي الشني وسبعني )
 .3العامة( سةمناقشة بيان السيا

عن فحوى هذه الالئحة فهي إما أن أتيت مؤيدة للحكومة وابلتايل معربة عن رضا اجمللس الشعيب الوطين عن  أما
عمل احلكومة، وهو ما يعترب دعما للحكومة وحتديدا للثقة فيها، وإما أن أتيت الالئحة يتحفظ عن سياسة احلكومة وهو 

االتفاق، وهو ما يعترب حتذيرا للحكومة حيث إن مل أتخذ هذه  حملالربانمج  ما ينبهها إىل مواطن التقصري وعدم احتام
 التحفظات يف احلسبان فإن مشاريع قوانينها ستواجه إما ابلرفض أو ابلتعديالت اجلربية.

 كما أن هذا الوضع حيرج احلكومة أمام الرأي العام غري أنه يبقى أقل خطورة من اإلجراء الثاين وهو ملتمس الرقابة
 بسحب الثقة من احلكومة كليا وهو ما ستاه اآلن؛ فكيف يكون ذلك؟ هيالذي سينت

 

                                                           
  .2016من التعديل الدستوري لعام  155 154 153انظر. املواد  1
، جملة الدراسات القانونية، خمرب السيادة 2016التعديل الدستوري لعام مكانة الوزير األول يف اجلزائر من خالل مسؤوليته على ضوء طييب عيسى،  2

 .219، ص 2019والعوملة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة املدية، 
 .16/12من القانون العضوي  52انظر املادة  3
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 اثنيا: اختتام مناقشة البيان السياسي للحكومة مبلتمس رقابة

إجراء ملتمس الرقابة أهم وأخطر اآلاثر اليت من املمكن أن تتتب عن مناقشة البيان السياسي السنوي  يعترب
، 153 ،4/98 للحكومة، حيث حبصوله تقدم احلكومة استقالتها مباشرة لرئيس اجلمهورية، وهو ما نصت عليه املواد

تمس الرقابة ينفرد به اجمللس الشعيب الوطين غري أن هذا اإلجراء )مل، 2016من التعديل الدستوري لعام  154 155
 ، كما أنه مقيد بشروط وهي:1دول جملس األمة وهذا ينص الدستور

العامة املقدم من  ةال يلجأ إىل تقليم ملتمس الرقابة إال مرة واحدة كل سنة وهذا مبناسبة مناقشة بيان السياس -1
 قبل احلكومة أمام اجمللس الشعيب الوطين.

 على األقل. النواب 1/7 دميه أن يوقعهجيب التق -2

 النواب. 2/3 ال يصبح ملتمس الرقابة انفذا إال إذا وافق عليه ثلثي -3

 ال يتم التصويت على ملتمس الرقابة إال بعد ثالثة أايم من اتريخ إيداع ملتمس الرقابة. -4

خلطورة هذا النوع من الرقابية أحاطه املؤسس اجلزائري هبذه الشروط الصعبة مما جعله )ملتمس الرقابة( غري  ونظرا
قابل للتطبيق يف أرض الواقع، كما أن مدة الثالثة أايم اليت تفصل بني تقدمي ملتمس الرقابة والتصويت عليه تعد هي 

واب ابلعدول عن ملتمس الرقابة، إال أن هذه املدة تبقى أقصر الن مناألخرى مدة جد كافية إلقناع من ميكن إقناعهم 
يف النظام اجلزائري ميكن أن  الرقابة واليت كانت حمددة مخسة أايم، إن استعمال ملتمس 1963من مثيلتها يف دستور 

غري ، لحكومة، وإن كان كالمها يقوم بعد اختتام مناقشة البيان السياسي السنوي ل2يكون مباشرة ودون املرور بالئحة
أن فاعلية ملتمس الرقابة تبقى حمدودة وهذا ابلنظر ابألغلبية الربملانية اليت تتمتع هبا احلكومة واليت تقف حاجزا حيول 

على الرغم من وحدة السلطة  1963اللجوء إىل ملتمس الرقابة هذا. كما أن األمر ال خيتلف كثريا يف دستور  وند
، أن ملتمس الرقابة يف دستور 2016وضع أنذاك وما هو عليه يف التعديل الدستوري العام التنفيذية، إال أن الفرق بني ال

                                                           
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  1/153انظر. املادة  1
 .220، ص مرجع سابق، طييب عيسى 2
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. غري أن حتريك ملتمس الرقابة كان أصعب مما هو 1للحكومة جملسديقتح ضد رئيس اجلمهورية ابعتباره ا كان  1963
، وهو النواب 1/3 الرقابة توقيع، حيث كان يستلزم التوقيع الئحة ملتمس 2016موجود يف التعديل الدستور مي لعام 

ما ينجر عنه استقالة رئيس اجلمهورية واحلل التلقائي للمجلس الوطين يف حالة تصويته على ملتمس الرقابة ابألغلبية 
املطلقة للتواب. غري أن حتقيق هذا النصاب وحتريك هذه الرقابة ضد رئيس اجلمهورية املنتمي لنفس احلزب وهو أمينه 

اللذان أتيا بثنائية السلطة التنفيذية،  1996و 1989، غري أن األمر خيتلف ابلنسبة لدستوري 2تحيالالعام يبقى مس
وابلتايل املسؤولية السياسية تتعلق ابحلكومة وليس برئيس اجلمهورية ألنه غري مسؤول سياسيا أمام الربملان، ومنه فملتمس 

تقسم إىل مسؤولية فردية وأخرى تتضامنية، وقد  هناالوزارية فإ أما من حيث نطاق املسؤولية، الرقابة يقتح ضد احلكومة
اعتمد املؤسس الدستوري اجلزائري النوع الثاين، فالوزراء ليسوا مسؤولني فرداي بل هم متضامنني. ومبا أن مسؤولية الوزارة 

، فإن 3طبيعته تتغريظام جوهره و تعد الركن األساسي يف بناء النظام الربملاين التقليدي واملتطور ومن غريها يفقد هذا الن
يعد مظهرا ولو شكليا من  2016ما أخذ به املؤسس الدستوري اجلزائري يف هذا اجملال يف ظل التعديل الدستوري لعام 

 مظاهر النظام الربملاين إال أنه يفتقر للفاعلية واملتمثلة يف تسهيل إجراءات حتريك ملتمس الرقابة.

يثبطان عمل ملتمس الرقابة ومها: التسمية املطلوبة للموافقة على ملتمس الرقابة إضافة إىل معوقني أخرين  هذا
وكذا اقتصارها على مرة واحدة سنواي فمن جهة تبقى النسبة املطلوبة يف التصويت على ملتمس الرقابة للموافقة جد 

ة إذا ساند ات نسبة من النواب من هذا النوع من الرقاب كومةمرتفعة بل ومبالغ فيها حيث أنه ابإلمكان أن تفلت احل
التواب انقص انئب وأحد غري قادرة على إسقاط احلكومة مما  2/3+ انئب واحد بينما تبقى نسبة  1/3 تقدر ب

  ."يثبت مقولة "أن األقلية حتكم واألغلبية تعارض

للنتيجة اخلطرية على األقل نظراي، واليت من املمكن أن تؤدي هلا مناقشة خمطط عمل احلكومة وهي استقالة  وابلنظر
هذه األخرية فإنه ميكن اعتبار هذه املناقشة كوسيلة من وسائل الرقابة السابقة أو األولية من قبل السلطة التشريعية على 

.4أو ذهاهبا رهني مبوافقة اجمللس الشعيب الوطين على خمطط عملها حلكومةل السلطة التنفيذية وذلك ألن بقاء اأعما

                                                           
 .1963من دستور  55املادة  1
 .185ص ، 2003، ، دار هومة، اجلزائرآليات تنظيم السلطة يف النظام السياسي اجلزائريعبد هللا يوقفة،  2
 .34ص ، 1990، رسالة دكتوراه، مصر ،اإلسالميالفكر و  االختصاص التشريعي لرئيس الدولة يف النظم الوضعيةأمحد سالمة بدر،  3
 .222، ص مرجع سابق، عيسىطييب  4
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 متهيد:

األغلبية الربملانية على برانجمها حىت تشرع إذا كانت احلكومة يف النظم الربملانية كقاعدة عامة تستند على موافقة 
يف تطبيقه، فإهنا ملزمة يف نفس الوقت، بتقدمي حصيلة على تنفيذه لنفس األغلبية حىت تواصل دعمها إن هي جنحت 

 يف مهمتها أو إسقاطها إن فشلت يف ذلك.

لم السلطة أو تستمر يف ال ميكن للحكومة أن تست»فاملسؤولية السياسية للحكومة تقوم على مبدأ مفاده أنه 
 «مىت فقدت هذه الثقة فإهنا تضطر لالستقالة و  ممارستها إال إذا حظيت بثقة النواب

ابلتايل جناح احلكومة يف افتكاك موافقة الغرفة األوىل و  وابلرجوع إىل اجلزائر جندها هي األخرى أخذت هبذا املبدأ،
لسنا نقصد بذلك آليات الرقابة الربملانية اليت و  سلطة دون رقابة،على برانجمها أو خمطط عملها ال يعين دميومتها يف ال

مستمرة دون أن تبحث من ورائها على تقرير املسؤولية السياسية و  متارسها بصفة دائمةو  تشتك فيها كال غرفيت الربملان
غريها، أما و  التحقيق مجع احلقائق يف صورة السؤال، االستجواب،و  إمنا يبقى الغرض منها جمرد االستعالمو  للحكومة،

اآلليات الرقابية اليت حنن بصدد احلديث عنها يف هذا املقام، هي تلك اليت تؤدي إىل إقرار املسؤولية السياسية للحكومة، 
 .إذا ما فقدت هذه األخرية ثقة نواب الغرفة األوىل الذي ينفردون لوحدهم مبمارسة هذا النوع من الرقابة
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 (آلية ملتمس الرقابة) األول: إاثرة املسؤولية السياسية للحكومة مببادرة من الربملانملبحث ا

يتم من خالل استخدامه تقرير و  يعترب ملتمس الرقابة أو ما يعرف بالئحة اللؤم سالح هجومي يوضع بيد النواب
على أعمال احلكومة، إذ مبقتضاه يتم  ، وهو وسيلة جد فعالة يف الرقابة الربملانية1مسؤولية احلكومة مببادرة من النواب

الوسيلة اليت ميكن للنواب من خالهلا » قد عرف الفقيه "هوريو" ملتمس الرقابة أبنه ، و وضع حد للحكومة بصفة مجاعي
 ، كما عرف2«يف حالة املصادقة، على احلكومة أن تستقيلو  حتريك تصويت اجمللس على سحب الثقة من احلكومة

 .3«إجبارها على االستقالة و  اليت متكن الربملان من إظهار استيائه من احلكومة الوسيلة» كذلك أبنه 

 إجراءات معقدة و  تفعيل آلية ملتمس الرقابة بشروط: املطلب األول

ملا كان ملتمس الرقابة أو الئحة اللؤم من أشد وسائل الرقابة خطورة ابلنسبة للحكومة على اعتبار أنه ينصب 
، أحاطه املؤسس أو 4يف حال جناحه تستقيل احلكومة وجوابو  يرمي إىل إرغامها على االستقالة، إذو  مسؤوليتهاعلى 

صرامتها و  إن كانت متباينة إال أهنا تشتك يف شدهتاو  اإلجراءات اليتو  املشرع الدستوري يف اجلزائر، مبجموعة من الشروط
 .اما جيعل من أمر تطبيقه يف كال النظامني صعبا جد

 إجراءات ملتمس الرقابة طبقا للدستور اجلزائريو  الفرع األول: شروط

ميكن و  يعد ملتمس الرقابة الية دستورية تسمح بتحريك مسؤولية احلكومة، عن تنفيذ خمطط عملها أمام الربملان
 والفعال يف نفس الوقت،من مث تبين هذا السالح اخلطري و  أن تؤدي إىل إسقاطها مىت توفرت الشروط املطلوبة فيها،

وضعه يف متناول النواب " يؤكد االجتاه حنو منح اجمللس سلطة رقابية على احلكومة تؤهله إىل إسقاطها إن حادت عن و 

                                                           
1 Philippe Ardant: institution politiques et droit constitutionnel: France paris:librairie générale de 
droit et jurisprudence 12em édition 2000 p584. 

