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ملخص :
يعتبر موضوع املسؤولية السياسية للحكومة أمام رئيس الجمهورية من املواضيع
الهامة لفهم العالقة القائمة بين قطبي السلطة التنفيذية ،وذلك عبر معرفة األدوات التي
يمتلكها رئيس الجمهورية للتأثير على الحكومة سواء من الناحية العضوية باعتبار أن اختيار
الوزير األول والطاقم الحكومي وكذا إنهاء مهامهما مرهون كله بإرادة الرئيس املنفردة ،أو
من الناحية الوظيفية على اعتبار أن الرئيس يملك تأثير كبير على البرنامج الذي تؤديه
الحكومة بحكم أن مخطط عمل الحكومة ما هو إال ترجمة حقيقية للبرنامج الرئاس ي.
الكلمات املفتاحية :رئيس الجمهورية ،الحكومة ،املسؤولية السياسية ،مخطط عمل
الحكومة.
Abstract:
The topic of the political responsibility of the Government
before the President of the Republic, is one of the most important
topics to understand the relationship between the two poles of the
executive authority, by knowing the tools owned by the President
of the Republic to make an influence upon the Government both
in organic and functional terms .

*املؤلف املرسل :ضريف قدور
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In organic terms the Prime Minister choice and his
Government members, as well as the termination of his tasks
depends entirely on the individual will of the President of the
Republic.
In functional terms the President of the Republic has a
significant influence on the program performed by the
Government, because the Government plan is a real execution of
the President of the Republic program .
Keywords: President, Government, Political Responsibility,
Government Plan.

مقدمة:
إن الحديث عن مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية يستمد أهميته العلمية
والعملية في الوقت الراهن من ضرورة معرفة أدوات تجسيدها على أرض الواقع ،وذلك
على ضوء التحوالت السياسية التي عرفتها الجزائر عبر جميع التعديالت الدستورية التي
خاضتها بدءا بتعديل سنة  1988الذي أوجد ازدواجية السلطة التنفيذية أول مرة في
النظام الدستوري الجزائري إلى التعديل األخير الذي كان سنة  2016مرورا بتعديل 2008
الذي شكل نقطة تحول كبرى على مستوى العالقة داخل قطبي السلطة التنفيذية.
ومع كثرة هذه التعديالت حاول املؤسس الدستوري الجزائري إيجاد نوع من التوازن
بين قطبي السلطة التنفيذية -رئيس الجمهورية من جهة والحكومة من جهة أخرى -إال إن
الواقع السياس ي أكد على تبعية الحكومة لرئيس الجمهورية بشكل أضعف من سلطتها
وصالحياتها كجهاز مستقل يمارس الصالحيات املخولة له في الدستور ،السيما وأن املؤسس
الدستوري جعله املتحكم الفعلي في تكوينها وتشكيلها دون أن يخضعه ألي قيد أو شرط
اللهم استشارة األغلبية البرملانية عندما يتعلق األمر بتعيين الوزير األول كما جاء في
التعديل الدستوري لسنة  ،2016كما جعلها مكلفة بمساعدة رئيس الجمهورية في تنفيذ
السياسة العامة للدولة عن طريق إعداد مخطط عملها بغية تنفيذ برنامج رئيس
الجمهورية بدل اعتكافها على تنفيذ برنامجها الخاص ،وهي معطيات تؤكد كلها على هيمنة
رئيس الجمهورية على مستوى السلطة التنفيذية تجعل إشكالية جوهرية تطفو على
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الساحة السياسية تدور حول اإلجابة على التساؤل التالي :ما تأثير تبعية الوزير األول
لرئيس الجمهورية على حقيقة ازدواجية السلطة التنفيذية في الجزائر ؟
وه ووو التس وواؤل ال ووذي نح وواول اإلجاب ووة عن ووه م وون خ ووالل تس ووليط الض وووء عل ووى مختل ووف
النصوووص الدسووتورية التووي تؤكوود تبعيووة الحكومووة لوورئيس الجمهوريووة معتموودين موون الناحيووة
النظريووة علووى املوون ا الوصووفي التحليلووي كمن جووا رئيسوويا لنووا فووي هووذه الدراسووة ،وموون الناحيووة
الشكلية على خطة قسومناها إلوى مطلبوين رئيسويين :األول تناولنوا فيوه مظواهر تبعيوة الحكوموة
عض ووويا ل وورئيس الجمهوري ووة والف وواىي تطرقن ووا في ووه إل ووى كيفي ووة تبعي ووة الحكوم ووة وظيفي ووا ل وورئيس
الجمهورية.
املطلب األول :تبعية الحكومة عضويا لرئيس الجمهورية
تبرز تبعية الحكومة لرئيس الجمهورية عضويا من خالل تحكمه في تعيين الوزير
األول (فرع أول) ومن خالل تحكمه في اختيار بقية الطاقم الحكومي وإنهاء مهامهم (فرع
ثان).
الفرع األول :تحكم رئيس الجمهورية في تعيين الوزير األول
تعتوورأ أغلبيووة الوونظم الدسووتورية لوورئيس الدولووة بحقووه فووي تعيووين رئوويس الوووزراء حتو
يتكفل إلى جانبه بمهمة قيادة السلطة التنفيذية ،إال أن هذه األنظمة تختلف فيموا بينهوا فوي
حجوم الحريووة التوي يتمتووع رهووا الورئيس فووي ممارسوة هووذا االختيووار اتسواعا وضوويقا ،ومون ثووم فإنهووا
ق وود تتس ووع ف ووي بع وور الدس وواتير إل ووى درج ووة أنه ووا تص ووب أبع وود وأوس ووع م وون األحك ووام الدس ووتورية
نفسها ،بينموا تكوون هوذه الحريوة ضو يلة إلوى أن تتحوول إلوى صوالحية شوكلية لويس لهوا أي توأثير
على الشخصية املراد لها شوغل هوذا املنصوو ،وذلوك عنودما تنواط بالبرملوان أو الهيخوة الناخبوة
مهمووة اختيووار رئوويس الوووزراء بصووورة فعليووة وتنحصوور وظيفووة رئوويس الدولووة علووى ممارسووة دور
ثووانوي يتمفوول فووي إصوودار مرسوووم التعيووين الغيوور ،1موون هووذا كلووه فووإن السووؤال الووذي يطوور هنووا
يتعل ووق بامل وودى ال ووذي يمك وون أن تبلغ ووه س وولطة رئ وويس الجمهوري ووة الجزائ ووري ف ووي تعي ووين ال وووزير
األول؟
ولإلجاب ووة عل ووى ه ووذا التس وواؤل فإنن ووا نك ووون مض ووطرين للتميي و ب ووين م وورحلتين ف ووي النظ ووام
الدستوري الجزائري مرحلة موا قبول التعوديل الدسوتوري لسونة ( 2016أوال) ومرحلوة موا بعود
هذا التعديل (ثانيا).
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أول :مرحلة ما قبل التعديل الدستوري لسنة 2016
وهيمنة الرئيس على عملية تعيين الوزير األول
تمتع رئيس الجمهورية قبول التعوديل الدسوتوري لسونة  2016بحريوة كبيورة فوي اختيوار
الشخص ووية الت ووي يو وراد له ووا ش ووغل منص ووو ال وووزير األول ،م ووادام أن املؤس ووس الدس ووتوري لو ووم
يخضووعه ألي مقيوواس ليتخووذه كمعيووار فووي هووذا االختيووار ،وموون ثووم بقووي صوواحو الكلمووة األولووى
واألخيرة في هذا الجانو فهو وضميره وهو وحنكته الحاسمة في هذا املجال ،األمر الوذي فوت
البووا واسووعا أمامووه للهيمنووة علوى هووذا االختيووار إلووى أن وصوول بووه الحوود إلووى تعيووين مووا يشوواء موون
الشخصوويات فووي هووذا املنصووو ،السوويما وأن مسووألة تعيووين الوووزير األول تووتم بعمليووة بسوويطة
تتمفوول فووي توقيووع رئوويس الجمهوريووة ملرسوووم رئاس و ي يتضوومن هووذا التعيووين ،الووذي يوقووع عليووه
رئيس الجمهورية دون مشاركة من أية جهة ،على خالأ الوضع ملا هو موجود مفال في بعر
الدس و وواتير البرملاني و ووة كالدس و ووتور اإلس و ووباىي ال و ووذي يش و ووترط ض و وورورة التوقي و ووع املج و وواور ل و وورئيس
الكووىغرس علووى تعيووين امللووك لورئيس الحكومووة ،وئالتووالي فوورئيس الجمهوريوة فووي الجزائوور ال يووولي
اعتبار ألي جهة أثناء قيامه بمهمة التعيين.
يضوواأ إلووى هووذا كلووه أن الدسووتور الجزائووري ال يفوورض عليووه التقيوود بووأي موعوود عنوود
قيامه بعملية االختيار ،حيث أنه يتصرأ دون مهلة زمنية محددة وموادام األمور كوذلك فإنوه
يتوقف عليه وحده اتخاذ قرار التعيين وإمضاء املرسوم الخواص بوذلك فوي الوقوت الوذي يوراه
مالئما ومناسبا.
