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:ملخص
تروم الدراسة إلى إبراز مكانة الحكومة في النظام الدستوري الجزائري على ضوء املستجدات التي أتت بها
 السيما وأن املؤسس الدستوري الجزائري ومن خالل هذه املراجعة قد خص،2020 املراجعة الدستورية لسنة
ألول مرة ضمن وثيقة دستورية واحدة تسميتين مختلفتين ملنصب دستوري واحد أال وهو املنصب الذي يتولى
 فأطلق عليه تسمية رئيس الحكومة إذا ما أسفرت االنتخابات التشريعية على أغلبية غير،صاحبه قيادة الحكومة
 كما سمح، وتسمية وزير أول عندما تسفر هذه االنتخابات على أغلبية رئاسية،موالية لرئيس الجمهورية
.للحكومية من جهة أخرى تطبيق برنامجها في حالة بروز أغلبية برملانية موالية لها
. الحكومة؛ التعديل الدستوري؛ األغلبية البرملانية؛ الوزير األول؛ رئيس الجمهورية:الكلمات املفتاحية
Abstract:

The present study aims to highlight the position of the government in the
Algerian constitutional system in light of the novelties brought by the
constitutional review of 2020, since the Algerian constitutional, through this
review, has assigned- for the first time, in one constitutional document two
different names for one constitutional position; namely, the position whose
holder assumes leadership of the government. So, he was labeled head of
government if the legislative elections resulted in a majority which is not
loyal to the President of the Republic, and a Prime Minister is designated
when these elections resulted in a majority which is loyal to the President.
Also, it allowed the government, on the other hand, to implement its program
in case a loyal parliamentary majority emerged.
Keywords: government; constitutional amendment; parliamentary majority; Prime
Minister; President of the Republic.
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مقدمة:
شكلت الرجة الكبيرة لحراك  22فيفري  2019التي طالب من خاللها املتظاهرون بضرورة القيام
بإصالحات دستورية عميقة عبرت عنها مختلف الشعارات املحمولة في املسيرات والتظاهرات خطوة
هامة نحو توجه جديد للمؤسس الدستوري الجزائري فيما يخص إعادة هيكلة مؤسسة الحكومة
بالشكل الذي يمنحها الشرعية الشعبية ويعيد لها االعتبار ضمن السلطة التنفيذية باعتبارها
تشكل القطب الثاني لها بعد رئيس الجمهورية السيما فيما يتعلق بطريقة اختيار رئيسها وأعضائها
من جهة ونوعية البرنامج الذي تعكف على تنفيذه طيلة فترة تواجدها في الحكم من جهة أخرى.
وقد بدأت املالمح األساسية لهذا التوجه تتشكل تدريجيا بموجب التعديل الدستوري املستفتى
حوله في الفاتح من نوفمبر عام  ،2020والذي اختلفت قراءات الدارسين حوله ما بين مؤيد
للمنهجية واملضاميــن التي جاء بها على اعتبار أنها تشكل خطــوة هامة نحــو تعميق املبدأ الديمقراطي
من خالل ترسيخ السيادة الشعبية والتداول السلمي على السلطة وبين معــارض لهذه املضامين
بحجة أنها ال ترق إلى تطلعات الشعب في إقامة نظام حكم مبني على الفصل الحقيقي بين السلطات
وعلى التوزيع العادل للصالحيات بين قطبي السلطة التنفيذية.
وبحكم أن هذه االختالفات ليس مجالها موضوع الدراسة فإننا نحاول التركيز على األحكام
املتعلقة بمؤسسة الحكومة من خالل استعراض تأثير املستجدات التي حملتها التعديالت الدستورية
لسنة  2020على الحكومة داخل الوثيقة الدستورية السيما وأن مركزها شهد تغييرات كبيرة مقارنة
بما كان عليه الحال في الدساتير السابقة ،فقد كان تعيينها وإنهاء مهامها كله مرهون بإرادة الرئيس
وحدها ،كما أن دورها انحصر في السهر على تنفيذ القوانين واتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالتسيير
اإلداري ،بما أنها لم تكن مؤهلة ملمارسة االختصاصات املخولة لها إال بعد عرضها والتداول بشأنها
في املجلس الوزاري ،الذي يرأسه رئيس الجمهورية سواء منها القضايا التي تهم على سبيل املثال
السياسة العامة للدولة ،أو التي تتعلق بتحمل مسؤوليتها أمام املجلس الشعبي الوطني أو دراسة
مشاريع القوانين قبل إحالتها على غرفتي البرملان ،أو دراسة مشاريع املراسيم التنظيمية باعتبارها
مجاالت أساسية مرتبطة بجوهر ممارسة السلطة التنفيذية ،ذلك أن مؤسسة الحكومة كانت
دستوريا تابعة لرئاسة الجمهورية.
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وضمن الهندسة العامة ألبواب وفصول هذا التعديل فقد خص املؤسس الدستوري فصال
بأكمله للتفصيل في بنية الحكومة وهو الفصل الثاني من الباب الثالث الذي جاء موسوما بتنظيم
وفصل السلطات ،وبالتعمق في أغوار هذا الفصل تبرز لنا املكانة التي أوالها املؤسس الدستوري
الجزائري ملؤسسة الحكومة ،سواء من حيث تبيان كيفية تولي رئيسها وأعضائها ملهامهم أو من حيث
تحديد طبيعة البرنامج الذي تتولى تنفيذه على أرض الواقع ،هنا يميز التعديل الدستوري وألول مرة
بين األغلبية الرئاسية واألغلبية البرملانية بما أنه قد يتولى قيادة الحكومة رئيسا للحكومة عندما
تسفر االنتخابات التشريعية على أغلبية رئاسية ووزيرا أوال عندما تسفر تلك االنتخابات على أغلبية
برملانية ،وهو األمر الذي عملت الفقرتين األولى والثانية من املادة  103على تأكيده بالقول" يقود
الحكومة وزير أول في حال أسفرت االنتخابات التشريعية على أغلبية رئاسية ،يقود الحكومة رئيس
حكومة في حال أسفرت االنتخابات التشريعية على أغلبية برملانية ".
