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تقدير  شكر و  

 ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا بإتمام هذا البحث عز وجل أن أنعم علي  أشكر هللا 

أن أتقدم بخالص الشكر  ومن ثم يقتضي مني واجب الشكر واالعتراف بالفضل

إلى كل األساتذة والمعلمين الذين أدخلوني قصور العلم منذ بداية مشواري واالمتنان 

 الدراسي

 أخص بالشكرثم 

وإرشاداته  بنصائحه لم يبخل علي  " الذي عمار معاشو" األستاذاألستاذ المشرف 

 ا.جزاه هللا خيرً التي ساعدتني كثيًرا على إتمام هذه المذكرة،  القيمة
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 ةــدمــــقـــم

القانونية الحديثة بحيث التي تقوم عمييا الدولة  من أىم الدعائم مبدأ المشروعية يعتبر
بمعناه الواسع القانون أحكام يجب أن تكون جميع تصرفات الييئات العامة متطابقة مع 

غير  سواء كانت مكتوبة أمفي الدولة  الممزمة القانونية لجميع القواعد بذلك تخضع، والشامل
 .صدرىا مع مراعاة التدرج في قوتيامكتوبة وميما كان م

س ويحقق نتائجو يجب تكريس جممة من األس  في الدولة  المشروعية مبدأ ولكي يسود 
لوظيفتيا اإلدارية مبدأ خضوع السمطة التنفيذية في أدائيا أىميا مبدأ الفصل بين السمطات و 

ضاع أعمال ومبدأ إخ الحريات والحقوق اإلنسانيةوبالحدود الالزمة الحترام  لنصوص القانون
 مان فعال إلرساء دعائم المشروعيةبحيث تقوم ىذه المبادئ كض، اإلدارة لرقابة القضاء

بقصد منعيا من التعسف واالستبداد ولكفالة حماية  وتنبسط كقيود عمى السمطة التنفيذية
إذ  ،المشروعية لمبدأ إىدار عمى قومي تعد ألي بالتصدي ذلك ويتحقق حقوق األفراد وحرياتيم

إلغاء العمل المخالف لمبدأ  أ يتمثل فييترتب جزاء عمى مخالفة السمطة التنفيذية ليذا المبد
 المشروعية وتعويض من تضرر من ذلك.

ذا كان خضوع الدولة لمبدأ المشروعية ىو القاعدة العامة الواجو  ب احتراميا في ظل ا 
 الدولة قد تمر بظروف استثنائية سواء كانت بفعل اإلنسانن فإ الظروف العادية لمدولة،

كالحروب والتمرد المسمح واالنقالب أو كانت بفعل الطبيعة كالفيضانات والبراكين 
مية وكل ىذه الحاالت التي تمر بيا الدولة سواء من الناحية الخارجية أو الداخ  ...الخوالزالزل

نما من قب ليست بالوضع المعتاد والدائم تشكل خطرا يل الظروف اإلستثنائية المؤقتة التي وا 
ومن ىنا تظير أىمية  ،خدمات المرافق العامة في الدولة عمى النظام العام أو عمى استمرارية

إيجاد حل لمتناقض بين ضرورة مواجية األخطار التي تيدد كيان الدولة الدراسة المتمثمة 
يجب التمسك بيا في جميع الظروف والحفاظ عمى حد معقول من قواعد المشروعية التي 
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واألحوال حتى ولو كانت استثنائية وذلك حماية لحقوق األفراد وحرياتيم من استبداد السمطة 
 .التنفيذية

األوضاع السياسية التي تعيشيا بالدنا حاليا وكثير من دول العالم األوربية أو ن إ
كثيرا ما تمجأ  الساعة، حيثالعربية تجعل من موضوع نظرية الظروف اإلستثنائية موضوع 

تطبيق نظام  إلىعمى األنظمة بالمجوء  االنقالباتو  تىذه الدول لمواجية موجات التظاىرا
من بما يؤثر عمى حقوق األفراد وحرياتيم من أجل توسيع صالحياتيا الظروف االستثنائية 

لتنفيذية ، فتظير السمطة ا1جية وحصانة وتقوية لمركز السمطة التنفيذية من جية أخرى
خالل ىذه األثناء بمظير المتسمط من جية والمدافع عن المصالح العميا من جية أخرى 

 .الدستورية وديمومة النظام العاموالمحافظ عمى المؤسسات 

تثير دراسة ىذا الموضوع في إطار النظام القانوني والقضائي الجزائري جممة من 
الصعوبات تتعمق أساسا بطبيعة الموضوع في حد ذاتو، فمسألة البحث في الضوابط التي 
يجب أن تخضع ليا السمطة التنفيذية وىي بصدد إعمال مبدأ المشروعية في ظل الظروف 

جة األولى باالجتيادات واألحكام القضائية ذات الصمة بيذا اإلستثنائية ىو بحث مرتبط بالدر 
الشأن، ذلك أن القضاء اإلداري في النظم الوضعية المقارنة خاصة الفرنسي ىو من يعود لو 
الفضل األول في الكشف عن ىذه الضوابط ولما كان القضاء اإلداري الجزائري لم يرقى إلى 

م استقرار نضجيا من جية ثانية، فإن ىذه مستوى كيذا وذلك لحداثة ىذه التجربة وعد
ن لم نقل استحالة الحصول عمى  الدراسة تشكل حقا صعوبة كبيرة خاصة في ظل صعوبة وا 

                                                           
، رفعت 1111، 21الحصار، ج ر عدد  ، يتضمن تقرير حالة04/06/1111، مؤرخ في 116-11مرسوم رئاسي رقم  - 1

 .1111 44عدد  ، يتضمن رفع حالة الحصار، ج ر22/01/1111مؤرخ في  336-11رقم بموجب المرسوم الرئاسي 
، متمم 1112 10، يتضمن إعالن حالة الطوارئ، ج ر عدد 01/04/1112، مؤرخ في 44-12مرسوم رئاسي رقم  -

 .1112، 61ج ر عدد المتضمن تمديد حالة الطوارئ، ، 11/00/1112، المؤرخ في320-12بالمرسوم الرئاسي رقم 
 .2011، 12ئ، ج ر عدد يتضمن رفع حالة الطوار  23/04/2011في ، مؤرخ 01-11ممغى بموجب األمر رقم 
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عمى الرغم من أن جزائر عاشت حالة الحصار أو رات القضائية المتعمقة بالموضوع القرا
  سنة. 91حالة الطوارئ التي دامت 

ن وجدت ة األكاديمية حول ىذا الموضوعالدراسات الفقيي أضف إلى ذلك أن    فإنيا  وا 
يغمب عمييا الطابع السياسي عن الطابع القانوني نظرا لطبيعة فرنسية ومصرية دراسات 

ال نكر  الموضوع الذي يتمثل في دراسة قانونية ألزمة غالبا ما تكون سياسية أيضا، غير أننا
 1.ىذا الموضوعفي القيمة في  وجود بعض الدراسات

عمى المنيج التحميمي انطالقا من استقراء وتعميق عمى اعتمدنا لمعالجة ىذا الموضوع 
مختمف النصوص القانونية المتعمقة بالموضوع وكذا مختمف اآلراء الفقيية التي قيمت في ىذا 
الشأن، ورغم أن بحثنا ليس من قبيل الدراسة المقارنة إال  أننا اعتمدنا المنيج المقارن في 

اقع منو قد حتمو الضرورة إذ أن التطبيقات القضائية الجزائرية تكاد تكون نادرة بعض المو 
مما حتم عميا المجوء إلى موقف القضاء اإلداري الفرنسي خاصة فيما تعمق بموضوع الرقابة 
القضائية في مجال الظروف اإلستثنائية ويتمثل الدافع من وراء ذلك ىو أن القضاء اإلداري 

قام ببمورة نظرية الظروف اإلستثنائية أو نظرية سمطات الحرب كما كانت الفرنسي ىو الذي 
تسمى في الماضي والمعروف أن القضاء اإلداري الجزائري مع احتفاظو بذاتيو يحاول مسايرة 
القضاء الفرنسي في العديد من أحكامو ومبادئو ىذا من جية ومن جية أخرى فإنو من 

                                                           
أطروحة رنسا فئية، دراسة مقارنة بين الجزائر و مراد بدران، الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة في ظل الظروف االستثنا -1

 .2005لنيل شيادة الدكتوراه في القانون، جامعة جياللي اليابس، سيدي بمعباس 
الظروف االستثنائية، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، جامعة بن عبد العزيز برقوق، ضوابط السمطة التنفيذية في -

 .2002يوسف بن خدة، الجزائر، 
 حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانون الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، المكتبة المصرية، مصر-

2010. 
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لتي عالجت الظروف اإلستثنائية في الجزائر قد تم الثابت أن معظم النصوص القانونية ا
 نسخيا من النصوص الفرنسية وذلك نظرا لمظروف التاريخية التي تربط البمدين.

ممزمة  تمثل في معرفة ىل السمطة التنفيذيةت ىذه الدراسة اتثيرى ية التيإن اإلشكال
 بااللتزام الحرفي بما يفرضو مبدأ المشروعية في جميع الظروف واألحوال؟ 

تحديد عالقة مبدأ المشروعية بنظرية  منا يتطمب جابة عن ىذا التساؤل المطروحاإلن إ
التطرق  ثم كل من الفقو والقضاء والتشريع أوجدىاالتي اآلراء في ضوء الظروف االستثنائية 

ن كنا نسمم ب  (أول)باب موقف النظام القانوني الجزائري في ىذا الشأن إلى  من توسيع الوا 
إلى توسيع  ؤديحيث من شأن ىذه النظرية أن ت في ظل ىذه الظروف مبدأ المشروعية

وحريات األفراد  وكذا تقي د حقوق تنفيذية عمى حساب السمطات األخرىصالحيات السمطة ال
لسمطة لضمان عدم تعسف االقضائية أىمية الرقابة سواء القضائية أو غير  زتبر فإنو 

 ثاني(.)باب . عند استعماليا لصالحياتيا االستثنائية التنفيذية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول
وعالقتها بمبدأ المشروعيةالظروف االستثنائية  نظرية  
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 الباب األول
 وعالقتها بمبدأ المشروعيةالظروف االستثنائية  نظرية

حيث  ترتبط نظرية الظروف اإلستثنائية بالتغيرات التي تطرأ عمى مبدأ المشروعية
 مواجية في وحرياتيم األفراد حقوق بين التوازن إقامة إلىفي األساس  مبدأ المشروعيةييدف 

 في العامة السمطات من سمطة كل عمى فبموجبو يجب سمطات وامتيازات، من لمدولة ما
 وممزمة وقراراتيا صحيحة أعماليا تكون فال بالقانون ونشاطاتيا في تصرفاتيا تتقيد أن الدولة
ن كان  ككل، الجماعة لو تخضع الذي القانوني اإلطار حدود التزاميا إال بقدر لألفراد لكن وا 

 التطبيق في صعب يكون أنو إال العادية، والظروف األوقات لمتطبيق في ىذا المبدأ صالحا
 تتعرض دولة، فالدولة قد أي حياة منيا تخموا ال الغير العادية التي والظروف األزمات ظل

تتطمب مواجيتيا  والتي واالنييار لمخطر وتعرضيا ونظاميا أمنيا تيدد عصيبة لفترات
 .الظروف نطاق مبدأ المشروعية بما يقتضي مواجية ىذهمن التوسيع 

ّن نظام الظروف االستثنائية ليس من شانو أن ييدم كل أوجو المشروعية بل ىو إ 
إن نظرية  نظام قانوني يخضع لكثير من القيود والضوابط يجب عمى الدولة االلتزام بيا.

