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أنـــد بـــالرغم مـــن أن

جامعة بات ة - 2اجلزائر

تعيو و نهـاء مهـار رئـيس احلكومـة  -الـوزير

fettah.chabbah@univ-batna.dz

األول  -يف ال أـــــــار السياســـــــي اجلزائـــــــرى

ملخــص:
تهـــده هـــذد الدراســـة

واللب ــاني مــن

بـــراز مكانـــة

أن ا خــتعه يكمــن يف اريقــة التعــيو،

رئيس احلكومـة ،و ورد يف كـل مـن ال أـار

ف ــي اجلزائــر ربــا امل ــرع ذلــ مبــا ت ــرزد

السياســي اجلزائــرى واللب ــاني ،ومــا لــد مــن

ا نتخابا الت ريعية من نتـائ  ،يف ـو يـتم

ــــــــع يا لن ــــــــراه لــــــ ـ الطــــــــاقم

تعيو رئيس احلكومة اللب اني بعـد است ـار

احلكـــــومي ،و ـــــدا السياســـــة العامـــــة،

املــس ال يــابي مــن قبــل رئــيس اجلمهوريــة،

والععقــة الــيت تربطــد مبختلــف املؤسســا يف

وقـــد جـــرا العـــره يف لب ـــان أن يـــتم اختيـــار

الدولة ،وأوجد الت ابد وا ختعه بو هـاذين
ال أــامو .تتمحــور

رئــيس احلكومــة مــن الطائ ــة الس ـ ية ،و ذا

ــكالية الدراســة ــول

كان رئيس احلكومة اللب ـاني مسـؤول أمـار

موق ـ رئــيس احلكومــة يف كــل مــن ال أــار

املس ال يابي الذى نـ ال قـة للحكومـة،

السياســـــي اجلزائـــــرى واللب ـــــاني .لن ااـــــة

فـــــإن رئــــــيس احلكومــــــة  -الــــــوزير األول -

مبختلـف جوانـن الدراســة مت اسـتخدار املـ ه
الو ـــ ي التحليلــــي لو ــــف م

ــع يا رئــيس اجلمهوريــة،

اجلزائـــرى مســـؤول مســـؤولية مز وجـــة أمـــار

ــــن رئــــيس

رئــيس اجلمهوريــة والربملــان .تو ــل الدراســة

احلكومـــة ،يف كـــل مـــن اجلزائـــر ولب ـــان،

أن رئــيس احلكومــة يف كــع ال أــامو

وحتليـــل الععقـــة الـــيت تربطهمـــا مــ خمتلـــف

يتمتــ ب ـــع يا ختتلـــف بـــاختعه ابيعـــة

اهليئــــا  ،واملــ ـ ه املقــــارن ســــت تال أوجــــد

هاذين ال أامو ،ةيث تتب

الت ابد وا ختعه بي هما.

اجلزائـر نأـار

ــبد الرئاســي يتقاســم فيــد رئــيس اجلمهوريــة
ورئــــيس احلكومــــة ال ــــع يا  ،يف ــــو

* -املُ َؤ ِلف املُراسل.
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.يتمت مبركز أفضل من نأ د اجلزائرى
 اجلزائر؛ احلكومـة؛:الكلما امل تا ية

يتب ـ ال أــار اللب ــاني ال أــار الربملــاني الــذى
يتمتــ ـ فيــــد رئــــيس احلكومــــة ب ــــع يا

.رئيس؛ ال أار؛ لب ان

 وبـــذل فـــرئيس احلكومـــة اللب ـــاني، أوســ

Abstract:
This study aims to highlight the
position of the president of
government and his role in both the
Algerian and Lebanese political
system, and his powers to supervise
the
government
staff,
the
preparation of public policy, his
relations to the various institutions
in the State, and the similarities and
differences between these two
systems. The study problematic
revolves around the position of the
president of government in both the
Algerian and Lebanese political
systems, using of a descriptive
analytical
method
and
a
comparative approach.
The study found that although the
appointment and termination of the
duties of the president of
government- the prime minister - in
the Algerian and Lebanese political

system is the prerogative of the
president of the republic, the
difference lies in the method of
appointment. In Algeria, the
legislator linked it to the results of
the legislative elections, while the
appointment is made. The Lebanese
president of government, after
consulting the parliament by the
president of the republic, and it is
customary in Lebanon that the
president of government is chosen
from the Sunni community, and if the
Lebanese president of government is
responsible before the parliament
that gives confidence to the
government, the Algerian president
of government- prime minister - is
responsible before the President of
the Republic and Parliament.
Keywords: Algerian; government;
Political; President; Lebanon.

:مقدمــة
يتمت رئس احلكومة يف خمتلف األنأمة السياسية مبوق هار من خـعل مـا يقـور بـد
 فهـو الـذى يتـو اإل ـراه لـ اجلهـاز احلكـومي،من ور فعال يف العملية السياسـية
.الذى يقور بت يذ السياسة العامة للدولة
ن احلـــديث ـــن املركـــز الـــذى بتلـــد رئـــس احلكومـــة يف كـــل مـــن ال أـــامو
وت يذ السياسة من

السياسيو اجلزائرى واللب اني مرتبا بالدور الذى يقور بد يف

،ـــرافد لـ ـ الطـــاقم احلكـــومي الـــذى يســـهر لـ ـ ت يـــذ هـــذد السياســـة
ـر هـار

خـــعل

 والدور الذى يلعبـد يف ال أـار السياسـي با تبـارد،وال ع يا املم و ة لد
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يف السلطة الت يذية

جانن رئيس اجلمهورية.

س حاول مـن خـعل هـذد الدراسـة التطـرق ملورـوع يتعلـق بـرئيس احلكومـة با تبـارد
كـور أساســي يف ال أــار السياســي ،وذلـ مــن خـعل بــراز كي يــة تعــيو و نهــاء مهــار
رئيس احلكومة يف كل من ال أامو السياسيو اجلزائرى واللب اني ،والععقـا الـيت
تربطد م خمتلف اهليئا  ،واهم ال ع يا اليت يتمت بهـا مـن اجـل تسـي واإل ـراه
ل الطاقم احلكومي الذى يتو مهمة ت يذ السياسـة العامـة للدولـة ،وقـد مت اختيـار
ال أـــار اللب ـــاني كونـــد ي تمـــي ا ن ـــس بيئـــة ال أـــار اجلزائـــرى با تبارهمـــا نأامـــان
ربيــان ،ويتب يــان اــاب ال أــار اجلمهــورى للدولــة ،وتربطهمــا نقــاو ت ــابد أك ــر مــن
ا خــتعه ،وســي كون جمـــال الدراســة بال ســبة لل أـــار السياســي اجلزائــرى التعـــديل
الدستورى  ،1616ولب ان ستور  1664املعدل.
و ليــد س ـ قور بطــرا اإل ــكالية التاليــة :مــا موقــ رئــس احلكومــة يف كــل مــن
ال أامو السياسيو اجلزائرى واللب اني؟
وت درل رمن هذد اإل كالية جممو ة من التساة

:

 كيــف يــتم تعــيو رئــيس احلكومــة يف كــل مــن ال أــامو السياســيو اجلزائــرىواللب اني؟
 -ما هي احلا

الـيت يـتم فيهـا نهـاء مهـار رئـيس احلكومـة يف كـل مـن ال أـامو

السياسيو اجلزائرى واللب اني؟
 فيمــا تتم ــل ال ــع يا الــيت يتمت ـ بهــا رئــيس احلكومــة يف كــل مــن ال أــاموالسياسيو اجلزائرى واللب اني؟ وما ابيعة الععقة اليت تربطهما م خمتلف اهليئا ؟
وتهده الدراسة

براز املركز الذى بتلد رئيس احلكومة يف كل من ال أامو

السياســـيو اجلزائـــرى واللب ـــاني ،وأوجـــد الت ـــابد وا خـــتعه بي همـــا ،كمـــا تهـــده
الدراسة

التطرق لكي ية تعيو ،وانهاء مهـار رئـيس احلكومـة يف كـع ال أـامو،

واهم ال ع يا اليت نتعـان بهـا ،وابيعـة الععقـة الـيت تربطهمـا مبختلـف اهليئـا يف
الدولة.
ونأرا لطبيعة املوروع ،وألجـل اإل ااـة مبختلـف جوانبـد مت تبـاع املـ ه املقـارن مـن
خــعل

ـ املعلومــا املتعلقــة بــرئيس احلكومــة يف اجلزائــر ولب ــان وحتليلــها واملقارنــة
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بي هــا إلبــراز أوجــد الت ــبد وا خــتعه بي همــا ،كمــا مت ا تمــا

لـ امل ـ ه الو ـ ي

التحليلي الذى من خعلد مت و ف مركز رئـيس احلكومـة وال ـروو الواجـن توفرهـا
لتولي هـذا امل

ـع يا رئـيس احلكومـة الـيت ـد ها سـتورى وقـوانو

ـن ،واهـم

كل من اجلزائر ولب ان ،والععقا اليت تربطهما م خمتلف اهليئا يف الدولة.
ولنجابــة ــن اإل ــكالية والتســاة

املطــروا ،مت تبــاع خطــة تتمحــور ــول ثعثــة

كــاور ،ةيــث ت ــاول احملــور األول تعــيو و نهــاء مهــار رئــيس احلكومــة يف ال أــامو
السياسيو اجلزائرى واللب اني ،أما احملور ال اني فعاجل ا فيد نهـاء مهـار احلكومـة يف
ال أـــامو السياســـيو اجلزائـــرى واللب ـــاني ،أمـــا احملـــور ال الـــث فتطرق ـــا فيـــد أهـــم
اخت ا ا رئيس احلكومة يف ال أامو السياسيو اجلزائرى واللب اني.
احملور األول :تعيو و نهاء مهار رئيس احلكومة يف ال أامو السياسيو اجلزائرى
واللب اني
نت ــاول يف هــذا احملــور كي يــة تعــيو رئــيس احلكومــة  -الــوزير األول -يف ال أــامو
السياسيو اجلزائرى واللب اني ،وال روو الواجن توافرها ل اغل هذا امل

ن اهلار.