هذا التباين في التسمية ترك التساؤل يتبادر إلى األذهان عن سر دسترة واقع سياس ي كثيرا ما
كانت تفرزه االنتخابات التشريعية التي قد تعطي نتائجها أغلبية املقاعد النيابية لألحزاب التي
تتوافق برامجها مع توجهات وخيارات الرئيس أو أنها تعطيها على خالف ذلك لألحزاب املعارضة لهذه
التوجهات ،وهو األمر الذي جعل املؤسس الدستوري الجزائري يمزج بين تسميتين مختلفتين في ظل
معالجته ملسألة دستورية واحدة تتعلق بالشخصية التي تقود الحكومة ،هذه التسمية تتغير تبعا
لتغير األغلبية املسيطرة على املجلس الشعبي الوطني حتى وإن كانت نتيجة هذه األغلبية ال تخرج
على وجود فرضيتين أساسيتين ،إما أنها تكون في تبعية مطلقة لرئيس الجمهورية وفي هذه الحالة
تسمى الشخصية التي تقود الحكومة وزيرا أوال وإما أنها تكون على نقيض ذلك مستقلة عنه وتتبع
لألغلبية البرملانية وهنا تسمى هذه الشخصية برئيس الحكومة.
ونتيجة ملا استحدثه املؤسس الدستوري من ازدواجية التسمية ملنصب دستوري واحد وكذا
فتح املجال أمام الحكومة في إمكانية تطبيق برنامجها عوض برنامج رئيس الجمهورية بموجب هذا
التعديل فإن الدراسة تحاول اإلجابة على إشكالية رئيسية ترتكز على السؤال التالي :فيما يكمن تأثير
املستجدات الدستورية لسنة  2020على مكانة الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ؟
من منطلق هذه اإلشكالية ،ستحاول الدراسة اعتماد املنهج التحليلي الذي يرتكز على قراءة
وتحليل للوثيقة الدستورية الجديدة لسنة  ،2020انطالقا من رصد أهم املستجدات التي حملتها في
205

 EISSN : 2716-876Xمجلة األبحاث القانونية والسياسية ISSN : 2710 - 8805
املجلد 03 :العدد 01 :السنة 2021 :ص220 -203 :
مكانة مؤسسة الحكومة على ضوء مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020

ضريف قدور

إطار تحديد مكانة مؤسسة الحكومة السيما في عالقتها مع كل من مؤسسة رئاسة الجمهورية
واألغلبية البرملانية وما ينجم عن هذه العالقة من تأثير على طبيعة النظام السياس ي الذي سوف
يفرزه التطبيق العملي لهذه الوثيقة ،هذا بعد إبراز السياقات العامة والخاصة ألهم نقاط قوة
وضعف مؤسسة الحكومة من خالل محاولة استقراء سبل تفعيل دورها في ظل املستجدات التي
أتى بها التعديل الدستوري األخير كل ذلك يكون في محورين ،أستعرض في األول فكرة قيادة
الحكومة منصب واحد وتسميتين مختلفتين وأستعرض في الثاني نتائج االنتخابات التشريعية
املحدد الرئيس ي للبرنامج الحكومي املطبق.
املحور األول :تسميتين مختلفتين ملنصب دستوري واحد
لقد شهدت مؤسسة الحكومة تغييرات كبيرة مقارنة بالدساتير السابقة مست الجانب العضوي
والجانب الوظيفي منها صبت مجملها في خانة استقاللية الحكومة وتقوية مركزها في مواجهة رئاسة
الجمهورية ،باعتبار أن دورها كان ال يتعدى مهمة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من خالل السهر
على تطبيق القوانين والتنظيمات واتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالتسيير اإلداري ،لعل من أبرز
التغييرات التي أتت بها املراجعة الدستورية لسنة  2020وأدخلت بمقتضاها تعديالت مهمة على
طبيعة العالقة بين قطبي السلطة التنفيذية هي قيام املؤسس الدستوري الجزائري بإجراء مزاوجة
في التسمية ملنصب دستوري واحد أال وهو املنصب الذي يتولى صاحبه قيادة الحكومة ،حيث أراد
املؤسس الدستوري الجزائري من وراء هذه املزاوجة إعادة تثمين مكانة مؤسسة الحكومة مقارنة
ببقية املؤسسات الدستورية ،وأول ما يجب االنتباه له عند بداية تشكيل الحكومة في أول مرة هو
معرفة طريقة اختيار الوزير األول أو رئيس الحكومة ،ففي النظام البريطاني كانت عملية اختياره
قبل ما تستقر معالم النظام البرملاني تخضع للتقدير املطلق لرئيس الدولة على أساس الثقة
املتبادلة بينهما ،إذ أن بقاء األول مستقرا في منصبه مرهون بشكل كبير بمدى بقاء ثقة ورضا امللك
عنه ،1كما أن الجنرال ديغول عند وضعه لدستور الجمهورية الخامسة لسنة  1958الذي جمع فيه
بين إ يجابيات النظام الرئاس ي والبرملاني تحت مسمى النظام الشبه الرئاس ي أو النظام البرملاني
املعقلن كان يهدف أساسا إلى تقليص صالحيات رئيس الوزراء لصالح رئيس الجمهورية رغبة منه في
تحقيق االستقرار السياس ي بعد الهزات السياسية الكثيرة التي طبعت الجمهوريتين الثالثة والرابعة.2
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وفي الجزائر شكل اإلصالح الدستوري األخير نقطة تحول كبرى في التسمية التي تعود للمنصب
الذي يقود الحكومة ،حيث عمل املؤسس الدستوري الجزائري وألول مرة على مزاوجة في التسمية
ملنصب قيادة الحكومة أين اختار مرة تسميته برئيس الحكومة ومرة أخرى اختار له تسمية الوزير
األول ،ويتحكم في هذه التسمية نوعية األغلبية التي سوف تسفر عنها االنتخابات التشريعية بين
أغلبية برملانية غير متوافقة مع توجهات رئيس الجمهورية (أوال) وأغلبية برملانية منسجمة ومتوافقة
مع توجهات الرئيس (ثانيا).
أوال :حالة عدم تمتع الرئيس بأغلبية برملانية:
أشار املؤسس الدستوري الجزائري بموجب املادة  103من التعديل الدستوري لسنة  2020إلى
أنه في الفترات السياسية التي يواجه فيها رئيس الجمهورية املنتخب باالقتراع العام املباشر أغلبية
برملانية تحمل توجه غير ذلك الذي يتوافق معه ،أي عندما تفرز انتخابات املجلس الشعبي الوطني
ألغلبية برملانية من اتجاه سياس ي منافس أو مخالف التجاه رئيس الجمهورية ،فإن هذا األخير يجد
نفسه مرغما في حالة استمراره على رأس الدولة على التعايش مع هذه األغلبية املنافسة له طوال ما
تبقى من واليته االنتخابية لفترة طالت أو قصرت ،وفي هذه الحالة يكون مجبرا على اختيار رئيس
حكومة وحكومة مقبولين من األغلبية البرملانية الجديدة واملنافسة له ،3وهو األمر الذي يجعل
الحكومة وبصفة آلية تنبثق من اإلرادة الشعبية املعبر عنها من خالل صناديق االقتراع الخاصة
بانتخاب نواب الغرفة السفلى في البرملان الجزائري.