على هذا األساس نجد رؤساء الجمهوريوة فوي الجزائور تمتعووا بحريوة واسوعة فوي عمليوة
تعي ووين ال وووزير األول األم وور ال ووذي جعله ووم يعتم وودون عل ووى م ووذاهو متع ووددة ف ووي اختي ووار وتعي ووين
رئوويس الحكومووة (الوووزير األول حاليووا) ،إذ وفووي بعوور األحيووان تووم االعتموواد علووى معيووار االنتموواء
السياس و ي وئالت ووالي تس وومية رئ وويس الحكوم ووة م وون الح ووز ص وواحو األغلبي ووة البرملاني ووة ،2وم ورات
أخ وورى ال يقيم ووون أي ووة أهمي ووة لالنتم وواء السياسو و ي في ووتم اختي ووار رئ وويس الحكوم ووة م وون األقلي ووة
البرملاني و ووة ،3وف و ووي أحي و ووان ثالف و ووة التركي و و عل و ووى ع و وودم االنتم و وواء الحز و ووي في و ووتم تعي و ووين خص و ووية
تكنوقراطية لتولي هذا املنصو.4
ومع ذلك فإن صالحية تعيين الوزير األول حت ولو كانت سلطة مطلقة يتمتع رها
الرئيس دون مشاركة من أية جهة ،فإن ضرورة تحقيق االىسجام بينه وئين األغلبية
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البرملانية تفرض عليه ضرورة التقيد بطبيعة بالخريطة التي تسفر عنها العملية االنتخابية
عند اختياره تماشيا مع األعراأ الديمقراطية وحفاظا على االستقرار الحكومي مادام أن
الوزير األول -أكان منتميا إلى حز سياس ي أم ال  -سيكون مضطرا إلى تأليف حكومة
تحظى باألغلبية النيابية ،ومن ثم فإن األمر يستوجو عليه التحفظ والتأىي وعدم التسرع
في االختيار والتعيين لشغل هذا املنصو ،وئالتالي عدم التردد في استشارة أي جهة يرى
الرئيس ضرورة وأهمية استشارتها ،كاستشارة رؤساء األحزا أو الكتل السياسية الكبرى أو
أي من الشخصيات املهمة في الدولة لالست ناس بآرائهم وأفكارهم في هذا الشأن.
ثانيا :مرحلة ما بعد التعديل الدستوري لسنة 2016
وضرورة استشارة األغلبية البرملانية
نظرا للدور الذي قد تلعبه األغلبية البرملانية في تسيير مؤسسات الدولة والسيما في
تفادي التصادم بين رئيس الجمهورية والبرملان 5نجد أن التعديل الدستوري لسنة 2016
أحدث تقدما ملحوظا في تعامل رئيس الجمهورية مع هذه األغلبية عند إقدامه على عملية
تعيين الوزير األول ،حيث ألزم املؤسس الدستوري رئيس الجمهورية باستشارتها عند قيامه
رهذه املهمة ،وعليه منذ هذا التعديل أصب رئيس الجمهورية ملزما باستشارة األغلبية
البرملانية قبل إقدامه على هذا االختيار حيث جاء في الفقرة الخامسة من املادة  91من هذا
التعديل على أنه من بين املهام التي يضطلع رئيس الجمهورية بممارستها ما يلي ":يعين
الوزير األول بعد استشارة األغلبية البرملانية ،وينهي مهامه ،"....ولعل املغزى املراد
تحقيقه من وراء هذه االستشارة هو البحث عن اىسجام وتوافق بين رئيس الجمهورية
وئين األغلبية البرملانية فيما يخص الشخصية التي سوأ تحضا بمنصو رئاسة الوزارة
األولى بغية حصوله على التأييد والدعم من قبل هذه األغلبية فيما سيأتي من فترة تواجده
في الحكم ،السيما وأن الوزير األول و قبل مباشرته ملهامه الدستورية مطالو دستوريا
بعرض مخطط عمل حكومته على البرملان للموافقة عليه ،وأن أي رفر لهذا املخطط
تكون نتيجته الحتمية إجبار الوزير األول على مغادرة رئاسة الوزارة األولى وتقديم استقالته
لرئيس الجمهورية.6
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وفي إطار هذا الشرط يمكن لنا أن نتساءل عن الكيفية التي تتم رها عملية تنفيذه
من قبل رئيس الجمهورية ؟ هل هو ملزم باستشارة زعيم الحز صاحو األغلبية في
املجلس الشعبي الوطني ؟ أم أنه يملك حرية واسعة في استشارة أي خصية من هذا
الحز شريطة تمتعها بشعبية كبيرة داخل قاعدتها النضالية7؟.
لإلجابة على هذا التساؤل يمكن القول أنه طاملا أن الدستور لم ُيقيد رئيس
الجمهورية بأية طريقة عند إجراء هذه املشاورة فإن هذا األخير يتمتع بمجموعة من
الخيارات وعدد من البدائل تجعله حر في اختيار الطريقة التي يراها مناسبة في البحث عن
الشخصية التي سوأ تشغل هذا املنصو اللهم ضرورة مراعاة الشروط العادية كالقدرة
والكفاءة والسمعة التي ينبغي للشخصية املختارة التمتع رها ،ومن ثم تعتبر هذه االستشارة
مجرد قيد شكلي الرئيس غير ملزم بنتائجها.
الفرع الثاني :تحكم رئيس الجمهورية في تعيين الطاقم الحكومي وإنهاء مهامه
بعد أن رأينا في الفقرة السابقة حجم الحرية التي يتمتع رها رئيس الجمهورية عند
قيامه بعملية تعيين الوزير األول فإن التساؤل الذي يتبادر إلى الذهن من جهة أخرى يتعلق
بمدى استمرارية هده الحرية عند تعيين الطاقم الحكومي (أوال) وعند عملية إنهاء مهام
هذا الطاقم (ثانيا).
أول :تحكم رئيس الجمهورية في تعيين الطاقم الحكومي
تتعدد األنظمة السياسية وتختلف كذلك فيما يخص الكيفية التي تنت جها الدول
في اختيار أعضاء الطاقم الحكومي ،حيث نجد النظام الرئاس ي يعطي رئيس الجمهورية
الحق في االنفراد باختيار وزرائه بمحر إرادته وتقديره ،كما يملك الحق في عزلهم
وإبعادهم بإرادته املنفردة ،أما في النظام البرملاىي فإنه يتعين حصول الحكومة على ثقة
البرملان قبل مباشرتها لعملها ،لذلك جرى التقليد على اختيار رئيس الدولة لرئيس الحكومة
على أن يختار هذا األخير باقي أعضاء الحكومة باالتفاق مع رئيس الدولة ،وهو األمر الذي
يعطي رئيس الحكومة في الدساتير البرملانية حرية واسعة في شأن تشكيل الحكومة وانتقاء
أعضائها وعليه فقط أن يعرض أسماءهم على رئيس الدولة ليقر هذا االختيار ويوافق على
تأليف الحكومة.8
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أما الوضع في النظام الجزائري فإننا نلمس بأن املؤسس الدستوري واصل عملية
تهميش دور الوزير األول إلى حد أن عملية اختيار أعضاء الحكومة التي يقودها وإنهاء
مهامهم يتولها كذلك رئيس الجمهورية لوحده وما دور الوزير األول إال تقديم املشورة له
بعدما يطلبها منه ،وهو األمر الذي بين بوضو التبعية التي توجد عليها الحكومة لرئيس
الجمهورية ( )01وضعف عالقة الوزير األول بطاقمه الحكومي (.)02
 -01تبعية الحكومة لرئيس الجمهورية :جاء في الفقرة األولى من نص املادة 93
من التعديل الدستوري لسنة  2016ما يلي ":يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة
بعد استشارة الوزير األول ".....وهذا فيه داللة جلية على الدور املحوري الذي يؤديه
رئيس الجمهورية على مستوى صناعة القرار داخل السلطة التنفيذية ،حيث تؤكد تحكمه
بشكل يكاد يكون مطلقا في رئاسة قطبي السلطة التنفيذية بما فيها الحكومة ،وهذا على
خالأ ما كان موجودا قبل التعديل الدستوري لسنة  2008أين كان رئيس الحكومة هو
الذي يختار أعضاء حكومته ويعرضهم على رئيس الجمهورية الذي يقوم بتعيينهم.
على هذا األساس يمكن القول أن التعديل الدستوري لسنة  2008قد رسخ بشكل
واضح صورية الفنائية على مستوى السلطة التنفيذية السيما بعدما رجع املؤسس
الدستوري من خاللها مرة أخرى إلى التسمية القديمة التي كانت سائدة في عهد األحادية
الحزئية وأطلقها مجددا على رئيس الحكومة ،أين أكد هذا التعديل واقعا كان سائدا فعليا
من قبل أال وهو شكلية الدور الذي يؤديه رئيس الحكومة في مجال قيادة السلطة
التنفيذية فعمل على تقنينه وتعميقه بعدما تزايدت تبعية الحكومة لرئيس الجمهورية إلى
درجة أنها لم تعد تظهر إال فريقا من املوظفين التابعين لرئيس الجمهورية ،9ومن ثم أكد
هذا التعديل على أن رئاسة الحكومة يعود باالسم فقط للوزير األول ،أما فعليا وواقعيا
فإنه يتكفل رها رئيس الجمهورية نفسه.10
ومع ذلك فالقيد الوحيد الذي نرى أن املؤسس الدستوري جاء به عند اختيار
رئيس الجمهورية للطاقم الحكومي هو إلزامه باستشارة الوزير األول عند قيامه بعملية
االختيار ،استشارة تبقى نتائجها غير ملزمة بالنسبة له ،مع أن الغريو في األمر أن املراسيم
الرئاسية املتضمنة تعيين أعضاء الحكومة بقيت تحمل كلها عبارة " بناء على اقترا من
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رئيس الحكومة (الوزير األول)11"...واألكيد أن مفل هذا االقترا ال وجود له من الناحية
العملية الواقعية.