أو  -تعيو الوزير األول وأ ضاء احلكومة يف ال أار السياسي اجلزائرى:
مبوجــن املــا  5/91مــن التعــديل الدســتورى  1616يعــو رئــيس اجلمهوريــة الــوزير
األول ،أو رئيس احلكومة سن احلالـة وي هـي مهامـد ،وبـذل فـرئيس اجلمهوريـة هـو
الذى يتحكم يف رئيس احلكومة ،وخيض ألند هو الذى يقور بتعيي د ،وي هي مهامد.
ا يتطــرق التعــديل الدســتورى  1616لل ــروو الواجــن توافرهــا يف الــوزير األول ،أو
رئيس احلكومة ،ومبا أن رئيس اجلمهورية هو احلامي والضـامن سـتقرار املؤسسـا
الدستورية ،فعليد مرا ا

د ا تبارا

د اختيارد من يتو هذا امل

ن ،ومن بي ها:

 -2الك اء  :يف امتمعا الوا ية سياسيا ت رتو يف ال خص الذى يس السياسة
العامة للمةتم  ،أن تكون لديد د مؤهع
ل ك اء الية

تعء م

لميـة وسياسـية وقانونيـة ،وجتربـة تـدل

ن الوزير األول– رئيس احلكومة -لذا يتعو ل رئـيس

اجلمهورية أن برتر هذا املؤهل ،ت

.

يكون كل انتقا وتهكم من قبل ال عن

و تقت ـر الك ـاء فقـا لـ حت ـيل ـها جامعيـة ،تؤهـل املـها لتـولي هـذا
امل
758
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جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

مكانة رئيس احلكومة يف النظامني السياسيني اجلزائري واللبناني _______________________________ فتاح شباح

امل اكل ،و لا احللول بلقل تكل ة(.)1
 -0السـمعة :هـي ـرو مكمـل لل ـرو السـابق نكـن ا سـتغ اء

هـا ،ولـن

توافرهـا يف ال ـخص املختـار لرئاسـة احلكومـة ،ألنـد سـيكون يف مواجهـة املعاررـة
احلزبيـة أو ال ـعبية ،وبالتـالي لـن التق ـي ،والبحـث اجلـا للع ـور لـ ال ـخص
امل اسن الذى يلقـ التلييـد مـن قبـل أغلبيـة الربملـان ،تـ يضـمن جنـاا السياسـة الـيت
أ دها لتسي جهازد احلكومي ،،كما أن سن اختيار سيد م ثقة األغلبية الربملانية
يف رئيس اجلمهورية ن سد(.)2
 -0ا نتماء السياسي :يق د بذل أن يتم اختيار الوزير األول – رئـيس احلكومـة -
مـن بـو أ ضـاء احلـزب احلـائز لـ األغلبيـة يف الربملـان ،أو
الربملان ،وهو مبدأ مستو

ـول ائـتعه اخـل

من األنأمة السياسية الليرباليـة ( ،)3ولكـن يف اجلزائـر يف

ظــل التعــديل الدســتورى  1669يوجــد ــراا أن ي تمــي الــوزير األول سياســيا للحــزب
احلائز ل األغلبية يف الربملان ،فقد قار رئيس اجلمهوريـة السـيد بـد العزيـز بوت ليقـة
بتعيو السيد أمحد أوبي الذى بتل زبد املرتبة ال انية يف الربملان وزيـرا أول ،كمـا
يوجــد مــان ســتورى أن يكــون الــوزير األول خ ــية غ ـ

زبيــة ،ألن نــص املــا

 5/11من ن س التعديل الدستورى ور مطلقا(.)4
ثــم جــاء التعـــديل الدســتورى  1621ونــص يف املـــا " 5/82يعــو الــوزير األول بعـــد
است ار األغلبية الربملانية ،وي هي مهامد " ،وبذل فرئيس اجلمهوريـة مطلوبـا م ـد قبـل
تعيي ــد للــوزير األول أن يست ـ األغلبيــة يف الربملــان ،وهــذا هــو املعمــول بــد يف األنأمــة
الربملانية.
ويف ظل التعديل الدستورى  1616ن

املا  263ل " :يقـو احلكومـة وزيـر أول

يف ـــال أسـ ـ ر ا نتخابـــا الت ـــريعية ـــن أغلبيـــة رئاســـية .يقـــو احلكومـــة رئـــيس
كومة يف ال أس ر ا نتخابا الت ريعية ن أغلبية برملانية. "...

مبع

أن األمر متعلق بال تـائ الـيت تسـ ر هـا ا نتخابـا الت ـريعية ،فـإذا كانـ

األغلبية من ن س الطيف الذى ي تمي ليد رئيس اجلمهوريـة ،فإن ـا نكـون ب ـد تعـيو
وزير أول ،أما ذا أس ر ال تائ

ل فوز املعاررـة ،فـإن رئـيس اجلمهوريـة جمـرب لـ

تعـيو رئــيس كومـة مــن هـذد األغلبيــة ،وهــو املعمـول بــد يف األنأمـة السياســية ال ــبد
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رئاسية ل غرار ال أار السياسي ال رنسي.
أما بال سبة لتعـيو الـوزراء فيقـور رئـيس اجلمهوريـة بعـد است ـار الـوزير األول ابقـا
ل ص املا  83من التعديل الدستورى " 1621يعو رئيس اجلمهوريـة أ ضـاء احلكومـة
بعد است ار الوزير األول " ،وبالتـالي لـرئيس اجلمهوريـة مطلـق احلريـة تعـيو مـن ي ـاء
وزيرا ،ب رو أن يست

الوزير األول الذى يتو مهمـة اإل ـراه لـ الـوزراء وتقسـيم

املهار بي هم.
ثـــم جـــاء التعـــديل الدســـتورى  1616الـــذى نـــص يف املـــا  264لــ " :يعـــو رئـــيس
اجلمهورية أ ضاء احلكومـة ب ـاءا لـ اقـرتاا الـوزير األول أو رئـيس احلكومـة سـن
احلالة" ،وبذل فرئيس اجلمهورية يعو الوزراء الذين يقرت هم ليد الوزير األول-رئـيس
احلكومة -لن راه ل تسي اجلهاز احلكومي.
ثانيا -تعيو رئيس وأ ضاء احلكومة يف ال أار السياسي اللب اني
لقد كان األزمة اللب انية ،وما ختللها من مطالـن مت اقضـة ،ومـا رفتـد مـن ـرب
أهليـــة مـــا بـــو  ،2886-2815ذا بعـــد ســـتورى اختـــذ

ـــبغة اائ يـــة ،فـــا ترب

ال ــع يا املم و ــة لكــل مــن رئــيس اجلمهوريــة ورئــيس الــوزراء ،وكلنهــا م حــ
للطائ ة املارونية والطائ ة الس ية( ،)5فال زاع كـان قائمـا ـول تعـديل الدسـتور إل طـاء
رئيس الوزراء
يف التوقي

ع يا واسعة ،وتقويـة

ـع ياتد ،فل ـب ي ـارل رئـيس اجلمهوريـة

ل كافة املراسيم ،فلم يعد ي در أى قرار احلكم

بعد موافقتد.