هكذا نسجل أن هذه املادة ربطت ربطا محكما بين نتائج االنتخابات التشريعية التي تتم
باالقتراع السري واملباشر املعبر عن اإلرادة الشعبية ،وبين تعيين واختيار رئيس الجمهورية لرئيس
الحكومة ،وهي املرة األولى في تاريخ الحياة الدستورية الجزائرية التي يتم فيها تقييد اختيار رئيس
الجمهورية لرئيس الحكومة ورهنه بنتائج االنتخابات التشريعية املتعلقة بنواب املجلس الشعبي
الوطني ،4عوض أن تترك له حرية مطلقة في اختيار الشخصية التي يراها مناسبة لتولي هذا
املنصب ،وهي فكرة مستمدة من النظام البرملاني الذي تكون فيه عملية اختيار رئيس الوزراء من بين
أعضاء الحزب الفائز باألغلبية البرملانية وعمليا يكون هو زعيم هذا الحزب حتى ولو لم يكن محال
للرضا من جانب رئيس الدولة ،5وهو توجه دستوري واضح وصريح نحو تثبيت أركان سياسة
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وممارسة انتخابيتين قائمتين على التنافس السياس ي والحسم الديمقراطي الذي يتوج الحزب الفائز
باالنتخابات التشريعية قائدا للجهاز الحكومي.
هذا التوجه الجديد شكل مكسبا ديمقراطيا مهما ّ
كرس من خالله املؤسس الدستوري الجزائري
الطابع التنافس ي بين مختلف القوى السياسية والحزبية ويعيد لالنتخابات التشريعية معناها
العملي ،ولو على سبيل االفتراض واإلمكان ،كما أنه سيكون له مستقبال تأثيرا بارزا على مجمل
الصالحيات التي كان يستحوذ عليها رئيس الجمهورية ،وخصوصا تلك التي يمارسها باملشاركة مع
الحكومة ،بحيث يصبح هذا األخير مجردا من بعض األسلحة التي قد يتمتع بها في حالة وجود
حكومة منبثقة من أغلبية برملانية من نفس حزبه أو اتجاهه السياس ي ،6خاصة وأن السلطة
التشريعية وجزء من الحكومة تصبح غير موالية لسياسته وهنا تطفو إلى السطح إشكالية التوافق
بين الرئيس والحكومة ،ففي بريطانيا املهد التاريخي للنظام البرملاني كان للحكومة مسؤولية مزدوجة
بما أنها مسؤولة أمام امللك من جهة وأمام البرملان من جهة أخرى ،غير أنه مع مرور الوقت تقلصت
إلى حد كبير صالحيات امللك اتجاه الحكومة إلى أن أصبحت هذه األخيرة مسؤولة فقط أمام البرملان
على أساس أنه الوحيد الذي منحه الدستور صالحية حجب الثقة عنها وإسقاطها في الوقت الذي
يشاء ،7أما في النظام الدستوري الجزائري فإن عالقة رئيس الجمهورية برئيس الحكومة تتحدد من
حيث طريقة االختيار أوال ومن حيث طريقة إنهاء املهام ثانيا.
 -01اختيار رئيس الحكومة :فيما مض ى تمتع رئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري
بسلطات واسعة فيما يخص اختيار وتعيين رئيس الحكومة الذي يعتبر أول مظهر من مظاهر
مسؤولية رئيس الحكومة أمام رئيس الجمهورية أين كان ينفرد باختياره وتعيينه وفق تقديراته
وميوالته الشخصية ،وهنا أصبح رئيس الحكومة مدينا لرئيس الجمهورية بالوالء والتبعية إلى درجة
أنه فقد جميع مظاهر السلطة لصالحه.
غير أن الجديد الذي حملته التعديالت الدستورية األخيرة وألول مرة في التاريخ الدستوري
الجزائري هو ربط مسألة تعيين رئيس الحكومة بصناديق االقتراع وغل يد رئيس الجمهورية في هذا
املجال ،وهو ما يؤدي إلى جعل رئيس الحكومة في منأى عن تدخل الرئيس فيما يخص إجراءات
تعيينه في منصبه ،ومن ثم فإنه عندما تفرز االنتخابات التشريعية أغلبية برملانية مختلفة عن
األغلبية الرئاسية ،أي أغلبية غير موالية لرئيس الجمهورية ،فإن رئيس الحكومة يصبح يتمتع
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باستقاللية عضوية تامة عن رئيس الجمهورية ،أي أن املؤسس الدستوري الجزائري ذهب أول مرة
في تاريخه إلى تطبيق املنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الحكومة ،وبالتالي االبتعاد عن ما كان
معموال به في الدساتير السابقة من شرعية التعيين املطلق لرئيس الجمهورية إلى ما هو معمول به في
األنظمة الديمقراطية التي تبني تعيين رئيس الحكومة على شرعية نتائج االنتخابات التشريعية ،وهو
ما يؤدي إلى القول بأن الشعب من خالل الهيئة الناخبة هو الذي اختار الحكومة ولو بطريقة غير
مباشرة ،وهنا يلحق املؤسس الدستوري الجزائري رئيس الحكومة ببقية الهيئات الحاكمة األخرى
السيما رئاسة الجمهورية والبرملان من حيث انبثاقهما جميعا من اإلرادة الشعبية من خالل النتائج
التي ستسفر عنها صناديق االقتراع ،األمر الذي يضع الحكومة كغيرها من املؤسسات الدستورية
تحت الرقابة الصارمة للشعب صاحب السلطة والسيادة.
تأسيسا على ما سبق ذكره فإنه لم تعد مسألة تسمية رئيس الحكومة سلطة تقديرية مرتبطة
بميوالت وتوجهات رئيس الجمهورية يقوم بها بعد إجراء مشاورات شكلية 8مع األغلبية البرملانية
ومختلف الفاعلين السياسيين من قادة األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني والشخصيات
الوطنية ،بل هي أضحت مهمة تتولى القيام بها اإلرادة الشعبية املعبر عنها من خالل صناديق
االقتراع ،وأن تحض ي بثقة األغلبية في املجلس الشعبي الوطني ،بمعنى أن املحدد في اختيار رئيس
الحكومة الذي سيكلفه رئيس الجمهورية بمساعدته في قيادة السلطة التنفيذية هو نتائج انتخاب
أعضاء املجلس الشعبي الوطني إلى جانب تعزيز موقعه في تفعيل البرنامج الحكومي.