، ص 2008ي، العدد الرابع، ، جملة االجتهاد القضائ1996املسؤولية السياسية واجلنائية للسلطة التنفيذية يف ظل التعديل الدستوري رايض دنش،  2
389. 

 .142، ص املرجع السابقايسني ربوح،  3
 .286، ص 285، ديوان املطبوعات اجلامعية، ص املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقالل إىل اليومصاحل بلحاج،  4
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 ، غري أن ربط املؤسس الدستوري )ملتمس الرقابة( بشروط1التوجهات احملددة يف املخطط املوافق من طرف اجمللس
 تاه سيجعل من حتقق هذا اإلجراء أمر مستعصيا. إجراءات معقدة ابلشكل الذي سو 

 املعدل فيما نظم شروطه 1996من دستور  4/84 لقد أشار املؤسس الدستوري إلجراء ملتمس الرقابة يف املادة
( من القانون 61و 60، 59، 58، 57كذا يف املواد )و  ( من نفس الدستور،137و 136، 135إجراءاته يف املواد )و 

  02/99 العضوي

 ارتباط ملتمس الرقابة ابلبيان السنوي للسياسة العامة للحكومة.: والأ

ما هو و  أي إحاطة الربملان مبا مت تطبيقه أثناء السنة الفارطة من الربانمج، يعترب بيان السياسة العامة وسيلة إبالغ
عرف و  ،2ية اليت تنوي القيام هبااآلفاق املستقبلو  يف طور االجناز، كما تربز احلكومة من خالله الصعوابت اليت اعتضتها

احلقائق اليت حيويها و  على أنه الزاد الذي يتزود به نواب اجمللس الشعيب الوطين، من خالل املعلومات بيان السياسة العامة
الربملانية مقياس اإلعمال الرقابة و  آليةو  مينح هلم وسيلةو  هو األمر الذي يشكلو  اإلدارة العامة،و  عن واقع أداء احلكومة

 .3الرضا عن أدائهاو  تسهيل عملية املقاربة واملطابقة لتحريك املسؤولية احلكومية أو االقتناعو  على أداء احلكومة

من الدستور على أن تقدم احلكومة سنواي إىل اجمللس الشعيب الوطين بياان عن السياسة العامة  84نصت املادة 
هذه املناقشة بالئحة، كما ميكن أن يتتب على هذه  كومة. ميكن أن ختتتمتعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل احل

 ( أدانه.137و 136، 135املناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به اجمللس الشعيب الوطين طبقا ألحام املواد )

ميكن للمجلس الشعيب الوطين لدى مناقشة بيان السياسة العامة، أن يصوت على »  135كما نصت املادة 
 «.لتمس رقابة ينصب على مسؤولية احلكومة م

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية، 1997/2007ي اجلزائري تطور العالقة بني احلكومة والربملان يف النظام السياسطارق عاشور،  1

 .45، ص 2009، 2008ختصص التنظيمات السياسية واإلدارية، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق، جامعة العقيد احلاج خلضر ابتنة، 
 .91، ص املرجع السابقسليمة عبة،  2
، أطروحة النيل دكتوراه دولة يف القانون العام، الشعبية على أعمال اإلدارة العامة يف النظام اجلزائري يف ظل التعددية السياسيةعملية الرقابة أمحد قارش،  3

 .247كلية احلقوق، بن عكنون، جامعة اجلزائر، ص 
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من خالل استقراء هذين النصني يتضح لنا أن املؤسس الدستوري قد قيد إمكانية إيداع ملتمس الرقابة من قبل 
نواب اجمللس الشعيب الوطين، مبناقشة بيان السياسة العامة، هذا األخري الذي تقدمه احلكومة سنواي ابتدءا من اتريخ 

ال يكون إبمكان نواب اجمللس الشعيب الوطين ممارسة هذه اآللية الرقابية إال مرة  بذلكو  ى خمطط عملها،املصادقة عل
 .رواحدة يف السنة على األكث

الرقابة أشارت إىل إجراء أخر ميكن  جندها قبل أن تشري إىل إمكانية إيداع النواب مللتمس 84وبرجوعنا إىل املادة 
املتمثل يف الالئحة، هذه األخرية اليت مل يتم التعرض ال ملضموهنا وال لألثر و  اسة العامةأن ينجم عن مناقشة بيان السي

إذا أوال وقبل كل شيء ال بد ، بتنظيم اإلجراءات املتعلقة هبا 02/99 اكتفى القانون العضويو  ،1القانوين املتتب عنها
أن يوقع اقتاح ، و الية الختتام املناقشة اخلاصة ابلبيان( ساعة املو 72السبعني )و  خالل االثنني أن تقدم اقتاحات اللوائح

حيظى ابلقبول، وأن يودعه مندوب أصحاب االقتاح لدى مكتب اجمللس  ( انئبا على األقل حىت20الالئحة عشرون )
 .2ليس إبمكان النائب الواحد أن يوقع أكثر من اقتاح الئحة، و الشعيب الوطين

اللوائح فإهنا تعرض للتصويت حسب اتريخ إيداعها أو مبصادقة اجمللس الشعيب الوطين ويف حالة تعدد اقتاحات 
على أحداها أبغلبية أعضائه تلغى مجيع اللوائح األخرى، أما خبصوص األطراف الذين حيق هلم التدخل أثناء املناقشات 

 اليت تسبق التصويت فهم كاآليت:

 .احلكومة بناءا على طلبها -

 .قتاح الالئحةمندوب أصحاب ا -

 .انئب يرغب يف التدخل ضد اقتاح الالئحة -

 .3انئب يرغب يف التدخل لتأييد اقتاح الالئحة -

                                                           
وال حىت يف النظام  02/99ستور وال يف القانون العضوي مل يتم النص على حمتوى الالئحة اليت ميكن أن تتتب عن مناقشة بيان السياسة العامة ال يف الد 1

 الداخلي للمجلس الشعيب الوطين.
مارس حيدد تنظيم اجمللس الشعيب وجملس االمة وعملهما وكذا العالقة بينهما  8، املؤرخ يف 02/99من القانون العضوي رقم  53، 52، 51أنظر املواد  2

 .1999مارس  9ة يف ، مؤرخ15وبني احلكومة، جريدة رمسية، عدد 
 .، نفس املرجع02/99من القانون العضوي رقم  55و 54أنظر املادتني  3
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اقتناع و  عن رضا ابلتايل معربةو  أما عن فحوى هذه الالئحة فقد أمجع الفقه على أهنا إما أتيت مؤيدة للحكومة
إما أن أتيت الالئحة بتحفظ ، و جتديدا للثقة فيهاو  ا للحكومةهو ما يعترب دعم، و اجمللس الشعيب الوطين عن عمل احلكومة

يف ذات الوقت يعترب حتذيرا ، و عدم احتام الربانمج حمل االتفاقو  هو ما ينبهها إىل مواطن التقصريو  عن سياسة احلكومة
 .1تحويالت اجلربيةيف حال مل أتخذ هبذه التحفظات يف احلسبان ستواجه مشاريع قوانينها إما ابلرفض أو الو  هلا ألنه

مع ذلك تبقى الالئحة جمرد إجراء يتم مبوجب إفصاح النواب عن موقفهم من احلكومة سواء ابملساندة أو املعارضة 
، األمر الذي دفع بعض الفقهاء إىل وصفها ابلالئحة املعدومة األثر أو الالئحة اليت تولد 2دون ترتيب أي جزاء عليها

 ألنه مىت جنح النواب يف إخضاعه جلميع الشروط 3أو ملتمس الرقابة " ابلالئحة الفاعلة" ميتة " فيما وصفت الئحة اللوم
 .4اليت تلتزم دستوراي ابالستقالة، تكون نتيجته هي هناية احلكومة، النصوص القانونيةو  اليت نص عليها الدستور

 اثنيا: النصاب القانوين املتطلب للتوقيع على ملتمس الرقابة

 02/99 من القانون العضوي رقم 57وكذا املادة ، 2008من التعديل الدستوري لسنة  2/135 للمادةطبقا 
هو ما يفيد أبن هذا اإلجراء الدستوري و  ( عدد النواب على األقل7/1فإنه ال يقبل ملتمس الرقابة إال إذا وقعه سبع )

مبالغ فيها األمر و  طلوبة لقبول ملتمس الرقابة جد مرتفعةغري أن النسبة امل، ال ميكن ممارسته بطريقة فردية من قبل النواب
هذا خبالف املؤسس الدستوري الفرنسي الذي يعطي للجمعية الوطنية احلق يف إاثرة ، و الذي جيعلها صعبة التحقق

 .5على األقل النواب 10/1مسؤولية احلكومة عن طريق اقتاح ملتمس رقابة يكفي لقبوله توقيع عشر 

 حيضر على النائب الواحد توقيع أكثر من ملتمس رقابة واحد. 58يف املادة  2/99 ن العضوي رقمكما إن القانو 

 

                                                           
، اجمللة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية 2008طبيعة املسؤولية السياسة للوزير األول يف اجلزائر على ضوء التعديل الدستوري لسنة عيسي طييب،  1

 .19، ص 2010، 4والسياسة، العدد 
 .269، ص 2006، دار اخللدونية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ، الرقابة الربملانية على عمل احلكومة يف النظام الدستوري اجلزائريعمار عباس 2
 .147، ص 144، ص مرجع سابقعبد هللا بوقفة،  3
 .270، ص 269، ص املرجع السابقعمار عباس،  4
 .22، ص 21، ص املرجع السابقعيسى طييب،  5
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 اثلثا: إيداع ملتمس الرقابة

 يتم إيداع نص ملتمس الرقابة من قبل مندوب أصحابه لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين على إن يعلق ابجمللس
، ولقد أرجع البعض اهلدف من هذا 1اجلريدة الرمسية املناقشات اجمللس الشعيب الوطينينشر يف ، و يوزع على كافة النوابو 

النشر لتمكني الرأي العام من اإلطالع على مضمون االنتقادات املوجهة من قبل النواب للحكومة واليت ال خترج عن 
 .2ة إبعادها من سدة احلكمإدانتها ابلتقصري يف إدارة الشؤون العمومية األمر الذي دفع ابلنواب إىل حماول

 رابعا: مناقشة ملتمس الرقابة

ال يتدخل أثناء املناقشات اليت تسبق التصويت على ملتمس  02/99 من القانون العضوي رقم 60طبقا للمادة 
ب انئو  مندوب أصحاب ملتمس الرقابةو  على طلبها الرقابة املتعلق ببيان احلكومة عن السياسة العامة إال احلكومة بناءا

 انئب يرغب يف التدخل لتأييد ملتمس الرقابة.و  يرغب يف التدخل ضد ملتمس الرقابة

ملا كانت احلكومة هي املعنية ابلتنحي عن السلطة مكنها املشرع من تناول الكلمة لوقت : احلكومة مببادرة منها
سبيل ذلك تقدم احلكومة كل ما يف ، و كاف حىت يتسىن هلا الدفاع عن السياسة التنفيذية املنتهجة خالل حول كامل