 -2تعيو رئيس جملس الوزراء :يقور رئيس اجلمهورية مبوجـن سـتور  1664املعـدل
وبالت اور م رئيس جملس ال واب من أجل اختيار رئيس احلكومة ،بعدها يقـور رئـيس
جملس ال ـواب بـإجراء است ـارا نيابيـة ب ـلن هـذا ا ختيـار ،ويطلـ رئـيس اجلمهوريـة
ل ـ نتائةهــا ،وذل ـ ابقــا للمــا  1/53مــن ســتور " 1664يســم رئــيس اجلمهوريــة
رئــيس احلكومــة املكلــف بالت ــاور م ـ رئــيس جملــس ال ــواب اســت ا ا

است ــارا

نيابية ملزمة يطلعد رمسيا ل نتائةهـا " ،وبـذل فـرئيس اجلمهوريـة اللب ـاني ملـزر مـن
ال ا ية العملية باختيار رئيس احلكومة احلا ل لـ أك ـر أ ـوا ال ـواب ،ويق ـد
بذل األك رية اليت يتللف م ها املس ،وليس أك رية نسبية أو مطلقة(.)6
لقد أوكل الدستور اللب اني لرئيس اجلمهورية مهمة تسمية رئيس احلكومـة بعـد أن
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يت اور رئـيس السـلطة الت ـريعية وبعـد وقوفـد وجوبـ ًا لـ أراء مُلزمـة لل ـواب يف تسـمية
رئيس احلكومة ،ريطة أن يكونـوا فعليـاً قـد تقـدموا بهـا لـرئيس اجلمهوريـة ،ولـيس
باملراسلة أو بالت ويا

(.)7

بعدها ي در رئيس اجلمهورية م ر ا مرسور بتعيو رئيس الوزراء ،ابقا ل ص املا
 3/53مــن ســتور  1664املعــدل ،ثــم يقــور رئــيس جملــس الــوزراء -بعــد تعيي ــد -بــإجراء
م اورا م الكتل ال يابية ول ت كيل احلكومـة ،واسـتطعع رأى املـس ال يـابي
ب لن تسمية الوزراء ،ألن احلكومة قبـل أن تبـدأ يف ممارسـة ملـها ،بـد أن ت ـال ثقـة
جملس ال واب ،ومن الطبيعي أن يكون ملـا انتهـ

ليـد امل ـاورا مـن أثـر يف مـ ال قـة

من دمها.
وبعد جراء هذد امل اورا يطلـ رئـيس جملـس الـوزراء رئـيس اجلمهوريـة لـ مـا مت
اختيــارد مــن الــوزراء ،ثــم ي ــدر رئــيس اجلمهوريــة با ت ــاق م ـ رئــيس الــوزراء مرســور
ت كيل احلكومة ،وبمل هـذا ا ملرسـور توقيعـا مز وجـا مـن جانـن رئـيس اجلمهوريـة
ورئيس الوزراء ،ابقا للما  1/14من ستور  1664املعدل ،و ذا كان تسمية رئـيس
جملس الوزراء تدخل رمن

ع يا رئيس اجلمهورية ال خ ية ،فإند لـن أن تبقـ

لد هذد ال ع ية و دد ،لتحقيق نوع من التـوازن بـو السـلطتو الت يذيـة والت ـريعية،
لكن ليد أن برتر رأى األغلبية ال يابية ،فيسم من بي ها رئيسا للحكومـة ،لـ أن
يكون هلذا األخ

رية اختيار الوزراء وفقا ملبدأ ال

ل بو السلطا (.)8

 -0ــروو تــولي رئاســة جملــس الــوزراء يف لب ــان :ن ـ املــا  62/11مــن ســتور
 1664املعدل لـ  " :يلـي الـوزار

اللب ـانيون و لـوز تـولي الـوزار

ملـن يكـون

ائزا ل ال ـروو الـيت تؤهلـد لل يابـة ،" ...وبـذل ي ـرتو أن تتـوفر يف رئـيس جملـس
الــوزراء ن ــس ال ــروو الواجــن توافرهــا يف املرت ـ لعضــوية جملــس ال ــواب ،ومبــا أن
ــروو الرت ــ لعضــوية هــذا األخــ

يــز بــو اللب ــانيو األ ــليو الــذين ت بــ هلــم

اجل سـية بطريـق أ ـلي ،واللب ـانيون الـذين اكتسـبوا اجل سـية ـن اريـق التةـ س ،ذ
ي رتو مرور

ر س وا بعـد اكتسـاب اجل سـية اللب انيـة ،تـ نكـن هلـم الرت ـ

لعضوية املس ال يابي ،لذا فإند ي ـرتو يف مـن يتـو الـوزار  -رئيسـا كـان أو وزيـرا-
أن يكون لب انيا أ ليا ،أو مض

لـ اكتسـابد اجل سـية اللب انيـة

ـر سـ وا
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األقل(.)9
أمــا بال ســبة للســن في ــرتو ن ــس الســن املطلوبــة يف العضــوية مبةلــس ال ــواب وهــو
سو

رون س ة ،وكان من األفضل رف السن

لســن املر ــ لرئاســـة اجلمهوريـــة ،ألن ـــغل م

ثعثون اما ،كما هو بال سـبة

ـــبا وزاريـــا يتطلـــن قـــدرا مـــن اخلـــرب

واحل كة السياسية اليت قلمـا توجـد يف سـن اخلمـس والع ـرون ،رـافة

ال ـراو

اللــذان ــد تهما املــا  11مــن الدســتور أ ــعد ،فقــد جــرا العــره ل ـ أن يــتم اختيــار
رئيس احلكومة من الطائ ة الس ية.
احملور ال اني :نهاء مهار احلكومة يف ال أامو السياسيو اجلزائرى واللب اني
نأـــم الدســـتور والقـــوانو العضـــوية لكـــل مـــن اجلزائـــر ولب ـــان ـــا

نهـــاء مهـــار

احلكومة ،وس قور بتوري ذل من خعل:
أو  -نهاء مهار احلكومة يف ال أار السياسي اجلزائرى
يتم نهاء مهار احلكومة يف ال أار السياسي اجلزائرى وفق ثعث ا
 -2ا ستقالة :تطرق التعديل الدستورى 1616

ا

 ،وهي:

ا ستقالة اليت م ها مـا هـو

وجوبي ،وما هو را ى.
أ -ا ستقالة الوجوبية :تكون ا ستقالة الوجوبية يف احلا

التالية:

 در موافقـة الربملـان لـ خمطـا -برنـام  -مـل احلكومـة ،ألن هـذد األخـنك ها القيار مبهامها ون موافقة الربملان ل  -برنـام  -خمطـا ملـها ،ويف احلالـة
العكسية فإنها جمرب

ل تقـديم اسـتقالتها لـرئيس اجلمهوريـة( ،)10ابقـا للمـا 106

مــن التعــديل الدســتورى  ،1616وا بــدث يف التةربــة اجلزائريــة و ن رفــا الربملــان
امل ا قة ل خمطا احلكومة.
 -ذا

و ام لس ال عيب الـواين لـ

ئحـة ملـتمس الرقابـة بلغلبيـة ثل ـي ()3/1

ال واب ،فيقدر الوزير األول استقالتد لرئيس اجلمهورية وفقا للمـا  6/111مـن التعـديل
الدستورى  ،1616وا بدث يف التةربة اجلزائرية ذل .
 الت ــوي بال قــة م لمــا تقــرد املــا  222مــن التعــديل الدســتورى  ،1616وتكــونبطلـــن مـــن رئـــيس احلكومـــة -الـــوزير األول -يف الـــة ـــدوث خـــعه بـــو احلكومـــة
واملس ال عيب الواين ،نس مب داقية ال قة املوجو بو الطرفو ،ويف الة رفا
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ال واب م ال قة للحكومة تضطر ا ستقالة(.)11
وهذا يعين أن الربملان هو املخول ستوريا مبراقبة مل احلكومة ،وبإمكاند سـحن
ال قة م ها ذا أخل بالتزاماتها ،وبالتالي فإن األسـا

الـذى تقـور ليهـا هـذد املسـؤولية

هــو ت ــرفا سياســية ختض ـ لتقــدير الربملــان ،لكــن احلكومــة مســؤولة أيضــا أمــار
رئيس اجلمهورية ،وبالتالي تكون احلكومة يف الة مسؤولية مز وجة ،وهـذا خمـالف
لقوا د ال أار الربملاني.
 ا ســتقالة بســبن الرت ـ لعنتخابــا الرئاســية ،يــث يقــدر الــوزير األول -رئــيساحلكومة -استقالتد وجوبا ذا تر
احلكومة ا خـرين ،ويتـو م
اجلمهورية ،وهو ما ن

لرئاسـة اجلمهوريـة

()12

ون اسـتقالة بـاقي أ ضـاء

ـبد أ ـد أ ضـاء احلكومـة الـذى يقـور بتعيي ـد رئـيس

ليد املا  81من التعديل الدستورى .1616

 اســـتقالة الـــوزير األول قـــن ا نتخابـــا الت ـــريعية( )13والرئاســـية ،والـــيت تعطـــيلرئيس اجلمهورية رية ت كيل كومة جديد .
ب -ا ستقالة اإلرا ية :ت ص املا  223من التعديل الدستورى " 1616نكن الوزير
األول أو رئــــيس احلكومــــة ،ســــن احلالــــة ،أن يقــــدر اســــتقالة احلكومــــة لــــرئيس
اجلمهورية " ،وبالتالي تتم هذد ا ستقالة مبحا را الوزير األول  -رئـيس احلكومـة-
 ،وحتدث ذا كان ه ال ظروه أو م ـاكل ي ـعن معهـا لـ الـوزير األول موا ـلة
ت يذ خمطـا  -برنـام  -احلكومـة ،و مـا ـدر موافقـة الربملـان لـ م ـاري القـوانو
الــيت يبــا ر بهــا ،أو رفــا م حــد ا تمــا ا املاليــة ،و مــا أن رئــيس اجلمهوريــة ي ــدر
أوامر تتما