ويصبح هنا رئيس الجمهورية حكما بين السلطات يتولى السياسة الخارجية والدفاع ويضمن
استمرار املؤسسات ،في حين أن السياسة الداخلية يتوالها رئيس الحكومة والحكومة ،ومع ذلك
يملك الرئيس في هذه الحالة الحق في حل البرملان واللجوء إلى إجراء انتخابات تشريعية مسبقة
بغية الوصول إلى سيطرة موحدة والخروج من حالة اعتباره حكما بين السلطات إلى حالة اعتباره
متحكما في السلطات ،فإذا جاءت االنتخابات التشريعية بأغلبية برملانية موافقة له تتحقق له
السيطرة املوحدة على السلطتين التشريعية والتنفيذية أما إذا حدث العكس فإنه ال مفر من
استمرار حالة التعايش بينه وبين الحكومة إلى غاية نهاية عهدته االنتخابية.9
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وهو التأويل املناسب للقول بأن النظام السياس ي الجزائري سوف يتجه مستقبال نحو الوقوف
على حدود نظام شبه رئاس ي يضع الحكومة شريكا فعليا في ممارسة مهام السلطة التنفيذية ،مع
االحتفاظ باألدوار الطالئعية واملكانة املرموقة لرئيس الجمهورية في الهندسة الدستورية.
 - 02إنهاء مهام رئيس الحكومة :إذا كان األصل في النظام البرملاني أن مدة بقاء رئيس الحكومة
على رأس حكومته مرهونة ببقاء ثقة نواب البرملان اتجاهه ،بمعنى أنه متى فقد هذه الثقة فإن عليه
مغادرة الجهاز التنفيذي ،وبالتالي فالسبب الذي تتحقق ألجله إقالة رئيس الحكومة هو فقدانه لثقة
ودعم البرملان ،إال أن طريقة إنهاء مهام رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجزائري والتي
جاءت بها الفقرة الخامسة من املادة  92من التعديل الدستوري لسنة  2020بقولها أنه من بين
صالحيات رئيس الجمهورية هو تعيين الوزير األول أو رئيس الحكومة حسب الحالة وينهي مهامه،10
تخالف هذا التوجه وتوحي بمدى تحكم الرئيس في الشخصية التي تقود الحكومة سواء كان تحت
مسمى رئيس للحكومة أو تحت مسمى وزير أول تحكما يكاد يكون مطلقا ،لذلك فإن صالحية إنهاء
املهام املمنوحة لرئيس الجمهورية تطرح الكثير من التساؤالت الجوهرية املتعلقة بمدى استقاللية
رئيس الحكومة عن رئيس الجمهورية ،خاصة وأن تطبيقها يؤدي إلى انتفاء أية استقاللية عضوية
بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ،إذ كان يفترض أن استمرارية رئيس الحكومة في السلطة
مرهونة دائما بمدى ثقة وقبول املؤسسة التشريعية له والتي لها وحدها سلطة سحب الثقة منه
السيما وأنه جاء ممثل ألغلبية برملانية تختلف في توجهها السياس ي عن توجه رئيس الجمهورية.
إال أن االمتياز الذي حظي به رئيس الجمهورية في مجال اإلقالة من شأنه أن يقوي ويعزز مكانة
رئيس الجمهورية على حساب مكانة رئيس الحكومة ،11ويضرب مضمون الفقرة الثالثة من املادة
 103في الصفر.
ثانيا :حالة تمتع الرئيس بأغلبية برملانية:
أشارت املادة  105من التعديل الدستوري لسنة  2020إلى أنه في حالة وصول أغلبية برملانية من
نفس التيار السياس ي املنتمي له رئيس الجمهورية املزكى شعبيا باالنتخاب املباشر ،فإن هذا األخير
يتولى بإرادته املنفردة تعيين وزير أول يكلفه بقيادة الحكومة وفقا لتوجهاته وتعليماته ،وهي
الوضعية التي أطلق عليها الفقه الفرنس ي تسمية السيطرة املوحدة ،واملقصود بها قيام رئيس
الجمهورية ببسط نفوذه على السلطتين التشريعية والتنفيذية عندما تسفر انتخابات الجمعية
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الوطنية الفرنسية على أغلبية برملانية موالية للرئيس ،وهي سيطرة محتملة مادام أن النظام
الدستوري الفرنس ي يقوم على الثنائية الحقيقية للسلطة التنفيذية من خالل وجود رئيس
جمهورية يتولى مهام رئاسة الدولة واإلشراف على السياسة الخارجية للدولة والدفاع بوصفه القائد
األعلى للجيش ووجود رئيس الحكومة من جهة أخرى يتولى تنفيذ البرنامج السياس ي للحكومة
املتطابق في محاوره مع برنامج الحزب أو الكتلة الحزبية التي تحوز على األغلبية في مجلس النواب،
وأن رئيس الجمهورية قد يتخلص من أية معارضة له سواء كانت داخل قبة البرملان أو داخل
الحكومة عندما ينتمي مع الحكومة لنفس األغلبية السائدة في البرملان ،األمر الذي يريحه في أداء
مهامه الدستورية مادام أن برنامجه السياس ي الذي يسعى إلى تنفيذه على مستوى السياسة
الداخلية قد تطابق مع برنامج األغلبية السياسية املسيطرة على السلطة التشريعية.12
في حين أطلق املؤسس الدستوري الجزائري بموجب املادة  105على هذه الوحدة تسمية األغلبية
الرئاسية ،وهي تسمية منتقدة حسب رأينا على أساس أنه توجد في البرملان أغلبية واحدة هي
األغلبية البرملانية سواء كانت متوافقة مع توجهات الرئيس أو مختلفة معها ،بمعنى أنه ال يمكن
تسمية األغلبية املسيطرة على البرملان إال باألغلبية البرملانية ويستوي في ذلك إن كانت ميوالتها
وتوجهاتها منسجمة أو مختلفة مع توجهات وميوالت الرئيس ،غير أنه بتجاوز إشكالية التسمية
واتجهنا نحو تحديد آثار السيطرة املوحدة لرئيس الجمهورية على قطبي السلطة التنفيذية نقول أن
هذه السلطة تمنح رئيس الجمهورية قدرة كبيرة في تسمية الشخصية التي يراها مناسبة لتولي
منصب رئاسة الحكومة دون أن تغل يديه بأي قيد أو شرط عند إقدامه على هذا التعيين ،وهو
األمر الذي جعل منه حجر الزاوية ومفتاح السياسة الداخلية والخارجية بما يمهد له الطريق واسعا
 كما قلنا  -في مجال تعيين الشخصية التي يراها مناسبة لقيادة الوزارة األولى ،هذه الحرية تزيدهقوة في الهيمنة على السلطة التنفيذية بقطبيها الحكومة ورئاسة الجمهورية ،وبالتالي يجد هذا األخير
مركزه قويا قد يضاهي مركز رئيس الجمهورية في النظام الرئاس ي ،ويستمد رئيس الجمهورية نفوذه
من اإلرادة الشعبية املعبر عنها في االنتخابات التشريعية ،هذا ما بينته الفقرة األولى من املادة 103
بقولها "يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت االنتخابات التشريعية على أغلبية رئاسية" .لكن
السؤال الذي يطرح نفسه من خالل كل ما تقدم يتلخص في كيفية العمل حالة عدم وضوح
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األغلبية داخل البرملان خصوصا حين نعلم بنوع النمط االنتخابي املكرس والقائم على نظام التمثيل
النسبي مع القائمة املفتوحة.