الظروف االستثنائية بالمفيوم السابق لم تنتج إال بعد التطورات العديدة التي عرفتيا النظرية 
سواء عمى مستوى الفقو والقضاء والتشريع المذين رفضوا األخذ بيا في البداية ثم قبوليا من 

)فصل  خالل تأسيس ضوابط ليا يتحدد من خالليا مفيوم ىذه النظرية وعالقاتيا بمشروعية
 أول( 

تبنت الدولة الجزائرية مّنذ االستقالل القانوني الجزائري بيذه النظرية، حيث أخذ النظام 
التشريعي عبر دساتيرىا  ىرميا اعترفت بيا رسميا بداية من قمةو  نظرية الظروف االستثنائية

 ي حالةاإلستثنائية والتي تمثمت فالمتعاقبة، فنصت عمى العديد من تطبيقات نظرية الظروف 
عمى العيد  كما صادقت ،الحالة االستثنائية وحالة الحرب الحصار وكذاحالة الطوارئ و 
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السياسية الذي أصدرتو الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ  الدولي الخاص بالحقوق المدنية
  .11/00/1610والذي أصبح ساري المفعول اعتباًرا من  11/12/1611

منو النص عمى جواز مخالفة الدول األعضاء فييا لبعض  1فقرة 4تضمنت المادة  
أّن تحمل الدول من التزاماتيا  إذ عماليا لّنظام الظروف االستثنائية،أحكام االتفاقية عّند إ

تميز بمشروعية استثنائية إذ قامت بيا الدولة في ة بمقتضى ىذه المعاىدات يمكن أن يالناشئ
  .المادة السالفة الذكري تحددىا حدود الشروط الشكمية والموضوعية الت

 سابقة لتنظيم حالة بتحديد القانون العضوي كآلية تشريعيةكذلك ي تور قام المؤسس الدس
تم إصدار  كما لم يتم إلى غاية الساعة، الحصار غير أن إصدار ىذا األخير وأالطوارئ 

عدة  وىي النصوص التي أثارت الطوارئ والحصار خالل تطبيق حالةقانونية عدة نصوص 
التصرفات التي صدرت في  يةلممشروعمصدرا  مدى دستوريتيا ومدى اعتبارىا تساؤالت حول
 (.يثان)فصل  .امن عدمي ظل تطبيقيما
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 الفصل األول
في ظل وعالقتيا بمبدأ المشروعية نظرية الظروف االستثنائية 

 آراء الفقو القضاء والتشريع
التطرؽ لمختمؼ اآلراء  إلستثنائية بمبدأ المشروعيةتحديد عبلقة نظرية الظروؼ ا يتطمب

ائية الفقيية التي قيمت بشأف التغيرات التي تطرأ عمى ىذا مبدأ في خبلؿ ىذه الظروؼ اإلستثن
  ءـ والظروؼ االستثنائية المستجدة.حيث مف شأف ىذه األخيرة التعديؿ في نطاقو بشكؿ يتبل

إىتـ فقياء القانوف العاـ بيذه النظرية منذ نشأتيا منقسميف بشأنيا بيف منكر ومؤيد ليا 
ف كاف  عف  خارجة الدستوري أجمع عمى صبلحية السمطة التنفيذية في اتخاذ إجراءات الفقووا 

 حيث ،القانونية وقيمتيا ىذه التصرفات مصدر حوؿ إختمؼ ذلؾ صاصاتيا غير أنو بعداخت
 يعتبروىا بينما ،واقعية تخرج عف دائرة المشروعية نظرية سياسة الفقو الفرنسي القديـيعتبرىا 

يمكف أف تكوف جزًءا مف مبدأ المشروعية داخؿ الّنظاـ القانوني نظرية قانونية  الفقو األلماني
 .)مبحث أول(ابنييم الفقو الفرنسي الحًقا مع وجود بعض اختبلفات وىو ما سمـ بو ةلمدول

ف سمـ غالبية الفقو الدستوري بضرورة األخذ بالمبررات القانونية كأساس لتوسيع مف   وا 
فإف الخبلؼ الفقيي انتقؿ بعد ذلؾ إلى مدى اإلستثنائية، مبدأ المشروعية في ظؿ الظروؼ 

عي والدستوري لنظاـ الظروؼ اإلستثنائية باعتبارىا تؤدي إلى نوع مف جدوى التنظيـ التشري
  .خروج المشرع أحكاـ النظاـ القانوني في الدولة وعف أحكاـ الدستور نفسو

ف كاف الرأي المؤيد ىو الغالب فإنو يجب  إلى مؤيد ورافض لمفكرة انقسـ الفقو في ىذا المجاؿ وا 
 في مجاؿ التنظيـ التشريعي لنظاـ الظروؼ اإلستثنائية. التطرؽ إلى مختمؼ األساليب المعتمدة 

فقد وقؼ مواقؼ متباينة بخصوص نظرية الظروؼ اإلستثنائية  نسبة لمقضاءأما بال
فمنيـ مف رفض األخذ بيا واالستناد إلييا عند خروج اإلدارة عف قواعد المشروعية العادية 

المشروعية اإلستثنائية التي يؤخذ بيا  ذلؾ أف، قؼ موقؼ القبوؿ واالرتياح اتجاىاومنيـ مف و 
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في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية إنما ىي أصبل مف خمؽ القضاء اإلداري الفرنسي الذي يرجع لو 
 )مبحث ثاني(.الفضؿ في بمورة نظرية الظروؼ اإلستثنائية بشكميا المعروؼ حاليا 

 األول بحثالم
 نظرية الظروف االستثنائية لمدولة في ظل آراء الفقو

تحديد مفيـو ىذه  الظروؼ االستثنائية لمدولة الفقو مف نظرية موقؼ قتضي تحديدي 
المقدمة  مختمؼ التعاريؼ الفقييةل التطرؽ مف خبلؿشكميا المعروؼ حاليا في  النظرية

بمبدأ التوسيع مف  تقر نظرية في مجالي القانوف الدستوري واإلداري والتي نجدىا في مجمميامل
وؼ غير العادية لمدولة ما يبرز العبلقة المباشرة لنظرية الظروؼ مبدأ المشروعية الظر 

تمييزىا عف النظريات كما يقتضي تحديد مفيـو ىذه النظرية  ،االستثنائية بمبدأ المشروعية
 .أول(مطمب ) األخرى ذات الصمة بمبدأ المشروعية

رات العديدة التي لـ ينتج إال بعد التطو المفيـو الحالي لنظرية الظروؼ اإلستثنائية  فّ إ 
حوؿ تكييؼ كبيرا قد صاحب ظيورىا خبلفا فقييا ف وعرفتيا النظرية عمى مستوى الفق

مبدأ المشروعية يذه النظرية رفضا قاطعا واعتبر األخذ بفمنيـ مف رفض  طبيعتيا القانونية
يـ ومنيـ مف تبناىا باعتبارىا نظرية واقعية سياسية ومن قاعدة مطمقة ال يمكف الخروج عنيا
 ثاني(. مطمب)مف قبميا باعتبارىا نظرية قانونية 

 المطمب األول
 الظروف اإلستثنائيةنظرية مفيوم 

أىـ النظريات العامة في الفقو القانوني بمختمؼ تعد نظرية الظروؼ اإلستثنائية مف 
ف اختمفت أحكاميا وتطبيقاتيا مف فرع قانوني آلخر  ف جوىر النظرية غير أفروعو وأقسامو وا 

فيي تنطمؽ دائما مف وجود خطر ييدد مصمحة يحمييا  ع يبقى واحدامختمؼ الفرو في 
القانوف ومع ذلؾ فإف ىذه النظرية ترتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ المشروعية في مجاؿ القانوني 

ال تعتبر الوحيدة في ىذا المجاؿ حيث توجد إلى يا أن( غير فرع أولاإلداري والدستوري )
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رتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ المشروعية مما يستمـز عمينا تمّيزىا عنيا جانبيا نظريات أخرى ت
 )فرع ثاني(.

 الفرع األول
 االستثنائيةالظروف  نظريةتعريف 

التي التغيرات إلى تحيمنا مجمؿ التعاريؼ الفقيية المقدمة لنظرية الظروؼ اإلستثنائية 
ىذه األخيرة التعديؿ مف  ، حيث مف شأف1في خبلؿ ىذه الظروؼالمشروعية مبدأ تطرأ عمى 

وفي سبيؿ تبرير ذلؾ قدـ الفقو ( أوال)نطاقو بشكؿ يتبلءـ والظروؼ االستثنائية المستجدة 
  (.ا)ثانيالعديد مف المبررات التي سوؼ نتطرؽ ليا 

 ارتباط التعاريف الفقيية لنظرية الظروف اإلستثنائية بالتوسيع من مبدأ المشروعية أوال:
االستثنائية مف الّنظريات العامة في القانوف حيث ال تقتصر عمى  ُتعّد نظرية الظروؼ

نقتصر عمى التعاريؼ المقدمة في مجاؿ القانوف ، وفيما يمي فرع مف فروع القانوف دوف سواه
 2لتعمؽ موضوع بحثنا في ىذا اإلطار.( 2)ثـ القانوف اإلداري  (1) الدستوري
 
 

                                                           
" الوعاء ومنو ظروف الزمان والمكان عند وجاء في الصحاح الظروؼ الوعاء وىو في المغة ظرفجمع  الظروف" -1

فيي ئية االستثنا"، أما الكممة الظروف وعاء كل شيء حتى أن اإلبريق ظرف لما فيو: "لسان العرب". جاء في النحويين
وكممة حاشيتو أي أخرجتو عف حكـ أصمو وىو  ابن المنظور:"استثنت الشيء من الشيء حاشيتو"االستثناء، قاؿ 
نتحاشى بو الظروؼ األصمية العادية، فيي تعنى تمؾ الظروؼ الخارجة عف  ومصطمح الظروف اإلستثنائيةالمستثنى منو، 

تطبع الظروؼ األصمية المتمثمة في اعتياد الناس والمجتمع عمييا األصؿ المعتاد نظًرا لعدـ اتصافيا بالصفات التي 
القيود الواردة عمى السمطة خالل الظروف االستثنائية بين القوانين الوضعية والشريعة نوارة العشي، ، النتظاميا ورتابتيا."

 .5، ص 9002 رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في العمـو اإلسبلمية، جامعة الجزائر، الجزائر، اإلسالمية
2
 - Essayer de définir l’état de nécessité n’est pas aisé, dans la mesure où il s’agit d’une notion 

qui peut se rencontrer dans diverses branches du droit et que, dans chacune d’entre elle, elle est 

susceptible d’avoir un fondement et en conséquence, un traitement différent. Il donc nécessaire 

d’étudier cette notion d’un point de vue plus général, et à cet égard on constate que l’état  de 

nécessité est une espèce d’un genre beaucoup plus vaste. «les circonstances excluant l’illicéité des 

actes » ou « causes d’irresponsabilité ». Voir : Carlos HECKER Padilla , L’état de nécessité en droit 

comparé , R.R.J, volume 1,  N°3 , 2009,p 1153. 
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 القانون الدستوريتعريف نظرية الظروف االستثنائية في مجال  :1
لنظرية الظروؼ اإلستثنائية وجو دستوري يتصؿ ببحث عبلقة السمطة التنفيذية بغيرىا 
مف السمطات وذلؾ بناء عمى اعتبار أف قياـ حالة الضرورة يؤدي إلى تعطيؿ أحكاـ الدستور 
وتوسيع اختصاصات السمطة التنفيذية كما يؤدي إلى وضع قيود عمى الحريات العامة 

  1ة في الدستور.المقرر 
أن حالة الضرورة في نطاق القانون الدستوري  "  :يحي الجمل يرىفي ىذا الصدد 

توجد كمما وجدت الدولة في وضع ال تستطيع فيو أن تواجو أخطارا معينة سواء كان 
أو يفترض  –مصدرىا داخميا أو خارجيا إاّل بالتضحية باالعتبارات الدستورية التي ال يمكن

 2." تجاوزىا في األوضاع العادية  -أنو ال يمكن
مضمون فكرة الضرورة يكمن في تركيز كافة  " :أف وجدي ثابت الغربال في حيف يرى 

السمطات واالختصاصات في الدولة لحساب السمطة التنفيذية في مواجية السمطة 
 التشريعية وكافة السمطات األخرى وذلك بغية إعادة السير المنتظم لمسمطات الدستورية
العامة ومواجية األزمة ودفاعا عن المصالح الحيوية التي تتيددىا األخطار خالل تمك 

  3."الظروف االستثنائية

                                                           
1
 -«aborder l’exception en droit constitutionnel semble évoquer d’emblée la problématique liée à 

la jurisprudence administrative des circonstances exceptionnelles, à l’état d’exception et aux 

pouvoirs exceptionnels du président de la république». Voir : BERTRAND MAHIEU, la notion 

d’exception en droit constitutionnel français, thèse de doctorat , Université Paris I panthéon-Sorbonne, 

France,  2013, p20.  
الجزائري، المكتبة المصرية مصر  حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع -2

  .01ص   9000
 بة القضائيةمف الدستور المصري والرقا 47طبقا لممادة  السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية ،وجدي ثابت الغرباؿ -3

 .92-91، ص0211منشأة المعارؼ مصر، 
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نظام قانوني يتقرر بمقتضى قوانين "  فيرى أنيا: عمي مجيد حسون العكيمى أما
دستورية عاجمة لحماية المصالح الوطنية وال يمجأ إلييا بصفة استثنائية ومؤقتة لمواجية 

  1". لظروف الطارئة التي تقتصر عنيا اإلدارة الشرعية، وتنتيي بانتياء مسوغاتياا
توجد الظروؼ االستثنائية في مجاؿ القانوف الدستوري بوجود خطر يحدؽ باختصاص 
دستوري ألجيزة الدولة أو إحدى سمطاتيا سواء في استمرار وجودىا أو في أداء وظيفتيا فإذا 

طات الدولة أو مؤسسة دستورية أو تنظيما قانونيا لمحقوؽ ما واجو تيديد سمطة مف سم
والحريات وكاف التيديد ناجما عف خطر جسيـ غير مألوؼ وغير متوقع وذا طبيعة استثنائية 

فعو حماية وال يمكف دفعو باألنظمة القانونية العادية وجب عمى الدولة التحرؾ لرد الخطر ود
 .لسبلمة وأمف مؤسساتيا

وؼ االستثنائية في مجاؿ القانوف الدستوري مكانا ليا باعتبار أّف دفع تجد نظرية الظر  
الخطر ال يكوف دوف تضحية أو تجاوز العتبار دستوري يفترض احترامو وحمايتو في 
الظروؼ العادية وعمى اعتبار أف السمطة التنفيذية ىي التي تممؾ وسائؿ دفع الخطر الذي 

معظـ دساتير العالـ تسند ميمة اتخاذ اإلجراءات  ييّدد كياف الدولة فمف البدييي أف نجد
البلزمة لمحفاظ عمى السبلمة الدولة وأمف مؤسساتيا وأفرادىا خبلؿ الظروؼ واألوضاع غير 