حىت تضفي على التصويت الذي ، على اجمللس الشعيب الوطين حتاول من خالهلا التأثري نيبراهو  يف وسعها من حجج
 .3يعقب املناقشة صبغة الرفض

يتناول هذا املندوب الكلمة التبيان األدلة اليت تكشف عن األخطاء املرتكبة من : مندوب أصحاب ملتمس الرقابة
قبل احلكومة مستندا يف ذلك على ما ورد يف البيان العام من أجل إقناع نواب اجمللس ابلتصويت لصاحل الئحة ملتمس 

 من مث إسقاط احلكومة، و الرقابة

يدعم بذلك اقتاح و  يتدخل هذا النائب لينتقد سياسة احلكومة: انئب يرغب يف التدخل لتأييد ملتمس الرقابة
 .الئحة ملتمس الرقابة
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معارضة و  يتدخل هذا النائب ليتوىل مهمة الدفاع عن سياسة احلكومة: ئب يرغب يف التدخل ضد ملتمس الرقابةان
 .التصويت على الئحة ملتمس الرقابة

 معلالو  ذلك مىت كان تدخله مدروساو  مثيله املعارض ميكن ألحدمها إن يؤثر على أغلبية النوابو  النائب املؤيد إن
 .1الصحةمؤسسا على قرينة من و 

 ( أايم عن إيداعه03خامسا: التصويت على ملتمس الرقابة بعد مرور ثالثة )

ال يتم  فإنه 02/99القانون العضوي رقم  من 2/61 كذا املادةو  ،1996من دستور  2/136 طبقا للمادة
سمح للنواب إن كانت ستو  ( أايم من اتريخ إيداعه إن هذه املدة03التصويت على ملتمس الرقابة إال بعد ثالثة )

، إال أهنا ستخدم 2املبادرين مبلتمس الرقابة ابلبحث عن دعم زمالئهم قصد مساندهتم أثناء التصويت إلسقاط احلكومة
، مبعىن 3العمل داخل اجمللس هبدف إفشال امللتمس أثناء التصويتو  ستفسح أمامها اجملال للتحرك حيث احلكومة أكثر

 ، عن طريق إقناع املتددين4ء االتصاالت الالزمة قصد ضمان إخفاق االقتاحمؤيديها من إجراو  أهنا ستسمح للحكومة
هبذا تتحول املدة الالزمة للتصويت على ملتمس الرقابة لبؤرة و  ،5األحزاب القابلة للتعامل معها على الوقوف إىل جانبهاو 

الدستوري الفرنسي خيفض املدة إىل رمبا هو الدافع الذي جعل املؤسس ، و فرصة ساحنة لتدعيم موقف احلكومةو  ضغط
 .6ساعة 48
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 سادسا: نصاب املوافقة على ملتمس الرقابة

 كذا املادةو  1996من دستور  1/136 الرقابة يف املادة لتمسلقد مت حتديد األغلبية املطلوبة للموافقة على م
نواب  3/2قق أغلبية ثلثي إذ تستوجب املوافقة على ملتمس الرقابة حت، 02/99 من القانون العضوي رقم 1/61

 اجمللس الشعيب الوطين.

ابلتايل يقدم الوزير األول استقالة حكومته ، و إن بلوغ هذا النصاب سيؤدي إىل قيام املسؤولية التضامنية للحكومة
الوطين على  الشعيب على أنه "إذا صادق اجمللس 1996من دستور  137حيث نصت املادة  اجلمهورية، إىل رئيس

 ."يقدم الوزير األول استقالة حكومته إىل رئيس اجلمهورية، ملتمس الرقابة

أن املؤسس الدستوري ابشتاطه لنسبة معتربة كهذه يكون قد قلص حظوظ اجمللس الشعيب الوطين يف إقامة  غري
 ذلك أنه أقر إمكانية قيام حكومة أقلية مساندة من قبل ثلث، ابلتايل دعم استقرار احلكومةو  أدىن حد املسؤولية إىل

 .1انقص انئب واحد 3/2 معارضة من الثلثنيو  النواب زائد انئب واحد 3/1

ال يس هذا فقط بل إن التصويت على ملتمس الرقابة أبغلبية الثلثني يعين أنه أثناء عملية احتساب األصوات ل
ابلتايل فإن النواب الذين امتنعوا عن التصويت أو كانوا حمايدين أو ، و يعتد إال بتلك اليت جاءت معارضة للحكومة

 .2كأهنم صوتوا الصاحل احلكومة أي ضد ملتمس الرقابةو  ألغيت أصواهتم يعتربون

الشعيب الوطين فإذا كانت احلكومة و هبذا يكون جناح ملتمس الرقابة مرتبط بنوعية األغلبية السائدة يف اجمللس 
، مسألة تغيري احلكومة نعد أمرا صعبا، و حائزة على أغلبية واضحة فأن حظوظ جناح ملتمس الرقابة تكون ضئيلة جدا

ابلتايل فاللجوء مللتمس الرقابة يف حالة وجود أغلبية برملانية مساندة للحكومة ال يكون هبدف إسقاط احلكومة ألن و 
اإلفصاح رمسيا عن عدم رضاها صراحة و  ال بل ميكن أن تستعمل املعارضة للوقوف يف وجه احلكومةهذا يكون مستحي

 .3الفعلي عنها أو عن الربانمج الذي قطع مسار سنة من التنفيذ
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و إذا كان املؤسس الدستوري قد قيد حق اجمللس الشعيب الوطين يف إاثرة املسؤولية السياسية للحكومة ابلية ملتمس 
أوهلا ربط استخدامها ببيان السياسة العامة الذي يكون لزاما ، و اإلجراءات الصعبة التحققو  جبملة من الشروط الرقابة

فإن هتميشه لدور جملس األمة بلغ إىل حد منح السلطة التقديرية ، على احلكومة أن تقدمه للمجلس الشعيب الوطين سنواي
لس األمة من عدمه إذ أن النص الدستوري مل يلزم احلكومة للحكومة خبصوص مسألة تقدمي بيان السياسة العامة جمل

بتقدمي بيان السياسة العامة جمللس األمة، مثلما ألزم الوزير األول بتقدمي عرض عن خمطط عمله، هلذا اجمللس الذي ميكن 
 ابلتايل ليس هناك ما جيرب احلكومة على تقدمي بيان السياسة العامة.، و أن يصدر بشأنه الئحة

 ن للحكومة تقدمي بيان السياسة العامة السنوي للمجلس األمة يف احلاالت التالية:وميك

 يف حالة تقدمي البيان للمجلس الشعيب الوطين دون أن يتبعه طلب تصويت ابلتقة أو إيداع ملتمس الرقابة.

من  5/84لمادة أقدمت احلكومة على طلب الثقة طبقا لو  يف حالة تقدمي البيان السنوي للمجلس الشعيب الوطين
 انلت ثقة النواب.و  الدستور

 3/2مت إيداع ملتمس رقابة مل حيز على موافقة أغلبية ثلثي و  يف حالة تقدمي البيان السنوي للمجلس الشعيب الوطين
 النواب.

من خالل هذه احلاالت يظهر أن عرض احلكومة لبيان السياسة العامة أمام جملس األمة مرتبط مبوقف اجمللس 
بتوافر هذه احلاالت تبقي احلكومة هي صاحبة القرار خبصوص تقدمي البيان جمللس األمة من  یلكن حت، الشعيب الوطين

 عدمه.

مل يبينا اآلاثر املتتبة عن تقدمي بيان السياسة العامة  جندمها 02/99 القانون العضويو  1996ابلرجوع إىل دستور 
، هو ما يشكل إضعافا دستوراي جمللس األمة يف اجملال الرقايب، و مما يشري إىل أن دور هذا اجمللس يكاد ينعدم، جمللس األمة

 جيعل من تقدمي بيان السياسة العامة أمامه جمرد إعالم له مبا مت تنفيذه ال غري.و 
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 لثاين: نتائج ملتمس الرقابة وتطبيقاته.املطلب ا

هذا و  قد يضفي ملتمس الرقابة يف حال جناح النواب يف استعماله إىل نتائج وخيمة لعل أبرزها سقوط احلكومة،
، غري أن احتمال سقوط احلكومة بواسطة هذه اآللية 1انکسارها بشكل خطريو  أكرب مظهر لتدهور العالقة بني الطرفني

النصوص و  اإلجراءات املعقدة اليت فرضتها دساتري كال البلدينو   اجلزائر بسبب الوابل اهلائل من الشروطيبق أمرا صعبا يف
القانونية ذات الصلة مثلما رأيناه يف املطلب األول فضال عن مساندة األغلبية الربملانية للحكومة. ويف هذا املطلب سيتم 

 الفرع الثاين() األول( وإىل تطبيقاتهالفرع )التطرق إىل نتائج ملتمس الرقابة 

 الفرع األول: نتائج ملتمس الرقابة

قد جتهض احملاولة الرامية إىل إسقاط احلكومة بواسطة آلية ملتمس الرقابة منذ بدايتها أي قبل الوصول إىل مرحلة 
الرقابة، أي عدم متكني حيدث ذلك يف حال عدم استفاء شرط النصاب القانوين الالزم للتوقيع على ملتمس ، و التصويت

 قد يكتملو  ،2الئحة امللتمس من التوفر على توقيع سبع نواب اجمللس الشعيب الوطين على األقل طبقا للدستور اجلزائري
، مير ملرحلة التصويت طبعا بعد استفاء كل الشروط واإلجراءات السابق بياهناو  النصاب القانوين لقبول ملتمس الرقابة

لية التصويت إلغاء الئحة ملتمس الرقابة وذلك بسبب عدم إحرازها للنصاب القانوين املطلوب لكن قد يتأتى عن عم
، كما قد يتأتى 3نواب اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري 3/2مبعىن عدم حتقق أغلبية ثلثي ، للموافقة على ملتمس الرقابة

هو ما يتتب عنه استقالة ، و قت األغلبية املذكورةعن عملية التصويت هذه املوافقة على ملتمس الرقابة طبعا إذا ما حتق
من الدستور اجلزائري أنه " إذا صادق اجمللس الشعيب الوطين على  137حيث جاء يف املادة ، احلكومة استقالة مجاعية

 .يقدم الوزير األول استقالة حكومته إىل رئيس اجلمهورية "، ملتمس الرقابة

منه رتبت نفس األثر كذلك واليت جاءت تنص: "  50جند املادة  1958 وابلرجوع إىل الدستور الفرنسي لسنة
، إذا صادقت اجلمعية الوطنية على ملتمس للرقابة أو رفضت املوافقة على برانمج احلكومة أو على بيان سياستها العامة

مة بعد التصويت على وجب على الوزير األول تقدمي استقالة احلكومة إىل رئيس اجلمهورية، لكن مسألة استقالة احلكو 

                                                           
 .278، ص املرجع السابقعمار عباس  1
 .2008اجلزائري املعدل يف  1996من دستور  2/135أنظر املادة  2
 .2008اجلزائري املعدل يف  1996من دستور  136أنظر املادة  3
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متثل أساسا يف مدي إلزامية رئيس اجلمهورية بقبول استقالة ، ملتمس الرقابة أاثرت إشكاال قانونيا وسط الفقه الفرنسي
احلكومة إذا صوتت اجلمعية الوطنية بلومها ومن مث املدة اليت يتوجب على احلكومة أن تقدم استقالتها أمام رئيس 