وفي كل األحوال فإنه بعد اختيار الوزير األول يأتي الدور على عملية اختيار باقي أعضاء الحكومة
وهذه العملية في النظام البرملاني ولئن كان رئيس الدولة يتكلف من خاللها بإصدار قرار التعيين من
الناحية الشكلية فإن الوزير األول هو الذي تتعلق بإرادته وحدها مسألة االختيار الذي يجب أن
تعطى له كلمة الفصل في تعيين وعزل أعضاء وزارته ،13أما في النظام الدستوري الجزائري فإنه
يمكن القول أن الوزير األول أو رئيس الحكومة املكلف بقيادة الحكومة يقتصر دوره على ترشيح
واقتراح أسماء الوزراء على رئيس الجمهورية الذي اعتبره الدستور صاحب السلطة الوحيد في
تعيين الوزراء الذي يوقع مرسوم تعيينهم منفردا دون أن يرافقه في ذلك توقيع رئيس الحكومة
املكلف ،وهو األمر الذي يتضح من خالل قراءة املادة  104من التعديل الدستوري لسنة  2020التي
جاء فيها " يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير األول أو رئيس الحكومة ،
حسب الحالة".
املحور الثاني :نتائج االنتخابات التشريعية كمحدد رئيس ي لنوعية البرنامج املطبق
عاشت جل الحكومات الجزائرية التي تعاقبت على املشهد السياس ي الجزائري ضعفا دستوريا لم
يكن مصدره فقط مستويات التعيين التي كانت اختصاص حصري لرئاسة الجمهورية الذي اكتفى
فقط باستشارة األغلبية البرملانية استشارة غير ملزمة له في تحديد الشخصية التي تتولى قيادة
الحكومة بل مصدره بالدرجة األولى كان الصالحيات الهزيلة املمنوحة لها ،مادام أنه لم يكن بإمكانها
التعبير عن برنامج سياس ي غير اللون السياس ي الذي يحمله رئيس الجمهورية ،وبالتالي فوجودها لم
يكن تعبيرا عن الخريطة السياسية املوجودة داخل املجتمع الجزائري وإنما تعبيرا عن خيارات
الرئيس وتوجهاته الشخصية ،مادام أن منبعها في كل األحوال لم يكن مصدره صناديق االقتراع
وإنما منبعه اإلرادة املنفردة لرئيس الجمهورية ،وهو الوضع الذي لم يجعل للحكومة سلطة قائمة
بذاتها لها الحرية في تطبيق البرنامج الذي تراه مناسبا وكذا تطبيق القرارات والتدابير املناسبة له
كما هو الشأن في األنظمة الديمقراطية ،وإنما جهازا تابعا تبعية مطلقة لرئيس الجمهورية.
هذا الوضع الهزيل الذي توجد عليه مؤسسة الحكومة في النظام الدستوري الجزائري جعل
التساؤل يتبادر إلى األذهان في كل موعد انتخابي يتعلق بجدوى التصويت على برنامج سياس ي لحزب
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معين والدفع به إلى سدة الحكم إذا كان هناك يقين مسبق بأنه ال يمكنه تطبيق برنامجه ولو حظي
هذا الحزب باملشاركة في الحكومة ،ومن ثم فإن أية جدية سوف تعطيها األحزاب السياسية إلعداد
برامجها االنتخابية وهي تعلم مسبقا أنها وضعت لالستهالك السياس ي والترويج االنتخابي الغير،14
وبذلك طالبت اإلصالحات السياسية بضرورة الربط بين املسار االنتخابي والقرار السياس ي القاض ي
بتعيين الشخصية التي تقود الحكومة ،التي ينبغي بمقتضاها أن يعين رئيس الحكومة من الحزب
السياس ي الذي يتصدر بنتائجه االنتخابات التشريعية ،أين يعد رئيس الحكومة رئيسا للسلطة
التنفيذية ويجد برنامجه مجاال للتطبيق في الواقع العملي ،من خالل تحديد السياسة العامة للبالد
وقيادتها وتنفيذها بصفته رئيس السلطة التنفيذية يتولى املسؤولية الكاملة على الحكومة أمام
البرملان ،على إثر ذلك جاء نص املادة  110من التعديل الدستوري لسنة  2020محاوال االستجابة
لهذا املطلب بنصه " إذا أسفرت االنتخابات التشريعية عن أغلبية برملانية غير األغلبية الرئاسية،
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من األغلبية البرملانية ،ويكلفه بتشكيل حكومة من هذه
األغلبية ،وإعداد برنامج األغلبية البرملانية ،وهو األمر ذاته الذي أكدته املادة  105من قبل بقولها أنه
عندما تسفر االنتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ،يعين رئيس الجمهورية وزيرا أوال ويكلفه
بتشكيل حكومة وإعداد مخطط عمل لتمثيل البرنامج الرئاس ي والذي يعرضه على مجلس الوزراء.
من خالل كل ما تقدم فإن الحكومة أحينا تكون ملزمة بتطبيق برنامج األغلبية البرملانية (أوال )
وأحيانا أخرى تكون ملزمة بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية(ثانيا).