 العادية لمسمطة التنفيذية عمى حساب باقي السمطات.
قوتيا مف اعتراؼ الدساتير والتشريعات ية الظروؼ االستثنائية شرعيتيا و تستمد نظر  

ستثنائية المختمفة بيا وبذلؾ فيي ال تعتبر استثناء عمى مبدأ سمو الدستور وال خروجا عف اال
أّف ممارسة السمطة التنفيذية لبلختصاصات االستثنائية عمى حساب حيث  ،مبدأ المشروعية

دستورية سواء تعمؽ األمر بحدود ىذه الصبلحيات الضوابط بالعديد مف الباقي السمطات مقّيد 

                                                           
عمي مجيد حسوف العكيمي، الحماية الدستورية لمحقوؽ والحريات في ظؿ حالة الضرورة، المركز القومي لئلصدارات  -1

 .90، ص9005القانونية، مصر 
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ّنما ىي مجرد توسيع لدائرة مبدأ المشروعية عمى اعتبار أّف أعماؿ  أو مجاليا الزمني وا 
 1.الضرورة تبقى خاضعة لرقابة القضاء لضماف مطابقتيا لمشروط الدستورية والقانونية

 : تعريف نظرية الظروف اإلستثنائية في مجال القانون اإلداري2
وضع غير عاد وخطير يحتم الظروف اإلستثنائية ىي  " :أف  Vedelاعتبر الفقيو 

ضرورة التصرف عمى وجو السرعة من اجل الحفاظ عمى المصمحة العامة نظرا لعدم إمكان 
  2." إعمال القواعد القانونية العادية

الظروف اإلستثنائية ىي عبارة عن حاالت مادية  : "ّأنّ Waline et Rivero يرى 
قواعد العادية تجاه اإلدارة كما ذات أثر مزدوج فيي تؤدي من جية إلى توقيف سمطة ال

أنيا تؤدي من جية أخرى إلى تطبيق مشروعية خاصة يحّدد القاضي متطمباتيا عمى تمك 
  3".األعمال

نظرية قضائية صاغيا  ":إلى تعريؼ الظروؼ اإلستثنائية بأنيا  Delaubadéreيذىب 
بر غير مشروعة في مجمس الدولة الفرنسي ومقتضاىا أّن بعض القرارات اإلدارية التي تعت

الظروف العادية يمكن اعتبارىا مشروعة في بعض الظروف، إذا ما ثبت أنيا ضرورية 
لحماية النظام العام أو الستمرار سير المرافق العامة، حيث يتسع نطاق المشروعية 
العادية ليتكون ما يسمى بالمشروعية اإلستثنائية التي تتمتع السمطة بمقتضاىا 

    4". يورده القانونباختصاص واسع لم 
تػأثر الفقياء العرب بما توصؿ إليو الفقو الفرنسي فيما يتعمؽ بنظرية الظروؼ 

إذ Delaubadéreّتعريفا موافقا تماما لمذي ذكره  سميمان محمد الطماوياإلستثنائية إذ أورد 
                                                           

 .05-01 جزائري، مرجع سابؽ، صحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع ال -1
2
- Marie-Joëlle REDOR, De L’état légal a l’état de droit, l’évolution des conceptions de la doctrine 

publiciste française 1879-1914, Economica, France, 1992, p215. 
.05، مرجع سابؽ، ص ستثنائيةمراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ اال -  

 .05ص مرجع سابؽ  لرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية،امراد بدراف،  -3
نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع  -4

 .10ص سابؽ، 
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أن بعض القرارات اإلدارية غير المشروعة في الظروف العادية  "ذىب إلى القوؿ بأف: 
يعتبرىا القضاء مشروعة، إذا ما ثبت أنيا ضرورية لحماية النظام العام أو لتأمين سير 
المرافق العامة بسبب حدوث ظروف استثنائية، وىكذا تتّحمل اإلدارة مؤقتا من قيود 

  1". المشروعية العامة لتتمتع باختصاص واسع لم يرد بو نص
" ظروف :ئية بأنيا تقـو عمىنظرية الظروؼ اإلستثناإبراىيم درويش  بينما عرؼ

فجائية أو حاالت واقعية تدفع الضرورة اإلدارة بسببيا إلى التحرر من قواعد المشروعية 
العادية، فتصدر أعماال وتصرفات تعتبر شرعية نظرا ليذه الظروف بشروط معينة وتحت 

 ". رقابة القضاء
مصالح المجتمع تمثل خطرا عمى "  :أف الظروؼ االستثنائية مجدي المتولييقوؿ 

الجوىرية ونظامو العام ومرافقو العامة، بحيث تحدث تعديال في مضمون المشروعية 
بدرجة تجعل تصرفات السمطة اإلدارية المتخذة لمواجية ذلك الخطر تصرفات مشروعة، 

  2". وبحيث تظل اإلدارة في جميع ممارستيا خاضعة لمرقابة القضائية
ستثنائية تعنى الترخيص لسمطات الضبط اإلداري الظروف اال " :أف نواف كنعان يرى

بإصدار قرارات وأوامر تعتبر في األوقات العادية خروجا عن مبدأ المشروعية ولكنيا تعتبر 
مشروعة بالرغم من ذلك لصدورىا في إطار الظروف اإلستثنائية لممحافظة عمى النظام 

قت ىذه القيود باالختصاص وبذلك تعفى السمطات من قيود المشروعية العادية سواء تعم
أو الشكل أو الموضوع، كما تتمتع ىذه السمطات باختصاصات واسعة وشاممة لم ينص 

 3". عمييا القانون عمى تمتعيا من ناحية أخرى

                                                           
 .04ص ، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، حميد شاوش -1
نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع  -2

 . 10ص سابؽ، 
اري في الظروؼ اإلستثنائية في التشريع الفمسطيني، مذكرة لنيؿ شيادة بشر صبلح العاوور، سمطات الضبط اإلد -3

  .41، ص9001الماجستير في القانوف، جامعة األزىر، فمسطيف، 
"- il  y a lieu de distinguer dans la vie des peuples, des temps normaux et des périodes de crise 

provoquées soit par des guerres étrangères, soit par des troubles intérieurs. Le régime de la 
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يمكف تعريؼ نظرية الظروؼ اإلستثنائية بناء عمى ما تقدـ عمى أنيا نظرية قضائية 
األعماؿ والتصرفات تتجاوز حدود صبلحياتيا تمكف السمطة التنفيذية بمقتضاىا إتياف بعض 

في الظروؼ العادية وىذه التدابير واإلجراءات ال تخرج عف والية القضاء باعتبارىا ال تمغي 
نما تؤدي إلى توسيع نطاقو   1.مف مبدأ المشروعية وا 

ابتكرت ىذه النظرية لّتخفيؼ عبئ اإلدارة بما تفرضو التشريعات مف قيود عمييا 
يا إذا استجدت ظروؼ استثنائية لـ توضع مثؿ ىذه التشريعات لمواجيتيا، إذ وتحررىا من
طبقا ليذه النظرية أف تتخذ إجراءات وتدابير تدخؿ بحسب األصؿ في سمطة اإلدارة تستطيع 

البرلماف وليا أيضا أف تعدؿ في القوانيف القائمة أو تعطؿ تنفيذىا وال يعد ىذا خروجا عف 
نما كؿ ما و ىذا المبدأ قائما وموجودا في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية مبدأ المشروعية إذ يظؿ  ا 

 2في األمر أف ىذه الظروؼ تؤدي إلى توسيع نطاؽ المبدأ.

                                                                                                                                                                                     
police administrative générale, établi pour les temps normaux, ne peut pas êtres maintenu  

intégralement, pendant les périodes de crises, car il n’aurait pas assez d’efficacité pour assurer 

l’ordre." Voir : Malik BOUMEDIENE, L’état d’urgence : concilier la sauvegarde de l’ordre public et 

la protection des libertés individuelles, R.R.J, volume 1,  N° 4, 2006, p 2091. 
 .02ص ي، مرجع سابؽ، حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائر  -1
 .41ص بشر صبلح العاوور، سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية في التشريع الفمسطيني، مرجع سابؽ،  -2
الحالة التي تخرج عن األصل تجد نظرية الظروؼ اإلستثنائية تطبيقا في الشريعة اإلسبلمية حيث تعرؼ عمى أنيا:"  - 

:" تمك ويعرفونيا بقوليـ الضرورة"فقياء الشريعة اإلسبلمية عمى المعنى السابؽ ذكره مصطمح "يطمؽ  ."العام أو الحكم العام
الحالة التي يتعرض فييا اإلنسان إلى خطر في دينو أو نفسو أو عقمو أو عرضو أو مالو فيمجأ لكي يخمص نفسو من 

نظرية متكاممة تشمل جميع أحكام الشرع يترتب الضرورة ." يقوؿ الزحيمي: " ىذا الخطر إلى مخالفة الدليل الشرعي الثابت
، كما أنيا: ليست مقصورة عمى حالة الضرورة التي تصيب األفراد بؿ تنطبؽ عمى عمييا إباحة المحضور وترك الواجب"

حالة الضرورة التي تتعرض ليا الدولة وتيدد كيانيا أو مصالحيا األساسية وعمى ىذا األساس فإنو ال فرؽ بيف إعماؿ 
ورة في نطاؽ األفراد وبيف إعماليا في مجاؿ الدولة سوى أف الضرورة إذا كانت في نطاؽ األفراد قد تقتضي التخفيؼ الضر 

والتيسير إاّل أنيا بالنسبة لمدولة اإلسبلمية قد تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية كتقييد الحريات أو اتخاذ إجراءات رادعة أو 
عبد الجبار  أنظر: ضو الضرورة لحفظ كياف الدولة اإلسبلمية ومصالحيا األساسية.تشديد العقوبات إلى غير ذلؾ مما تفر 

طيب، السمطة المالية لولي األمر عمى األفراد في الظروؼ اإلستثنائية، دراسة في الفقو الدستوري واإلسبلمي، مجمة العمـو 
 .29، ص 9009، 92محمد خيضر، بسكرة، عدد  اإلنسانية، جامعة

الضرورات لظروؼ اإلستثنائية في الشريعة اإلسبلمية إلى فكرة الضرورة القائمة عمى القاعدة الفقيية الشييرة "تستند نظرية ا-
فمن أضطر غير باغ وال عاد "  فبل تباح األفعاؿ المحرمة إال عند الضرورة استنادا إلى قوؿ اهلل تعالى: "تبيح المحظورات
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 ثانيا: نظرية الظروف االستثنائية ومبررات التوسيع من مبدأ المشروعية 
بدأ تؤدي الظروؼ االستثنائية إلى تحّمؿ السمطة التّنفيذية مؤقًتا مف االلتزاـ بم

، لذا حاوؿ الفقو إيجاد األساس أو الغطاء المبّرر 1المشروعية العادية وكذا توسيع صبلحياتيا
ومّنيـ أرجعيا  (1)فكرة الواجبات العامة لمسمطة اإلدارية  ليذه الّنظرية فمّنيـ مف أرجعيا إلى

وضعت لتحكـ فيما أرجعيا آخروف إلى أّف القواعد القانونية العادية  (2)إلى فكرة اإلستعجاؿ 
  (.4)في حيف اعتمد آخروف عمى فكرة الّضرورة  (3)الظروؼ العادية 

 : فكرة الواجبات العامة لمسمطة اإلدارية1
مؤدى ىذه الفكرة أّف األحكاـ المتعمقة بالظروؼ االستثنائية تبررىا فكرة الواجبات  

سير المرافؽ العامة  العامة لئلدارة المتمثمة في واجب المحافظة عمى الّنظاـ العاـ وضماف
فإذا تبّيف ليا أّف إعماؿ القوانيف المعّدة لمظروؼ العادية يعرقميا عف أداء  ،بشكؿ منتظـ

كاف ليا أف تحرر مؤقًتا مف مبدأ المشروعية العادية  ،التزاميا ويحوؿ دوف قياميا بيذا الواجب
  2.بالقّدر الذي يمكّنيا مف القياـ بواجباتيا

                                                                                                                                                                                     

ت اآلية الكريمة أف الضرورة في الشريعة اإلسبلمية ليست فقط مف أسباب ". )سورة النحؿ(. وقد بينفإن اهلل غفور رحيم
امتناع العقاب بؿ أيضا تبيح الفعؿ فتجعمو مشروعا تحقيقا لممصمحة الضرورية الكمية. مف أمثمة تطبيقات نظرية الضرورة 

المسمميف في حرب  . حيث أجؿ سعد بف أبي وقاص رضي اهلل عنو قائد جيشمنع إقامة حد شرب الخمروقت الحرب، 
خشية أف تأخذه العزة باإلثـ فيمتحؽ بجيش األعداء فييمؾ ولما رأى أبي محجن الثقفي  فارس إقامة حد شرب الخمر عمى

حسف ببلئو في المعركة امتنع عف إقامة الحد عميو بتاتا مع أف النيي ورد في إقامة حد السرقة في دار الحرب ال في حد 
لرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ. وىذه التطبيقات مف أشير القضايا التي برزت فييا نظرية شرب الخمر كما سبؽ وفعؿ ا