 .1اجلمهورية

ذهب الفقه ، حتليل فقهي ملدى إلزامية رئيس اجلمهورية بقبول استقالة احلكومة اليت فقدت ثقة اجلمعية الوطنيةويف 
ويف ، اجتاه يرى أبن رئيس اجلمهورية يف فرنسا حر يف قبول استقالة احلكومة أو عدم قبوهلا، الفرنسي يف اجتاهات خمتلفة

رئيس اجلمهورية لقرار اجلمعية الوطنية جيد صداه يف كون أن الرئيس عدم خضوع و  ": هذا الشأن يقول الفقيه لوكلريك
أو التصويت على ملتمس ، فسحب الثقة من هذه األخرية، املنتخب بطريقة االقتاع العام املباشر هو رئيس احلكومة

هو نفس الرأي الذي و  رقابة ضدها ال تلزم الرئيس بقبول استقالتها وإال أصبح رئيس اجلمهورية مسؤوال أمام الربملان "
مربرا ذلك  2جاء به األستاذ "أندريه هوريو" حني أعترب أن رئيس اجلمهورية حر يف قبول استقالة احلكومة أو عدم قبوهلا

جتدر املالحظة أنه إذا كانت أغلب الدساتري قد نصت على التزام الوزارة والوزراء الذين سحبت منهم الثقة و  بقوله "
وإمنا لرئيس الدولة أن يتخص يف تقدير مالئمة قبول ، هنا ال تلزم رئيس الدولة بقبول االستقالةفإ، بتقدمي استقالتهم

االستقالة " بل وذهب إىل أبعد من ذلك حني اعترب أبن الرئيس اجلمهورية كذلك أن حيل الربملان بدل أن يقبل استقالة 
"، يف 3مصيب يف قراره أن يلجأ إىل حل اجمللس ريان غإذا قدر أن الربمل( أي لرئيس اجلمهورية) احلكومة بقوله " وله

إىل  jean cutsiapisواألستاذ  yves guchetحني ذهب اجتاه أخر من الفقه والذي من أبرز أنصاره األستاذ 
 تربير هذا على منطوق املادة الثامنة من الدستور الفرنسي يفاعتبار رئيس اجلمهورية ملزم بقبول هذه االستقالة مستندين 

هبذا يكون قد نتج عن هذه و  ،4اليت ال تتك حسبهما االختيار لرئيس اجلمهورية بقدر ما توجب عليه قبول االستقالةو 
 اآلراء الفقهية ثالث احتماالت:

 .ةإلزامية رئيس اجلمهورية بقبول استقالة احلكوم :االحتمال األول

                                                           
 .116، ص املرجع السابقعبد احلميد الزوبع،  1
 .117، ص 116، ص املرجع السابقعبد احلميد الزوبع،  2
 .137نفس املرجع، ص  3
 .117نفس املرجع، ص  4
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 حرية رئيس اجلمهورية يف قبول استقالة احلكومة أو عدم قبوهلا. :حتمال الثايناال

من طرف رئيس اجلمهورية بدل قبول هذا األخري استقالة ( اجلمعية الوطنية) حل الربملان :االحتمال الثالث
 احلكومة.

يبينا لنا مدى إلزامية رئيس الدولة ذلك أن كل من الدستور اجلزائري مل ، جند أن نفس اإلشكال ميكن أن يثار كما
على  ىواكتفيا ابلنص على أن موافقة الغرفة السفل، بقبول استقالة احلكومة الفاقدة لثقة نواب الغرفة األوىل أو رفضها

 .ملتمس الرقابة تؤدي إىل استقالة احلكومة استقالة مجاعية

" أول نتيجة يؤدي إليها ملتمس رقابة انجح  ذهب بعض فقهاء القانون الدستوري اجلزائري إىل القول أبن لقد
إن ما يفهم من هذه العبارة أن رئيس اجلمهورية ملزم بقبول استقالة احلكومة اليت يقدمها الوزير  1هي سقوط احلكومة"

يف مقابل ذلك ميكن لرئيس اجلمهورية أن يلجأ إىل استعمال حقه يف و  أنه لكن يضيف هذا اجلانب من الفقه، األول
أن و  لس الشعيب الوطين على اعتبار أن رئيس اجلمهورية هو من اختار وعني الوزير األول وكذا أعضاء احلكومةحل اجمل

به إىل معاملة النواب ابملثل  يدفعابلتايل سقوط احلكومة هبذه الكيفية قد ، و الربانمج املنفذ هو برانمج رئيس اجلمهورية
 .2فاع عن برانجمه الذي تنفذه احلكومةکرد فعل فوري على ملتمس رقابة انجح بغرض الد

وكما أسلفنا ذكره النص الدستوري ال يقيد رئيس الدولة يف اجلزائر بقبول استقالة احلكومة من عدمه، أال  لكن
يعين هذا أن الرئيس الدولة احلرية يف االختيار بني القبول والرفض، بل أكثر من ذلك ميكن أن يلجأ إىل حل الربملان 

أن يقبل رئيس الدولة استقالة احلكومة اليت فقدت ثقة األغلبية الربملانية  املفروضتقالة احلكومة ولكن من بدل قبول اس
 ذلك أن حدوث حالة من احلاالت السابقة الذكر سيؤدي حتما إىل إفراغ السالح الدستوري 

 لتمسكيف ال وأن جناح م،  حمتواهالذي خوله املؤسس الدستوري للغرفة السفلي من الربملان من . ملتمس الرقابة
املشرع الدستوري اجلزائري يف إحاطة هذا و  إمنا سيمر مبخاض عسري جراء إحكام املؤسسو  الرقابة لن يكون ابألمر اهلني

 اإلجراء جبملة من الشروط واإلجراءات املعقدة واملستعصية.

                                                           
 .278، ص املرجع السابقعمار عباس،  1
 .279، ص املرجع السابقعمار عباس،  2
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 تطبيقات ملتمس الرقابة: الفرع الثاين

اجلزائرية عدم جلوء نواب اجمللس الشعيب الوطين االستعمال آلية ملتمس الرقابة وال ملرة  الربملانيةاملمارسة بينت  لقد
اجلمعية الوطنية الفرنسية إىل استعمال  أعضاء إذا رجعنا إىل ممارسة هذه اآللية يف دول أخرى جند مثال جلوءو  واحدة،

كل مرة يتم فيها طرح ملتمس رقابة ضد احلكومة ال حيظى أثناء   يفو  آلية ملتمس الرقابة يف العديد من املناسبات غري أنه
صوت فيها  يتاليت تعد املناسبة الوحيدة ال 1962عملية التصويت عليه ابألغلبية الالزمة للموافقة عليه، ابستثناء جتربة 

أكتوبر  04وكان ذلك بتاريخ  ،أي حتققت األغلبية املطلقة املطلوبة، أعضاء اجلمعية الوطنية ابملوافقة على ملتمس الرقابة
من الدستور قدم هذا األخري استقالة حكومته إىل رئيس  50تطبيقا للمادة و  ضد حكومة "جورج بومبيدو" 1962

لكن إقدام اجلنرال " دجيول " على حل  19621أكتوبر  06الذي أهنى مهامها يف  اكاجلمهورية اجلنرال " دجيول " آنذ
أدى إىل مواصلة حكومة "جورج بومبيدو" تسيري األمور اجلارية إىل غاية  19622كتوبر أ 09اجلمعية الوطنية بتاريخ 

 إجراء االنتخاابت التشريعية.

 اجلزائرية ربملانيةغياب املمارسة يف التجربة ال

بينت التجربة الربملانية اجلزائرية عن عزوف اتم لنواب اجمللس الشعيب الوطين عن اللجوء إىل إاثرة املسؤولية  لقد
السياسية للحكومة ابلية ملتمس الرقابة، فلم حيدث وأن ابدر النواب هبذا اإلجراء ولعل ذلك يرجع إىل املساندة الدائمة 

من جهة واىل إحاطة اإلجراء جبملة من الشروط واإلجراءات املعقدة  ملانيةالرب اليت حتظى هبا احلكومة من طرف األغلبية 
 .3اليت لن جتعل من مأمورية النواب سهلة من جهة اثنية وخاصة ما تعلق منها بنصاب الثلثني

وابلتايل حىت ولو كانت تصرفات ، عن قيد عدم اللجوء إىل هذا اإلجراء إال لدى عرض بيان السياسة العامة فضال
كومة خمالفة للدستور والقوانني فان النواب يضطرون إىل انتظار عرض بيان الساسة العامة الذي يكون سنواي بعد احل

                                                           
 .279ص  املرجع السابقعمار عباس،  1
 .96ص  املرجع السابقنوارة تريعة،  2
تقليص قدرة اجمللس  يري السيد يلس اشتاط املؤسس الدستوري ألغلبية الثالثني للموافقة على ملتمس الرقابة واستبعاده لألغلبية البسيطة والنسبية يؤدي إىل 3

املرجع فحسب بل ومينحها احلصانة املتينة كذلك " يلس شاوش بشري، يف إقامة املسؤولية السياسية اىل أدين حد الشيء الذي ال يوفر للحكومة االستقرار 
 .354، ص السابق
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، وهي املدة اليت ميكن للحكومة استغالهلا 1البيان األخري تقدمياتريخ املصادقة على خمطط العمل أو بعد مرور سنة عن 
سائل، واألخطر من ذلك هو أن احلكومة قد برهنت عمليا على أهنا للتقليل من حدة اخلالفات مع النواب مبختلف الو 

 02-99 ضويال ختشى من جلوء النواب إىل حماسبتها فقد متادت يف العديد من املرات يف خرق الدستور والقانون الع
ين يف إاثرة ، وهذا عامل أخر يرهن حظوظ نواب اجمللس الشعيب الوط2ابمتناعها عن تقدمي بيان السياسة العامة سنواي

مسؤولية احلكومة السياسية عن طريق آلية ملتمس الرقابة يضاف إىل العوامل السابقة خاصة إذا علمنا أن اجمللس الشعيب 
الوطين مل ينتفض ملثل هذا التصرف ومل يقدم النواب حىت على مساءلة احلكومة رمسيا مبوجب أسئلة أو استجواب يتبع 

 .3بتلك التجاوزات لدفعها إىل احتام أحكام الدستور والقانون العضوي ذلك مبناقشة وإعالم الرأي العام

كل هذا ال يربر انعدام حماولة القيام هبذا اإلجراء الرقايب )ملتمس الرقابة من قبل نواب اجمللس الشعيب الوطين،   لكن
سة أثبتت أن هذه األغلبية دائما أمرا طبيعيا مبا أن املمار  يعد وإن كان عزوف األغلبية املشكلة للمجلس الشعيب الوطين

تساند احلكومة فإنه من املفروض أن تتكفل املعارضة هبذه املهمة وعليه انعدام املبادرة هبذا اإلجراء ميكن أن يفسر خبوف 
يف أية حلظة دون ضوابط  لهالنواب من جلوء رئيس اجلمهورية حلقه يف حل اجمللس الشعيب الوطين الذي إبمكانه أن يستعم

 .4ية قيود تذكرأو أ

على ما سبق فإن جناح ملتمس الرقابة يف اجلزائر أو يف دولة أخرى مرتبط بنوعية األغلبية السائدة يف اجمللس  وبناءا
النيايب ومدى انضباطها فان كانت احلكومة حائزة على أغلبية قارة ومنضبطة فإن حظوظ جناح ملتمس الرقابة يبقى 

، هذا من جهة ومن جهة أخري فرض إجراءات ابلصعوبة 5يبقى أمرا صعبا كومةصعبا وابلتايل فان احتمال تغري احل
 والتعقيد على الشكل الذي رأيناه سيجعل من جناح ملتمس الرقابة أمرا مستحيال.