أوال :تطبيق برنامج األغلبية البرملانية:
لقد شهدت مؤسسة الحكومة تغييرات هامة مقارنة بالدساتير السابقة عندما كان دورها ال
يتخطى مهمة تنفيذ البرنامج السياس ي لرئيس الجمهورية من خالل السهر على تنفيذ القوانين
واتخاذ اإلجراءات املتعلقة بالتسيير اإلداري ،ولعل من أبرز التعديالت التي أتت بها املراجعة
الدستورية لسنة  2020وأدخلت بمقتضاها تغييرات جوهرية صبت في صالح تعزيز فعالية مؤسسة
الحكومة وتأكيد استقالليتها عن رئيس الجمهورية هو إمكانية مرور برنامج األغلبية البرملانية إلى
التطبيق العملي ،وذلك عندما تسفر االنتخابات التشريعية على أغلبية برملانية ال تتوافق مع
التوجهات السياسة لرئيس الجمهورية ،ويتضح ذلك من خالل قراءة املادة  110املذكورة أعاله التي
جاء فيها أنه عندما تسفر االنتخابات التشريعية عن أغلبية برملانية غير األغلبية التي تتوافق مع
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رئيس الجمهورية ،فإن هذا األخير مطالب بتعيين رئيس الحكومة من هذه األغلبية ،الذي يكلف
دستوريا بتشكيل حكومته وإعداد برنامجه املستوحى من البرنامج االنتخابي لتلك األغلبية ( )01غير
أن مرور هذا البرنامج على املجلس الوزاري قبل مروره على البرملان 15يعد أن يؤدي إلى التأثير املباشر
على حرية رئيس الحكومة في تطبيق برنامج األغلبية البرملانية (.)02
 - 01وصول برنامج األغلبية البرملانية إلى التطبيق :لقد اعتبرت مجمل التحليالت املواكبة
لصياغة التعديل الدستوري لسنة  2020أن مسألة وصول البرنامج الحكومي إلى التطبيق على أرض
الواقع بمجرد تصدر حزب سياس ي لألغلبية البرملانية يعد بمثابة إضافة نوعية للمستجدات التي
حملها هذا التعديل في اتجاه تعزيز مركز الجهاز الحكومي بجعله يتحمل مسؤوليته السياسية على
أكمل وجه مادام أن وعوده االنتخابية سوف تجد سبيلها إلى التطبيق ،وهو ما يشكل دفعة نوعية
وقدرة إضافية نحو تحقق ثنائية السلطة التنفيذية بالصيغة املعمول بها في األنظمة البرملانية
املقارنة التي تجعل من الحكومة مؤسسة منافسة لرئاسة الدولة ،وهو توجه منطقي يتسق مع
طبيعة ومهام الحكومة وضرورة حصولها على ثقة األغلبية البرملانية ،وهذا يعني أن املؤسس
الدستوري الجزائري اتجه نحو تبني حكومة وفق النمط البرملاني الذي يقوي فيه هذه األخيرة لدرجة
أنها تصبح يطلق عليها تسمية مؤسسة رئيس الحكومة وليس كما كان عليه األمر سابقا أين كان
يطلق عليها تسمية حكومة رئيس الجمهورية وليس حكومة الوزير األول ،16كل هذا التحول سوف
يدفع الحكومة إلى مزيدا من العمل واالجتهاد في سبيل إيجاد الحلول املناسبة ملجمل القضايا
املطروحة على الساحة الوطنية السيما تلك املتعلقة بالجوانب التي تهم الشأن العام الوطني من
اقتصادية ،اجتماعية والسياسية.
وتكون الحكومة في هذه الوضعية حكومة األغلبية في البرملان وتنفذ السياسة التي تضعها
األحزاب املسيطرة على هذه األغلبية البرملانية ،ووصف فقهاء القانون الدستوري في فرنسا هذه
الوضعية املستجدة في املمارسات الدستورية الفرنسية بحالة التعايش  ،La cohabitationحيث
أن واضعي دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية انطلقوا من فكرة مفادها أن رئيس الجمهورية
يعتبر صاحب السلطة التنفيذية األصيل وأن رئيس الحكومة والحكومة بطاقمها الوزاري تمثل
الجهاز املكلف بتنفيذ السياسة العامة التي يقررها رئيس الجمهورية ،وبذلك فإن رئيس الحكومة
يعمل عالقة تعاون وثقة على انجاز وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي انتخب من أجله ،غير أن
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رئيس الحكومة يمثل في الوقت نفسه األغلبية التي قد ال ينتمي إليها الرئيس وبالتالي يكون لزاما عليه
إعداد وتنفيذ برنامج هذه األغلبية البرملانية وهو ما يترتب عليه انعدام املسؤولية السياسية أمام
رئيس الجمهورية وقيامها فقط أمام األغلبية البرملانية التي أوصلت حكومته إلى السلطة ،17فهكذا
لم يعد للحكومة في الجزائر الدور السلبي الذي كبلها سابقا عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها السياسية
أمام الهيئة الناخبة وجعل منها جهاز تنفيذي مكلف بإعداد وتنفيذ مخطط عمل يتعلق بتحديد
املحاور الكبرى لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ،بل أضحت تتمتع بسلطة تمكنها من تطبيق
برنامجها السياس ي املستوحى من صميم تعهداتها أمام الهيئة الناخبة أثناء الحملة االنتخابية ،وهو
األمر الذي يجعلها تتمتع بالصالحيات الفعلية التي تحوزها أية حكومة منتخبة على أساس برنامج
سياس ي تمت تزكيته من قبل اإلرادة الشعبية في االنتخابات التي تنافست فيها مع مختلف التيارات
واالتجاهات السياسية والتي تكون مسؤولة عن تنفيذه أمام املجلس الشعبي الوطني وأمام الشعب
صاحب السلطة والسيادة.
ومن ثم فإن الفلسفة العامة من وراء قيام الحكومة تنفيذ برنامجها السياس ي كونها كانت
منبثقة من التعبير الصادق الذي يعبر عن األغلبية البرملانية املنتخبة من الشعب ،وبالتالي يكون
برنامجها بمثابة اتفاق تعاقدت بواسطته مع هذه األغلبية الشعبية ،والذي على ضوئه بوأها مرتبة
الريادة االنتخابية ومنحها األسبقية البرملانية ،ومن ثم فهي مسؤولة أمام هذه الكتلة الناخبة على
تجسيده في أرض الواقع ،أين تحاسب عليه في قادم األيام من خالل مختلف املحطات االنتخابات.