الظروؼ اإلسثنائية والتي توقؼ فييا العمؿ باألحكاـ الشرعية لضرورة دفع الضرر الناتج عف الظرؼ غير العادي الذي 
الستثنائية بيف مقتضيات الحفاظ عمى مديحة الفحمة، نظرية الظروؼ ا أنظر: .واجيتو األمة اإلسبلمية في ذلؾ الزماف

، 9002، 07عدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة، النظاـ العاـ والتزاـ حماية الحقوؽ والحريات األساسية، مجمة المفكر،
 .994-992ص

1
ماجد أحمد صالح العدواف، المفيـو القانوني لتطور تطبيقات نظرية الضرورة في القانوف اإلداري، دفاتر السياسة  - 
 .29، ص 9002، 02عدد  القانوف، جامعة محمد خيضر، بسكرة،و 
نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع  -2

رنة، المركز عمي مجيد العكيمي، لمى عمي الظاىري، مدى دستورية قانوف الطوارئ، دراسة دستورية مقا-  .70صسابؽ 
  .51، ص 9004العربي، مصر،
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مف أبرز الفقياء الذيف اعتنؽ ىذا الرأي مف الفقو الفرنسي  Delaubadéreُيعد الفقيو 
 الذي يقوؿ في ىذا الشأف: سميمان الطماوي وقد أّيد ىذا االّتجاه مف الفقو العربي 

قد يبدوا ألول وىمة أّن نظرية الظروف االستثنائية ما ىي إاّل تطبيق لفكرة الضرورة  "
ال يرجع نظرية الظروف االستثنائية إلى ىذا ولكن الحقيقة أّن مجمس الدولة الفرنسي 

ّنما إلى أساس آخر أيسر في شروطو ومداه من فكرة الضرورة وىو  األساس السابق وا 
 ".   واجبات السمطة اإلدارية

عيب عمى ىذا األساس أّف قياـ السمطة التّنفيذية بواجباتيا العامة في الحفاظ عمى 
ة وأثر لّنظرية الظروؼ االستثنائية وليس أساًسا ليا كما الّنظاـ العاـ والمرافؽ العامة ىو غاي

أّف ىذا االلتزاـ ال يقتصر فقط عمى الظروؼ االستثنائية بؿ ىو الّتزاـ عاـ في كؿ الظروؼ 
 1.عادية كانت أو استثنائية

 : فكرة االستعجال2
 يقصد بفكرة االستعجاؿ اتخاذ إجراء ما ال غنى عنو عمى وجو السرعة وبدوف تأخير 

 فيؿ يمكف أف يكوف االستعجاؿ مبرر لمتوسيع مف قواعد مبدأ المشروعية؟ 
إف توسيع وامتداد قواعد المشروعية ال يكوف إال بتوافر الشروط الموضوعية المبررة لو 
والمتمثمة في وجود ظروؼ غير عادية تعجز األحكاـ والقوانيف السارية المفعوؿ عف 

وصا في مجاؿ القانوف الدستوري كوف أنو مف غير معالجتيا ومجابيتيا. يتأكد األمر خص
المعقوؿ التذرع باالستعجاؿ وحده دوف توفر الضرورة أو الظروؼ غير العادية مف أجؿ 

 إعادة توزيع االختصاص بيف سمطات الدولة أو خرؽ األحكاـ المنظمة لمحقوؽ والحريات.
ستثنائية واختمفت بشاف عبلقة االستعجاؿ بنظرية الظروؼ اإل تضاربت آراء الفقياء

بينما ظير اتجاه ثالث يوفؽ  )ب( ومنيـ مف فرؽ بينيما)أ( فمنيـ مف سوى بيف المفيوميف 
 .)ج( ظروؼ االستثنائية وظرؼ االستعجاؿبيف ال

                                                           
 .91مرجع سابؽ، ص كاظـ عمي الجنابي، سمطات رئيس الدولة التشريعية في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -1
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  االستعجال ومفيوم نظرية الظروف اإلستثنائية االتجاه الذي يسوي بينأ: 
مجمس الدولة الفرنسي مبررا تصرفات  إلى كثرة األحكاـ التي أصدرىا االتجاهىذا يستند 

اإلدارة المخالفة لمبدأ المشروعية في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية خاصة أثناء الحرب العالمية 
القاضي ال يترّدد حيث كاف  ،1معبرا عف رأيو بمصطمحات متنوعة مف بينيا اإلستعجاؿ

القواعد القانونية في  بالفعؿ في استعماؿ أي مف الفكرتيف وذلؾ لبلعتراؼ بإمكانية مخالفة
 . أوضاع متشابية

مخالفة قواعد اإلجراءات التي حددىا القانوف مشروعة بسبب الظروؼ اإلستثنائية  تعد
كما أف الحجز الذي تـ دوف محاولة االتفاؽ الودي يمكف أف يصبح  ،أو بسبب اإلستعجاؿ

إسكاف البلجئ أو  مشروعا إذا كانت ىناؾ ظروؼ استثنائية أو في الحالة التي يكوف فييا
عائمتو استعجاليا بحيث يستحيؿ إتباع ذلؾ اإلجراء. وليذا فإّف أنصار ىذا الرأي اعتبروا أّف 

ّ. Mathiotألستاذافكرة اإلستعجاؿ والظروؼ االستثنائية تبدوا متطابقة وىو موقؼ 

الظروف اإلستثنائية ليس ليا أثر قانوني متميّز  " :أف Roigوبالمثؿ يرى لؤلستاذ  
 ".   عن أثر اإلستعجال وبالتالي فإن كل فكرة بإمكانيا أن تحل محل الفكرة األخرى

تطبيق الظروف اإلستثنائية تحكمو الضرورة "  :فإفّ   Nizardوبالنسبة لؤلستاذ
فيستحيل إذن االعتراف بأية استقاللية لنظرية اإلستعجال كونيا ال تّشكل إاّل حالة خاصة 

 2". اإلستثنائية لمضرورة، حالة خاصة لمظروف
 الظروف اإلستثنائية لنظرية األمثل األساس ىو االستعجال نّ أ""  : Hauriouيرى 

 في اإلسراع والّنظام العموميين فينبغي الخطر محدًقا باألمن يكون فييا أحوال طرأت فإذا
خروج عن قواعد المشروعية التي  في ذلك ولو كان لمواجيتو العاجمة اإلجراءات اتخاذ
   3. "الظروف العادية لمدولةتحكم 

                                                           
 .92ص حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ،  -1
 .41القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة -2
أبو بكر مرشد فازع الزىيري، السمطات االستثنائية لرئيس الدولة دراسة تطبيقية عمى التشريعات اليمنية والسودانية،  -3

، السوداف،    .21، ص2005رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، جامعة الخرطـو
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ما قالو ىؤالء الفقياء بشكؿ أكّيد عمى األحكاـ القضائية التي تشير في بعض يعبر 
الحاالت وبدوف تمييز إلى اإلستعجاؿ والظروؼ االستثنائية كأسباب لمخالفة القانوف والتوسيع 

  1مف مبدأ المشروعية.
 ظرية الظروف اإلستثنائيةاالستعجال ومفيوم ن بينميز االتجاه الذي يب: 

ذىب الفقو التقميدي إلى إمكانية التّميز بيف الظروؼ اإلستثنائية واالستعجاؿ، إذ اعتبر أف 
 مجاؿ اإلستعجاؿ أضّيؽ مف نظرية الظروؼ اإلستثنائية باعتبار أنو ال ضرورة بدوف استعجاؿ 

لتوسيع مبدأ المشروعية وعمى العكس مف ذلؾ يوجد االستعجاؿ دوف توفر شرط الضرورة المبررة 
يجب عدم الخمط بين الظروف اإلستثنائية والظروف  "الذي قاؿ:  Odentوىو ما عبر عنو األستاذ 

االستعجالية البسيطة أو حتى الخطيرة والتي تبقى كحاالت عادية وليس استثنائية...إّن الظروف 
العكس غير صحيح وبالتالي فإن االستعجال إاّل أّن  -أو تقريبا دائما –اإلستثنائية تشمل دائما 

  2".تتطمب حال بطريقة استعجالية ليس ليا طابع وضعية استثنائيةالتي  الوضعية
أّن ليست جميع الظروف التي يظير فييا "...Georges VEDEL 3ّاالستاذ يرى 

االستعجال ظروفا استثنائية فاالستعجال ينتج عنو مفعول أقل امتدادا من الظروف 
وعميو .  3"ىو ال يكفي وحده لمسماح لمسمطات اإلدارية بالخروج عن مياميااالستثنائية و 

 فبل يمكف اعتبار االستعجاؿ دائما كمبرر لتوسيع مبدأ المشروعية.

 االستعجال ومفيوم نظرية الظروف اإلستثنائية بينيوفق االتجاه الذي ج: 
دأ المشروعية فقد نظرا االختبلؼ الفقيي حوؿ اعتماد االستعجاؿ كمبرر لتوسيع مف مب

 .اتجاه ثالث يوفؽ بيف الظروؼ االستثنائية وظرؼ االستعجاؿظير 

                                                           
ّ.41مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .79 -70مرجع سابؽ، ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -2

3
- Georges VEDEL, Le hasard et la nécessité, Pouvoirs, N° 5, 1989, p15. 
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االستعجال البسيط أنو يجب التمّييز بيف نوعاف مف اإلستعجاؿ:  مراد بدراناألستاذ يرى   
أّف االستعجاؿ البسيط ال عبلقة لو بالظروؼ اإلستثنائية أما إذا كاف  حيث ،واالستعجال األقصى

  1زمة فإّنو في ىذه الحالة نعتبره استعجاال أقصى ويكوف ُىنا مرتبطا بالظروؼ اإلستثنائية.مرتبطا بأ
إلى القوؿ أّنو لمعرفة مدى تطابؽ مفيـو اإلستعجاؿ  حميد شاوش األستاذيذىب 

بمفيـو الظروؼ االستثنائية يجب معرفة طبيعة الظرؼ الذي أنشأ عنصر االستعجاؿ 
بينما  ،بط ارتباطا وثيقا بالظرؼ الزمني والمكاني الذي أوجدهباعتبار أّف ىذا األخير مرت

ترتبط الظروؼ االستثنائية بفكرة السبلمة العامة فإذا تعمؽ األمر بحالة استعجاؿ قصوى 
   وال يمكف  2تتضمف تيديدا لمصمحة عامة أو تعرقؿ السير العادي والمنتظـ لممرافؽ العامة

المعدة سمفا كاف باإلمكاف توسيع قواعد المشروعية  التصدي ليا باستعماؿ قواعد القانوف
ومواجية الحالة بما يناسب أحكاـ نظرية الظروؼ االستثنائية ومف ىنا يتضح وجو التشابو 

 3والتطابؽ.
 فقد انتيى الفقو اإلستثنائية الظروؼ ونظرية االستعجاؿ نظرية بيف التمّييز لدقة نظًرا

 طارئة حالة مرتبط بوجود قياميما ألفّ ، بينيما واضحة بصورة الفصؿ إمكانية عدـ إلى
 صورة تكوف أف حالة االستعجاؿ تعدو سريعة، فبل بصورة التدخؿ تستدعي جدية ومصمحة

 نطاًقا أوسع اإلستثنائية لذا فنظرية الظروؼ اإلستثنائية وليست مبرًرا ليا الظروؼ صور مف
 سمي ار المشرع الفرنسي قانوفاالستعجاؿ وما يؤكد صعوبة التمييز بينيما إصد فكرة مف

تضمف التوسيع مف صبلحيات سمطات الضبط  1955سنة  "اإلستعجال حالة"  بقانوف
اإلداري في الظروؼ غير العادية ما يجعمو مبررا لتوسيع مف مبدأ المشروعية في ظؿ حالة 

    .االستعجاؿ
 

                                                           
 .71ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -1
ّ.70صحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ،  -2
 .10ص داري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإل -3
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 :عمى ما يمي ىذا القانون أحكام تدور  
 بقانوف االستعجاؿ حالة إعبلف يكوف. 
 الجّسيـ االعّتداء الذي يسببو الداىـ الخطر أحواؿ في إالّ  االستعجاؿ حالة إعبلف يجري ال 

 .واألمف العاـ الّنظاـ عمى
 التي مف الموضوعات كثير إلى اإلستعجاؿ حالة إعبلف بسّبب اإلستثنائية السمطات تمّتد 

 بعض في اإلقامة حظر ليا فيكوف الظروؼ العادية في اإلداري الضبط سمطات تممكيا ال
 التفّتيش اإلداري ممارسة عف فضبلً  االجتماعات، أو حظره، منع التجوؿ المناطؽ وتحديد

 .ونياًرا ليبلً 
 الجنائية اختصاص المحاكـ نقؿ بمرسـو تقرر أف اإلستعجاؿ حالة في لمحكومة يجوز 

 أحكاـ أفّ  ّشؾ العسكرية وال إلى المحاكـ العاـ القانوف جرائـ بعض في أو كؿ في العادية
 بالّنظر العرفية قانوف األحكاـ أو الطوارئ قانوف أحكاـ عف تختمؼ ال القانوف ىذا

 1بموجبو. لمحكومة المخولة لمسمطات
 : القواعد القانونية العادية وضعت لتحكم الظروف العادية3

يذىب ىذا االّتجاه إلى اعتبار نظرية الظروؼ االستثنائية تستند عمى أساس أّف  
لقواعد القانونية العادية التي يجب عمى السمطة التنفيذية اإلدارة االلتزاـ بيا إّنما وضعت ا

لتحكـ الظروؼ العادية، فإذا طرأت ظروؼ استثنائية وجب إطبلؽ ّيد السمطة الحاكمة لكي 
تستطيع مجابية ىذه الظروؼ حتى ولو أدى إلى عدـ التزاميا بالقوانيف السارية وخروجيا 

 .د القانونية المقررة لمظروؼ العاديةعف القواع
يبرر ىذا االّتجاه موقفو بعدـ إمكانية تنبأ المشرع بكؿ األزمات واالضطرابات التي  

تمر بيا الدولة ليضع ليا القواعد القانونية البلزمة لمواجيتيا لذلؾ يمكف لمسمطة التنفيذية 
لتحكـ الظروؼ العادية أف تخرج خبلؿ الظروؼ االستثنائية اعتبار القواعد القانونية وضعت 

                                                           
اليمنية والسودانية، أبو بكر مرشد فازع الزىيري، السمطات االستثنائية لرئيس الدولة دراسة تطبيقية عمى التشريعات  -1

 .90ص مرجع سابؽ 
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عف ىذه القواعد التي تمثؿ المشروعية العادية إلى قواعد أخرى تمثؿ المشروعية اإلستثنائية 
 لتتمكف مف مواجية الظروؼ المستجدة. 