 

                                                           
 .167ص  املرجع السابقسعيد بوالشعري،  1
 .167ص  املرجع السابقسعيد بوالشعري،  2
 .167ص  املرجع السابقسعيد بوالشعري،  3
 .282، ص املرجع السابقعمار عباس،  4
 .281، ص نفس املرجع 5
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 (آلية طلب التصويت ابلثقة)املبحث الثاين: إاثرة املسؤولية السياسية للحكومة مببادرة منها 

مببادرة برملانية عن طريق آلية ملتمس الرقابة اليت يلجا إليها إن املسؤولية السياسية للحكومة كما ميكن أن تثار 
نواب الغرفة السفلي من الربملان سعيا منهم إلسقاط احلكومة اليت انصرفت عن األهداف اليت صوتت عليها األغلبية 

اإلجراء الذي يعد آلية هذا ، الربملانية ،ميكن كذلك أن تثار مببادرة حكومية وذلك عن طريق طلب التصويت ابلثقة
، طارحا أمامه مسالة الثقة حبثا منه عن دعم اجمللس للحكومة 1برملانية تقليدية مبوجبه يتوجه رئيس الوزراء للمجلس الربملاين

ومساندهتا ،وقد جرى العرف يف النظم الربملانية على إمكانية طلب احلكومة لثقة اجملالس النيابية يف عدة مناسبات إما 
التصويت على نص، أو عقب بيان سياستها العامة فاحلكومة تعترب حائزة لثقة الربملان ما مل  جمها، أو مبناسبةعلى بران

 .2تسحب منها طبقا لإلجراءات املقررة يف هذا الشأن

على هذه اآللية وإذا كان املؤسس الدستوري  صوابلرجوع إىل اجلزائر جند أن كل من الدستور اجلزائري قد ن
شأهنا يف ذلك شأن آلية ملتمس الرقابة وعلى  1988مل يتبىن هذه اآللية إال على اثر التعديل الدستوري لسنة اجلزائري 

غرار دساتري األنظمة الربملانية جعل الدستور اجلزائري إمكانية إاثرة املسؤولية السياسية للحكومة بواسطة هذه اآللية من 
كون للربملان أي تدخل يف ذلك األمر الذي جيعل احلكومة ال تلجأ اختصاص الوزير األول رئيس احلكومة، دون أن ي

من قبل نواب الغرفة األوىل من الربملان املخول هلا دون  3إىل مثل هذا اإلجراء إال إذا كانت واثقة من حصوهلا على الثقة
نواب املهددين بسالح وهو ما يؤدي مرة أخرى إىل تقليص حظوظ ال، الغرفة الثانية حق منح الثقة للحكومة من عدمه

 .احلل من توقيع املسؤولية السياسية للحكومة عن طريق هذه اآللية

 

 

 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون قسم القانون العام، كلية احلقوق والعلوم آليات الرقابة التشريعية يف النظام السياسي اجلزائريليلي بن بغلية،  1

 60ص  2004، 2003السياسية جامعة احلاج خلضر، ابتنة، 
 .284ص  املرجع السابقعمار عباس  2
 .18ص  املرجع السابقعيسي طييب،  3
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 قيام مسؤولية الوزير األول أمام رئيس اجلمهوريةاملطلب األول: 

مبثابة  2016الذي جاء به التعديل الدستوري لعام و  يعترب هذا التغيري اجلذري يف أحد أهم السلطات للوزير األول
فقد جاء يف التعديل ، وظيفيا وعمليا التحول من الثنائية الشكلية والعضوية السابقة للسلطة التنفيذية إىل أحاديتها

ينسق خمطط العمل الذي صادق عليه اجمللس الشعيب و  منه انه: )ينفذ الوزير األول 97ويف املاد 2016الدستوري 
حذف عبارة تنفيذ برانمج رئيس اجلمهورية اليت كانت موجودة أنه  2016الوطين( . يالحظ يف تعديل الدستوري لسنة 

(، 1تعرضه على جملس الوزراءو  حيث استبدلت تلك العبارة بعبارة : )..تعد احلكومة خمطط عملها، 2008يف تعديل 
ية غري أن السؤال الذي ميكن أن يطرح يف هذا الصدد هو: ما هو موقف رئيس اجلمهورية يف حال وجود أغلبية برملان

أي عودة نفس ، معارضة لسياسته متتنع عن منح الثقة أو تسحبها من الوزير األول قبل حل اجمللس الشعيب الوطين وبعده
األغلبية الربملانية ؟ خاصة بعد التعديل الذي طرا على هذه الفقرة األوىل من هذه املادة اليت محلت معين جديد ملخطط 

هنا منيز بني حالتني مها حالة توافق األغلبيتني الربملانية والرائسية ، و ومةالعمل الذي أصبح مسند بصفة صرحية للحك
 وهي احلالة السائدة حاليا واليت من خالهلا تضيع املسؤولية السياسية متاما ابعتبار رئيس اجلمهورية غري مسؤول سياسيا

لة الثانية فهي حالة اختالف األغلبيتني أما احلا، الوزير األول من نفس الطيف السياسي لرئيس اجلمهورية وهو من عينهو 
حبيث ميكن أن خيتلف خمطط عمل احلكومة عن برانمج رئيس اجلمهورية أال يوحي هذا مبسؤولية رئيس اجلمهورية على 

 األقل أدبيا وانه يتوجب عليه إما الرضوخ لسياسة األغلبية الربملانية أو االستقالة؟

األول بعد ما فقد برانجمه احلكومي مل يعد ميثل الشق الثاين للسلطة  فان الوزير، هذا من جهة ومن جهة اثنية
بل أصبح جمرد مساعد رئيس اجلمهورية يف أداء مهامه ويف هذا اقتاب من النظام الرائسي وابتعاد عن أصول ، التنفيذية

هورية ابملشاركة يف ممارسة شؤون كذا املتطور. الن يف هذه احلالة مل يكتفي رئيس اجلمو  النظام الربملاين بنوعيه التقليدي
ألغي بذلك استقاللية الوزير األول لدرجة جتريده من دوره يف رسم السياسة الداخلية للدولة على و  احلكم بل هيمن عليه

، وذلك من خالل فقده لربانجمه احلكومي واستبداله مبخطط 2األقل واليت على أساسها أنتخب احلزب الفائز ابألغلبية
ذلك مسؤوال مباشرة أمام هذا األخري، وهو ما يشبه الوضع يف النظام الرائسي ) من حيث طبيعة الربانمج عمل ليصبح ب

                                                           
يتسق الوزير األول عمل  ،على اآليت: ))يعني رئيس اجلمهورية أعضاء احلكومة بعد استشارة الوزير األول 2016من التعديل الدستوري  93تنص املادة  1

 تعد احلكومة خمطط عملها وتعرضه على جملس الوزراء(( ،احلكومة
 .217ص  مرجع سبق ذكره،طييب عيسى،  2
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املطبق فقط (، حيث أن الوزارة هي سكراترية أو مصلحة، للداللة على أن دورها ودور الوزير الذي يتأسها هو تنفيذ 
ة قد وضع هرمية وتبعية بينه وبني الوزير األول وأصبح هو سياسة وبرانمج رئيس اجلمهورية . وهبذا يكون رئيس اجلمهوري

 كما زاد من تقوية،  رئيس السلطة التنفيذية بال منازع وهو األمر الذي زاد من تدهور واضمحالل سلطات الوزير األول
ه إهناء مهامه تعزيز مسؤوليته أمام رئيس اجلمهورية وذلك نضرا لتحوله إىل سكرتريا خاصا لدى هذا األخري الذي إبمكانو 

 السياسي.و  ومىت رأى منه تقصريا يف تنفيذ برانجمه الرائسي، مىت أراد

مل يصل به ، حبد أن هذا األخري، ومبقارنة بسيطة مع اقرب األنظمة الدستورية للنظام اجلزائري وهو النظام الفرنسي
ته ابلصفة املوجودة يف اجلزائر، إذ أن الدستور كما أنه مل يضاعف مسؤولي،  األمر إىل تقزمي مركز الوزير األول إىل هذا احلد

ذا رغم ه، و هللوزير األول مباشرة وإمنا بناءا على تقدمي استقالت جلمهوريةينص على إقالة رئيس ا مل 1958ة الفرنسي لسن
 .1اجلمهوريةالقاضي بقيام مسؤولية الوزير األول أمام رئيس  الدستوري فالعر 

 حاالت طلب التصويت ابلثقة وإجراءاته :ثايناملطلب ال

لقد خول الدستور اجلزائري لنواب الغرفة األوىل إمكانية حتريك املسؤولية السياسية للحكومة مبوجب الية طلب 
وفقا إلجراءات معينة ( االت حمددة دستوراي )الفرع األولالتصويت ابلثقة لكن طلب التقة هذا لن يكون إال يف ح

 )الفرع الثاين (.

 الفرع األول: حاالت طلب التصويت ابلثقة

كقاعدة عامة طلب التصويت ابلثقة اليت تقدم به احلكومة أمام الربملان ميكن أن يكون يف حاالت معينة من أمهها 
قبل النواب أو من هم يف الساحة السياسية فهنا تتوجه احلكومة إىل حالة وجود معارضة السياسية احلكومة سواء من 

اجمللس النيايب طالبة منه التصويت ابلثقة فإن صوت اجمللس لصاحل احلكومة سيعد هذا كرد فعل على املعارضة وأتكيد 
حكومة فإهنا تضطر إىل تقدمي لل أما يف حال مل مينح النواب ثقتهم، على أن احلكومة ال تزال حتظي بثقة األغلبية الربملانية

                                                           
 .217ص  مرجع سبق ذكره،طييب عيسى،  1
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، أما احلالة الثانية اليت ميكن أن تلجأ احلكومة فيها لطلب التصويت ابلثقة فهي 2يف هذا انتصار للمعارضةو  ،1استقالتها
بينها يف حالة مثل هذه نيل احلكومة لثقة النواب يؤدي إىل تدعيم موقفها أمام و  حالة نشوب خالف بني رئيس الدولة

 .3أما إذا حدث العكس سيتحتم عليها تقدمي استقالتهارئيس الدولة 

فضال عن  4كما ميكن للحكومة أن تصحب مشروع القانون الذي تقدمه أمام الربملان بطلب التصويت ابلثقة
 .ذلك يكون إبمكاهنا أن تطلب التصويت ابلثقة يف حالة تقدميها لبيان السياسة العامة

ميكن أن تطلب الثقة على إثرها بصفة عامة فما هي احلاالت اليت مكن و إذا كانت هذه هي أهم احلاالت اليت 
 مبوجبها الدستور اجلزائري احلكومة من اللجوء إىل طلب التصويت ابلثقة ؟

 ربط الدستور اجلزائري لطلب التصويت ابلثقة ببيان السياسة العامة: الفقرة األوىل

على أن " تقدم احلكومة سنواي للمجلس الشعيب الوطين  2008من التعديل الدستوري لسنة  84تنص املادة 
كما ،  ميكن أن ختتتم هذه املناقشة بالئحة، تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل احلكومة، بياان عن السياسة العامة

صويت ....للوزير األول أن يطلب من اجمللس الشعيب الوطين ت.ميكن أن يتتب عن هذه املناقشة إيداع ملتمس رقابة
 يقدم الوزير األول استقالة حكومته "، ابلثقة ويف حالة عدم املوافقة على الئحة الثقة

، إن استقراء هذا النص يفيد أبنه املؤسس الدستوري قد ربط اللجوء لطلب التصويت ابلثقة ببيان السياسة العامة
قشة البيان السنوي للسياسة العامة شأنه يف ذلك ابلتايل يعد هذا اإلجراء أثر من بني اآلاثر اليت ميكن أن تتأيت عن مناو 

هناك من أول سبب هذا الربط إىل أن احلكومة خمرية بني اللجوء إىل هذا اإلجراء من ، و ملتمس الرقابةو  شأن الالئحة

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف احلقوق فرع قانون دستوري، كلية مبدأ الفصل بني السلطات يف ظل النظام الدستوري اجلزائريعبد احلميد يوسف،  1

 .90، ص 2010، 2009احلقوق، جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر 
 .125ص  املرجع السابقعقيلة خرابشي، العالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان،  2
 61.ص املرجع السابقليلي بن بلية،  3
 .159، ص املرجع السابقنزيهة بن زاغو، رئيس احلكومة،  4
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 اإلجراء کرد فعل للحكومة أو اعتبار هذا، عدمه ذلك أن النواب ال ميلكون حق طلبه أو إجبار الوزير األول على ذلك
 .1عدم ترجيح كفة اجمللسو  ابلتايل ضمان التوازن بني السلطتنيو  أتكيد أتييد األغلبية هلاو على املعارضني هلا

ختيري احلكومة بني و  وحنن نعتقد أن ربط املؤسس الدستوري لطلب تصويت ابلثقة ببيان السياسة العامة من جهة
استقرار احلكومة أكثر منها آلية رقابية قد تثار مبوجبها مسؤولية احلكومة اللجوء إليه من عدمه جيعل هذه اآللية تضمن 

السياسية ألن إمكانية ممارسة هذا اإلجراء ال أتيت سوى مرة واحدة يف السنة كأقصى تقدير، وجتدر اإلشارة إىل أنه 
ا الربط ومنها من نفت اختلفت اآلراء خبصوص ربط طلب التصويت ابلثقة ببيان السياسة العامة فمنها من أكدت هذ

 وجوده.