 -02ضعف عالقة الوزير األول بطاقمه الحكومي :في مقابل تقوية دور رئيس
الجمهورية أمام الطاقم الحكومي قام املؤسس الدستوري بتهميش شبه كامل لدور الوزير
األول الذي أخذ مكانة املساعد األول لرئيس الجمهورية ،وما يؤكد ذلك هو الطريقة
املعتمدة في تعيين الوزراء التي تجعل مركز الوزير األول مت عزعا وضعيفا أمام ووزرائه
مادام أنهم سيشعرون بالتبعية لرئيس الجمهورية أكثر من شعورهم بالتبعية للوزير
األول ،12ويبقى هذا الشعور قائما حت لو كان النص الدستوري قد أقر للوزير األول مهمة
توزيع الصالحيات على الطاقم الحكومي شريطة الت امه بأحكام الدستور ،13وحت ولو كان
هذا الشرط األخير كذلك "احترام األحكام الدستورية " حسو أحد املؤلفين ،14يوحي فقط
بضرورة احترام الوزير األول للميدان املخصص لرئيس الجمهورية ،السيما التعيين في
منصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية طبقا للفقرتين الفانية والفالفة من املادة  91من
التعديل الدستوري لسنة  ،2016وما عدا ذلك يبقى الوزير األول مختصا وحرا في توزيع
الصالحيات على أعضاء الحكومة اآلخرين إال أننا ىعتقد أن هذه الحرية تبقى دائما ىسبية
ومنقوصة مادام أنها مرتبطة باختصاص آخر بالغ األهمية أال وهو تحديد وتنفيذ السياسة
العامة للدولة التي يتوالها بدون منازع رئيس الجمهورية باعتباره صاحو أعلى منصو في
الدولة.
ليصب رئيس الجمهورية من الناحية الواقعية املتولي الفعلي ملهمة توزيع
الصالحيات واملهام على كل أعضاء الطاقم الحكومي ،السيما وأن تعيين كل واحد في
منصبه الوزاري يكون تقريبا في ذات يوم تعيين الوزير األول من قبل رئيس الجمهورية،
األمر الذي ال يترك له متسع من الوقت حت يقوم بتوزيع املهام على طاقمه الحكومي،
ليتحول الوزير األول في خضم هذه املعطيات وغيرها إلى مجرد معاون ومساعد لرئيس
الجمهورية يمارس سلطة مشتقة من سلطته بالطريقة املوجودة في النظام الرئاس ي ،كما
يتحول الوزراء إلى مجرد موظفين سامين ينفذون قرارات الرئيس فاقدين أية استقاللية
عنه.
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في مقابل ذلك نجد املؤسس الدستوري الفرىس ي قد اعترأ للوزير األول بسلطة
كبيرة في اختيار أعضاء حكومته ،على أساس أن صالحية رئيس الجمهورية في اختيار
أعضاء الحكومة يخضع للتوقيع املجاور للوزير األول ،حت وإن كان الواقع كذلك ،السيما
في حالة وحدة األغلبية ،يدل على تقلص سلطة الوزير األول في هذا املجال لصالح رئيس
الجمهورية بدليل أن اختيار أعضاء الحكومة في السنوات األخيرة كان دائما يطغى عليه
توجهات واختيارات الرئيس.15
كما أن الدستور ال يحدد عدد وزارات الحكومة املطلو من الرئيس تعيينها وال
املعايير التي تتطلو استحداث حقائو وزارية جديدة وئاملقارنة مع دساتير أخرى فإن
الدستور البلجيكي يعتبر من الدساتير القليلة التي نظمت بدقة تركيبة الحكومة ،فهو ينص
على أن الحكومة تتكون من  15وزارة كحد أقص  ،باستثناء وزراء الدولة ،كما يشترط
التكافؤ اللغوي بين الوزراء ،باستثناء رئيس الوزراء ،ولكن رئيس الجمهورية في الجزائر ليس
ملزما بأعداد أو مذاهو أو شكليات معينة تتعلق بالحكومة عند تعيينه إياها ،لذلك فإنه
لم يكن عدد أعضاء الحكومة وال التسمية املتعلقة بالوزراء أمرا ثابتا ومستقرا طيلة تاريخ
الجزائر الدستوري.
ثانيا :انتفاء القيود الدستورية في عملية
إنهاء مهام الوزير األول والطاقم الحكومي
بعدما رأينا هيمنة رئيس الجمهورية على عملية تعيين الوزير األول وئقية الطاقم
الحكومي بقي لنا أن نتساءل عن مدى استمرار هذه الهيمنة عند عملية تنحية وإنهاء مهام
أي عضو في الطاقم الحكومي سواء تعلق األمر بالوزير األول أو غيره من الوزراء؟
بي و وود أنه قبل التطرق لإلجابة على هذا التساؤل ال بد من التنبيه إلى أن هناك
حاالت عديدة وأسبا كفيرة تنتهي فيها مهمة الوزير األول ،وئالتالي حكومته دون تدخل من
جانو رئيس الجمهورية ،حيث يكون ذلك في حالة االستقالة العادية أو الناتجة عن رفر
مخطط العمل الذي تقوده حكومته من طرأ املجلس الشعبي الوطني 16أو حجو الفقة
عنه عندما يطلبها بمناسبة بيان السنوي للسياسة العامة 17أو نتيجة مللتمس الرقابة 18أو
بسبو وفاته ،وفي غير هذه الحاالت فإن إنهاء مهام الوزير األول هو سلطة تقديرية مخولة
لرئيس الجمهورية ،وان كانت هذه السلطة مبطنة باالستقالة ،ألنه من املمكن أن تكون
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هذه االستقالة باألساس بناء على طلو رئاس ي وقبول حكومي يتأتى نتيجة إرغام الوزير
األول على تقديم استقالة حكومته ،19إال أنه يمكن أن تتبدى اإلقالة في صورة مباشرة
دون أن ترتبط باالستقالة ،20وهو األمر الذي فصل فيه املؤسس الدستوري حسو ما ورد
في املادة  5/91من الدستور النافذ حاليا التي جعلت من بين صالحيات رئيس الجمهورية "
تعيين الوزير األول وإنهاء مهامه " ،ورهذا يستمد رئيس الجمهورية صالحيته في إقالة
الحكومة من نصوص دستورية صريحة ،ولكن هذه الصالحية تستمد في حالة غيا
النص الصري من قاعدة " توازي األشكال " والتي تفيد من يملك التعيين يملك العزل،
ورهذا يستمد رئيس الجمهورية حقه في عزل الحكومة من حقه في تعيينها ،مما يفيد معه
بأن األسلو الدستوري الجزائري املعتمد في موضوع إنهاء املهام سواء الفردي أو الجماعي،
إنما يجسد التقنية الدستورية ملسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية ،وهو يعد وسيلة
لحل الخالأ السياس ي الذي قد ينشأ بين الوزير األول ورئيس الجمهورية بشأن موضوع
من مواضيع السياسة العامة.