أبرز ىذا االتجاه خاصية ىامة وىي أّف الظروؼ االستثنائية ال تعتبر خروًجا عف مبدأ 
ما أشار إلى جواز إتباع السمطة التنفيذية قواعد قانونية المشروعية بؿ ىي امتداد لو، ك

استثنائية خبلؿ ىذه الظروؼ إاّل أّف ىذا المعيار عمى الرغـ مف إيجابيتو مّنتقد مف حيث أّف 
المشرع قد يضع نصوًصا بغرض تنظيـ صبلحيات السمطة التنفيذية في ظؿ الظروؼ 

ز القواعد القانونية في الظروؼ العادية دائما االستثنائية فبالتالي ال يصمح التمسؾ بقاعدة عج
 1.كأساس لتبرير التوسيع مف مبدأ المشروعية دائما

 2: فكرة الضرورة4
 تداركيا بالوسائؿ يتعذر التي الحاؿ الجسيـ الخطر مف الحالة بالضرورة تمؾ يقصد

 انونيةالق إلى الوسائؿ تمجأ أف الضرورة حالة عمى القائمة السمطات يدفع مما العادية
  3.األزمات ولمواجية الخطر ىذا لدفع اإلستثنائية

 . واآلخر شخصيتقوم فكرة الضرورة بصورة عامة عمى ركنين أحدىما موضوعي 
في وجود خطر ييّدد مصمحة جوىرية معتبرة قانوًنا وال يكوف  الركن الموضوعييتمثؿ 

ي السموؾ أو فإّنو يتمثؿ ف الركن الشخصيلصاحب المصمحة دخؿ في وقوعيا، أما 

                                                           
نيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوا -1

 .70ص سابؽ، 
 كالضرة وليس  " والضرورةضرر"لفظ  إلى يرجع الضرورة لكممة االشتقاقي األصؿ أف منظور البن العرب لسان في ورد -2

 كما إليو، ألجئ أي الشيء إلى اضطر وقد حاجة، ذو أي ضرورة ذو ورجؿ تضره، ضرورة وال وال ضرة ضرورة وال ضرر عميؾ

 لقولو وكذا كذا إلى فبلف اضطر كذا وكذا،وقد عمى الضرورة حممتني تقوؿ االضطرار، لمصدر اسـ الضرورة أيًضا فيو ورد

 الضرر مف وأصمو بالجوع األمر عميو وضيؽ حـر وما الميتة أكؿ إلى فمف ألجئ أي ،"عاد وال باغ غير اضطر :"فمنتعالى

يعات الضرورة دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، مذكرة لنيؿ شيادة : إبراىيـ تونصير، تشر أنظرالضيؽ". وىو
  .7، ص 9007الماجستير في القانوف، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

إياد جبلؿ وصفي تكروري، الصبلحيات االستثنائية لمسمطة التنفيذية في الّنظاـ القانوني الفمسطيني، مذكرة لنيؿ شيادة  -3
 .2ص ، 9007القانوف، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف،  الماجستير في
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التصرؼ الذي يّتخذه صاحب المصمحة إزاء الخطر الذي يحيط بو وىذا السموؾ إما أف 
يتمثؿ في تجاوز أحكاـ القانوف أو في التضحية بمصمحة معتبرة  لذا فالمسألة موازنة 

 شخصية بيف الحفاظ عمى الحؽ ومراعاة النص. 
، حيث يذىبوف وؼ االستثنائيةبيف نظرية الضرورة نظرية الظر التمييز الفقياء حاوؿ  

  1:إلى ما يمي تيفنظري بيف الّتفرقة مجاؿفي 
 قوة أو طارئة حالة التي تؤدي إلى مخالفة أحكاـ القانوف إلى الضرورة حالة تستند-
أما إذا دامت تمؾ الضرورة وقًتا طويبًل نتيجة الستمرار الظروؼ التي أدت إلييا  ،قاىرة

ّنيا تسمى الظروؼ اإلستثنائية ومف ىنا فإّف ما يمّيز الظروؼ كالحروب واألوقات العصيبة فإ
اإلستثنائية عف الضرورة ىو وقت بقائيما فإذا استمرت فترة طويمة سميت بالظروؼ 

  .االستثنائية أما إذا كانت عبارة عف حاالت طارئة ال تدـو طويبًل فإّنيا تسمى بالضرورة

حالتيف فإّف فترة األزمة أو الخطر قد تكوف انتقد ىذا المعيار عمى أساس أّف في كبل ال
قصيرة وعابرة وقد ُتطوؿ أحياًنا بعض الشيء، كما أنو ال يوجد معيار يحّدد بدقة ما ىي 

وما ىي  ؟المّدة التي يجب أف يكوف فييا الخطر مؤقًتا لكي نكوف بصدد نظرية الضرورة
الظروؼ اإلستثنائية؟  المّدة التي يجب أف يستمر فييا الخطر لكي نتحوؿ إلى نظرية 

وبدييي أّف مسألة تحديد ىذه المّدة ىي مسألة تعسفية بعيدة كؿ البعد عف المنطؽ 
فالحرب قد تكوف لفترة قصيرة وقد تستمر لفترة طويمة فيؿ معنى ذلؾ أّف تكّييؼ  ،الموضوعي

لرئيسة الحرب ىنا يختمؼ؟  إّف الفقو في ىذا المجاؿ يكاد يجمع عمى اعتبار الحرب الصورة ا
 .لنظرية الّضرورة والظروؼ اإلستثنائية ومف ىنا فإّف الّنظريتيف متطابقتيف

يقتصر نطاؽ الضرورة عمى توسيع سمطات اإلدارة في مجاؿ البوليس اإلداري أي في  -
بينما يتعمؽ نطاؽ الظروؼ االستثنائية بفكرة أعـ مف الضرورة والبوليس  ،مجاؿ الّنظاـ العاـ
حقيا في التوسيع عف قواعد مبدأ المشروعية العادية ليس فقط مف أجؿ الحفاظ اإلداري أاّل وىي 

                                                           
 .91مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -1
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عمى الّنظاـ العاـ بؿ كذلؾ مف أجؿ العمؿ عمى استمرارية خدمات المرفؽ العمومي وعمى ىذا 
 1. األساس تعتبر نظرية الظروؼ اإلستثنائية أكثر اتساًعا مف نظرية الضرورة

إّن نطاق الضرورة يقتصر عمى  " :لسياؽفي نفس ا مصطفى أبو زيد فيمييقوؿ 
توسيع سمطات اإلدارة في مجال الضبط اإلداري، ويرى أّن نطاق نظرية الظروف 
االستثنائية يربط بفكرة أعم من فكرة الضرورة والضبط اإلداري فيي فكرة المشروعية ذاتيا 

   2مما يجعل موضوعيا الطبيعي ميدان المشروعية دون سواه".
اإلداري ضبط معيار عمى اعتبار أّنو إذا كانت نظرية الضرورة ارتبطت بمجاؿ الانتقد ىذا ال

اإلداري ىو المجاؿ الخصب الذي تمارس فيو اإلدارة  ضبطفإّف مبّرر ذلؾ يتمثؿ في أّف مجاؿ ال
سمطاتيا اإلستثنائية في تمؾ الحالة ومع ذلؾ ال يوجد أي مانع يمنع مف أف يكوف مجاؿ نظرية 

اف استمرارية خدمات المرافؽ العامة، فالمحافظة عمى الّنظاـ العاـ  بمدلولو الضرورة ىو ضم
الواسع ال يمكف أف يتحقؽ إاّل مع استمرارية خدمات المرفؽ العاـ ألّنو لو توقفت بعض المرافؽ 
الحيوية كالقضاء والمواصبلت عف أداء مياميا فما مف ّشؾ أّف الدولة ستتعرض إلى مخاطر 

العاـ فييا بسبب ذلؾ التوقؼ وبالتالي فإّف فكرة الّنظاـ العاـ باعتبارىا أساس مشترؾ يتيّدد الّنظاـ 
بيف النظريتيف بإمكانيا أف تحتوي مبدأ استمرارية الخدمات العامة، ومف ىنا ال يجوز الربط بيف 

 3.ىذا المبدأ ونظرية الظروؼ االستثنائية دوف نظرية الضرورة
بأّف حالة الضرورة تعتبر أعـ وأشمؿ مف نظرية  ذىب اتجاه آخر معاكس إلى القوؿ

الظروؼ االستثنائية فيي ال تقتصر عمى مجاؿ البوليس اإلداري بؿ تشمؿ جميع الحاالت 
الطارئة أو الظروؼ االستثنائية التي يتعذر فييا عمى اإلدارة إتباع قواعد المشروعية، فيي 

ف كانت تأخذ ف ي كؿ فرع مف فروع القانوف نظرية عامة تغطي كافة فروع القانوف وا 

                                                           
 10-92-91مرجع سابؽ، ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -1
، ص 9007د فيمي، القضاء اإلداري ومجمس الدولة، قضاء اإللغاء، الدار الجامعية الجديدة، مصر، مصطفى أبو زي -2
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 .19مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -3
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مصطمًحا معيًنا فيي ترمي إلى تحقيؽ نتيجة واحدة وىي جواز مخالفة القواعد القانونية 
 1المقررة لمظروؼ العادية عند عجز إتباعيا وااللتزاـ بيا لسبب يوجب ذلؾ.

عّف محاولة الّتمييز بيف نظرية الضرورة والظروؼ االستثنائية أية نتائج  جلـ ينت 
ية كوف أّف جوىر النظريتيف واحد وأساسيما مشترؾ يتمثؿ في وجود حاالت غير عادية قانون

يترتب عنيا توسيع صبلحيات السمطة التنفيذية وكذا جواز مخالفة القواعد القانونية وفي ىذا 
الصّدد يجمع الفقياء عمى أّف نظرية الظروؼ االستثنائية المعروفة في الّنظاـ القانوني 

  2إاّل تطبيؽ متطور في الشكؿ دوف المضموف لّنظرية الضرورة. المعاصر ما ىي
فإّف فكرة الضرورة تعني إضفاء المشروعية عمى األعماؿ التي تعد  ،بناء عمى ما سبؽ

أعمااًل غير مشروعة في الظروؼ العادية فالظروؼ االستثنائية تقتضي الّتوسيع مف مبدأ 
ة الضرورة أساس السمطات اإلستثنائية المشروعية تحت مبرر الضرورة لذلؾ تعتبر فكر 

  3.لمسمطة التنفيذية في ظؿ الظروؼ االستثنائية
 الفرع الثاني

تمييز نظرية الظروف االستثنائية عن النظريات األخرى ذات الصمة بمبدأ 
 المشروعية

بالمساس ببعض  تسمح لئلدارة التي النظرية الوحيدة نظرية الظروؼ االستثنائية ٌتعد ال
 ال أخرى بحيث حاالت واسعة في بسمطات تتمتع قد اإلدارة أف ذلؾ أ المشروعيةأسس مبد

 السمطة نظرية ذلؾ االستثنائية ومف الظروؼ نظرية مجاؿ في تدخؿ بأّنيا وصفيا يمكف
 )ثانيا(.  السيادة أعماؿ نظريةأوال( التقديرية )
 

                                                           
 .94ص ا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتي -1
 .35مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -2
 أبو بكر مرشد فازع الزىيري، السمطات االستثنائية لرئيس الدولة دراسة تطبيقية عمى التشريعات اليمنية والسودانية، -3

 .95 مرجع سابؽ، ص
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 لإلدارةأوال: التمييز بين نظرية الظروف االستثنائية والسمطة التقديرية 
تمييز نظرية الظروؼ اإلستثنائية عف نظرية السمطة التقديرية البحث في  يقتضي

  (.2)ثـ القياـ بعد ذلؾ بتحديد أوجو االختبلؼ بيف النظريتيف  (1)المقصود بالسمطة التقديرية
 : المقصود بالسمطة التقديرية لإلدارة1