وخمطا احلكومة ،أو ذا تعـرض لضـغوو وانتقـا ا مـن قبـل الـرأى

العار ،أو وقوع خعه بي د وبو رئيس اجلمهورية(.)14
 -0اإلقالــة :ت ـ ص املــا  5/82مــن التعــديل الدســتورى  1616أن رئــيس اجلمهوريــة
"يعو الوزير األول أو رئيس احلكومة ،سن احلالة وي هـي مهامـد " ،فهـذا الـ ص مـ
لرئيس اجلمهورية قالة الوزير األول  -رئيس احلكومة  -ون قيد أو رو(.)15
كما سبق وقل ا من امل روض أن تكون احلكومة مسؤولة أمار للربملـان و ـدد الـذى
ن هلا ال قة ،لكن ةسن هذد املا يتبو أن احلكومـة  -رئـيس كومـة -مسـؤولة
أمار رئـيس اجلمهوريـة الـذى بإمكانـد تعـيو ،وانهـاء مهامـا ون أى ـرو ،أو تعديلـها
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مت أرا  ،ت ولو كان هـذد احلكومـة ـائز لـ ثقـة الربملـان ،وهـذا مـا تؤكـدد
املمارسة العملية ،يث أن

ي احلكوما املتعاقبة مت نهاء مهامها أو تعديلـها بقـرار

ان را ى من رئيس اجلمهورية ون تدخل من املس ال عيب الواين.
وه ــال مأهــر اخــر مــن مأــاهر قيــار مســؤولية احلكومــة أمــار رئــيس اجلمهوريــة،
يتم ـل يف جملـس الـوزراء الـذى يرأسـد رئـيس اجلمهوريـة ،ويف اـارد يتسـ
ن ــاو احلكومــة يف

لـد مراقبـة

ي ـ القطا ــا  ،يــث أن خمطــا مــل احلكومــة ي بغــي أن

ي ــا ق ليــد جملــس الــوزراء قبــل ررــد للت ــوي أمــار املــس ال ــعيب الــواين،
وم اري القوانو ي بغي ررها كذل

ل جملس الوزراء قبـل يـدا ها لـدا املـس

ال عيب الـواين ،و يـ القـرارا اهلامـة املتعلقـة ب ـاو احلكومـة ي بغـي أن تعـرض
ل جملس الوزراء قبل توقيعها من الوزير األول -رئيس احلكومة.)16(-
 -0الوفا  :ا تتعرض الدسات اجلزائرية هلذد احلالة ،ولكن بداهة ذا تـويف الـوزير
األول  -رئـيس احلكومـة  -فـإن رئـيس اجلمهوريـة سـوه ي ـدر مرسـوما بانتهـاء مهامــد
بسبن الوفا  ،وتعيو كومة جديد  ،لكن هذا ا حتدث يف التةربة اجلزائرية.
ثانيا -نهاء مهار احلكومة يف ال أار السياسي اللب اني
يتم نهاء مهار احلكومة يف ال أار السياسي اللب اني يف احلا
 -2استقالة احلكومة بل

التالية:

عها :تتم هذد احلالة برغبة من كامل أ ضاء احلكومـة

يف ا ســتقالة الــيت يتقــدر بهــا رئــيس الــوزراء لــرئيس اجلمهوريــة ،في ــدر هــذا األخ ـ
مرسوما موقعا م د و دد بقبول ا ستقالة ابقـا للمـا  5/53مـن سـتور  1664املعـدل
اليت قض بلن ي در رئيس اجلمهورية م ر ا املراسيم بقبول اسـتقالة احلكومـة ،أمـا
من يث املمارسة العملية فقد جر العا

ل أن تقـدر احلكومـة اسـتقالتها ذا الـن

م ها رئيس اجلمهوريـة ذلـ  ،خا ـة ذا

ـ تـذمر ـد ال ـواب أو لـدا الـرأى العـار،

وأ يانا يقور رئيس احلكومة باملبا ر يف الة وجو خعه بي د وبو رئيس اجلمهورية.
 -0ا تبــار احلكومــة مســتقبل :لقــد ــد
 2886املعدل يف  1664احلا

املــا  18مــن الدســتور اللب ــاني لس ـ ة

اليت تعترب فيها احلكومة مستقبلة وهي:

أ -ذا استقال رئيس احلكومة.
ب -ذا فقد احلكومة أك ر من ثلث أ ضائها احملد يف مرسور ت كيلها.
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ل -وفا رئيسها.
 د بدء و ية رئيس اجلمهورية.هـ -د بدء و ية جملس ال واب.
و -ــد نــزع ال قــة م هــا مــن قبــل املــس ال يــابي مببــا ر م ــد ،أو ب ــاءا لـ ار هــا
لل قــة ،ويف هــذد احلــا

اخلمــس تعتــرب احلكومــة مســتقيلة كمــا وبـ ص الدســتور،

وي در رئيس اجلمهورية مرسور م ر ا با تبار احلكومة مسـتقيلة تطبيقـا لـ ص املـا
 5/53من ستور  1664املعدل(.)17
أند من ال ا ية القانونية فإن املرسور ال ا ر ن رئيس اجلمهوريـة بقبـول اسـتقالة
احلكومة هو الذى ي هي وجو هـا ،ابقـا للمـا  54مـن سـتور  1664املعـدل ،ةيـث
ي ــدر رئــيس اجلمهوريــة مرســوما م ــر ا ون توقي ـ وزارى رــايف ،وكــذا يف الــة
فقدان احلكومـة ل قـة الربملـان فإنـد ي هـي اجلـو القـانوني هلـا ،ألنـد بـد مـن

ـدور

مرسور ن رئيس اجلمهوريـة با تبارهـا مسـتقيلة ،ابقـا ملـا  18مـن الدسـتور السـال ة
الذكر.
 -0قالة الوزراء :ن

املا  4/53مـن الدسـتور اللب ـاني  1664املعـدل ،بلنـد بـق

لرئيس اجلمهورية قالـة الـوزراء با ت ـاق مـ رئـيس الـوزراء ،وبعـد موافقـة ثل ـي أ ضـاء
احلكومة ،وت در اإلقالة مبقتضـ مرسـور موقـ مـن قبـل كـل مـن رئـيس اجلمهوريـة
ورئيس احلكومة(.)18
ذا كان قالة الوزراء من

ع يا رئيس اجلمهورية،

اند نـار

ذلـ ب ـ ة

مطلقة ،ألنـد مرهـون با ت ـاق مـ رئـيس احلكومـة وموافقـة ثل ـي أ ضـائها ،ولـن أن
ي در مرسور اإلقالة بمل توقيعا م رتكا من قبل كل مـن رئـيس اجلمهوريـة ورئـيس
احلكومة معا ،يف و أن رئيس اجلمهوريـة يف ال أـار السياسـي اجلزائـرى لـد احلريـة
يف قالــة الــوزراء ،و بتــال

موافقــة الــوزير األول ،أو أ ضــاء احلكومــة ،ألنــد هــو

الذى يعي هم وي هي مهامهم.
يتضــ ممـــا ســـبق أن ال أـــامو السياســـيو اجلزائــرى واللب ـــاني يت قـــان يف ـــا
استقالة احلكومة ،فقد تستقيل باسـتقالة رئيسـها ،أو ـد ةـن ال قـة هـا مـن قبـل
الربملان ب اءا لـ ار هـا هـي لل قـة ،أو ـد ـدر املوافقـة لـ برناجمهـا ،كمـا يت ـق
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ال أامان ل أن تستقيل احلكومة ثر بدء و ية رئيس اجلمهورية ،أو د بدايـة و يـة
الربملان ،أو د وفا رئيسها بـالرغم مـن أن الدسـتور اجلزائـرى  1616املعـدل ا يـ ص
ل ـ ذل ـ  ،وخيتلــف ال أامــان ــول قالــة احلكومــة ،ذ بإمكــان رئــيس اجلمهوريــة
اجلزائرى قالة و نهاء مهار  -رئيس احلكومة -الوزير األول ،وبالتـالي قالـة احلكومـة
اء ،يف ـو ا يـ ص الدسـتور اللب ـاني  1664املعـدل سـوا لـ مكانيـة قالـة

مت

رئـــيس اجلمهوريـــة للـــوزراء با ت ـــاق مــ رئـــيس جملـــس الـــوزراء وموافقـــة ثل ـــي أ ضـــاء
احلكومة.
احملــور ال الــث:

ــع يا رئــيس احلكومــة يف ال أــامو السياســيو اجلزائــرى

واللب اني
يتمت الـوزير األول  -رئـيس احلكومـة -يف كـل مـن ال أـامو السياسـيو اجلزائـرى
واللب اني مبةمو ة من ال ع يا  ،وس قور بتوري ذل :
أو  -ع يا الوزير األول يف عقتد م باقي اهليئا ال أار السياسي اجلزائرى
ابقـــا للمــــا  221مـــن التعــــديل الدســــتورى  1616نـــار

الــــوزير األول -رئــــيس

احلكومة -ال ع يا التالية:
 -2توجيد وت سيق ومراقبة مـل احلكومـة :يقـور الـوزير األول  -رئـيس احلكومـة-
بتوجيــد وت ســيق ومراقبــة مــل احلكومــة مــن خــعل التوجيهــا الــيت يقــدمها للــوزراء،
انتباههم للقضايا اليت تهم امتمـ  ،ومراقبـة األ مـال الـيت يقومـون بهـا يف ـدو