فالبعض يرى أبن النص على إجراء طلب الثقة يف املادة املتعلقة ببيان السياسة العامة يفيد أبن التصويت ابلثقة 
ال يطلب إال عقب البيان السنوي للسياسة  1989دستور و  1988 قبله تعديل، و املعدل 1996طبقا ألحكام دستور 

النص يف القانون العضوي ، سألة طلب التصويت ابلثقة ببيان السياسة العامة السنويأن ما يرجح ربط مو  ،2العامة
بناء ، على أن يكون تسجيل التصويت ابلثقة لفائدة احلكومة يف جدول األعمال وجواب 62مبوجب املادة  02-99

علي اإلشارة إىل الفقرة  االقتصارإذ كان إبمكان املشرع ، من الدستور 84على طلب الوزير األول وفقا ألحكام املادة 
وعندها فقط يكون ابإلمكان أتويل أو مناقشة مدى ارتباط طلب التصويت ابلثقة ، من الدستور 84األخرية من املادة 

، أما البعض األخر فريى أنه ليس هناك نص صريح يفيد أبن املؤسس الدستوري قد ربط 3ببيان احلكومة السنوي
على أهنا غري مرتبطة ابلفقرة  84يفسر الفقرة اخلامسة من املادة ، و السنوي للسياسة العامةالتصويت ابلثقة ابلبيان 

هبذا يكون إبمكان الوزير األول أن يلجأ إىل طلب التصويت ابلثقة لصاحل احلكومة يف أي وقت ، و املادة األوىل من ذات
 .4دون انتظار تقدمي البيان السنوي للسياسة العامة

                                                           
 .61، ص املرجع السابقليلي بن بغلية،  1
 .288ص  287، ص املرجع السابقعمار عباس،  2
 .168ص  املرجع السابقسعيد بوالشعري،  3
لفصله  هذا التفسري يتناقض مع أحكام الدستور والقانون العضوي وال يستجيب لتتيب وتفسري النصوص إذا لو كان الغرض فصل موضوع طرح الثقة شكال 4

نوي أو نص قانوين أو بيان عام، فعندها ال يطرح أي إشكال، من الدستور أو ختيري الوزير األول أبن يطرح مسألة الثقة عن بيان احلكومة الس 84عن املادة 
 .170رجع ص أما واألمر يتعلق ابلبيان العام السنوي للحكومة فإن وجهة النظر األوىل تتوافق والنص شكال ومضموان، أنظر دا سعيد بوالشعري، نفس امل
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ظ أن بيان السياسة العامة هو احلالة الوحيدة من بني احلاالت املذكورة سابقا اليت يطلب بشأهنا إن الشيء املالح
مبا أن هذا البيان يقدم مرة واحدة يف السنة فهو يف نفس الوقت امليعاد الوحيد ، و التصويت ابلثقة طبقا للدستور اجلزائري

الربط الثنائي األلية طلب التصويت ابلثقة ابلبيان يفقدها  ابلتايل هذاو  الذي ميكن أن ميارس من خالله هذا اإلجراء،
 .صبغتها الرقابية

 الفرع الثاين: إجراءات طلب التصويت ابلثقة

إن طلب التصويت ابلثقة اليت تتقدم به احلكومة أمام الغرفة األوىل مثله مثل ملتمس الرقابة يقتضي املرور إبجراءات 
يف اجلزائر )الفقرة  02/99التصويت ابلثقة كما حددها القانون العضوي رقم  وعليه سنتطرق إىل إجراءات طلب.حمددة

 .األوىل(

 إجراءات طلب التصويت ابلثقة طبقا للقانون العضوي: الفقرة األوىل

من الدستور على آلية طلب التصويت ابلثقة وعن األثر  84يف املادة  اكتفي املؤسس الدستوري اجلزائري ابلنص
وذلك ، بتحديد اإلجراءات اليت ختضع هلا هذه اآللية 02/99 فيما تكفل القانون العضوي، ترتبهالذي ميكن أن 

 .أخريا التصويتو  تليه املناقشة، منه حيث يعد التسجيل أول إجراء 64و 63، 62مبوجب املواد 

ورية من قبل كل شيء موقف رئيس اجلمهو  لكن قبل اخلوض يف تفصيل هذه اإلجراءات ارأتينا أن نعرف أوال
مبعىن هل هذا األخري ملزم ابلرجوع إىل رئيس اجلمهورية قبل أن ، طلب التصويت ابلثقة الذي يتقدم به الوزير األول

 يتقدم هبذا الطلب أم أنه غري ملزم بذلك ؟

ح ابلرجوع إىل الدستور ال جند أي نص يلزم الوزير األول ابحلصول على موافقة رئيس اجلمهورية قبل اللجوء إىل طر 
إذ يرى أن ، لكن يبدو أن للدكتور عبد هللا بوقفة رأي أخر هبذا اخلصوص، مسألة الثقة على اجمللس الشعيب الوطين

اليت  4/77 مستندا يف ذلك على املادة، اللجوء إىل طلب التصويت ابلثقة ال يكون إال بناءا على رغبة رئيس اجلمهورية
تنص على أن " يرأس رئيس اجلمهورية جملس الوزراء " مضيفا أنه حىت وإن رأى البعض أبن املؤسس الدستوري مل أيخذ 
يف االعتبار أمهية جملس الوزراء يف هذا املقام ألن املادة الدستورية ختول سلطة تقديرية لرئيس احلكومة إال أن طرحهم 



نمسؤولية رئيس احلكومة أمام الربملافصل الثاين: ال  

 
51 

 

أبن مقتضى النظام السياسي اجلزائري يفتض هيمنة رائسية على التوجه احلكومي  مدعما موقفه، هذا غري وارد عمليا
 .1يف نطاق هذه اهليئة الدستورية

حىت و  و لقد ذهب الدكتور سعيد بوالشعري يف نفس االجتاه لكن من زاوية نظر اثنية حيث يرى أبن الوزير األول
التأكد رمسيا و  لس الشعيب الوطين دون موافقة رئيس اجلمهوريةرئيس احلكومة سابقا ال ميكنه طرح مسألة الثقة على اجمل

واال رفض اللجوء إىل طلب الثقة ليس حفاظا على بقاء احلكومة فقط بقدر ما هو رفض ، من أهنا ستكون مؤيدة
 .2إسقاط احلكومة اليت انلت ثقة الرئيس الذي يرى أبنه املؤهل الوحيد لعزهلا

زير األول على طلب التصويت ابلتقة من اجمللس الشعيب الوطين دون حصوله على وحنن بدوران ال نتصور إقدام الو 
موافقة رئيس اجلمهورية مسبقا ألن األمر كله متعلق بربانمج رئيس اجلمهورية الذي سبق أن صادق عليه اجمللس الشعيب 

لة تنفيذ برانمج رئيس اجلمهورية فكيف له أن يطلب الثقة ملواص، األول ما هو إال منفذ لذلك الربانمج الوزيرو  الوطين
 دون حيازة موافقة هذا األخري.

آللية طلب التصويت ابلثقة فهي على النحو  02/99 وابلرجوع إىل اإلجراءات اليت أقرها القانون العضوي رقم
 األيت بيانه:

 أوال: التسجيل

قة لفائدة احلكومة يف على أنه " يكون تسجيل التصويت ابلث 02/99من القانون العضوي  62نصت املادة 
 من الدستور " انطالقا من هذا النص 84بناءا على طلب الوزير األول وفقا األحكام املادة ، جدول األعمال وجواب

 جيب أن يدرج مكتب الغرفة األوىل طلب التصويت ابلثقة يف جدول األعمال كأول إجراء.

 

 

                                                           
 .176ص  املرجع السابقعبد هللا بوقفة،  1
 .170، ص املرجع السابقسعيد بوالشعري،  2
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 اثنيا: املناقشة

أنه " ميكن أن يتدخل خالل املناقشة اليت تتناول التصويت ابلثقة لفائدة من نفس القانون على  63نصت املادة 
 انئب يؤيد التصويت ابلثقة وانئب أخر ضد التصويت ابلثقة "، احلكومة زايدة على احلكومة نفسها

س إن استقراء هذا النص يوحي أبن املشرع اجلزائري أخذ مرة أخرى ابملناقشة احملدودة مثلما فعل فيما خيص ملتم
، الرقابة بل أكثر من ذلك املشرع مل يراعي تكافئ الفرص بشأن التدخالت بني احلكومة وبني اجمللس الشعيب الوطين

حيث ال يتدخل أثناء املناقشة إال انئب واحد ضد التصويت ابلثقة بينما من اجلهة املقابلة حيق للحكومة أبكملها أن 
الرغبة اليت تريد أن تنتهي إليها إن هي انلت الثقة ابإلضافة إىل  من مث حتاول توضيحو  تتدخل اإلظهار مؤدى الطلب

 .انئب واحد يؤيد التصويت ابلثقة

بذلك يكون قد خول الرئيس املكتب السلطة و  أما عن املدة املقررة للمتدخلني وكذا احلكومة فلم حيددها املشرع
فتمنح احلكومة الوقت الالزم لتوضيح ما تريده، ابعتبارها ، التقديرية يف حتديد الوقت الكايف هلذه األطراف املتدخلة

أخذين بعني اعتبار خصائص الطلب ، املعارض نفس املدة لتوضيح رأيهماو  كما مينح النائب املساند،  صاحبة الشأن
 .1من حيث املوافقة أو الرفض

 التصويت: اثلثا

أتيت مرحلة التصويت اليت على إثرها متنح احلكومة بعد إقفال ابب املناقشة اليت تكون حمدودة كما سبقا وأن أشران 
 لكن مىت يكون التصويت؟، الثقة أو حتجب عنها

ال يوجد نص يقضي بتحديد املدة اليت يتم خالهلا التصويت على طلب الثقة وابلتايل يرد األمر إىل االتفاق 
 .طلب الثقةاجمللس حول حتديد اليوم الذي جيري فيه التصويت على و  احلاصل بني احلكومة