 إلى التصرؼ في ريتياح مدى حيث مف اإلدارة تباشرىا التي االختصاصات تنقسـ 
فقد يتناوؿ التشريع تنظيـ مسألة فبل يقتصر فييا عمى   .أخرى تقديرية أو اختصاصات مقيدة

تناوؿ أصوليا بؿ يمتدُّ إلى جزئياتيا كأف ينّص القانوف عمى أف تكوف الّترقية في بعض 
 فيو توفرت الموظؼ الذي بترقية ممزمة فتكوف اإلدارة ،الوظائؼ يكوف عمى أساس األقدمية

ففي ىذه الحالة أوضح الّتشريع لئلدارة  ،مبلءمتو مدى في البحث دوف لمترقية البلزمة الشروط
المسمؾ الذي يتعّيف عمّييا إتّباعو في إصدار قراراتيا وبذلؾ يكوف اختصاص اإلدارة في ىذا 

اّل كاف قراراىا غ  1.ير مشروعالمجاؿ ىو اختصاص مقّيد بمعنى أّنو ال يجوز ليا أف تتجاوزه وا 
قد ينظـ التشريع المسألة ذاتيا عمى صورة أخرى بأف يخّفؼ مف القيود السابقة فيكتفي  

بالّنص عمى مسألة تارًكا جزئياتيا لمسمطة اإلدارية كوّنيا بحكـ وظيفتيا تكوف أقدر عمى أف 
كأف يكتفي بالّنص عمى أف تكوف الترقية باالختيار دوف وضع أي  ،تعرؼ ىذه التفصيبلت

ابط ليا ففي الحالة األخيرة لـ يبّيف المشرع المسمؾ الذي يتعّيف عمى اإلدارة إتّباعو فجعؿ ض
  2.والية الّترقية اختيارية ليا أي خوليا سمطة تقديرية في تّقدير مبلئمتيا

                                                           
حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف جامعة منتوري، قسنطينة،  -1

 .  94ص  ،9000
لتفصيؿ أكثر حوؿ التمييز بيف السمطة التقديرية واالختصاص المقيدة لئلدارة راجع: حمد عمر حمد، السمطة التقديرية  -

 .000-009، ص 9007رقابة القضاء عمييا، دار الحامد، الرياض، لئلدارة ومدى ال
نكوف بصدد السمطة التقديرية كمما تصرفت اإلدارة بحرية دوف أف تممى عمييا مسبقا طريقة التصرؼ مف طرؼ قواعد " -2

ؾ أثناء ظروؼ معينة، القانوف، كما نكوف بصدد سمطة تقديرية حينما تكوف السمطة اإلدارية حرة في اتخاذ ىذا القرار أو ذال
وبتعبير أخر لما ال يمكف تسييرىا مسطر مسبقا مف قبؿ القانوف. تعتبر السمطة التقديرية نوع مف حرية التصرؼ تتمتع بو اإلدارة 
، "لتقدير خطورة وأىمية بعض الحاالت الواقعية التي تحدث والختيار وقت تدخميا ولتقدير أصمح الوسائؿ لمواجية ىذه الحالة

 11-19حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ ص  :انظر
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أف سمطة اإلدارة تكوف تقديرية إذا كاف مف حقيا االختيار بصفة مختصرة يمكف القوؿ 
 1روعة وتكوف سمطتيا مقّيدة إذا كاف عمييا واجب االلتزاـ بحؿ معّيف.بيف عدة حموؿ كميا مش

بينا أنواع االختصاصات التي تباشرىا اإلدارة وخاصة السمطة التقديرية نتساءؿ بعد أف 
ىؿ تعد سمطة مطمقة بمعنى أّنيا تخرج عف مّبدأ المشروعية  ؟عف طبيعة ىذه السمطة

في ذلؾ شأف  اأّنيا ال تعُدو أف تكوف اختصاصا شأّني أـ ؟وبالتالي ال تخضع لرقابة القضائية
ف كاف يختمؼ عف االختصاص المقّيد في أّنو يخوؿ لئلدارة  أي اختصاص يخوؿ لئلدارة وا 
قدًرا مف الحرية يسمح ليا بتقدير مبلئمة ظروؼ إصدار قرار وبالتالي يخضع لمّبدأ 

 المشروعية؟
عتبار السمطة التقديرية خروًجا عف مّبدأ كاف الرأي السائد في بادئ األمر يذىب إلى ا

ىذا الرأي لـ يبقى عمى جموده فأخضعت السمطة التقديرية لئلدارة لمّبدأ غير أف  ،المشروعية
استند القضاء في ذلؾ إلى ركف الغاية ووجوب مطابقة . وقد المشروعية ولرقابة القضائية

  2قرارات اإلدارة لممبادئ العامة لمقانوف.
فيما قرره القضاء مف وجوب أف يكوف القرار اإلداري مطابًقا لمغاية التي  يتمثؿ السبب

استيدفيا المشرع، فإذا انحرفت اإلدارة عف تمؾ الغاية في قراراتيا بأف أصدرت القرار عمى 
أساس باعث آخر ال تكوف لو صمة بيذه الغاية كاف قرارىا معيًبا بعيب االنحراؼ في 

القضاء عيب االنحراؼ بالسمطة كقيد عاـ عمى مباشرة  استعماؿ السمطة وبذلؾ استحدث

                                                           
1  - Une autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a la faculté de choisir entre 

plusieurs décisions qui sont toutes conformes à la légalité. Elle reste donc libre d’apprécier en 

opportunité, en fonction des circonstances la solution qui lui parait la mieux adapter à la 

situation, le droit en vigueur lui laissant une marge d’autonomie à cet égard. 

 L’administration est en revanche en situation de compétence liée, lorsqu’elle doit adopter une 

décision ou un comportement qui est le seul possible en vertu de la légalité. Ainsi ne prenant pas 

cette décision, l’administration violerait le droit en vigueur. Voir : Martine LOMBARD, Droit 

Administratif, 3éme éd, Dalloz, France, 1999, p 64. 

  .35 ص حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، -
2
 - Emmanuel BREEN, Le droit discrétionnaire en droit administratif anglais, R.F.D.A, N°6, 2003,  

p1159.  
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اإلدارة لسمطتيا التقديرية ومؤدى ذلؾ اعتبار كؿ قرار يستيدؼ غرًضا غير ذلؾ الذي قصده 
 1المشرع معيًبا لمخالفتو مّبدأ المشروعية.

 يترتب عمى األخذ بفكرة اليدف أو الغاية وجوب التفرقة بين حالتين:
ستيدؼ اإلدارة غرًضا معيًنا ومحدًدا في إصدارىا لقراراتيا تعّيف إذا أوجب القانوف أف ت

اّل كاف منطوًيا عمى مخالفة لمّبدأ  عمييا عّندئذ أف تمتـز ىذا الغرض فبل تتجاوزه إلى غيره وا 
  المشروعية.

أما إذا صدر القانوف خالًيا مف الغرض الذي يستيدفو فميس مؤدى ذلؾ أف تصبح 
بؿ تحكـ تصرفاتيا  ،ّيد في مزاولة نشاطيا عمى مقتضى القانوفاإلدارة طميقًة مف كؿ ق

ضوابط يمكف إجماليا في وجود قاعدة عامة مفترضة تتمثؿ في وجوب إخضاع نشاط اإلدارة 
فإذا استيدفت اإلدارة غرًضا خاًصا ُعّد ذلؾ تجاوًزا مّنيا مما يعيب  ،لفكرة المصمحة العامة

في مباشرة سمطتيا التقديرية الحدود القانونية والمبادئ  قراراىا لذا يجب عمييا أف ال تتجاوز
اّل شاب تصرفاتيا عدـ المشروعية وبالتالي خضعت لرقابة القضاء  2.العامة لمقانوف وا 

تجدر اإلشارة إلى أّف السمطة المقّيدة لئلدارة توفر ضمانات أكثر لؤلفراد مف تعسؼ 
أخرى نرى ذات السمطة المقّيدة تفرض  اإلدارة وتحمي أكثر مّبدأ المشروعية ولكف مف جية
وأّف مقتضيات المصمحة العامة تفرض  3قيوًدا عمى اإلدارة وتكبؿ إرادتيا وتفقدىا مرونتيا

االعتراؼ لئلدارة بالسمطتيف مًعا المقّيدة والّتقديرية عمى حد سواء ويبقى القضاء ىو الجية 

                                                           
مايا محمد نزار أبوداف، الرقابة القضائية عمى التناسب في القرار اإلداري دراسة مقارنة بيف فرنسا ومصر ولبناف،  -1

  .52 -75، ص 9000المؤسسة الحديثة لمكتاب، لبناف، 
تيا في فؤاد العطار، القضاء اإلداري، دراسة مقارنة ألصوؿ رقابة القضاء عمى أعماؿ اإلدارة وعماليا ومدى تطبيقا -2

 .22، دار النيضة العربية، لبناف، دوف سنة نشر، ص )القضاء التأديبي-القضاء الكامؿ -قضاء اإللغاء (القانوف الوضعي 
3
 -« Montesquieu souhaitait en définitive un gouvernement modéré. Dans cette même idée, il 

convient de veiller à ce que la séparation des pouvoirs n’aboutisse pas à un gouvernement 

bloqué, impuissant, à ce que la séparation ne débouche pas sur une  opposition. Il ne semble pas 

d’ailleurs que l’extension du principe de séparation des pouvoirs ne soit nécessairement traduite 

par sa dénaturation, puisque la séparation, comme chez Montesquieu,  favorise la collaboration 

des pouvoirs » Voir : Pierre de MONTALIVET, L’extension de la séparation des pouvoirs dans les 

organisations publiques et privées, R.F.D.A, Dalloz, France,  N° 4, 2015, p770. 
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قضاء سمطتو في مجاؿ الرقابة عمى التي يمجا كؿ فرد لمطعف في القرار اإلداري، فيمارس ال
أعماؿ اإلدارة إذ بإمكانو إلغاء قراراتيا متى انتيى إلى نتيجة أّنيا مشوبة بعيب في 

 1.المشروعية
 : االختالف بين نظرية الظروف االستثنائية ونظرية السمطة التقديرية لإلدارة2

 في االستثنائية الظروؼ نظرية مع تتفؽ التقديرية السمطة نظرية أف سبؽ مما يتضح 
كبل  في تظؿ اإلدارة أفّ  كما ،لئلدارة الممنوحة لبلختصاصات توسيًعا مّنيما يتضمف كؿ أفّ 

إلى  حتى رقابتو يمد أف لمقاضي يجوز إذ وتعويًضا، إلغاًءا لرقابة القضاء خاضعة الحالتيف
 :ميي فيما تتمثؿ النظريتيف، بيف اليامة الفروؽ بعض ىناؾ فإفّ  ذلؾ المبلئمة ومع

أوسع  ٌتعد االستثنائية الظروؼ نظرية بمقتضى لئلدارة الممنوحة االختصاصات إفّ  -
التقديرية إذ يمكف لئلدارة  السمطة نظرية عمى بناًءا بيا تتمتع التي مف االختصاصات نطاًقا
 تتطمبيا مواجية التي االستثنائية اإلجراءات اتخاذ المشروعية العادية فميا قواعد عف تخرج أف
حدود مبدأ  في فتبقى لئلدارة تتصرؼ التقديرية ظؿ السمطة في ليا، أما تتعرض التي زمةاأل

ليا قدًرا مف حرية اختيار التدخؿ مف عدمو وكذا حرية  كاف ولو حتى العادية المشروعية
 اختيار وقت التدخؿ وطريقتو.

ببقاء  ونةمرى االستثنائية الظروؼ ظؿ في اإلدارة بيا تتمتع التي االختصاصات إفّ  -
 في ظؿ بيا تمؾ التي تتمتع مؤقتة أما اختصاصات لذا فيي تعتبر ،الظروؼ واستمرار ىذه

خاصة   بظروؼ معينة وال ترتبط زمنية فترة عمى تتوقؼ ال فإّنيا التقديرية السمطة نظرية
 .االستثنائية الظروؼ ظؿ في أو العادية الظروؼ ظؿ في سواء ممارستيا اإلدارة حؽ فمف

 اإلستثنائية الظروؼ ظؿ في العادية القانونية القواعد بمخالفة لئلدارة القضاء يسمح -
معيا  يصعب أو تيّدد أمف الدولة يتعذر بوجود ظروؼ استثنائية مشروط ذلؾ غير أف

                                                           
1 - Jacques CHEVALLIER, La dimension symbolique du principe de la légalité, R. D.P, N 6, 1990, p 

1651. 