ول

اخت ا اتهم الوزارية(.)19
 -0توزيـ ال ـع يا بـو أ ضـاء احلكومـة :ا ي ـرض الدسـتور اجلزائـرى ـد ا
أ ل ـ أو أ ن ـ مــن الــوزارا  ،فبعــد تعــيو رئــيس اجلمهوريــة أل ضــاء احلكومــة يقــور
الوزير األول  -رئيس احلكومة  -مبوجـن مرسـور ت يـذى برسـم

ـع يا كـل وزيـر

رــمن الطــاقم احلكــومي ،ويقســم العمــل بــو الــوزراء ،ويضــبا اخت ا ــاتهم ت ا يــا
لت ــازع ا خت ــا

بــو الــوزارا  ،ويســتمد الــوزير األول هــذد الســلطة مــن نــص املــا

 1/221مــن التعــديل الدســتورى  1616الــيت

حــد هــذا احلــق توزيـ املهــار مـ ا ــرتار

أ كار الدستور.
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 -0تطبيق القوانو والت أيما  :با تبار الوزير األول -رئيس احلكومـة  -ال خ ـية
ال انيــة يف الســلطة الت يذيــة بعــد رئــيس اجلمهوريــة ،فانــد يســهر ل ـ تطبيــق القــوانو
العضـــوية ،واألوامـــر واملراســـيم الرئاســـية والت يذيـــة ،والقـــرارا الوزاريـــة امل ـــرتكة
وغ ها من ال

الت يذية( ،)20وذل ابقـا للمـا  3/221مـن التعـديل الدسـتورى

و

" 1616يقور بتطبيق القوانو والت أيما ".
 -6رئاســة اجتما ــا احلكومــة :يقــور الــوزير األول -رئــيس احلكومــة – برئاســة
ا جتما ا اليت تعقدها احلكومة ،وب

تد رئيسا هلا ،فهو الـذى يـوزع الكلمـة لـ

أ ضــاء احلكومــة ،ون ـ حهم الكلمــة ةســن املــا  4/221مــن ســتور  1616الــيت
ت ص ل " :يرأ

اجتما ا احلكومة".

 -5توقي ـ املراســيم الت يذيــة :يقــور الــوزير األول -رئــيس احلكومــة -بــالتوقي

لـ

املراسيم الت يذية ةسن املا  5/221من التعديل الدستورى 1616.
 -6ق التعيو :يستمد الوزير األول  -رئيس احلكومة -سلطتد يف التعـيو مـن املـا
 1/221من سـتور ،1616الـيت تعطيـد احلـق يف التعـيو يف الوظـائف املدنيـة يف ـدو
اخت ا د ون املسا

بسلطة التعيو اخلا ة برئيس اجلمهورية ،وقـد

ـد املرسـور

الرئاسي رقم  38-16الوظائف وامل ا ن اليت بق للـوزير األول التعـيو فيهـا ،أو نهـاء
املهار فيها(.)21
 -7السهر ل

سن س اإل ار العامة واملرافق العموميـة :تـ ص املـا  1/221مـن

ســتور  1616املعــدل ل ـ أن يســهر الــوزير األول -رئــيس احلكومــة -ل ـ

ســن س ـ

اإل ار العموميـــة واملرافـــق العموميـــة ،ومبـــا أن هـــذد اإل ارا واملرافـــق تقـــور بتقـــديم
اخلــدما للمــواا و وممارســة خمتلــف األن ــطة ،فإنهــا تبا ــر هــذد الوظــائف حتــ
راه الوزير األول  -رئيس احلكومة -الذى يقـور بت أيمهـا مـن خـعل مـا ي ـدرد مـن
تعليما  ،وقرارا لضمان الس احلسن هلا(.)22
 -0املبا ر بالقوانو :بتال الـوزير األول  -رئـيس احلكومـة -

ن ـو

ت ـريعية

مــن أجــل ت يــذ خمططــد -برناجمــد -احلكــومي ،لــذل م حــد الدســتور ســلطة ــدا
م اري قوانو ،وتقدنها
ليهــا ،وذل ـ وفقــا ملــا ن ـ

الربملان مل اق تها م مكانية تعديلها ،ومن ثم الت ـوي
ليــد املــا  243مــن التعــديل الدســتورى ،1616
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الــوزير األول نــار

هــذد ال ــع ية مب ــر د ،ألن م ــاري القــوانو بــد أن يبــدى

جملس الدولة رأيا است اريا ب لنها ،ثم تعرض لـ جملـس الـوزراء ،بعـدها تـذهن
ــا ق ليهــا هــذا األخـ أ ــبح قانونــا بعــد

الربملــان ،فــإذا

اجلمهورية ون رها يف اجلريد الرمسية

()23

ــدارها مــن قبــل رئــيس

.

 -9ت يــذ خمطــا احلكومــة :يقــور الــوزير األول بت يــذ خمطــا احلكومــة بعــد
م ا قة املس ال عيب الواين ليد ابقا للمـا  268مـن سـتور  1616املعـدل ،أمـا
ذا أس ـ ر ا نتخابــا الت ــريعية ل ـ أغلبيــة برملانيــة يقــور رئــيس اجلمهوريــة بتعــيو
رئــيس كومــة مــن هــذد األغلبيــة ،ســن املــا  2/226مــن ســتور  1616املعــدل،
بعدها يقور هذا األخ بعرض برناجمد ل جملس الوزراء ،ثم ل الربملان ،فإذا ـ
املوافقـــة ليـــد ،يقـــور رئـــيس احلكومـــة بت يـــذد ابقـــا للمـــا  3/226مـــن التعـــديل
الدستورى .1616
باســـتقراء نـــص هـــاتو املـــا تو يتـــبو ان كـــل مـــن خمطـــا احلكومـــة أو برنـــام
احلكومة ي بهان من يث اإلجراءا  ،كوجوب ررهما ل جملس الوزراء برئاسة
رئيس اجلمهورية ،قبل ررـهما لـ الربملـان ،مبـا يؤكـد بـلن أ ـد نك ـد جتـاوز
رئيس اجلمهورية ،فانهما خيتل ـان مـن يـث امل هـور واسـتعمال امل ـطل  ،فـاذا أفـرز
نتــائ ا نتخابــا الربملانيــة اغلبيــة ختتلــف ــن رئــيس اجلمهوريــة فإن ــا نكــون ب ــد
برنام

كومة ،وهـذا مـا يـ

اجلمهوريــة الــذى

ــو

ـكالية أى الربنـاجمو أو بـالتطبيق برنـام رئـيس

ليــد ال ــعن ،او برنــام رئــيس احلكومــة ،وةســن حتليل ــا

لن ل رئيس احلكومة أن يكيف برناجمد مـ برنـام رئـيس اجلمهوريـة ،ف كـون
ب ــد

الــة تعــايش ،أمــا اذا اســ ر نتــائ ا نتخابــا الربملانيــة لــ نتــائ تكــون

األغلبية فيها ن س اغلبية رئيس اجلمهورية ف كون ب د خمطا كومة مستلهم مـن
برنام رئيس اجلمهورية يعـدد الـوزير األول ،وبالتـالي ي ـب هـذا ا خـ جمـر موظـف
كــومي ،يتمتــ مبركــز قــو  ،ذ ت ح ــر وظي تــد فقــا اإل ــراه ل ـ الطــاقم
احلكومي من أجل ت يذ برنام رئيس اجلمهورية
-28

و الربملان لعنعقا  :نكن للـوزير األول  -رئـيس احلكومـة  -أن يطلـن مـن

رئـــيس اجلمهوريـــة وفقـــا للمـــا  4/239مـــن ســـتور  1616املعـــدل اســـتد اء الربملـــان
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لعنعقــا يف ور اســت ائية يهــده مــن وراءهــا موافقــة الربملــان ل ـ م ــاري

كوميــة

مستعةلة ختدر سياسـتها ،ولـد أيضـا احلـق أن يطلـن مـن الربملـان قـد جلسـا برملانيـة
ملعاجلـة بعـا املوارـي ذا اـاب خـا ( ،)24كمـا نك ـد

ـو الربملـان لعنعقـا يف

ورا مغلقة سن نص املا  3/231مـن ن ـس الدسـتور ،كمـا بـق لـد الـن ديـد
الدور العا ية للربملان أليار معـدو لغـرض ا نتهـاء مـن راسـة نقطـة يف جـدول األ مـال
ةسن املا  1/239من سـتور  1616املعـدل ،وهـذا مـا يؤكـد املكانـة الـيت خيتلـها
رئيس احلكومة يف ال أار الساسي اجلزائرى ،وتدخلد يف مل الربملان الذى بإمكانـد
ســحن ال قــة مــن احلكومــة ورئيســها ،وبــذل يتحقــق التعــاون والتــوازن بــو احلكومــة
والربملان.
 -22الــن اجتمــاع اللة ـــة املتســاوية األ ضـــاء :ن ــ املـــا  5/245مــن التعـــديل
الدســتورى  1616بلنــد يف الــة ــدوث خــعه بــو غــرفيت الربملــان جتتم ـ بطلــن مــن
الــوزير األول أو رئــيس احلكومــة ســن احلالــة جل ــة متســاوية األ ضــاء تتكــون مــن
أ ضاء كلتا غرفيت الربملان من أجل اقرتاا نص يتعلق باأل كار كل اخلعه(.)25
وقد د ستور املعـدل  1616والقـانون العضـوى  ،21-21وال أـار الـداخلي لكـل
من غرفيت الربملان اإلجراءا املتبعة يف الـة اخلـعه بـو املسـو ،وأ طيـ السـلطة
التقديريـــة للـــوزير األول -رئـــيس احلومـــة -يف اللةـــوء
ا مت ــاع ــن