لكن السؤال الذي يطر في هذا الصدد يتعلق بمدى إمكانية إعادة الوزراء الذين
كانوا ضمن الحكومة القديمة إلى الحكومة الجديدة وئمدى إمكانية امتداد عملية إنهاء
مهام الوزراء كلهم أو بعضهم دون أدىى اهت از ملنصو الوزير األول؟ بمعن هل يمكن عزل
وزير أو عدة وزراء دون أن تتأثر مكانة الوزير األول ؟
وإذا كانت اإلجابة بنعم فأي دور يمكن أن يلعبه الوزير األول في هذه اإلقالة ولو
باالقتراحات والتوجيهات التي يقدمها لرئيس الجمهورية أم أن إرادته استبعدت كلية من
هذه العملية؟
فيما يخص اإلجابة على الشطر األول من هذا التساؤل يمكن القول أنه مادامت
الحكومة مسؤولة أمام رئيس الجمهورية بحكم أنه من يتولى اختيار وتعيين أعضاءها فإنه
ال يوجد دستوريا ما يمنعه من ممارسة هذا االختصاص ،وضمن هذا التوجه فإن مهمة
إعادة تعيين بعر من كانوا فيها في مناصو ضمن الحكومة الجديدة تبقى سلطة تقديرية
خالصة له ،21كما أن إنهاء املهام قد ال يمتد إلى الوزير األول وإنما يقتصر فقط على عضو
أو أعضاء في الحكومة سواء تعلق األمر بوزير أو عدة وزراء ،أما فيما يخص اإلجابة على
الشطر الفاىي من التساؤل املطرو واملتعلق أساسا بالدور الذي يمكن أن يلعبه الوزير
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األول في عملية إنهاء مهام الوزراء؟ بمعن هل يشارك الوزير األول رئيس الجمهورية في هذه
العملية ولو باقتراحاته وتوجيهاته بغية تنوير وإرشاد الرئيس وتنبيهه إلى بعر النقائص التي
تتعلق بأداء وزير أو عدة وزراء ،أم أنه تم استبعاد إرادته باملرة ؟
الحقيقو ووة أن الو وونص الدس و ووتوري جو وواء خاليو ووا م و وون أي إشو ووارة إلو ووى اإلجاب و ووة علو ووى ه و ووذه
التساؤالت ،مما يعني نظريا ،استبعاد ذلك ،غير أن الواقع العملي واملهام واملسؤولية امللقاة
على عاتق الوزير األول ،وئحكم أنه املشرأ على عمليوة التنسويق بوين أعضواء الحكوموة فيموا
بي وونهم وئي وونهم وئ ووين رئ وويس الجمهوري ووة ،ع ووالوة عل ووى قرئ ووه واحتكاك ووه ال وودائم ب ووالوزراء تجعل ووه
الشخصووية املؤهلووة علووى إجوراء تقيوويم موضوووعي ألداء كوول عضووو فوويهم ،وموون ثووم لووه أن يقتوور
علوى الورئيس إجوراء تعوديل وزاري علوى حكومتوه كلموا اقترو األمور ذلوك بمجورد أن يتوراءى لووه
أن عضوا أو أكثر في الحكومة قد خالف األحكام الدسوتورية فوي مجوال وزارتوه أو ارتكوو فعوال
من األفعال املخلة باملروءة الوزارية ولو لم تصل تلوك األفعوال إلوى حود األفعوال املجرموة كوأن
يلم ووس تقص وويرا أو تهاون ووا م وون أح وودهم ف ووي أداء امله ووام املنوط ووة ب ووه الس وويما ف ووي مج ووال الفعالي ووة
واالنضووباط ،فإنووه ال ح و يء يحووول دون أن يطلووو موون رئوويس الجمهوريووة إعفوواء عضووو أو أكثوور
م وون الحكوم ووة م وون تأدي ووة مهام ووه الوزاري ووة ،وم ووع ذل ووك تبق ووى الكلم ووة الفص وول دائم ووا بي وود رئ وويس
الجمهوريووة الووذي ىعتقوود أنووه وفووي كوول األحوووال  -حفاظووا علووى فعاليووة الطوواقم الحكووومي وعلووى
اىسو ووجامه مو ووع الو وووزير األول  -ال يتو ووواىى فو ووي دراسو ووة الطلو ووو وإعطائو ووه االهتمو ووام الكو ووافي بع و وود
التشوواور والتنسوويق معووه ،ثووم اتخوواذ الق ورار الووذي ي وراه مناسووبا لخدمووة االىسووجام والتضووامن
الحكووومي ،ألن عوودم تحقووق االىسووجام بووين أعضوواء الحكومووة قوود يرهووق الوووزير األول ويشووغله
ع وون تأدي ووة مهام ووه الدس ووتورية ،األم وور ال ووذي ق وود يجعل ووه ف ووي نهاي ووة املط وواأ يق وودم عل ووى تق ووديم
استقالته لرئيس الجمهورية.
املطلب الثاني :مخطط عمل الحكومة ترجمة فعلية لبرنامج الرئيس
بعد االستطراد في مسألة التعيين الحكومي وصلنا إلى نتيجة مفادها أن هيمنة
رئيس الجمهورية على قضية تعيين الوزير األول وئقية الطاقم الحكومي مادام أن الدستور
لم يقيده إال بقيد شكلي بسيط يتمفل في ضرورة استشارة األغلبية البرملانية ،ومن ثم فإن
السؤال الذي يطر هل هذه الهيمنة تمتد كذلك لتشمل الجانو الوظيفي عن طريق
ُ
التحكم في البرنامج الذي تكلف الحكومة بتطبيقه أثناء ممارستها السلطة ؟
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هذا التساؤل يفرض علينا العودة إلى التعديل الدستوري لسنة  2008أين نجده
ُ
قد بين بأن برنامج الحكومة املقدم إلى البرملان ما هو إال مخطط عمل أعد ُبغية تنفيذ
البرنامج الخاص برئيس الجمهورية ،وهو األمر الذي ُيبين أن الوزير األول ما هو في حقيقة
األمر إال مجرد ناقل أمين لتوجهات ورغبات رئيس الجمهورية لدى البرملان ،22ومن ثم تبرز
تبعية الحكومة للرئيس وظيفيا من خالل ضرورة مرور مخطط عمل الحكومة على مجلس
الوزراء قبل عرضه على غرفتي البرملان (فرع أول) ومن خالل تكليفها دستوريا بتطبيق
برنامج الرئيس االنتخا ي (فرع ثان).
الفرع األول :مرور مخطط عمل الحكومة
على مجلس الوزراء آلية لتقزيم دور الحكومة
في البداية علينا اإلشارة إلى مالحظة غاية في األهمية وهي أن مجلس الوزراء في
الجزائر وكجهاز قانوىي يتولى السلطات الضرورية لسير أجهزة الدولة ظهر أول مرة في التاريخ
الدستوري الجزائري بمقتر أمر 10جويلية  ،1965حيث كان يمارس اختصاصاته
بتفوير من مجلس الفورة ،كما أورد دستور  76النص عليه في املادة  08/111إال أن
مهامه كانت جد محدودة ،أما في ظل أحكام دستور  1989أصب يجتمع برئاسة رئيس
الجمهورية ليتولى مناقشة برنامجه ملطالبة الحكومة بتنفيذه في صيغة مخطط عملها
(املادة  )2/75كما تعرض عليه مشاريع القوانين املراد عرضها على البرملان للمناقشة
واملصادقة عليها ،23وهو ما تم تكريسه في الدستور الحالي حيث أن برنامج رئيس الجمهورية
الذي يضبطه الوزير األول في شكل مخطط عمل بغية تنفيذيه على أرض الواقع ،ال يمكن
مروره للمناقشة أمام غرفتي البرملان إال بعد طرحه أمام مجلس الوزراء 24على هذا األساس
سنتطرق إلى عالقة مخطط العمل الحكومي بالبرنامج الرئاس ي (أوال) وإلى مغزى مرور هذا
املخطط في مجلس الوزراء (ثانيا).
أول :عالقة مخطط العمل الحكومي بالبرنامج الرئاس ي
إذا كان الجهاز التنفيذي ألي بلد يعتبر املسؤول األول في السهر على تدبير شؤون
البالد والعباد ،بما يضمن تحقيق الصالح العام للجماعة من خالل السياسة العامة التي
سوأ ينت جها على كافة املستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والدبلوماسية
والفقافية ،فإن النظام الدستوري الجزائري لم يسم للحكومة بتطبيق اختياراتها وئرامجها
مجلة األستاذ الباحث للدرسات القانونية والسياسية  -املجلد  - 06العدد  - 01جوان 2021

2056

د .ضريف قدور

مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية
وحقيقة ازدواجية السلطة التنفيذية في الجزائر
ص  - 2045ص 2068

التي الت مت رها أمام الشعو بل عليها وضع اآلليات العملية في شكل مخطط عمل يتناول
املساعي التي تعت م الحكومة انتهاجها في مواصلة تجسيد برنامج رئيس الجمهورية.