.12، ص 9002،الجزائر، دار جسور عمار بوضياؼ، دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، - 
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اإلدارة  تمارسيا التي التقديرية العادية أما بالنسبة االختصاصات القوانيف بواسطة مواجيتيا
 مبلئمة تقدير في حرة إذ تكوف اإلدارة فييا الشروط تمؾ مثؿ يشترط ال القضاء فإفّ 

 1.بيا تقـو التي التصرفات
 التمييز بين نظرية الظروف االستثنائية وأعمال السيادة ثانيا:
القياـ  السيادة أعماؿ نظرية عف االستثنائية الظروؼ نظرية يتوجب عمينا لتمييز 

أوجو االختبلؼ بينيا ونظرية الظروؼ  ثـ تحديد (1)بإعطاء مفيـو ألعماؿ السيادة 
 (.2)االستثنائية

 : مفيوم أعمال السيادة1
ثـ التطرؽ لمعايير تمّيزىا عف  )أ( يتحدد مفيـو أعماؿ السيادة بتقديـ تعريؼ ليا 

لواقع أعماؿ  وأخيرا التطرؽ ب()األعماؿ اإلدارية األخرى التي تقـو بيا السمطة التنفيذية 
 (.)جالسيادة في الجزائر

 أ: المقصود بأعمال السيادة
طائفة مف أعماؿ السمطة التّنفيذية التي تّتمتع بحصانة ضد  تعرؼ أعماؿ السيادة بأّنيا 

سواء صدرت في ظؿ الظروؼ العادية أو 2الرقابة القضائية بجميع صورىا أو مظاىرىا
و تعتبر أعماؿ منّ  ،3االستثنائية وذلؾ نظًرا التصاليا بسيادة الدولة في الداخؿ أو الخارج

محمد السيادة خروًجا صارًخا عف أحكاـ مبدأ المشروعية أو ىي عمى حّد تعبير األستاذ 
كونيا ال تخضع ألي نوع مف أنواع  نقطة سوداء في جبين المشروعية" سميمان الطماوي"

                                                           
 .71-74مرجع سابؽ، ص ستثنائية،مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ اال -1
 . 92 حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص -
 . 92-95مرجع سابؽ، ص إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، -
شؽ لمعمـو االقتصادية والقانونية، جامعة دمشؽ، أعماؿ السيادة واالختصاص القضائي، مجمة جامعة دم محمد واصؿ، -2

 . 112، ص9002، 09، عدد 99لبناف، المجمد 
المجمة األكاديمية لمبحث القانوني، جامعة عبد  توازن لمبدأ المشروعية أم خرق ليا؟،لياس عبلـ، األعماؿ الحكومية:  -3

 .022ص ، 9001، 09، عدد 01الرحماف ميرة، بجاية، السنة الرابعة، المجمد 
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الرقابة القضائية ومف ىذه الزاوية فيي تعبر سبلًحا خطيًرا في يد السمطة التنفيذية في 
 1.ية حقوؽ وحريات األفراد التي تستطيع التذرع بو لئلفبلت مف الرقابة القضائيةمواج

تعد نظرية أعماؿ السيادة نظرية قضائية بحتة ابتدعيا مجمس الدولة الفرنسي نتيجة 
عشر بعد سقوط دولة نابميوف  (19)لظروؼ سياسية أحاطت بو في منتصؼ القرف التاسع 

فاعتبر أّف ، 2يحافظ عمى بقاءه في ظؿ تمؾ الظروؼ وعودة الممكية الثانية وذلؾ حتى
مقتضيات مبدأ المشروعية تستمـز استبعاد بعض أعماؿ السمطة التنفيذية مف رقابتو وأطمؽ 

  3تمييًزا ليا عف أعماؿ اإلدارة التي تبقى خاضعة لرقابتو. " عمال الحكومةأ " عمييا اسـ
حكمو الصادر أحكاـ نذكر منيا مجمس الدولة الفرنسي ىذه النظرية في عّدة خمؽ 

 ثـ أيدت ىذه النظرية تشريعًيا مف خبلؿ المادة   la Laffitteفي قضية 01/05/1872بتاريخ 
المنظـ الختصاصات  1872و قانون يوليمف  26 ثـ المادة 1849 من قانون مارس 46

ية الخامسة مجمس الدولة ورغـ تعاقب العيود بعد ذلؾ مف اإلمبراطورية الثانية إلى الجميور 
أرسى مف خبلليا مجمس الدولة دعائـ المشروعية إاّل أف نظرية أعماؿ السيادة مازالت باقية 

 4.إلى اليـو
يضيؽ االتجاه األوؿ  :انقسم الفقو بشأن نظرية أعمال السيادة إلى ثالث اتجاىات

داري مف دائرتيا باعتبارىا تمثؿ اعتداء عمى مبدأ المشروعية وسايره في ذلؾ القضاء اإل
الفرنسي فأخرج مف قائمتيا أعماال كاف مف قبؿ يعتبرىا مف أعماؿ السيادة وبسط رقابتو 

  عمييا.
                                                           

 .022مرجع سابؽ، ص  توازن لمبدأ المشروعية أم خرق ليا،لياس عبلـ، األعماؿ الحكومية:  -1
" طائفة من أعمال السمطة التّنفيذية أخرجيا القضاء اإلداري الفرنسي من تعرؼ أعماؿ السيادة  كذلؾ عمى أّنيا: -2

باجبلف، نظرية الظروؼ االستثنائية ومشروعية القرار أحمد كمؾ صالح ال "،واليتو ألسباب يغمب عمييا الطابع التاريخي
  .14، ص 9005اإلداري، دار الفكر الجامعي مصر، 

عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة  -3
  .01ص  ،9009الجزائر، الجزائر، 

4
- C.E ,01 mai 1842, la Laffitte. 

-Fabrice BIN, Droit administratif, Elips, France, 2010, p35. 
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يؤكد االتجاه الثاني ضرورة الحّد مف آثارىا الخطيرة وذلؾ ببسط رقابة التعويض عمييا 
دوف رقابة اإللغاء وفحص المشروعية وذلؾ استنادا إلى نظرية تحمؿ التبعة ومبدأ مساواة 

  ألفراد أماـ األعباء العامة.ا
يتجو االتجاه الثالث نحو القضاء نيائيا عمييا عف طريؽ االستناد إلى نظريات ومبادئ 
أخرى مقررة ومستقرة في القانوف العاـ مثؿ فكرة السمطة التقديرية نظرا لما تحققو مف توازف 

انوف ومف جية أخرى بيف اعتباريف متناقضيف: مف جية حماية قواعد المشروعية وسيادة الق
 1.ضرورة تمتع اإلدارة بقدر مف حرية التقدير والتصرؼ

 ب: معايّير تحديد أعمال الّسيادة
فإف الفقو حاوؿ أف يضع معايير يمكف  ،نظرا لخطورة النظرية عمى مبدأ المشروعية 

ابة مف خبلليا التمّييز بّينيا وغّيرىا مف أعماؿ السمطة التّنفيذية التي تبقى خاضعة لمرق
نذكر فيما يمي المعايير الفقيية  .القضائية بغرض أف ال تسعى الحكومة إلى توسيع دائرتيا

، معيار طبيعة العمؿ، المعتمدة: معيار الباعث السياسي، معيار طبيعة العمؿ وموضوعو
 .معيار القائمة القضائية

ور أخذ مجمس الدولة الفرنسي بيذا المعيار عّند ظي :معيار الباعث السياسي-
أعماؿ الحكومة ألوؿ مرة، حيث يمكف مف خبللو التمّييز بيف أعماؿ الحكومة وأعماؿ اإلدارة 
بالّنظر لطبيعة الباعث الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ القرار فإذا كاف ذو طبيعة سياسية ىدفو 

فنحف بصّدد عمؿ مف أعماؿ الحكومة غير  حماية الحكومة مف أعدائيا في الداخؿ والخارج
  2لمرقابة القضائية. خاضع
ذلؾ أّف وصؼ أعماؿ  ،اّنتقد ىذا المعيار نظًرا لخطورتو البالغة عمى حقوؽ األفراد 

مما قد يفتح مجاؿ تذرع ىذه األخيرة بالباعث  ،الحكومة متروؾ إلى السمطة التّنفيذية ذاتيا
                                                           

  .79حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص -1
 . 90مرجع سابؽ، ص ري،إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمص -

أشرؼ الممساوى، أثر الظروؼ اإلستثنائية وحالة الضرورة والقوانيف اإلستثنائية عمى مبدأ المشروعية في التشريعات  -2
  .09، ص9004الدولية المختمفة المركز القومي لئلصدارات القانونية، مصر، 
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ع مف نطاؽ أعماؿ يوس، مّنو فإّف ىذا المعيار 1السياسي وبالتالي إفبلتيا مف الرقابة القضائية
السيادة ويضّيؽ مف مدى رقابة القضاء ألعماؿ السمطة التّنفيذية كما يمتاز بالمرونة وعدـ 

غامضة ميما قدمت بشأنيا  التحديد الواضح والدقيؽ، ففكرة الباعث السياسي تظؿ
ف كاف مجمس الدولة في حقبة معينة مف التاريخ ألـز بميادنة اإلدارة بإتباع  2التفسيرات ىذا وا 

  3.ىجر نيائًيا ىذا المعيار 1875المعيار فإّنو بعد سنة 
 قسـ دعاة ىذا المعيار إلى رأييف:إن معيار طبيعة العمل وموضوعو:-

 :يقضي ىذا المعيار بأّف أعماؿ السيادة ىي تمؾ األعماؿ التي  المعيار الموضوعي
ا إدارة فيكوف مف أما إذا صدر عّنيا بوصفي ،تصدر عف السمطة التنفيذية بوصفيا حكومة

  .قبيؿ األعماؿ اإلدارية العادية وحينئذ تخضع لرقابة القضاء
مف حيث الظاىر عمى األقؿ مف حيث تقسيـ أعماؿ اإلدارة ىذا المعيار منطقًيا يبدوا 

إلى نوعييف عادية وحكومية، غير أّف معيار التمّييز بيف ما يعتبر أعماال حكومية وما يعتبر 
إذ قد تتمسؾ اإلدارة لئلفبلت مف الرقابة القضائية  ،غموض كبير غير كذلؾ ينطوي عمى

 بفكرة أّف العمؿ الصادر عّنيا حكومي ال عمؿ عادي وتفمت حينئذ مف رقابة القضاء.
 :يستند ىذا المعيار في تحديده ألعماؿ السيادة عمى التفرقة بيف  معيار طبيعة العمل

ؿ السيادة ىي تمؾ األعماؿ التي تقوـ بيا الدستورية والّنصوص القانونية فأعما الّنصوص
أما األعماؿ التي  ،السمطة التّنفيذية تنفيًذا الختصاصاتيا المحّددة في النصوص الدستورية

تقـو بيا استناًدا إلى نصوص القوانيف والموائح فإّنيا ُتعدَّ أعمااًل إدارية تخضع لمرقابة 
 القضائية. 

ـ إخضاع األعماؿ المقّيدة لمحقوؽ والحريات يعاب ىذا المعيار أّنو يؤدي إلى عد 
الفردية لرقابة القضاء لمجرد صدورىا تنفيًذا لنصوص دستورية وىو األمر الذي يحوؿ 

                                                           
  .900خرؽ ليا؟ مرجع سابؽ، صلياس عبلـ، األعماؿ الحكومية: توازف لمبدأ المشروعية أـ  -1
 .79دعوى اإللغاء في قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية، مرجع سابؽ، ص  عمار بوضياؼ، -2

 .900مرجع سابؽ، ص ؟لياس عبلـ، األعماؿ الحكومية: توازف لمبدأ المشروعية أـ خرؽ ليا -3
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الدستور مف أداة أساسية في تقرير الضمانات التي تكفؿ حماية حقوؽ األفراد وحرياتيـ إلى 
القضائية عمى أعماليا في  أداة في يد السمطة التّنفيذية تستخدميا لمتخمص مف الرقابة

 1.مواجية األفراد وىو ما يؤدي إلى زواؿ دولة القانوف
أماـ صعوبة تحديد مدلوؿ أعماؿ الحكومة طبًقا  معيار القائمة القضائية: -

مف خبلؿ جمع األحكاـ  وذلؾ لجأ الفقو إلى وضع معيار القائمة القضائيةلممعاّيير السابقة 
وتعداد أعماؿ السيادة طبقًا ليا وكاف ذلؾ بمثابة اعتراؼ مّنيـ  القضائية المتعمقة بالموضوع

 بالعجز عف وضع معيار دقيؽ لتمييز أعماؿ السيادة عف غيرىا مف أعماؿ السمطة التّنفيذية.

يعاب عمى ىذا االتجاه أّنو ال يضع معياًرا ألعماؿ السيادة بالمعنى الدقيؽ كما أّنو يؤدي   
إلدارة في تحصيف العمؿ اإلداري مف الرقابة القضائية فمنح إلى تحكـ القضاء بداًل مف ا

القضاء سمطة تحديد عمؿ السيادة ال يعني عدـ الحاجة إلى معيار لتحديد ىذه األعماؿ 
اّل كاف األمر تحكًما واضًحا مف القضاء طالما أّف تحديد  فالقضاء نفسو يحتاج ىذا المعيار وا 

لذلؾ  ،لقاضي ودوف معيار موضوعي واضح وسميـأعماؿ السيادة يتـ بطريقة مزاجية مف ا
  2فبإمكانو التوسيع مف مدى أعماؿ السيادة في أحياف والتضييؽ مف مداىا في أحياف أخرى.

يرجع الفشؿ في العثور عمى معيار واضح وموضوعي يحّدد أعماؿ السيادة ويمّيزىا 
سيا وعدـ توافقيا مع عف غيرىا مف األعماؿ اإلدارية إلى غموض نظرية أعماؿ السيادة نف

                                                           
 .70القرار اإلداري، مرجع سابؽ، صأحمد كممؾ صالح الباجبلف، نظرية الظروؼ االستثنائية ومشروعية  -1

2
 « -l’acte de gouvernement n’a cessé de hanter la jurisprudence administrative depuis ses 

origines. Quoiqu’irrégulières et souvent fugaces, ses apparitions ont été si fréquentes qu’il n’est 

pas absurde de penser qu’il pourrait lui être consubstantiel. Sans doute aussi le mystère qui 

l’entoure n’est il pas sans lien avec l’intérêt que lui a constamment porté la doctrine.  