والواقـع ،أنه بتكليف الحكومة تطبيق برنامجها السياس ي يكـون املؤسس الدسـتوري الجزائري قد
خطى خطوة كبيرة نحو ربط السلطة باملسؤولية وقطع الطريق أمام كل املمارسات السابقة التي
لطاملا جنبت رؤساء الوزراء أي شكل من أشكال املسؤولية واملحاسبة ،مادام أنه كان يؤمن لهم في
كل مرة أغلبيات برملانية تسندهم وتدعم برامجهم وأداءهم الحكومي ،18بما أن هذه الحكومات لم
تكن تجد أية صعوبة في نيل ثقة املجلس الشعبي الوطني وسهولة في تمرير مخطط عملها أمامه،
كما أن تلك الحكومات كانت دائما تتذرع عند أي فشل سياس ي لها بأنها مكلفة فقط بتنفيذ برنامج
رئيس الجمهورية.
ويقصد ببرنامج األغلبية البرملانية الذي تتكفل الحكومة بتطبيقه وتنفيذه أثناء ممارستها السلطة
تلك الخطط والرؤى والبدائل التي تبنتها مجموعة سياسية ترى أنها قادرة على تنظيم كافة جوانب
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الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية بما يتالءم وحاجيات املجتمع ومتطلباته ،والتي عملت
على الترويج والدعوة لها أثناء الحملة االنتخابية بغية نيل تزكية الهيئة الناخبة خالل االنتخابات
التشريعية ،وهذا البرنامج يتجسد من خالل الخطة التي تعتزم األغلبية تطبيقها عندما تتبوأ مكانة
سامية في االنتخابات التشريعية ،وهي تتعلق بكل القطاعات سواء في جانبها االقتصادي أو
االجتماعي أو الثقافي وتنوي تلك األغلبية تنفيذها خالل فترة وجودها على رأس الجهاز التنفيذي،
ومن ثم يتحدد البرنامج الحكومي في جانبين األول يتمثل في وضع تقديرات أو احتماالت تتعلق
بالخطة التي يجب أن تتبع لهيكلة النشاط الحكومي من مختلف جوانبه حسب اإلمكانيات املتوفرة
في تلك الفترة ،في حين يتحدد الجانب الثاني في تحديد األهداف بعيدة املدى التي يرمي التخطيط
السابق إلى بلوغها أو النتائج املرجوة ومن وراء هذا التخطيط ويتحدد كل ذلك بإتباع إطار زمني
معين.19
غير أن األمر الذي قد يؤثر سلبا في تفعيل هذا املستجد هو صعوبة إيجاد أغلبية برملانية من
نفس اللون السياس ي تتمكن من تشكيل الحكومة وتطبيق برنامجها السياس ي ،وهذا نظرا لنظام
التعددية التي يأخذ بها النظام الدستوري الجزائري ونظرا لنمط االقتراع املبني على التمثيل النسبي
مع القائمة املفتوحة ،حيث يستحيل معه وجود حزب يتمتع باألغلبية البرملانية لوحده ،ومن ثم فإن
منطق الربط بين األغلبية البرملانية وبين تعيين رئيس الحكومة ال يمكن أن يشكل قانونا ثابتا بل
يتغير بتغير طبيعة املناخ السياس ي والتحالفات الحزبية التي تتنافس على تصدر املشهد السياس ي،
وبالتالي تبقى دائما هذه الحكومة مهددة بالتفكك واالنهيار في أية لحظة.20
 - 02تأثر برنامج األغلبية البرملانية بقرارات املجلس الوزاري :يتعين على رئيس الحكومة بعد
إعداده لبرنامجه الحكومي وقبل تمريره على املجلس الشعبي الوطني لتزكيته عرضه على مجلس
الوزراء ،21وبحكم النفوذ الكبير الذي يلقاه رئيس الجمهورية داخل املجلس الوزاري وتحكمه في
مساره ،فإن تأثيره على البرنامج الحكومي يبدو أمرا بديهيا ،فهو من جهة يجتمع برئاسته ومن جهة
أخرى فإنه يتداول في القضايا والنصوص املصيرية للدولة كالتوجهات اإلستراتيجية لسياسة الدولة،
مشاريع تعديل الدستور ،مشاريع القوانين التنظيمية ،التوجهات العامة لقانون املالية ،مشاريع
القوانين وغيرها من القضايا املصيرية للدولة الجزائرية ،وبهذا يكون املجلس الوزاري محطة مهمة
ملراقبة البرنامج الحكومي من قبل رئيس الجمهورية ويصبح من خالله هذا األخير مشاركا للحكومة في
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إعداد ووضع هذا البرنامج إن لم نقل صاحب الكلمة الفصل حوله ،ذلك أن عرضه على مجلس
الوزراء يسمح لرئيس الجمهورية بإجبار رئيس الحكومة على تنفيذ سياسة عامة معينة أو طريقة
محددة ملجابة مختلف القضايا املطروحة ،وهذا بحكم أن رئيس الجمهورية له باع كبير في رسم
البرامج الحكومية والخطط التنموية ،ومن ثم فإنه من خالل محطة مجلس الوزراء يندمج رئيس
الجمهورية في البرنامج الحكومي األمر الذي يجعل منه طرفا أساسيا معنيا بإعداده وليس طرفا غريبا
عنه بعيدا في التأثير عند إعداده.22
وهو األمر الذي جعل الحكومة مؤسسة ضعيفة ال ترقى إلى مصاف املؤسسات التنفيذية ذات
السلطات الواسعة القادرة على إبراز هويتها املتميزة عن هوية الرئيس من حيث كونها كتلة منبثقة
عن األغلبية البرملانية .ومن ثم فخالصة هذه العالقة تتمثل في سيطرة املجلس الــوزاري على املجلس
الحكومي ،إذ يبقى لألول حق االعتراض على القرارات الصادرة عن املجلس الحكومي ،وهنا تظهر
الوثيقة أوجه عدم التكافؤ بين املجلسين ما يكرس سيادة السلطة الرئاسية على السلطة
الحكومية ،ومن ثم سيادته على رأس الجهاز التنفيذي برمته.23
ثانيا -تطبيق برنامج الرئيس :وضحت املادة  105من التعديل الدستوري لسنة  2020السالفة
الذكر على أنه متى أسفرت االنتخابات التشريعية على أغلبية تتوافق مع توجهات رئيس الجمهورية
يكون لهذا األخير سلطة مطلقة في اختيار الشخصية التي سوف يسند لها مهمة قيادة الوزارة األولى
وتكليفه بتشكيل حكومة وإعداد مخطط عمل لتنفيذ البرنامج الرئاس ي بعد عرضه على مجلس
الوزراء ،كما أضافت املادة  109من نفس التعديل على أن الوزير األول مكلف بتنفيذ وتنسيق
مخطط العمل الحكومي الذي صادق عليه املجلس الشعبي الوطني.