                                                           
 .147، ص املرجع السابقايسني ربوح،  1
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ستسمح املدة األكثر طوال ، و الغرفة األوىل أن تستعد للحدثو  إن املدة الزمنية املتفق عليها ختول للحكومة
، لألغلبية الربملانية معا إذا كانت هذه األخرية مساندة األوىل أن ترتبا وضعهما حىت حيظى طلب الثقة ابملوافقةو  للحكومة

 .1التصويت ابلثقة إجراءا مباشراوعليه ال يعترب طلب 

ويف اجلهة املقابلة سيؤثر االنتظار الطويل على املعارضة أكثر من النتيجة مع ذلك ال جيد من نشاطها حيث 
 .2ستحاول إقناع ما ميكن من تركيبة األغلبية لتحملهم على التصويت ابلرفض

األثر املتتب عن حجب الثقة و  لس الشعيب الوطينأما خبصوص األغلبية املطلوبة ملنح الثقة للحكومة من قبل اجمل
يف ، من القانون العضوي اليت جاء نصها كالتايل " يكون التصويت ابلثقة ابألغلبية البسيطة 64فقد نصت عليه املادة 

 من الدستور" 129و 84يقدم الوزير األول استقالة حكومته مع مراعاة أحكام املادتني ، حالة رفض التصويت ابلثقة

ن اشتاط املشرع لنصاب األغلبية البسيطة حىت تنال احلكومة الثقة سوف لن يقف حجرة عثرة يف وجهها، ألن إ
 وهذا عكس نصاب األغلبية املشددة املقررة إلسقاط احلكومة بواسطة ملتمس الرقابة.، هذه األغلبية سهلة التحقق

  صياغته املصادق عليها من الربملان قد نصكان يف  02/99 وجتدر اإلشارة يف هذا املقام أن القانون العضوي

 املؤرخ يف 08اجمللس الدستوري يف رأيه رقم  ، ولكن3على أن يكون التصويت ابلثقة ابألغلبية املطلقة
مل يشتط تلك األغلبية للموافقة على الئحة  5/84استنادا إىل أن الدستور يف مادته  4رفض ذلك 1999/02/21

وابلتايل فقد لعب اجمللس الدستوري دور حاجز ، ك ابالكتفاء ابلتصويت ابألغلبية البسيطةومال إىل تفسري ذل، الثقة
 .5أخر أمام حتجيم الدور الرقايب للمجلس الشعيب الوطنية

                                                           
 .176، ص املرجع السابقعبد هللا بوقفة،  1
 .نفس املرجع، نفس الصفحة 2
 122شتطت املادة حيث ا 1997أوت  13، املؤرخة يف 53، اجلريدة الرمسية رقم 1997وقبله النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين، الصادر بتاريخ  3

 منه نفس األغلبية
، يتعلق مبراقبة مطابقة القانون العضوي الذي حيدد تنظيم اجمللس الشعيب الوطين 1999فيفري  21رق. عام.د املؤرخ يف /08رأي اجمللس الدستوري رقم  - 4

 .4، ص 1999مارس  09، املؤرخة يف 15وجملس األمة وعملهما وكذا العالقة الوظيفية بينهما وبني احلكومة، اجلريدة الرمسية رقم 
 .135ص  املرجع السابقرابح شامي،  5
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كلما تعلق األمر ابلنصاب الذي و  كيف ال ؟،  ولعل الغرض من كل هذا هو ضمان استمرار واستقرار احلكومة
احلكومة يف مهامها صمت املؤسس الدستوري موعزا بذلك للمشرع أبن يشتط نصاب سهل استمرار و  يتضمن بقاء

بينما ملا يتعلق األمر إبمكانية إسقاط احلكومة شدد يف النصاب إىل حد يصعب جدا حتققه إن مل نقل يستحيل ، التحقق
 .ذلك

يف هذه احلالة و  ،1ول استقالة حكومتهويف حال عدم موافقة اجمللس الشعيب الوطين على الئحة الثقة يقدم الوزير األ
 .1292ميكن لرئيس اجلمهورية قبل قبول االستقالة أن يلجأ إىل أحكام املادة 

 : آاثر رفض منح الثقةلثاملطلب الثا

التصويت عليها نتيجتان إما أن يصوت النواب ابلثقة لصاحل و  يتأتى من طرح احلكومة لتقتها أمام اجمللس النيايب
يف و  إما أن يصوتوا بعدم املوافقة على منح الثقة أو حجب الثقة عنهاو  ،3أتييدهاو ابلتايل يلتزمون مبساندهتاو  احلكومة

إن الدستور اجلزائري خول لرئيس اجلمهورية قبل كما   الفرع األول() هذه احلالة جتد احلكومة نفسها مضطرة لالستقالة
 الوزير األول بعد سحب الثقة من احلكومة إمكانية حل اجمللس الشعيب الوطين أن يقبل استقالة احلكومة اليت يتقدم هبا

 الفرع الثاين(.)

 الفرع األول: استقالة احلكومة

على إثر ، لقد سبق وأن أشران إىل أن آلية طلب التصويت ابلثقة تقررت ألول مرة يف النظام الدستوري اجلزائري
، لكن دون أن ينص أي منهما على النتائج 19895د عليها يف دستور مت التأكيو  ،19884التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
 .من الدستور 84من املادة  4أنظر الفقرة  1
 .من الدستور 84من املادة  5أنظر الفقرة  2
 .37ص  املرجع السابقمجال مانع عبد الناصر،  3
بياان سنواي عن السياسة العامة يعقب هذا البيان نقاش عام حول عمل احلكومة وميكن : " تقدم احلكومة للمجلس الشعيب الوطين 5/114تنص املادة  4

 للمجلس الشعيب الوطين أن خيتتم هذا النقاش بالئحة، لرئيس احلكومة أن يطلب تصويتا ابلثقة
لسياسة العامة مناقشة لعمل احلكومة، ميكن اجمللس " تقدم احلكومة سنواي للمجلس الشعيب الوطين بياان عن السياسة العامة، تعقب بيان ا 80تنص املادة  5

 ألناه لرئيس احلكومة أن يطلب تصويتا ابلثقة 128، 127، 126الشعيب الوطين أن خيتتم هذه املناقشة بالئحة أو إيداع ملتمس رقابة طبقا ألحكام املواد: 
". 
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اليت ميكن أن تتتب على التصويت ابلثقة كما مل ينصا على كيفية التصويت هذا السكوت كان ميكن أن يفسر على 
من القانون  50جتديد الثقة فيها تطبيقا للمادة و  أن تصويت األغلبية املطلقة للنواب احلاضرين مبثابة أتييد احلكومة

اليت كانت تنص على أن تصويت اجمللس يثبت أبغلبية األصوات املعرب ، سريهو  املتضمن تنظيم اجمللس الشعيب الوطين
عليه إذا كان حتقق هذه األغلبية يعين جتديد الثقة يف و  ما مل ترد أحكام خمالفة يف الدستور أو يف هذا القانون "، عنها

 ؟ 1عدم التصويت ابلثقة لصاحل احلكومةاحلكومة فماذا سيتتب عن 

على النص فقط على أنه إبمكان رئيس  1989 ومن بعده دستور 1988إن اكتفاء التعديل الدستوري لسنة 
كان من شأنه أن يطرح إشكاال يف حالة عدم ،  احلكومة أن يطلب تصويتا ابلثقة دون حتديد النتائج املتتبة عن ذلك

فهل يقدم رئيسها يف هذه احلالة استقالة حكومته إىل رئيس اجلمهورية ابعتبار اجمللس  تصويت النواب لصاحل احلكومة
مل يلزم رئيسها يف هذه و  أو تبقى احلكومة قائمة بدعوى أن الدستور مل ينص صراحة على انسحاهبا، قد سحب منه الثقة

على ملتمس الرقابة، أو بدعوى أن عدم  كما هو الشأن يف حالة املوافقة،  احلالة بتقدمي استقالتها لرئيس اجلمهورية
 .2القصد من ورائه إنذار احلكومة فحسب، التصويت ابلثقة هو جمرد تعبري عن عدم رضا النواب

وابلرجوع إىل املمارسة الربملانية جند أن هذه اآللية الدستورية مل تستخدم إال مرة واحدة فقط من قبل رئيس احلكومة 
طلب من النواب التصويت ابلثقة  1990عقب عرضه لبيان السياسة العامة سنة السابق املولود محروش" حيث و 

حيث جاء يف تدخله يف ختام رده على استفسارات النواب حول بيان السياسة العامة حلكومته على أنه بعد ، للحكومة
ة: "أتشرف أبن أقف االستماع إىل كل التدخالت والتعقيبات اليت وردت بعد تقدمي بيان احلكومة عن السياسة العام

فإذا كان البد للحكومة أن تواصل هذا ، تقدمي التوضيحات الضرورية عنهاو  أمامكم حماوال اإلجابة عن استفساراتكم
نرفع كل احلساسيات فأان أطلب أمامكم التصويت ابلثقة و  تكون كلمتكم صرحيةو  هذا العمل يف اإلصالحاتو  اجلهد

 .3نواذا أردمت تغيري احلكومة فليك، على احلكومة وبرانجمها ملواصلة السري

                                                           
 .294، ص 293، ص املرجع السابقعمار عباس،  1
 .294، ص السابق املرجعد/ عمار عباس،   24
 .10، ص 1990لسنة  173اجلريدة الرمسية ملداوالت اجمللس الشعيب الوطين، رقم  3
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فإن هذا ، إن العبارات اليت جاءت يف هذا التدخل توحي أبنه لو صوت النواب ضد احلكومة فحجبوا عنها الثقة
 .1على ذلك صراحة 1989كان من شأنه أن يؤدي إىل استقالة احلكومة على الرغم من عدم نص دستور 

منه على أن"  84املادة  یصراحة مبقتض هذه املسألة حيث نصزال الغموض حول  1996بصدور دستور 
لرئيس احلكومة أن يطلب من اجمللس الشعيب الوطين تصويتا ابلثقة ويف حالة عدم املوافقة على الئحة الثقة يقدم رئيس 

 129ميكن لرئيس اجلمهورية أن يلجأ قبل قبول االستقالة إىل أحكام املادة  احلالة احلكومة استقالة حكومته، يف هذه
 .20083هو ما أتكد يف ظل التعديل الدستوري األخري لسنة و  2أدانه "

 حل اجمللس الشعيب الوطين: الفرع الثاين

دم موافقة املعدل على أنه يف حالة ع 1996من دستور  5/84 لقد نص املؤسس الدستوري اجلزائري يف املادة
وجاء يف الفقرة السادسة من نفس املادة ، حكومته اجمللس الشعيب الوطين على الئحة الثقة يقدم الوزير األول استقالة

 أدانه ". 129" يف هذه احلالة ميكن لرئيس اجلمهورية أن يلجأ قبل قبول االستقالة إىل أحكام املادة :على أنه

جندها تنص على أنه " ميكن لرئيس اجلمهورية أن يقرر حل اجمللس الشعيب الوطين أو  129إىل املادة  وبرجوعنا
 ..".رئيس جملس األمة والوزير األولو  إجراء انتخاابت تشريعية قبل أواهنا بعد استشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين

وهذا أكيد سيؤدي إىل ، عله عرضة للحلإقدام اجمللس الشعيب الوطين على حجب الثقة عن احلكومة جي إذن
، فالنواب الذين يعلمون أهنم 4إلزام اجمللس ابملوافقة على طلبات احلكومةو  تعطيل أو جتميد ميكانيزم املسؤولية السياسية

البد أهنم حيسبون ألف ، مقاعدهم النيابية نتيجة احلل قدانيف حالة رفض التصويت ابلثقة سيعرضون أنفسهم خلطر ف
 .5قبل إقدامهم على هذه اخلطوة حساب