وتهــا ،ويرج ـ ذل ـ أساســا

ابيعــة اخلــعه املطــروا م ـا ذا كــان

جوهرى أو اند جمر خعه بسيا نكن جتاوزد
ن جعــل

اللة ـــة املتســـاوية األ ضـــاء أو

(. )26

ــو اللة ــة املتســاوية األ ضــاء بيــد الــوزير األول -رئــيس احلكومــة -ت ـ

م ــكلة أخــرا ــدر حتديــد اجــال كــد لــد وتها ،رغــم مــا هــذد ا جــال مــن أهميــة
كب

وخا ة ذا تعلق األمر بقوانو ختص امتم ( ،)27وهذا مأهر من مأاهر تدخل

رئيس احلكومة يف مل الربملان.
أما ال أار السياسي اللب اني فع يتضمن م ـل هـذد ا ليـة ،ألن الربملـان اللب ـاني يقـور
ل أسا

وجو جملس وا د ،يتو مب ـر د املهمـة الت ـريعية ون تـدخل مـن السـلطة

الت يذية.
باإلرــافة

ذل ـ فــان الــوزير األول – رئــيس احلكومــة  -مــن اجلهــا الــيت يلــزر
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الدســتور رئــيس اجلمهوريــة باست ــارتها قبــل ــعن الــة الطــوارئ واحل ــار ،وتقريــر
احلالة ا ست ائية ،أو عن احلرب ،وقبل قدامـد لـ

ـل املـس ال ـعيب الـواين،

با تبارد ضوا يف جملس الوزراء الذى بد أن يستم ليد رئيس اجلمهوريـة الـذى يبقـ
ل يف اختاذ القرار الذى يـراد م اسـبا للورـ  ،وهـذا مـا يـربز موقـ الـوزير

لد القول ال

األول -رئيس احلكومة -يف ال أار السياسي اجلزائرى
ع يا رئيس احلكومة يف ال أار السياسي اللب اني

ثانيا-

وفقا ل ص املا  14من الدستور اللب اني  1664فإن رئيس جملس الوزراء هـو رئـيس
احلكومة ن لها ويتكلم بامسها ويعترب مسؤو
جملس الوزراء ،وهو نار

ن ت يذ السياسة العامـة الـيت يضـعها

ال ع يا ا تية:

 -2رئاسة جملس الوزراء :يرأ

رئيس احلكومة يف ال أار السياسي اللب اني جملس

الوزراء ،ويكون كما نائبا لرئيس املس األ ل للدفاع ،وهذد

ـع ية مسـتحدثة

يث كان العره السائد قبل التعديل الدستورى لس ة  2886يقضي بـلن يـرأ
اجلمهورية

رئـيس

ي جلسا جملس الوزراء( )28الذى يعـد رئـيس احلكومـة أ ـد أ ضـائد،

أن التعديل الدستورى لس ة  2886ورـ

ـدا للتمييـز بـو مـا يسـم جملـس الـوزراء

واملس الوزارى ،ألن رئيس احلكومة هو رئيس جملس الوزراء ،وهو الذى يرأ

هـذا

املــس الــذى لتمـ ب ــكل ورى يف مقــر خــا ( ،)29ومبــا أن جملــس الــوزراء أ ــب
مؤسسة ستورية قائمة هلا كيان خا

وأ بح السـلطة الت يذيـة م واـة بـد مبوجـن

املا  21من ستور  2886و ستور  ،1664وبالتالي حتول ث ائية السـلطة الت يذيـة مـن
ث ائية كلية

ث ائية فعلية ،وأ بح موز ة بو كل من رئـيس اجلمهوريـة ورئـيس

احلكومة وجملس الوزراء.
ولــو ختلــف رئــيس احلكومــة لســبن مــا ــن اجتما ــا جملــس الــوزراء ولــو ةضــور
رئيس اجلمهورية فلن انعقا ها يعترب بااعً ،وبالتالي مـا ي ـدر هـا ،فرئاسـة جلسـا
جملس الوزراء ك ور برئيس احلكومة لتلخذ ال
ها ،أما ترة

اجللسة للم اق ة والتداول ألمر اارئ فقا ون ضور رئـيس جملـس

الوزراء ،فع يعطي للةلسة أى
لــيس لــد أى
760

ة القانونيـة والرمسيـة مبـا ي ـدر

ـ ة تقريريــة ســوا

ة رمسية ولو ةضور نائن رئيس جملس الوزراء الذى
يــل رئــيس جملــس الــوزراء بروتوكولي ـا ،ويف ــال
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تكلي د أو ت ويضد من قبلد ،كما بق لرئيس احلكومـة ت ـويا نائبـد بـالتوقي
يف جلســـا جملـــس الـــوزراء أو خارجـــد ،لـــذا فـــلى م اورـــا ت تهـــي بتوقيـ ـ

قـــو أو

ات اقيا من قبل نائن رئيس احلكومة تعترب باالة وملغا لعدر قانونيتها(.)30
 -0جرا ء ا ست ارا ال يابية :لرى رئيس احلكومة يف لب ان ا ست ارا ال يابية
لت كيل احلكومة ،ويوق م رئيس اجلمهورية مرسور ت كيلها.
 -0ارا سياسـة احلكومـة :يقـور رئـيس احلكومـة اللب ـاني بطـرا السياسـة العامـة
للحكومة أمار جملس ال واب من اجل م حها ثقتد ت تتمكن من مبا ر ملها.
 -6توقي املراسيم :يقور رئيس احلكومة اللب اني م رئيس اجلمهورية بتوقيـ

يـ

املراسيم ما دا مرسـور تسـميتد رئيسـا للحكومـة ،ومرسـور قبـول اسـتقالة احلكومـة
فـــت

وا تبارهـــا مســـتقيلة ،فهـــو يوقـ ـ مرســـور الـــد و

ورا اســـت ائية للربملـــان،

ومراسيم القوانو والن ا ال أر فيها(.)31
ن

ع ية توقي رئيس احلكومة لـ املراسـيم هلـا أهميـة كـب  ،وليسـ جمـر

جراء كلي ألند يعرض املرسور غ املوق من ارفـد لنبطـال أمـار القضـاء اإل ارى،
فالتوقي الوزارى اإلرايف يعين سلطة قرار بل يعين سـلطة م ـاركة يف املوافقـة لـ
القرار الذى ت ح ر املبا ر يف اختاذد برئيس اجلمهورية( ،)32كما أن

ع ية التوقي

تعطــي لــرئيس احلكومــة القــدر ل ـ رــبا الت يــذ والــتحكم بتوقيتــد ،األمــر الــذى
يؤ ى

تقليص

ع يا رئيس اجلمهورية مـن ال ا يـة العمليـة ،ذ ا يعـد ه ـال أى

قـــرار ي ـــدر لـ ـ مســـتوا الســـلطة الت يذيـــة
مب اركتد فع ذر لد ذا وق
ي ارل يف

ل قرارا

مبوافقـــة رئـــيس الـــوزراء ،وبالتـــالي

يرر

عها(.)33

فةميـ املراســيم ســواء تلـ العا يــة أو الــيت حتتــال
بغيــة

ــدارها

ها ،و

ذر لـد بقبـول قـرارا

موافقــة جملــس الــوزراء حتتــال

ــوهلا ل ـ توقي ـ رئــيس احلكومــة ،أى أن الــوزراء يف كــل ارا

الدولة بيلون م اري املراسيم ل رئاسة احلكومة اليت تقور بتوقيعها ومن ثم ترفعها
رئيس اجلمهورية الذى يتو
-5

ــو جملــس الــوزراء

اللب ـــاني بـــد و جملـــس الـــوزراء

دارها ويطلن ن رها يف اجلريد الرمسية(.)34
ا نعقــا  :يقــور رئــيس احلكومــة يف ال أــار السياســي
ا نعقـــا  ،ويضـ ـ جـــدول أ مالـــد ،ويطلـ ـ رئـــيس
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اجلمهوريـــة مســــبقا لـــ املوارــــي الــــيت يتضـــم ها ،و لـــ املوارــــي الطارئــــة الــــيت
سـتبحث( ،)35وبـذل فـإن ــدا جـدول أ مـال جملـس الــوزراء هـو مـن

ـع ية رئــيس

احلكومة ،أما ق رئـيس اجلمهوريـة يف ا اـعع ب ـ تد خ ـاً ثال ـ ًا ،فـع ي تقـل
جملس الوزراء جمتمعاً لسببو ،األول أن قّ ا اعع ليس
تطبيق هذا ال رو ،بل نكن أن يـؤ ى تطبيقـد
خيالف الغاية من م جملس الوزراء

ع ية ،وال اني أنـد يتعـذّر

تعـذّر انعقـا جملـس الـوزراء وهـذا

ع ية رئيس اجلمهورية وكالةً

()36

.