ومع ذلك فإن النصوص الدستورية لم تشر ال إلى مضمون وال إلى الغرض من
وثيقة مخطط العمل الحكومي ،األمر الذي يجعل التساؤل يطر عن الدور الحقيقي الذي
يمكن أن تلعبه هذه الوثيقة في رسم السياسة العامة للبالد ،هل يكمن هذا الدور في
تحديد مهمة الوزير األول بأنها تنفيذ السياسة العامة للدولة فقط؟ دون ضبطها
وتحديدها ؟ السيما وأن الفقرة الفالفة من املادة  93من التعديل الدستوري لسنة 2016
اكتفت بالقول أن الحكومة تعد مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء دون أن تشير إلى
من يتولى ضبط وتحديد السياسة العامة ،إال أن املمارسة العملية بينت بأن وثيقة مخطط
العمل الحكومي خاصة بعد إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بموجو التعديل الدستوري
لسنة  2008ما هي إال آلية أساسية لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ،حيث جاء في مقدمة
عرض أول مخطط عمل حكومي على البرملان بعد هذا التعديل بتاريخ  " 2009/05/19أن
مخطط العمل الحكومي يتضمن عرضا للمسعى الذي سينت ا والسبل والوسائل التي
ستعكف الحكومة من خاللها على تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية "...وعليه
فمخطط عمل الحكومة يهدأ إلى التنفيذ الفعلي لبرنامج رئيس الجمهورية والذي
بمقتضاه يعتبر الوزير األول مسؤوال أمامه عن حسن ودقة هذا التنفيذ ،وئالتالي ال يملك
الوزير األول أية حرية في إعداد برنامج خاص به ما دام مجرد منفذ لبرنامج الرئيس.25
حاصل القول أن مخطط عمل الحكومة ما هو إال خطة وآليات إجرائية وضعت
رهدأ تنفيذ البرنامج االنتخا ي الخاص برئيس الجمهورية ،26الذي يتم تجسيده بواسطة
السياسة العامة التي تظهر في مختلف مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة على املجلس
الشعبي الوطني ،وئذلك يكون التعديل الدستوري لسنة  2008ومن بعده تعديل  2016قد
حسم الجدال القانوىي الذي كان قائما لعدة سنوات حول البرنامج الذي له األولوية في
تطبيق ،هل هو البرنامج الذي أنتخو على أساسه رئيس الجمهورية؟ أو البرنامج الذي نال
بمقتضاه حز ما األغلبية البرملانية داخل املجلس الشعبي الوطني؟ فكان الحسم لصالح
البرنامج األول على حسا الفاىي ،مع أن تفضيل برنامج الرئيس على حسا البرنامج
الحكومي لم يكن وليد التعديل الدستوري لسنة  2008بل تجسد واقعيا منذ تولي الرئيس
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املخلوع السلطة عام  1999أين تخلت الحكومات عمليا عن برنامجها االنتخا ي وعكفت
على تنفيذ برنامجه ،بعد أن صر هذا األخير وفي أكثر من مناسبة بأن الغاية من وجود
الحكومة وئقائها تكمن أساسا في تنفيذ البرنامج الخاص به ،وهو ما تحقق له فعال في واقع
املمارسة السياسية ،إذ عكفت جل الحكومات املتعاقبة على تطبيق برنامجه مصرحة
بصفة عالنية بأن برنامجها مستمد مباشرة من برنامج رئيس الجمهورية ووضع خصيصا
من أجل تنفيذه على أرض الواقع.27
على هذا األساس فإنه أضحى لزاما على الحكومة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية
والتخلي عن تطبيق البرنامج الذي يجو أن يعبر عن الطموحات واألهداأ والتطلعات التي
تنوي الحكومة بلورتها في سياسات عامة سبق وأن تعهدت بتنفيذها أمام الهيخة الناخبة.
ثانيا :مغزى مرور مخطط العمل الحكومي في مجلس الوزراء
يشكل مجلس الوزراء في النظام الدستوري الجزائري أعلى هرم للتدرج اإلداري على
مستوى سلطة اتخاذ القرارات داخل الهياكل اإلدارية للدولة ،باعتباره مجسدا لوحدة
السلطة التنفيذية وللدور الريادي لرئيس الجمهورية ،خاصة إذا علمنا أنه يجتمع برئاسة
رئيس الجمهورية 28أين تصب مكانة الوزير األول من الناحية السياسية والقانونية ال
تتعدى مكانة غيره من الوزراء مادام أنه يصب ال يختلف معهم إال في الدرجة باعتباره
املعين األول قبلهم ،29وئذلك يكون رئيس الجمهورية املتحكم الفعلي في توجيه املناقشة
داخل املجلس بالشكل والكيفية التي يريد وهو ما يبوئه مكانة أسم من مكانة املجلس
الحكومي الذي يجتمع برئاسة الوزير األول ،على هذا األساس فإن رئاسة املجلس الوزاري
من قبل رئيس الجمهورية تعد إحدى أهم أوجه عالقة التي تجمع الرئيس بالحكومة بالنظر
إلى الصالحيات والقضايا والنصوص التي يتداول فيها املجلس الوزاري ،لذلك فإن رئاسته
في ظل النظام البرملاىي تعود للوزير األول الذي بحكم مسؤوليته السياسية أمام البرملان
البد له من التحكم في السياسة العامة للدولة ،بينما اقتر منطق النظام الرئاسوي
الذي ارتضاه املؤسس الدستوري الجزائري أن يكون هذا املجلس ،طبقا لنص املادة ،4/91
تحت رئاسة رئيس الجمهورية الذي ال يمكنه حت تفوير سلطته في هذا املجال لصالح
الوزير األول ،30على عكس الدستور الفرىس ي مفال الذي يسم لرئيس الجمهورية بموجو
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املادة  21منه بتفوير الوزير األول رئاسة املجلس على شرط أن يكون ذلك لجدول عمل
محدد.31
وفي ظل النظام البرملاىي يكون لدى جميع أعضاء مجلس الوزراء بما فيهم الرئيس
مسؤولية تضامنية أمام البرملان وال يستطيع أيا من أعضائه التنصل من تلك املسؤولية
بحجة أنه لم يكن موافقا عليها أو عدم حضوره وغيابه عن الجلسة التي اتخذت رها تلك
القرارات ،32في حين كان رئيس املجلس في النظام الجزائري بعيدا عن تحمل أية مسؤولية
تذكر ،كما أنه يتم اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء باألغلبية وفي أحيانا أخرى تتخذ هذه
القرارات باإلجماع في األنظمة البرملانية ،في حين أن املجلس في الجزائر افتقد حت إلى نظام
داخلي يحدد كيفية اتخاذه لقراراته ،وهو ما فت املجال واسعا أمام رئيسه  -رئيس
الجمهورية -للهيمنة عليه والحصول على الكفير من االمتيازات فيه ،ومن ثم تسييره
بالطريقة التي يريد ،األمر الذي جعل صالحية رئيس الجمهورية الجزائري داخل مجلس
الوزراء ليست بصالحيات شكلية كما هو الحال بالنسبة لرئيس الدولة في النظام البرملاىي،
بل هي صالحية في غاية الدقة واألهمية ،مما سيجعل والحالة كهذه من سلطة الحكومة
داخل الحياة العامة للدولة وداخل مؤسسة املجلس الوزاري تحديدا سلطة تنفيذية
مقابل سلطة الرئيس التقريرية ،حيث أن دور الحكومة داخل هذا املجلس ال يتعدى مهمة
املوافقة على جدول األعمال املعروض ،دون أن يظهر لها أي دور في قراراته النهائية أو
مساهمة فعلية في صياغة نصوصه وقضاياه ،طاملا أنها حكومة بال برنامج تدافع عنه داخل
هذا املجلس أو تعمل على صياغته أو تؤكد على تنفيذه ،بل في الكفير من األحيان تكون
تفتقر أصال إلى أي رؤية سياسية توجه رها السياسات أو تدير رها املقترحات.33
ومن ثم ال يمكن تجاهل املركز املمتاز والنفوذ القوي الذي يمفله رئيس الجمهورية
على مستوى مجلس الوزراء ،إذ ال يمكن االستخفاأ وال االستهانة بالسلطات التقديرية
الواسعة التي يتمتع رها عند مرور مخطط الحكومي أمامه ،والتي قد تصل به حت إلى حد
تعرير هذا املخطط للتعديل والتغيير بصفة جذرية السيما عندما ال يلت م الوزير األول
بالتوجيهات والتعليمات التي وجهت له قبل الرئيس حسو ما جاء في البرنامج املعروض
عليه 34مما يجعل مجلس الوزراء بحق جهاز للدراسة واملناقشة واملراقبة وحت التقرير في
مصير املخطط املقتر  ،ويبقى رئيس الجمهورية من خالله الشخصية الوحيدة التي ترسم
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السياسة العامة للدولة وتضبط اختياراتها ،35من هنا يشكل مجلس الوزراء محطة مهمة
تتجلى من خاللها الهيمنة الوظيفية لرئيس الجمهورية على الحكومة ،على أساس أنه ال
يفوت هذه الفرصة للتذكير باملحاور التي يرغو في تفبيتها والنقاط التي يريد إعطائها
األولوية على مستوى هذا املخطط36.
هكذا يتضح أن املغزى الحقيقي من وراء طر مخطط العمل الحكومي في مجلس
الوزراء ،ما هو في الحقيقة إال عرضه على رئيسه ،بما يتي له املشاركة مرة أخرى في تقديم
مالحظاته وتوجيهاته بشأن اآلليات والوسائل املحددة في وثيقة مخطط العمل الحكومي
لتطبيق برنامجه الرئاس ي ،ألنه من غير املعقول القول بأن عرض مخطط العمل الحكومي
في مجلس الوزراء 37ما هو إال إجراء شكلي يراد به إعالم رئيس الجمهورية بمضمون اآلليات
والخطوات التي جاء النص عليها في مخطط العمل الحكومي الخاص بتطبيق برنامج
الرئيس ،ألن رئيس الجمهورية هنا رئما ال يكتفي بما ورد في أرضية هذا املخطط من
توجهات ومعطيات ،بل له أن يعدل فيها باإلضافة أو الحذأ وئالطريقة التي يريد.38
حاصل القول أن أهمية مجلس الوزراء ال تتجلى فقط في كونه الهيخة السياسية
التي تدرس وتناقش وتصادق على مخطط العمل الحكومي ،بل تكمن أيضا في اعتباره
الهيخة التنفيذية التي تعمل لصالح توجهات وسياسة رئيس الجمهورية ،تتحول الحكومة
فيه برمتها  -لتفبت والئها ووفائها له – إلى مجرد جهاز مكلف بإنجا االختيارات املرسومة
والوعود املقطوعة التي نال على أساسها رئيس الجمهورية ثقة الهيخة الناخبة ،وكنتيجة
لذلك لم يعد للحكومة برنامج مستقل عن برنامج رئيس الجمهورية ،بسبو أن هذا األخير
يبقى هو القائد األول واملوجه الفعلي لسياسة األمة.