                                                           
 .291عمار عباس، نفس املرجع، ص  1
الشعيب  ' ميكن لرئيس اجلمهورية أن يقرر حل اجمللس الشعيب الوطين أو إجراء انتخاابت تشريعية قبل أواهنا بعد استشارة رئيس اجمللس 1/129تنص املادة  2

 الوطين ورئيس جملس األمة ورئيس احلكومة
 .2008من التعديل الدستوري لسنة  129و 84أنظر املادة  3
 .94، ص املرجع السابقملني شريط،  4
 .287ص  املرجع السابقصاحل بلحاج،  5
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الذي ميكن أن يتعرض له اجمللس الشعيب الوطين يف هذه احلالة خيتلف عن احلل الوجويب الذي نصت عليه  واحلل
إذا ما رفض اجمللس الشعيب الوطين املوافقة ، إمنا حيدث تلقائياو  الذي ال يكون بناءا على قرار جهة معينةو  82املادة 

الذي أحالتنا عليها املادة و  129يف املادة  عليه أما احلل املنصوص، يلومة للمرة الثانية على التواعلى خمطط عمل احلك
، فاملرسوم 1سلطة خاصة برئيس اجلمهورية ال متارسها معه أية سلطة أو شخص أخرو  هو اختصاص شخصي 6/84

كما ،  ميكن إخضاعه لتوقيع الوزير األول الرائسي الذي يصدره رئيس اجلمهورية واملتضمن حل اجمللس الشعيب الوطين ال
 .2أن رئيس اجلمهورية ال ميكنه أبدا أن يفوض سلطته يف حل اجمللس الشعيب الوطين

هو أن املؤسس الدستوري مل يلزم رئيس اجلمهورية عند ممارسة سلطة احلل  129ما يستخلص كذلك من املادة  و
كما ال جند ضمن مقتضياهتا ما يوحي أبن إرادة رئيس اجلمهورية ،  احتام أي شرط جوهري من شأنه تقييد سلطته هذه

رفض اجمللس الشعيب املوافقة على الئحة الثقة حيث  الةإال فيما خيص ح، يف اللجوء إىل احلل مرتبطة أبسباب معينة
ال تشكل قيدا على  احلالة هذهو  ،3ميكن الرئيس اجلمهورية اللجوء إىل حتكيم الشعب لفض النزاع بني اجمللس واحلكومة

سلطة رئيس اجلمهورية بل تسمح ابلضغط على اجمللس النيايب الذي ابت يعلم أن مواجهته للحكومة تعين إمكانية 
 .4لهاح

تبقى الشروط الشكلية اليت جاءت هبا املادة املذكورة أعاله هي االلتزامات الصرحية اليت ينبغي على رئيس  وهبذا
 إذا البد أن يستشري كل من رئيس اجمللس الشعيب الوطين، اجلمهورية احتامها قبل إقدامه على حل اجمللس الشعيب الوطين

كان رئيس اجلمهورية ملزم إبجراء االستشارة إال أن أراء اجلهات اليت   إنو  لكن، الوزير األولو  رئيس جملس األمةو 
، 6فاالستشارة إذن هي مسألة شكلية ال غري ال ميكنها التصدي للحل الرائسية ،5استشارها غري ملزمة له يف مضموهنا

                                                           
 .102، ص املرجع السابقأمحد بركات،  1
 يفوض سلطته يف اللجوء إىل االستفتاء وحل اجمللس الشعيب الوطينمن الدستور " كما ال جيوز أن  2/87تنص املادة  2
، حبث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم القانونية ختصص قانون عام، قسم العلوم القانونية، كلية الصالحيات التشريعية لرئيس اجلمهوريةدالل لوشن،  3

 .146، ص 143، ص 2011، 2012احلقوق، 
 .143، ص السابق املرجعدالل لوشن،  4
 .40ص  2003، 2، جملة النائب العدد الفصل بني السلطات يف النظام القانون اجلزائريموسی بودهان،  5
 .141، ص 2010، 5، جملة الكوفة، العدد مسؤولية رئيس اجلمهوريةفتيحة عمارة،  6
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جملس شعيب  نتخبأن حل رئيس اجلمهورية اجمللس الشعيب الوطين فاحلكومة تبقى بصفة مؤقتة حىت يو  وإذا حدث
 .1جديد

 شرط أخر يتمثل يف عدم حل الربملان أثناء ممارسة السلطة االستثنائية على نص قدجنده  59وابلرجوع إىل الفصل 
 من الدستور اجلزائري 932من نص املادة  ضمنيا هو الشرط املستخلصو 

 

 

                                                           
 .االنتخاابت يف كلتا احلالتني يف أجل أقصاه ثالثة أشهرعلى أنه " وجتري هذه  129نصت الفقرة الثانية من املادة  1
اجلزائري: يقرر رئيس اجلمهورية احلالة االستثنائية إذا كانت البالد مهددة خبطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساهتا  1996من دستور  93تنص املادة  2

د استشارة رئيس اجمللس الشعيب الوطين ورئيس جملس األمة واجمللس الدستوري واالستماع الدستورية أو استقالهلا أو سالمة تراهبا وال يتخذ مثل هذا اإلجراء إال بع
لية األمة واملؤسسات إىل اجمللس األعلى لألمن ختول احلالة االستثنائية رئيس اجلمهورية أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية اليت تستوجبها احملافظة على استقال

 ." الربملان وجرايالدستورية يف اجلمهورية وجيتمع 
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 اخلامتة:

يف إطار الرقابة الربملانية على أعمال احلكومة اليت هتدف إىل حتسني أداء احلكومة، وابلتايل ترمي إىل حتقيق 
الربملان ابعتبارها منتخبة ابالقتاع العام املباشر آليات ملؤسس الدستوري لنواب الغرفة األوىل من اخول  املصلحة العامة،

وهو ما يؤدي ابلنتيجة إىل تقدمي هذه األخرية استقالتها اجلماعية ، ميكن أن تتقرر مبوجبها املسؤولية السياسية للحكومة
 على اعتبار أن الدستور اجلزائري أخذا ابملسؤولية التضامنية للحكومة دون الفردية.

خالل دراستنا هذه قسمنا اآلليات اليت تؤدي دستوراي إىل استقالة احلكومة إىل آليات متعلقة مبسؤولية ومن 
احلكومة قبل شروعها يف أداء مهامها واملتمثلة يف برانمج أو خمطط عمل احلكومة، وإىل آليات ميكن أن حترك بواسطتها 

 رملانية من قبل جملس النواب وإما مببادرة حكومية .واليت تكون إما مببادرة ب، مسؤولية احلكومة أثناء عملها

ومباشرة بعد تعينه وتعيني ابقي أعضاء احلكومة، يتوىل مهمة إعداد خمطط  -رئيس احلكومة  -إن الوزير األول 
قة عمل أو برانمج احلكومة الذي يكون لزاما عليه تقدميه وفق إجراءات حمددة قانوان إىل الربملان قصد مناقشته واملصاد

ويف حال فشل هذه األخرية يف اقتناع النواب ، حىت يتسىن للحكومة الشروع يف تنفيذه، عليه يف رحاب الغرفة املذكورة
مبا قدمته سوف لن يصوتوا هلا ابلثقة املطلوبة وابلتايل تضطر لالستقالة ويؤدي الرفض الثاين على التوايل ملخطط عمل 

 يب الوطين وجواب.احلكومة يف اجلزائر إىل حل اجمللس الشع

وميكن أن حترك مسؤولية احلكومة أثناء ممارسة مهامها بواسطة آلية ملتمس الرقابة الذي يبادر به نواب اجمللس 
ومىت وفقوا يف إجناحه تستقيل احلكومة وبواسطة ألية طلب التصويت ابلثقة اليت تبادر هبا احلكومة حبثا عن أتكيد دعم 

اات للمعارضة ويف هذه احلالة إما حتصل احلكومة على الثقة املرجوة وهو ما يؤكد رضا اجمللس األغلبية الربملانية هلا وإسك
هذه احلالة ميكن لرئيس اجلمهورية  عن أدائها وإما حيجب عنها الثقة وابلتايل يكون لزاما عليها تقدمي استقالتها ويف

 احلكومة. اجلزائري أن يلجأ إىل حل اجمللس الشعيب الوطين قبل قبول استقالة

وقد بينت لنا هذه الدراسة أن آليات إاثرة املسؤولية السياسية للحكومة ليست فعالة ال من الناحية النظرية وال 
من الناحية التطبيقية فلم حيدث أن سقطت حكومة جزائرية بسبب رفض املوافقة على برانجمها أو بفعل التصويت على 

لية الربانمج أو املخطط ليست إال جمرد إجراء شكلي روتيين ال تلقى احلكومة ملتمس الرقابة أو رفض التصويت ابلثقة، فا
أما فيما خيص ملتمس ، أي صعوبة يف افتكاك موافقة النواب عليه، طاملا أن األغلبية الربملانية دائما تساند احلكومة

ات معقدة خصوصا قيد النصاب الرقابة والذي يعترب أخطر وسيلة رقابية يف يد النواب فقد مت تسييجه بشروط وإجراء
إن نواب اجمللس الشعيب الوطين كما القانوين األمر الذي أفرغ هذه اآللية من حمتواها وجعل حتققها شبه مستحيل،  
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فمثال اجلمعية الوطنية يف فرنسا طبقت هذه اآللية يف مناسبات كثرية على الرغم ، اجلزائري مل حيدث وأن ابدروا حىت هبا
أما خبصوص آلية طلب التصويت ابلثقة فهي األخرى غري جمدية على ، ن إجناحها سوى مرة واحدةأهنا مل تتمكن م

تلجأ إىل هذا اإلجراء إال إذا كانت على يقني من أهنا و  احلكومة لن تغامرو  اعتبار أهنا تكون مببادرة حكومية خالصة
ائريني يف ممارسة إجراءات انعقاد املسؤولية ستتحصل على الثقة املطلوبة، ولعل ما زاد من تقليص حظوظ النواب اجلز 

طلب التصويت ابلثقة ابلبيان السنوي للسياسة و  السياسية للحكومة هو ربط املؤسس الدستوري لكل من ملتمس الرقابة
السياسة  انيالعامة، وابلتايل حىت ولو كانت تصرفات احلكومة خمالفة للدستور والقوانني فالنواب سينتظرون عرض ب

األخطر ، و جيريها رئيس اجلمهورية من جهة يتالسنوي الذي ميكن أن ال يتحقق نظرا للتغريات احلكومية الكثرية ال العامة
من ذلك خرق احلكومات املتعاقبة للدستور والقانون العضوي ابمتناعها يف العديد من املرات من تقدمي بيان السياسة 

 العامة سنواي من جهة أخرى .

اليت ميتلكها رئيس الدولة يف اجلزائر يف حل الربملان هي األخرى حتد من فعالية اآلليات  السلطة التقديرية إن
 ذات اجلزائري مل حيددا أسباب معينة للحل، واكتفيا ابلنص على بعض الشروط معظمها املذكورة على اعتبار أن الدستور

 .طابع شكلي، وهو ما جيعل الربملان حمل هتديد دائم

ميكن استخالصه مما سبق أن املؤسس الدستوري يف اجلزائر راعي لدى إقراره اآلليات املرتبة للمسؤولية  وما
وهبذا تبقى مسؤولية  السياسية للحكومة ضمان استقرار هذه األخرية دون أن حتظى مسالة الفعالية بذات الرعاية.

 ن.أمام الربملا منهااحلكومة أمام مؤسسة رئيس الدولة أقوى بكثري 

.
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