 -6متابعـــة أ مـــال اإل ارا واملؤسســـا العامـــة :يتـــاب رئـــيس احلكومـــة يف لب ـــان
األ مـــال الـــيت تقـــور بهـــا اإل ارا واملؤسســـا العامـــة ،وي ســـق بـــو الـــوزراء ،ويعطـــي
التوجيها العامة لضمان سن سـ العمـل ،ومـن أجـل ت عيـل هـذد ال ـع ية وورـعها
مور الت يذ

در

د قرارا من اره رةساء جمالس الوزراء الـذين تعـاقبوا لـ

رئاسة احلكومة بعد ات اق الطائف تتعلق بإيداع نسـخا ـن القـرارا الوزاريـة وقـرارا
جمالس اإل ار يف املؤسسا العامة(.)37
 -7قد جلسا العمـل :مبـا أن رئـيس اجلمهوريـة قبـل التعـديل الدسـتورى  2886هـو
الــرئيس ال علــي ملــس الــوزراء ،فقــد كــان يعقــد جلســا

مــل مـ املــدراء واملســؤولو

أ يانا ب حبة الوزراء وأ يانـا بـدونهم ،فيسـتقبل قائـد اجلـيش ون لـم وزيـر الـدفاع،
ويســتقبل املــدير العــار األمــن العــار واملــدير العــار لقــوا األمــن الــداخلي بغ ـ

لــم وزيــر

الداخلية ،وهذا ما مت انتقا د تكرارا من اره رةساء احلكومة يف تل ال ـرت  ،فةـاء
التعديل الدستورى  1664لي ص
و أــر ليــد أن يعقــد جلســا

را ة أن رئيس احلكومة هو رئيس جملس الـوزراء،
مــل مـ اجلهــا املع يــة يف الدولــة يف ــال ــدر ضــور

الوزير املختص ،فلم يعد من اجلائز لرئيس احلكومة أن يستد ي أو لتمـ مـ املـدراء
العــامو ،أو القــيمو اإل اريــو ون ضـور الــوزير املخــتص( ،)38فــالغرض مــن ذلـ هــو
احليلولــة ون جتــاوزد للــوزراء املع ــيو أث ــاء ات ــالد بــاملوظ و التــابعو هلــم ،وبالتــالي
رال الوزير فعليا يف ممارسة السلطة وحتمل املسؤولية.
ن ال ــع يا املم و ــة لــرئيس جملــس الــوزراء نكــن لــد أن نارســها ب ــكل
فعال ما ا يعتمد ل أغلبية نيابية ثابتة جتعل م د ز يما هلا ل غرار ما هـو معمـل بـد
يف خمتلف األنأمة السياسية الربملانية.
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خا ــــة:
يتمتـ رئــيس احلكومــة -الــوزير األول -يف ال أــامو السياســيو اجلزائــرى واللب ــاني
ــراه ل ـ الطــاقم

مبكانــة مرموقــة ،فهــو الــذى يتــو ت يــذ السياســة العامــة ،وا

احلكومي ويسهر ل تطبيق القوانو ،ويقور بعرض برنام احلكومة ل الربملان.
وقد تو ل الدراسة

ال تائ التالية:

 ذا كان تعيو و نهاء مهـار رئـيس احلكومـة  -الـوزير األول  -يف ال أـار السياسـياجلزائرى واللب اني من

ع يا رئيس اجلمهورية،

أن ا ختعه يكمن يف اريقة

التعـــيو ،فالتعـــديل الدســـتورى اجلزائـــرى  ،1616ربـــا تعـــيو الـ ـوزير األول أو رئـــيس
كومة ،مبا ت رزد ا نتخابا الت ريعية من نتائ  ،فإذا كان ال تـائ ل ـا

رئـيس

اجلمهورية يقور بتعيو وزير أول ،أمـا كـس ذلـ فيقـور بتعـيو رئـيس احلكومـة مـن
هــذد ا غلبيــة ،يف ــو يقــور رئــيس اجلمهوريــة اللب ــاني بتعــيو رئــيس احلكومــة بعــد
است ارا املس ال يابي ،وقد جرا العـره يف لب ـان أن يـتم اختيـار رئـيس احلكومـة
من الطائ ة الس ية ابقا لل أار الطائ ي املعمل بد يف تقاسم السلطة.
 -قار الدستور اللب اني بتحديد ـروو قيقـة لتـولي م

ـن رئاسـة الـوزراء ،يف ـو

اكت ــ التعـــديل الدســـتورى اجلزائـــرى بتحديـــد ابيعـــة هـــذا امل

ـــن املـــرتبا ب تـــائ

ا نتخابا الربملانية.
 ذا كان رئيس احلكومة اللب ـاني مسـؤول أمـار املـس ال يـابي الـذى نـ ال قـةللحكومـــة ،فـــإن رئـــيس احلكومـــة  -الـــوزير األول  -يف ال أـــار السياســـي اجلزائـــرى
مســؤول مســؤولية مز وجــة أمــار رئــيس اجلمهوريــة مــن جهــة ،وأمــار املــس ال ــعيب
الواين من جهة أ را.
 يتمتـ ـ رئـــيس احلكومـــة -الـــوزير األول -يف كـــع ال أـــامو ب ـــع يا ختتلـــفبـــاختعه ال أـــامو ،ةيـــث تتب ـ ـ اجلزائـــر نأـــار ـــبد رئاســـي يتقاســـم فيـــد رئـــيس
اجلمهوريــة ورئــيس احلكومــة ال ــع يا  ،يف ــو يتمت ـ رئــيس احلكومــة اللب ــاني
ب ع يا أوس  ،نأرا لل أار الربملاني الذى يتب اد لب ان
وبــذل فــرئيس احلكومــة يف ال أــار السياســي اللب ــاني يتمت ـ مبكانــة أفضــل مــن
نأ د يف ال أار السياسي اجلزائرى.
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وب اءا ل ما تقدر نكن اقرتاا التو يا التالية:
 طاء رئيس احلكومة -الوزير األول -املكانة اليت يستحقها با تبارد املسؤول نأى خلــل بسياســة احلكومــة ،وفقــا ملبــدأ مــن نل ـ الســلطة نل ـ املســؤولية ،وبو ـ د
املسؤول ال اني يف السلطة الت يذية ابقا لل أار الربملاني.
 رــرور لغـــاء املســـؤولية املز وجـــة لــرئيس احلكومـــة -الـــوزير األول -اجلزائـــرى،وجعلــها بيــد املــس ال ــعيب الــواين و ــدد با تبــارد هــو الــذى نـ ال قــة للحكومــة،
وجعل تعيو رئيس احلكومـة و نهـاء مهامـد جـراء ـكلي يقـور بـد رئـيس اجلمهوريـة،
كما هو معمول بد يف األنأمة الربملانية ل غرار ما هو معمول بـد يف ال أـار السياسـي
اللب اني.
 التخلي ل ال أار الطائ ي يف اختيار رئيس احلكومة اللب اني الذى كان السبنيف األزما اليت يع يها ال أار السياسي اللب اني ،وتعيو رئـيس احلكومـة مـن األغلبيـة
الربملانيــة ،كمــا هــو معمــل بــد يف األنأمــة الربملانيــة لـ غــرار ال أــار الربيطــاني الــذى
يت كل من رقيا متعد .
 -التخلــي ــن م

ــن رئــيس احلكومــة يف اجلزائــر ،وبالتــالي تغــي ابيعــة ال أــار

السياسي بغرض لتقوية م

ـن رئـيس اجلمهوريـة أك ـر ،أو الـت ك بإ ـداث م

نائن الرئيس بدل رئيس احلكومـة -الـوزير األول -اهلـش الـذى يتما ـ م

ـن

ـبد مـ

ال أار الربملاني التقليدى الذى يكن لـد مكانـة خا ـة ،و مـ ال أـار الرئاسـي الـذى
ي عدر فيد هذا امل

ن.