الفرع الثاني :مخطط عمل الحكومة آلية لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية
بينت املادة  93من التعديل الدستوري لسنة  2016أنه بمجرد قيام رئيس
الجمهورية بتعيين أعضاء الطاقم الحكومي بعد استشارة الوزير األول تتولى الحكومة
مباشرة إعداد مخطط عملها لتعرضه على مجلس الوزراء أين يتسن – كما رأينا  -لرئيس
الجمهورية من خالله بسط رقابته على هذا املخطط ليتأكد من أنه جاء متوافقا ومنسجما
مع البرنامج الرئاس ي ،وعليه فمخطط العمل الحكومي يكمن مبتغاه في إيجاد آليات عملية
كفيلة بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية على أرض الواقع ،أين يعتبر خاللها الوزير األول
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مسؤوال مباشرا عن حسن تنفيذه أمام رئيس الجمهورية من جهة وأمام البرملان من جهة
أخرى.
تأسيسا على ذلك فإننا نتطرق من خالل هذا الفرع إلى شكلية دور الجهاز الحكومي
(أوال) وإلى دور أحزا األغلبية البرملانية في الترويج لبرنامج الرئيس (ثانيا).
أول :شكلية دور الجهاز الحكومي
إن التعديل الدستوري لسنة  2008حمل في طياته متناقضات عديدة وكفيرة منها
كما رأينا سابقا  -ضرورة تخلي الحز الفائز باألغلبية البرملانية وفي حالة قيادته للحكومةعن برنامجه االنتخا ي وتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ،وهو الوضع الذي جسد فعليا
شكلية منصو الوزير األول ومحدودية الدور الذي يقوم به ،حيث تم تجريده من أهم
السلطات التي يقوم رها كقطو ثاىي للسلطة التنفيذية ،لتصب هذه السلطة عمليا برأس
واحدة ،39وما االزدواجية التي رسمت لها في النظام الدستوري الجزائري إال صورة شكلية
بعيدة عن الحقيقة كل البعد ،بعدما تم تركي السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية
لوحده ،األمر الذي جعل الجهاز التنفيذي املكون من الوزير األول ورئيس الجمهورية في
النظام الدستوري الجزائري يتمي بالطابع الرئاس ي كإطار يضطلع فيه هذا األخير بنوعين
من الوظائف رئاسة الدولة من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ،ومن نتائج هذا
التوحيد برز املجال أمام التوحيد الوظيفي آلليات عمل هذا الجهاز عن طريق إعطاء
األولوية في التنفيذ لبرنامج رئيس الجمهورية على حسا البرنامج الحكومي.40
بناءا على كل هذه املعطيات وغيرها خاصة مع تجريد الوزير األول من أهم أدوات
تجسيد سلطاته على أرض الواقع السيما تلك املتمفلة في تخليه عن تطبيق برنامج
الحكومة التي يقودها واستبداله ببرنامج رئيس الجمهورية أصب الوزير األول محروم حت
من أبسط الصالحيات التي كانت بيد رئيس الحكومة قبل التعديل الدستوري لسنة 2008
وأضحى من خاللها مكتوأ األيدي غير قادر على تحريك اآللة االقتصادية والسياسية للبالد
مع أنه يبقى في كل األحوال مطالبا بتبرير أي ركود اقتصادي أو حراك اجتماعي قد يصيو
البالد في ظل حكمه وإن لم يكن مسؤوال مباشرا عن وجوده.
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ثانيا :دور أحزاب األغلبية البرملانية في الترويج لبرنامج الرئيس
اعتادت األحزا صاحبة األغلبية في البرملان أو ما يسمي بأحزا التحالف الرئاس ي
على الترويج لصالح البرنامج الرئاس ي مستغلة كل مناسبة انتخابية لزيادة ىشاطها في
محاولة إقناع الطبقة الناخبة بالبرنامج االنتخا ي الذي جاء به الرئيس ،متخلية بذلك
طواعية عن برامجها ،وإن كان هذا العمل يدخل بطبيعة الحال ضمن االستراتجيات التي
انت جتها هذه األحزا في مباشرة عملها السياس ي وفي رؤيتها لألوضاع السائدة في الدولة،
فإن ما يعا عليها هو إفراطها واىغماسها في املساندة والتأييد دون أدىى تحفظ إلى درجة
أن الرأي العام الوطني أصب يتساءل عن ما إذا كانت هذه التنظيمات وتلك التشكيالت
هي فعال أحزابا سياسية وفقا للمفهوم الغر ي لها تتنافس فيما بينها حول الوصول إلى
السلطة؟ أم أنها مجرد كيانات وتجمعات مهمتها خدمة أغراض ومصالح وأهداأ القائمين
عليها؟ ،خاصة وأن فاعلية األحزا السياسية وتأثيرها يكمن في رؤية املواطن للدور الذي
تؤديه في الحياة السياسية متجسدا أمامه ،فإما دورا حقيقيا وئالتالي إلغاء القيود
املفروضة على التعددية الحزئية وفت املجال أمام تنافس حقيقي بين مختلف التشكيالت،
وإما دورا شكليا بفرض املزيد من هذه القيود ،ومن ثم فإن املشاركة السياسية هدفا
ووسيلة في نفس الوقت ،فهي هدفا ألن الحياة الديمقراطية ال تستقيم إال بإشراك مزيدا
من املواطنين في تسيير الحياة العامة ،وهي وسيلة ألنه عن طريق املشاركة يشعر الناس
بأهميتها ويمارسون طرقها وأساليبها.41
ألنه في ظل التعددية الحزئية يملك كل حز برنامج مغاير لغيره من األحزا يسعى
بمقتضاه إلى نيل ثقة الهيخة الناخبة في كل منافسة انتخابية سواء كانت تشريعية أو غيرها
من االنتخابات لتنفيذ برنامجه أمام الشعو ،فالبرنامج إذن يعتبر املعيار األساس ي الذي
يضمن بمقتضاه الحز تحقيق أهدافه في الوصول إلى السلطة واملشاركة فيها أو املعارضة
من داخلها.42
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الخاتمة:
تعرضت بالبحث والتحليل من خالل هذه الدراسة آللية تجسيد مسؤولية للحكومة
أمام رئيس الجمهورية سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية ،حيث عرفنا
أن تكريس املؤسس الدستوري ملبدأ إثارة املسؤولية السياسية للحكومة أمام املجلس
الشعبي الوطني بوصفه الهيخة الرقابية في النظام الدستوري الجزائري لم يمنعه من
اإلشارة إلى استمرارية خضوع الحكومة لسلطة رئيس الجمهورية ،بل أن مسؤوليتها أمام
الرئيس هي أقوى بكفير من مسؤوليتها أمام املجلس الشعبي الوطني ،مادام أن تعيينها وإنهاء
مهامها كله مرهون بإرادته املنفردة دون مشاركة حت من الوزير األول نفسه ،وقد عمل
التعديل الدستوري لسنة  2008ومن بعده تعديل  2016و شكل جلي على دسترة تبعية
الحكومة للرئيس تبعية تكاد توصف باملطلقة سواء على مستوى تشكيلها أو على مستوى
اختصاصها.
وهو األمر الذي جعل خلل واضح يبرز داخل قطبي الجهاز التنفيذي يتجلى من
خالل فقدان التوازن بين السلطة واملسؤولية ،أين أصب الوزير األول مسؤوال سياسيا مع
حكومته عن تنفيذ برنامج الرئيس مع أنه فقد السلطة لصالح هذا األخير املحصن بدوره
من أية مسؤولية.
ومن ثم يمكن حوصلة أسبا ضعف منصو الوزير األول بالدرجة األولى إلى
التبعية املطلقة املوجود عليها لرئيس الجمهورية سواء من الناحية العضوية أو من الناحية
الوظيفية ،هذه التبعية برزت بشكل جلي من خالل نقاط عدة لعل من أهمها :عدم رئط
مسألة تعيينه بصناديق االقتراع التي تفرض تزكية زعيم حز صاحو األغلبية البرملانية
لتولي هذا املنصو ورئطها بالسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي أعفاه التعديل
الدستوري لسنة  2016من أي قيد أو شرط ماعدا أنه يستشير األغلبية البرملانية ال يلزم
الرئيس بفحواها ،وكذا في ضعف سلطته على الوزراء مادام أن املؤسس الدستوري لم
يعط له أي دور في تعيينهم وإعفائهم الذي يتم من قبل رئيس الجمهورية ماعدا استشارته
فحسو بخصوص ذلك ،ازدواجية الحكومة الرسمية التي تنسو قيادتها للوزير األول
والحكومة الفعلية التي تعود قيادتها لرئيس الجمهورية ،إضافة إلى شكلية مخطط العمل
الحكومي الذي يستمد خطوطه العريضة من برنامج الرئيس حيث أن الحكومة ال تتولى في
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الواقع وفي الكفير من القضايا االستراتيجية والسياسات العامة سوى تنفيذ ما يصدر من
مجلس الوزراء الذي يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية ،وهو األمر الذي يجعلنا نجزم في
األخير بأن هناك ازدواجية على مستوى الجهاز الذي يتولى السلطة التنفيذية رئيس
جمهورية من جهة ووزير أول من جهة أخرى ويقابل إزدواجية الجهاز وحدة الوظيفة
التنفيذية التي يتوالها رئيس الجمهورية دون سواه.