ما يمكن استخالصه من خالل قراءة أولية لهذين النصين أن نتائج االنتخابات التشريعية تعتبر
املحدد الرئيس ي ملضمون البرنامج الذي تتولى الحكومة تطبيقه أثناء فترة تواجدها في الحكم ،إذ
هناك عالقة تكاملية بين نتائج االنتخابات وبين طبيعة ومضمون البرنامج املطبق من قبل الحكومة،
إذ قد يعود مضمونه لرئيس الجمهورية أو يعود للحزب الذي نال األغلبية في البرملان.
تفصيال ملا سبق فإنه يمكن القول أنه عندما تسفر االنتخابات التشريعية على أغلبية رئاسية
فإن الحكومة تصبح مجرد أداة لتطبيق البرنامج الخاص برئيس الجمهورية من خالل عملية ضبطه
وتنفيذه والعمل على وضع تصور واقتراح أسلوب عمل يمكن من إيجاد الحلول للمشاكل املطروحة
217

 EISSN : 2716-876Xمجلة األبحاث القانونية والسياسية ISSN : 2710 - 8805
املجلد 03 :العدد 01 :السنة 2021 :ص220 -203 :
مكانة مؤسسة الحكومة على ضوء مستجدات التعديل الدستوري لسنة 2020

ضريف قدور

في مختلف املستويات من سياسية اجتماعية اقتصادية ،مع أن عملية وضع التصور ال يمكن
وجودها بمعزل عن إنجاز ووضع البرنامج في حد ذاته ،وهو األمر الذي يتطلب استجماع الجهود
والخبرات وتعبئة كافة الوسائل البشرية واملادية لتجسيده عمليا عن طريق تحديد مجموعة من
األولويات ،لهذا نقول أن ضبط البرنامج ال يقتصر على تبيان وسائل تنفيذه دون تحديد األهداف
التي يصبو البرنامج إلى تحقيقها أو الوصول إليها ،وإنما يرتبط بتبيان الوسائل الكفيلة بتنفيذ
الخطة املرسومة إلنقاذ أي قطاع من القطاعات الحيوية في الدولة مع ضرورة تحديد األهداف التي
تتحقق في املستقبل ،لكن الواقع العملي في ظل النظام السياس ي الجزائري كشف لنا أن البرنامج
الرئاس ي يأخذ دائما األولوية في التطبيق في ظل غياب تام لبرنامج الحكومات املتعاقبة على املشهد
السياس ي.
خاتمة:
في ختام هذه الدراسة املتعلقة بمكانة مؤسسة الحكومة في النظام الدستوري الجزائري من
خالل ما تم استحداثه من أحكام بموجب التعديل الدستوري لسنة  ،2020يكون من الالزم علينا
استعراض أهم النتائج التي توصلنا إليها ثم نعقبها بجملة من التوصيات التي نقترحها بغية تفعيل
دور مؤسسة الحكومة كسلطة تمارس الوظيفة التنفيذية إلى جانب رئيس الجمهورية ،والبداية
تكون بأهم النتائج املتوصل إليها والتي يمكن إيجازها فيما يلي:
 إن املستجدات الدستورية التي أتت بها املراجعة الدستورية لسنة  2020قد جاءت ببعضالتغييرات األساسية التي مست على وجه الخصوص القطب الثاني في السلطة التنفيذية أال وهو
الحكومة ،حيث ميزت ألول مرة بين تسميتين مختلفتين ملنصب دستوري واحد وجعل رأس الحكومة
ينبثق من اإلرادة الشعبية من خالل ما تسفر عنه نتائج االنتخابات التشريعية.
 مهدت املستجدات الدستورية للحكومة في إمكانية تطبيقها لبرنامج األغلبية البرملانية عندماتسفر االنتخابات التشريعية على أغلبية غير متوافقة مع األغلبية الرئاسية ،وهو ما يترتب عليه
انعدام املسؤولية السياسية للحكومة أمام رئيس الجمهورية وقيامها فقط أمام األغلبية البرملانية
التي أوصلتها إلى السلطة.
 إن املالحظ على هذه التعديالت أنها لم تكن تتوفر على الجرأة الكافية التي تسمح لها بإعادةاالعتبار للحكومة وتمكينها من تبوأ مكانتها الالئقة املوازية ملكانة رئيس الجمهورية مادام أنها أبقت
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على األساس الذي تقوم عليه السلطة السياسية وعلى جوهرها ودعامة بقائها أال وهو محورية مركز
رئيس الجمهورية ،هذه املحورية استمدها كأصل عام من كثرة اختصاصاته وتعدد سلطاته إلى
درجة أنها جعلت منه مهيمنا على باقي املؤسسات الدستورية وباألخص مؤسسة الحكومة التي يبدو
أن تأثيره عليها لن يتغير مستقبال رغم التغييرات التي حملتها املراجعة الدستورية األخيرة السيما تلك
التي تمكن الحزب الفائز باالنتخابات التشريعية من حقه في تشكيل الحكومة بعيدا عن رئيس
الجمهورية وتطبيق برنامجه االنتخابي.
أما فيما يخص التوصيات التي يمكن اقتراحها بغية تفعيل دور الحكومة كسلطة تنفيذية
فيمكن إيجازها فيما يلي:
 العمل على إبعاد املسؤولية السياسية لرئيس الحكومة من أمام رئيس الجمهورية مع إبقائهافقط بالنسبة للوزير األول ،ذلك أن رئيس الحكومة يكون مسؤول سياسيا فقط أمام املجلس
الشعبي الوطني الذي يمكن أن يسحب منه السلطة مادام أنه يمثل أغلبية برملانية أوصلته إلى
الحكم تختلف من حيث انتمائها السياس ي عن انتماء رئيس الجمهورية ،أما رئيس الجمهورية
والوزير األول فهما ينتميان لنفس التوجه السياس ي.
 النص على أن تكون السياسة العامة للدولة من االختصاص األصيل لرئيس الحكومة علىاعتبار أنه يكون دائما ممثال ألغلبية البرملانية قد تتفق أو تختلف مع األغلبية الرئاسية في حين أن
رئيس الجمهورية يبقى حامي الدستور واملمثل الوحيد للدولة داخليا وخارجيا.
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