اهلـوامــش واملـراجــ :
( -)1ســعيد بوال ــع  ،ال أــار السياســي اجلزائــرى ،ار اهلــدا للطبا ــة وال ــر والتوزيـ  ،ــو مليلــة،
اجلزائر. ( ،

 .ن)،

( -)2املرج ن سد،

.182
.181

( -)3العي ـــا أوبيــا ،ال أـــار الدســـتورى اجلزائـــرى ،ار هومـــة للطبا ـــة وال ـــر والتوزيــ  ،اجلزائـــر،
،1661

.143

( -)4قار رئـس اجلمهوريـة بـد العزيـز بوت ليقـة بتعـيو السـيد بـد املالـ سـعل ،وهـو ي تمـي

أى

زب سياسي وزيرا أول مبوجن املرسور الرئاسي رقم  315-21مؤرخ يف  21ـوال  2433املوافـق لــ 3
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ســبتمرب ،يتضــمن تعــيو الــوزير األول ،أنأــر :اجلمهوريــة اجلزائريــة الدنقراايــة ال ــعبية ،اجلريــد
الرمسية ،العد .48
( -)5أمحد سر ال ،ال أم السياسية والدستورية يف لب ان وكافة الـدول العربيـة ،ار ال كـر العربـي،
ب و ،2886 ،

.164

( -)6مــر ــورى ،القــانون الدســتورى ،م ــورا احللــيب احلقوقيــة ،ب ـ و ،1668 ،

،115

.111
( -)7هي م زو ،كيف ت كل احلكومة ستوريا يف لب ان؟
https://elqarar.com

يور .1616/62/25

ت
()8

 -أنطوان أسعد ،موق رئيس اجلمهورية و ورد يف ال أار السياسي اللب ـاني قبـل وبعـد ات ـاق الطـائف

راسة مقارنة ،م ورا احلليب احلقوقية ،ب و ،1669 ،

.312

( -)9كسن خليل ،الطائ ية وال أار الدستورى يف لب ان ،الدار اجلامعية ،ب و ،2881 ،

.428

( -)10زي ــن بــد الــعوى ،مكانــة الــوزير األول يف ســتور  2881املعــدل س ـ ة  ،1669جملــة البا ــث
للدراســا األكا نيــة ،كليــة احلقــوق والعلــور السياســية ،جامعــة بات ــة ،2العــد  ،1جــوان ،1625
.148
( -)11بد احلق بن السعدى ،ور السلطة الت ريعية يف

ا ة السياسة العامة من خعل اليـا الرقابـة

الربملانية يف كل من اجلزائـر واملغـرب ،جملـة البا ـث للدراسـا األكا نيـة ،كليـة احلقـوق والعلـور
السياسية ،جامعة بات ة  ،2العد  ،22جوان ،1621

.111

( -)12هذا ما مت يف ا نتخابا الرئاسية لس ة  1624دما أقدر الوزير األول السـيد بـد املالـ سـعل
ل تقديم استقالتد ،للت رغ للحملة ا نتخابية اليت قار بها ل ا
مديرا هلذد احلملة و و بدلد السيد يوسف يوس ي ب

املرت

بد العزيز بوت ليقـة ب ـ تد

ة مؤقتة وزيرا أول.

( -)13هذا ما جرا يف ا نتخابا الت ريعية س ة  1621يث استقال الوزير امحد أوبي من م
( -)14رف

بد.

كومة أمحد بن بتور هذد الورعية ،يث وجد لـد رئـيس اجلمهوريـة السـيد بـد العزيـز

بوت ليقة يف د م اسـبا انتقـا ا لـد ،وا تـربد جمـر سـكرت أو وزيـر مكلـف بالسـهر لـ ت يـذ
برنــام رئــيس اجلمهوريــة ،ممــا أثــر لـ هيبتــد أمــار الــرأى العــار و اخــل احلكومــة ،فقــدر اســتقالتد
لرئيس اجلمهورية ،انأر :قيلـة خربا ـي ،الععقـة الوظي يـة بـو احلكومـة والربملـان ،ار اخللدونيـة
لل ر والتوزي  ،اجلزائر،1661 ،

.261

( -)15قالــة رئــيس اجلمهوريــة بــد العزيــز بوت ليقــة لــرئيس احلكومــة ل ـ بــن فلــيس بتــاريخ  65مــاى
 ،1663من زب األغلبية الربملانيـة ،وتعـيو السـيد أمحـد أوبيـا رئيسـا للحكومـة ،انأـر :سـعا بـن
سرية ،مركز رئيس اجلمهورية يف تعديل  ،1669ار بلقيس ،اجلزائر،1626 ،

.211 ،211
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( -)16نـوار أجمــول ،مكانــة الــوزير األول يف ال أــار السياســي اجلزائــرى لـ رــوء التعــديل الدســتورى
لس ة  ،1669جملة العلور اإلنسانية ،كلية احلقـوق ،جامعـة قسـ طي ة  ،2العـد  ،43جـوان ،1625
.114
( -)17ت ص هـذد املـا

لـ " :ي ـدر -رئـيس اجلمهوريـة -م ـر ا املراسـيم بقبـول اسـتقالة احلكومـة أو

ا تبارها مستقيلة ".
( -)18ا يســبق لــرئيس اجلمهوريــة يف لب ــان أن اســتعمل

ــع ية اإلقالــة

مــر وا ــد يف  29ســبتمرب

 ،2851انأر :براهيم بد العزيز يحا ،ال أم السياسية والقـانون الدسـتورى راسـة حتليليـة لل أـار
الدستورى اللب اني ،م ل املعاره ،اإلسك درية ،م ر . . ( ،ن)،

.913

( -)19اجلمهورية اجلزائريـة الدنقراايـة ال ـعبية ،م ـروع تعـديل الدسـتور ،اجلريـد الرمسيـة ،العـد
 ،54اجلزائـــر 21 ،ســـبتمرب  ،1616املـــا  2/221الـــيت تـ ـ ص لـ ـ " :يوجـــد وي ســـق ويراقـــن مـــل
احلكومة ".
( -)20امل در ن سد ،املا  4/221اليت ت ص ل " :يقور بتطبيق القوانو والت أيما ".
( -)21املرســـور الرئاســــي  38-16املــــؤرخ يف  1في ــــرى  ،1616املتعلــــق بــــالعيو يف الوظــــائف املدنيــــة
والعسكرية للدولة ،اجلريد الرمسية ،العد  ،1616 ،1املوا .1 -4
( -)22فريـــد ق ـــ مزيـــاني ،القـــانون اإل ارى ،ل ،2مطبعـــة ســـخرى ،الـــوا ى ،اجلزائـــر،1622 ،
.218 ،219
(-)23

ا

بلحال ،املؤسسا السياسية والقانون الدستورى يف اجلزائـر مـن ا سـتقعل

املطبو ا اجلامعية ،اجلزائر،1626 ،
( -)24موس ـ بو هــان ،ال

اليـور ،ار

.115

ــل بــو الســلطا يف ال أــار القــانوني اجلزائــرى ،جملــة ال ائــن ،املــس

ال عيب الواين ،اجلزائر ،العد ،1663 ،61

.31

( -)25القانون العضوى رقم  ،21-21م در سابق ،املا تو .86 ،99
( -)26كــايس ال ــريف ،ور اللة ــة املتســاوية األ ضــاء يف اخلــعه بــو الغــرفتو الربملــانيتو ،امللتق ـ
الــواين ــول نأــار الغــرفتو يف التةربــة الربملانيــة اجلزائريــة واألنأمــة املقارنــة ،اجلزائــر،1661 ،
.15
( -)27مــرا بلقــاا ،نأــار ا ز وال الربملــاني وتطبيقاتــد -راســة مقارنــة ،-مكتبــة الوفــاء القانونيــة،
اإلسك درية ،م ر،1668 ،

.151

( -)28يسم جملس الوزراء دما ي عقد برئاسـة رئـيس اجلمهوريـة ،أمـا ذا انعقـد ا جتمـاع بـد و مـن
رئيس احلكومة وبرئاستد ،فيسم هذا ا جتماع باملس الوزارى.
( -)29كمو

مان ،رئيس جملس الوزراء يف لب ان بعد الطـائف ،ـركة املطبو ـا للتوزيـ وال ـر،

ب و ،1662 ،
760

.41 ،42
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( -)30كمد السويس،

ع يا رئيس احلكومة اللب اني و دو ال

ل والتداخل،

http://wwwtrifayha.blogspot.com

يور .1616/62/16

ت
()31

 كي الدين القيسي ،القانون اإل ارى العار ،و ،2م ورا احللـيب احلقوقيـة ،بـ و ،1661 ،.46 ،38

( -)32م ال ذل

دار مرسور يف  2881/9/2مذيل بتوقي الرئيس اليـا

ر يد ال عا ،ثم

اهلـراوى ورئـيس احلكومـة

در مرسـور اخـر يف  2884/2/32بتعـديل املرسـور السـابق مـذيل بتوقيـ الـرئيس
ع يا رئيس جملس الـوزراء يف ن ـو

اهلراوى والرئيس رفيق احلريرى ،انأر :نأر يف

الدسـتور

اللب اني والدستور العراقي ،جملة القانون الدستورى واإل ارى،1628 ،
ConstitutionalandAdministrativeLaw/posts

يور .1616/62/28

ت
()33

 -ألب

يبس رمحة ،مرج سابق،

.281

( -)34وسار اللحار ،غور رئاسة احلكومة :ملزق ستورى يف ال أار اللب اني،
https://legal-agenda.com

يور . 1616/62/16

ت
()35

 -كمد رغار،

ع يا رئيس احلكومة سن ات اق الطائف،
http://al-mourabitoun.com/content/view

مت الت
(-)36

يور .1612/62/24
ار نعمة مسا يل ،كيف نار

جملس الوزراء

ع يا رئيس اجلمهورية وكالة؟

https://www.al-binaa.com/archives/article

مت الت

يور .1612/62/24

( -)37من بو هذد القرارا القرار رقم  85/24ال ا ر بتاريخ  5جوان  2885من اـره الـرئيس رفيـق
احلريرى

ي اإل ارا واملؤسسا العامـة ب ـلن بـعغ رئاسـة جملـس الـوزراء بسـ امل ـاري الـيت

تتو ت يذها ،انأر :كمو
( -)38املرج ن سد،

مان ،مرج سابق،

.49 ،41

.48
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