الهوامش:
 - 1حيث أن سلطة رئيس الدولة في اختيار رئيس مجلس الوزراء هي سلطة مقيدة ومحدودة في النظام البرملاىي ،ويتمفل هذا
القيد في وجود أغلبية برملانية تؤيد الشخص الذي وقع عليه االختيار سواء أكانت هذه األغلبية من حز واحد أو من عدة
أحزا ائتالفية ،وئالتالي رئيس الدولة يتبع هذه األغلبية وجودا وعدما في اختيار الشخصية التي تتولى رئاسة مجلس الوزراء.
للمزيد من املعلومات والتفاصيل حول هذا املوضوع أنظر كل من:
 ساجد محمد الزاملي وعلي يوسف الشكري ،صالحية رئيس الدولة في تسمية رئيس الوزراء ومواقف دساتير الدول حيالها،مجلة الحقوق ،جامعة الكوفة ،كلية الحقوق ،ص.2
 عال عبد العزيز ،دور رئيس الدولة في اختيار رئيس مجلس الوزراء وإنهاء واليته في دستور العراق لسنة لعام -2005دراسةتحليلية مقارنة-مجلة الكوفة ،العدد  ،2006 ،19كلية الحقوق ،جامعة الكوفة ،العراق ،ص.259
 محمد فقير ،عالقة رئيس الجمهورية بالوزير األول في النظامين الجزائري واملصري-دراسة مقارنة-مذكرة مقدمة لنيل شهادةاملاجستير في إطار مدرسة الدكتوراه ،فرع القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة بومرداس ،الجزائر ،2010،ص.9
 -2ومفال ذلك ترأس أول حكومة في عهد التعددية الحزئية كل من قاصدي مرئا ومولود حمروش وهما ينتميان إلى حز جبهة
التحرير الوطني الذي كل أعضاء املجلس الشعبي الوطني ينتمون إليه ،باإلضافة إلى كون هاذين الشخصيتين ينتميان إلى النظام
الحاكم آنذاك ،باإلضافة إلى عبد العزيز بلخادم الذي ينتمي سياسيا إلى حز جبهة التحرير الوطني وقاد الحكومة عدة مرات في
ظل أغلبية تابعة لحزئه.
 -3ويتعلق األمر هنا بتعيين السيد على بن فليس في أوت  2000كرئيس للحكومة وهو املنتمي إلى حز جبهة التحرير الوطني الذي
أصب أمينه العام فيما بعد في ظل أغلبية برملانية تابعة آخر هو حز التجمع الوطني الديمقراطي ،علما أنه كان في حوزة
التجمع الوطني الديمقراطي ( 156مقعد) في مقابل ( 62مقعد) فقط لحز جبهة التحرير الوطني ،كما حدث الش يء نفسه مع
حكومة أحمد أويحي من التجمع الوطني الديمقراطي الذي تولى قيادة الحكومة ثالث مرات  2003وفي  2008وفي  2017في ظل
أغلبية املقاعد تابعة لحز جبهة التحرير الوطني .وللمزيد من املعلومات والتفاصيل أنظر كل من -:عبد هللا بوقفة ،النظم
الدستورية-السلطة التنفيذية بين التعسف والتقيد-دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية الدول والحكومات ،عين مليلة ،الجزائر،
طبعة  ،2010ص -ص .264 ،263
 محمد أومايوأ ،عن الطبيعة الرئاسيوية للنظام السياس ي الجزائري ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ،التخصصالقانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تي ي وزو ،الجزائر ،2013 ،ص.64
 -4ويتعلق األمر هنا بأحمد بن بيتور وإسماعيل حمداىي وعبد املالك سالل الذين كانوا على رأس حكوماتهم وهم خارج االنتماء
السياس ي.
 - 5أفطوش إبراهيم ،املسؤولية السياسية للحكومة في إطار التعديل الدستوري ل  15نوفمبر  ،2008بحث لنيل درجة املاجستير
في القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تي ي وزو ،الجزائر ،2012 ،ص .21
 -6أنظر:
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- Lascombe (M), le premier ministère clef de voute des institutions, R.D.P, 1982, p. 157.
 - 7سعيد بوشعير ،النظام السياس ي الجزائري-دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور ( 96السلطة التنفيذية)
الجزء الفالث ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الطبعة الفانية ،2013 ،ص.386 ،
 - 8زيدان املداحي ،املسؤولية السياسية للحكومة أمام امللك – جدلية الخضوع واالستقاللية -مجلة املنارة للدراسات القانونية
واإلدارية ،املغر  ،العدد التاسع عشر جويلية  ،2017ص .200
 - 9عكس ما هو موجود في النظام السياس ي الجزائري فإن الفنائية على مستوى السلطة التنفيذية في النظام البرملاىي تعتبر من
أهم الركائز التي يقوم عليها هذا النظام ،حيث أن تطبيقها في ظله تجعل رئيس الدولة ال يتمتع بأية سلطات فعلية ،بل أن
سلطاته مجرد مهام رمزية يقوم رها في حين أن ممارسة السلطة الفعلية يعود للوزارة (الحكومة) ،فحت ولو كان رئيس الدولة في
ظل هذا النظام هو مجسد األمة يصدر القوانين ،ويبرم ويقر املعاهدات ،ويوقع املراسيم ،ويعين رئيس الوزراء والوزراء ،ويحل
البرملان ،إال أنه ال يمارس سوى الجانو الرمزي لهذه الصالحيات تاركا الجانو الفعلي في ممارستها لرئيس الوزراء ،بحكم أن رئيس
الدولة في النظام البرملاىي ليس رئيسا للحكومة ،ألن رئيسها هو رئيس مجلس الوزراء ،وهو خص آخر غير رئيس الدولة .للمزيد
من املعلومات حول هذا املوضوع أنظر -:مجيد زيرك ،مدى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،منشورات الحلبي
الحقوقية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ،2014،ص ص .37-36
-10أعتبر البعر أن التعديالت التي تم تكريسها على تنظيم وعمل السلطة التنفيذية في التعديل الدستوري لسنة  2008ما هي
إال تأكيد قانوىي متأخر لواقع سياس ي كان معاشا منذ وجود األحادية الحزئية والتي لم تتغير رغم دخول الجزائر عهد التعددية
الحزئية .للمزيد من التفاصيل أنظر:
-BENGUERREH (A)" La constitution algérienne à lépreuve de la revision", in
ELWATAN, N°, 5489 du 23 / 11/2008, p. 23.
 - 11على الرغم من أن الفقرة األولى من املادة  79من الدستور الجزائري لسنة  96بعد التعديل الواقع في سنة  2008وقبل
تعديل  2016كان واضحا في تحديد دور الوزير األول في مجرد االستشارة حيث جاء فيها ما يلي " يعين رئيس الجمهورية أعضاء
الحكومة بعد استشارة الوزير األول " ،وتجدر اإلشارة هنا أن هناك فرق دستوري بين مفهومي التعيين  désignationاملستعمل في
النص العر ي وئين التسمية أو التنصيو  nominationاملستعمل في النص الفرىس ي حيث أنه في األنظمة النيابية التعيين يعتبر
من صالحيات رئيس الجمهورية كما هو موضح ومبين في هذه املادة وهو ال يجعل من الوزير األول إال مر حا للمنصو ،يتطلو
تأكيده حصوله على تزكية بتصويت ايجا ي من النوا  ،وعند حصول هذه الت كية يجري رئيس الجمهورية التسمية للوزير
األول ،ألنه يتحتم عليه أن يسمي فقط الشخصية التي حازت على ثقة النوا  ،لهذا كانت التسمية أو التنصيو وسيلة بيد
الرئيس لكن تأثيرها جد شكلي ،ألنها ال تصل إلى درجة التعبير عن قوة قرار سياس ي مستقل بكونها تأتي الحقة ومرتبطة بالت كية
مكتفية باسباغ القرار الذي هو خيار سابق بقوة قانونية .هذا الخيار هو اختصاص أصيل للمجلس الشعبي الوطني ،الذي له
الحق في التصويت على مخطط العمل الحكومي بعد أن يتولى الوزير األول عرضه أمامه ،وئناءا على نتيجة التصويت يمكن
للحكومة أن تباشر عملها في حال تصويت النوا باألغلبية لفائدة هذا املخطط ،وهو ما يعتبر تنصيبا للحكومة ،أما في حالة
حدوث العكس ،أي عندما يتم رفر هذا املخطط من طرأ املجلس الشعبي الوطني ،فالوزير األول ملزم بتقديم استقالة
جماعية لحكومته لرئيس الجمهورية .للمزيد من املعلومات حول هذا املوضوع أنظر- :عمار عباس ،العالقة بين السلطات في
األنظمة السياسية املعاصرة وفي النظام السياس ي الجزائري ،دار الخلدونية ،الجزائر ،2013 ،ص  110ذكر في الهامش رقم .01
 - 12أنظر كل من- :أفطوش إبراهيم ،املرجع السابق ،ص .17
 سعيد بوالشعير ،املرجع السابق ،ص.420 -13أنظر املادة  1/99من التعديل الدستوري لسنة.2016
 -14أنظر:
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-Taleb (T) ; “Du monocephlisme de léxécutifdans le regime politique Algérien” 2
partie,in R.A.S.J.E.P, n° 03, Alger, 1990, p. 722.
 ذكرفي املرجع الخاص بأومايوأ محمد ،املرجع السابق ،ص.76 - 15محمد أومايوأ ،مرجع نفسه ،ص.72
 - 16أنظر املادة  95من الدستور النافذ حاليا.
 - 17أنظر املادة  98الفقرة الخامسة من الدستور النافذ حاليا.
 - 18أنظر املواد  4/98و 154 ،153و 155من الدستور النافذ حاليا.
 -19وحسبنا دليال واضحا وجليا على صحة ذلك ،استقالة " أحمد أويحي" كي ال يواجه باإلقالة ،ومن قبله "مولود حمروش" في
عهد الرئيس الشاذلي بن جديد.
 - 20واملفال الوحيد على ذلك في املمارسة السياسية الجزائرية هو إقالة حكومة " قاصدي مرباح" من قبل الرئيس الشاذلي بن
جديد بصفة مباشرة ،هذه اإلقالة كانت محل جدال ونقاش من قبل املجلس الشعبي الوطني خالل الفترة التشريعية الفالفة
حول أحقية أو عدم أحقية الرئيس القيام رهذا التصرأ.
 - 21بعد إقالة رئيس الجمهورية لعلي بن فليس من رئاسة الحكومة في ماي  ،2002وتعيينه ألحمد أويحي كبديل عنه على رأس
الجهاز التنفيذي ،قام هذا األخير بإعادة نفس التشكيلة الوزارية للحكومة املقالة ،وقد برر ذلك عند تقديمه لبرنامج حكومته،
بالطبيعة الرئاسية للنظام السياس ي الجزائري للمزيد من التفاصيل أنظر:
-عمار عباس ،املرجع السابق ،ص  .110ذكر في الهامش رقم .4 -22عقيلة خرئاح ي ،مركز مجلس االمة في النظام الدستوري الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم ،تخصص
قانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر ،2010 ،ص .348
 - 23العايو سامية ،املسؤولية في القانون الدستوري الجزائري ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق ،كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باجي مختار ،عنابة ،الجزائر ،2014 ،ص .89
 - 24تنص الفقرة الفالفة من املادة  93من التعديل الدستوري لسنة  2016على ما يلي " تعد الحكومة مخطط عملها ،وتعرضه
في مجلس الوزراء"
 25أنظر كل من -:حمودي محمد بن هاشمي ،املسؤولية السياسية للحكومة بمناسبة عرضها ملخطط عملها أمام البرملان،
منشورات مجلة العلوم القانونية ،سلسلة الدراسات الدستورية والسياسية ،املغر  ،العدد الفاىي  ،2014ص .229
 أومايوأ محمد ،املرجع السابق ،ص .98 - 26ومن هذا املعن يتضح أن هناك فرق شاسع بين مخطط العمل الحكومي ،وئين برنامج الحكومة الذي هو محتوى وخيارات
سياسية تعبر عن توجه إيديولوجي معين.
 -27لوحظ مفال أن حكومة السيد علي بن فليس تبنت صراحة برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخو على أساسه سنة ،1999
حيث أكد هذا األخير ذلك أثناء عرض برنامج حكومته أمام املجلس الشعبي الوطني في 200/09/21بالقول " أن الحكومة منوط
رها مهمة جسيمة تتمفل في إيجاد الحلول واملقترحات الكفيلة بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية .للمزيد من التفاصيل حول هذا
املوضوع أنظر كل من:
 ليندة أونيس ي ،الرقابة املتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية في الجزائر ،أطروحةمقدمة لنيل درجة دكتوراه في العلوم القانونية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر،2014 ،
ص.142
 - 28أنظر نص الفقرة الرابعة من املادة  91من التعديل الدستوري لسنة .2016
 29أنظر كل من:
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 سمري سامية ،انتفاء ازدواجية السلطة التنفيذية في األنظمة السياسية ،املجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصاديةوالسياسية ،العدد الرابع ،ديسمبر  ،2015ص .15
 أحمد أعرا  ،املحددات السياسية والدستورية لتعضيد وزن الحكومة داخل املجلس الوزاري ،مجلة مسالك في الفكروالسياسة واالقتصاد ،املغر  ،العدد  ،46/45ص .106
 - 30أنظر الفقرة الفانية من املادة  101من الدستور الحالي.
 - 31أومايوأ محمد ،املرجع ،السابق ،ص .89
 - 32عوض الليمون ،املركز الدستوري لرئيس مجلس الوزراء في النظام الدستوري األردىي – دراسة مقارنة – مجلة علوم
الشريعة والقانون ،األردن ،املجلد  ،39العدد الفاىي ،2012 ،ص .497
 -33أحمد أعرا  ،املرجع السابق ،ص-ص .106،108
 -34عقيلة خرئاح ي ،املرجع السابق ،ص.339
 - 35العايو سامية ،املرجع السابق ،ص .89
 -36لقد تبنت بعر الحكومات املتعاقبة في الجزائر إن لم نقل معظمها – حت قبل التعديل الدستوري لسنة  -2008برنامج
رئيس الجمهورية الذي أنتخبه الشعو على أساسه بصورة صريحة متخلية بذلك طواعية عن برامجها التي نالت رها ثقة الهيخة
الناخبة في االنتخابات التشريعية .ملزيد من املعلومات والتفاصيل حول هذا املوضوع أنظر - :عمر شاشوة ،املرجع السابق،
ص.36
 - 37فالنقاش السياس ي في الجزائر تحول من مجلس الحكومة "الهيخة التي يرأسها الوزير األول " إلى مجلس الوزراء " الهيخة التي
يرأسها رئيس الجمهورية " وئالتالي أصب مجلس الوزراء يشكل الجهاز السياس ي الذي يحقق ويجسد الغلبة والتحكم لرئيس
الجمهورية على مستوى السلطة التنفيذية ،بحيث يمكنه بأن يحكم ويوجه ويشرع ويقود بواسطته ،ومن ثم أصب ملجلس
الوزراء اختصاصات أشمل وأوسع من اختصاصات مجلس الحكومة ،ففي إطاره تتخذ القرارات واملسائل التنفيذية الهامة
واألساسية لذلك فإن هذا الجهاز هو بحق الجهاز الرئيس ي الذي يجعل رئيس الجمهورية داخل الحكومة ال خارجها ،ومن ثم ال
مجال للقول بازدواجية السلطة التنفيذية .للمزيد من املعلومات والتفاصيل حول هذا املوضوع أنظر:
 عمر شاشوة ،في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الدستور الجزائري  ،1996مذكرة لنيل شهادة املاجستيرفي القانون ،فرع تحوالت الدولة ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تي ي وزو ،الجزائر ،2013 ،ص -ص
.38 ،37
 -38وهذا ما تأكد عمليا في الجزائر حت قبل التعديل الدستوري لسنة  2008حيث أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقحم نفسه
في الكفير من برامج أعمال العديد من الحكومات املتعاقبة بمجرد عرضها في مجلس الوزراء إلى درجة أن جعلت بعر رؤساء
الحكومات يقدمون استقالتهم رفضا لهذا التدخل ،وخير مفال على ذلك استقالة رئيس الحكومة السابق السيد " أحمد بن
بيتور" بفعل تدخل رئيس الجمهورية في برنامج عمل حكومته أين لم يكتف رئيس الجمهورية آنذاك برفر خطة اإلصالحات
االقتصادية واالجتماعية التي جاء رها برنامج عمل الحكومة ،بل عمد للتدخل في صالحيات رئيس الحكومة من خالل إقدامه على
تحضير برنامج لإلىعاش االقتصادي وذلك بتعديل األمر رقم ( )25/95والذي يتناقر محتواه تماما مع برنامج الحكومة فكان
بالتالي أحد األسبا التي أدت دفعت رئيس الحكومة "أحمد بن بيتور" استقالة .للمزيد من املعلومات والتفاصيل حول هذا
املوضوع أنظر:
 عزالدين بغدادي ،االختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ،مكتبة الوفاء القانونية ،القاهرة،مصر ،الطبعة األولى ،ص-ص.43،44
 - 39طيبي عيس  ،طبيعة املسؤولية السياسية للوزير األول في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري  ،2008املجلة الجزائرية،
العدد الرابع ،2010 ،الجزائر ،ص.15
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 -40خالأ فات وشبري عزيزة ،سلطات رئيس الجمهورية في الظروأ العادية طبقا للتعديل الدستوري لسنة  ،2016مجلة
أبحاث قانونية وسياسية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ،العدد الفاىي  ،2016ص
.110
 - 41على محمد نور السيد ،تنامي ظاهرة املستقلين في انتخابات مجلس الشعو خالل الفترة من  1976إلى  ،2005مجلة مصر
املعاصرة ،مصر ،2008 ،ص .519
 - 42سعيد بوالشعير ،املرجع السابق ،ذكر في الهامش رقم  ،03ص .266
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