L’acte de gouvernement suscite la curiosité, il passionne, il agace, à tel point parfois que l’on 

préférerait le voir disparaitre à jamais. Tendit que, certains tels des exorcistes, croyaient 

pouvoir, au terme de méthodiques démonstrations, annoncer sa disparition en prononçant son 

éloge, d’autres persistaient à croire à son irréductibilité. On s’est demander s’il s’agissait plutôt 

d’un monstre ou bien d’une victime ? Tout a était dit sur lui, mais il demeuré introuvable ; 

doublement insaisissable par le juge, et par la doctrine ensuite, pour laquelle l’acte de 

gouvernement s’est avéré rebelle à toute définition ». Voir : Elise CARPENTIER, L’acte de 

gouvernement n’est pas insaisissable, R.F.D.A, N°4, 2002, p662. 
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المنطؽ القانوني السميـ لمخالفتيا لمّبدأ المشروعية وسيادة القانوف واعتداءىا عمى حقوؽ 
األفراد وحرياتيـ، فإذا كانت الفكرة غامضة وغير متوافقة مع المنطؽ القانوني فأّنو يصعب 

أّف أعماؿ تحديدىا ووضع معيار واضح ليا. مف خبلؿ القائمة القضائية خمص الفقو إلى 
 بإحدى المجبلت التالية:السيادة يمكف أف تتعمؽ 

تظير أعماؿ  :األعمال المنظمة لعالقة السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية -
 السيادة جمًيا بالّنسبة لمسمطة التّنفيذية مف خبلؿ مجموعة مف األعماؿ مف بينيا:

و أو طمب إعادة التصويت إحالة الحكومة لمشروع قانوف عمى البرلماف أو سحبيا ل -
دعوة البرلماف لبلنعقاد في دورة استثنائية و  إذا ما رأى رئيس الجميورية ذلؾ بأغمبية أكثر

وحؿ البرلماف أو لجوئو إلخطار المجمس الدستوري أو حؿ البرلماف ودعوة الناخبيف لمقياـ 
ماؿ التي تندرج في بالعممية االنتخابية وتنظيـ انتخابات تشريعية مسبقة أو غيرىا مف األع

نفس العبلقة والمتعمقة بسمطات دستورية أو ىيئات دستورية أخرى كتعييف أعضاء بالمجمس 
الدستوري أو أعضاء المجمس اإلسبلمي األعمى أو تنظيـ المجمس األعمى لؤلمف فإّنيا وميما 

وى قيؿ مف تحفظات حوؿ سبلمتيا الدستورية فإّنيا تبقى مف األعماؿ المحصنة مف الدعا
القضائية. وواضح أّف مختمؼ ىذه األعماؿ ليست ليا عبلقة مباشرة بالمواطف أو بالسمطات 
اإلدارية المكمفة بتصريؼ الشؤوف العادية في مختمؼ أغراض الحياة العامة اليومية بؿ ىي 

  1متعمقة بسمطات أخرى ويتمحور جوىرىا حوؿ أساليب الحكـ ال أساليب اإلدارة والتسيير.

تعتبر األعماؿ التي تقوـ بيا  المتعمقة بالتمثيل الدبموماسي بالخارج:األعمال -
السمطة التّنفيذية في إطار عبلقتيا بغيرىا مف الدوؿ أو المنظمات الدولية اإلقميمية المجاؿ 
الخصب لنظرية أعماؿ السيادة وعمى ىذا األساس فإّف المعاىدات واالتفاقيات الدولية حتى 

ف كانت تطبؽ داخؿ ال ذىا ونقضيا يعد مف دولة ويستند القضاء ألحكاميا فإّف تفسيرىا وتنفيوا 
                                                           

عبد الجميؿ محمد عمى، مبدأ المشروعية في النظاـ اإلسبلمي واألنظمة القانونية المعاصرة، دراسة مقارنة بيف النظاـ  -1
  .099، ص 0217تي، عالـ الكتاب، مصر، النظاـ السوفي -النظاـ الفرنسي -اإلنجميزي
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براـ الصمح وكذا النشاطات الدبموماسية ، أعماؿ السيادة ىذا إضافة إلى إعبلف الحرب وا 
 1.المتعمقة بالعبلقات الدولية

 ج: واقع أعمال السيادة في الجزائر
 واتلجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنجاءت الّدساتير األربعة التي عرفتيا الجميورية ا 
 161إذ تنص المادة  ،خالية مف أي إشارة ألعماؿ السيادة 1996و 1989و 1976و 1963

عمى أف ينظر القضاء في الطعف في القرارات السمطات  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة 
ولو  2واإلدارية المتضمف اإلجراءات المدنية  09-08كما لـ يتضمف القانوف رقـ  ،اإلدارية

مادة واحدة تنص عمى عدـ قابمية بعض القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطة التّنفيذية 
 لمرقابة القضائية.

إّف القضاء اإلداري ممثبًل في الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا سابًقا وعمى رغـ مف  
ية أسوة إنو تأّثر بيذه الّنظر عدـ النص عمى أعماؿ السيادة في المنظومة القانونية الجزائرية ف

أعمنت فيو عف  07/01/1984نجد قرار صادر عنيا بتاريخ  ، حيثبمجمس الدولة الفرنسي
تبنييا ليذه النظرية عّندما ثبّت ليا أّف القرار الحكومي القاضي بسحب األوراؽ المالية مف 

جؿ القانوني ىما والقرار الوزاري المحدد لقواعد الترخيص والتبديؿ خارج األ دج 500فئة 
خضاعيما  قراراف سياسياف ليما طابع أعماؿ الحكومة وبالتالي رفض فحص مشروعيتيما وا 

 لرقابة القضاء وأرتكز القاضي عّند فصمو في الدعوى عمى الحيثيات الّتالية: 

حيث أّن الرقابة التي يباشرىا القاضي اإلداري عمى أعمال اإلدارة ال يمكن أن تكون  "
ة. حيث أّن إصدار وتداول وسحب العممة يُعدًّ إحدى الصالحيات المتعمقة عامة ومطمق

بأعمال السيادة. حيث أّن القرار مستوحى من باعث سياسي غير قابل لمطعن فيو بأي 
                                                           

  .909ص لياس عبلـ، األعماؿ الحكومية: توازف لمبدأ المشروعية أـ خرؽ ليا؟ مرجع سابؽ،  -1
 .99-90مرجع سابؽ، ص إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، -
، 95/07/9001، مؤرخ في 02-01قانوف رقـ  ءات المدنية واإلدارية.يتضمف قانوف اإلجرا، 09-08قانوف رقـ  -2

  .9001(، 90ج ر عدد ) ،يتضمف قانوف اإلجراءات المدنية واإلدارية
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والقاضي بسحب  07/01/1982طريق من طرق الطعن وأّن القرار الحكومي المؤرخ في 
الصادر عن  1982ذلك قرار الفاتح جوان دج من التداول وك500األوراق المالية من فئة 

وزير المالية المتضمن تحديد قواعد التّرخيص بالتبديل "خارج األجل" ىما قراران سياسيان 
يكتسيان طابع أعمال الحكومة ومن ثمة فإّنو ليس من اختصاص المجمس األعمى 

 1".اإلفصاح عن مدى مشروعيتيا وال مباشرة الرقابة عمى مدى التطبيق
 الظروف االستثنائية وأعمال السيادةختالف بين نظرية : اال2

قد تختمط نظرية أعماؿ السيادة بنظرية الظروؼ االستثنائية لكوف كمتا النظريتّيف  
تتعمقاف باختصاصات السمطة التّنفيذية وأّف كبلىما تعّداف نظريتّيف قضائيتّيف مف بمورة 

 ينيما مف عّدة جوانب نذكرىا فيما يمي: مجمس الدولة الفرنسي إاّل أّنو يمكف التميّيز ب
 ما وىو وتوسيع لنطاقو المشروعية لمبدأ امتداًدا الظروؼ اإلستثنائية نظرية عتبرت -

اإلستثنائية فيي نظرية قانونية تجد أساسيا في الضرورة كما ىو  عّنو بالمشروعية يعبر
وصفيا األستاذ  كما دةالسيا مرجح عّند الفقياء القانونيّيف في حيف تعبر نظرية أعماؿ

تعتبر استثناء حقيقي عف مبدأ ، حيث " في جبين المشروعية وصمة " سميمان الطماوي
لذا تتمّيز بعدـ وجود  ،المشروعية وخروج عّنو، فيي نظرية سياسية ال أساس ليا مف القانوف

 2.معيار فقيي راجح لتحديدىا لذا اعتمد الفقو معيار القائمة القضائية

                                                           
، بيف السيد )ي.ج.ب( ضد وزير المالية 04/00/0217، بتاريخ 12741المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، قضية رقـ  -1

 13/04/1982أّنو بتاريخ   تتمخص وقائع القضية -. 900، ص 0212، 7قضائية، عدد ومحافظ بنؾ الجزائر، المجمة ال
مف  دج500وىو خارج الوطف أّف السمطة اإلدارية الجزائرية اتخذت إجراء سحب األوراؽ المالية مف فئة  ي.ج.بعمـ السيد 

لـ .ج.ب بالتالي فإّف السيد يو  دج500وكانت بحوزتو أوراؽ مف صنؼ  12/04/1982و 10الّتداوؿ في الفترة ما بيف 
في األجؿ القانوني المحدد كونو كاف خارج الوطف، فرفع تظمًما إلى وزير  دج500يتمكف مف تبديؿ األوراؽ مف صنؼ 

فخاصمو أماـ الغرفة اإلدارية بالمحكمة  29/05/1982المالية ومحافظ بنؾ الجزائر انتيى برفضو بقرار صادر بتاريخ 
 .العميا مف أجؿ إبطالو

 . 91مرجع سابؽ، ص إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، -2
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أعمااًل عماؿ التي تأتييا السمطة التّنفيذية في ظؿ الظروؼ االستثنائية تعتبر األ -
ىدفيا الحفاظ عمى الّنظاـ العاـ وتحقيؽ المصمحة العامة في حيف تعتبر األعماؿ  إدارية

 1.غرضيا تحقيؽ غايات سياسية أعمااًل حكوميةالتي تقوـ بيا في نظرية أعماؿ السيادة 
 سبلمة وأمف تيّدد التي تبررىا الظروؼ غير العادية ستثنائيةاإل الظروؼ نظرية تطبيؽ إفّ  -

 يتوقؼ ال تطبيقيا فإفّ  السيادة أعماؿ نظرية أما الدولة وتنتيي بانتياء األسباب المؤدية إلى إعبلّنيا،
فنظرية الظروؼ اإلستثنائية محّددة بزمف معّيف إذ ينتيي  ،2ظرؼ معيف أو بفترة زمنية معينة عمى

مجرد انتياء أسبابو بمعنى اقتصارىا زمنيا عمى وجود الظرؼ االستثنائي المنشئ ليا، أما العمؿ بيا ب
نما تممؾ اإلدارة حؽ المجوء إلييا متى شاءت.  3نظرية أعماؿ السيادة فبل ترتبط بزمف معيف وا 

تعتبر نظرية الظروؼ اإلستثنائية أكثر حماية لحقوؽ وحريات األفراد نظًرا لخضوع  -
إذ يبحث القاضي اإلداري إذا  ،لمرقابة القضائية ي تأتييا في ظؿ ىذه الظروؼاألعماؿ الت

كانت الظروؼ غير العادية تبرر خروج اإلدارة عف القواعد مبدأ المشروعية التي تحكـ 
 .كما يتحقؽ مف مبلئمة اإلجراءات المتخذة لمواجية الظروؼ االستثنائية ،الظروؼ العادية

إلجراءات المّتخذة ونتج عّنيا أضرار لؤلفراد يقرر القاضي فإذا ثبت وجود الخطأ في ا 
الخطأ الجسيـ أو عمى أساس المخاطر وتحمؿ التبعة في حيف ال أساس  مسؤولية الدولة عمى

 يدخؿ اإلجراء اعتبار في فقط البحث يممؾ بؿ السيادة بأعماؿيممؾ ىذا الحؽ فيما يتعمؽ 
  4االختصاص. بعدـ ا الوصؼ قضىفإذا تحقؽ مف ىذ ،السيادة أعماؿ طائفة ضمف

 
 
 

                                                           
 .115، ص 0245محمد فؤاد مينا، مبادئ وأحكاـ القانوف اإلداري، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، مصر،  -1
زائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، نجاة تميمي، حالة الظروؼ اإلستثنائية وتطبيقاتيا في الدستور الج -2

 . 94، ص9001جامعة الجزائر الجزائر، 
  .51حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص -3
 . 91مرجع سابؽ، ص والمصري، إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري -4
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 المطمب الثاني
 تباين آراء الفقياء حول نظرية الظروف االستثنائية وعالقتيا بمبدأ المشروعية

مف المسمـ بو أف نظرية الضرورة ىي مف النظريات العامة في الفقو القانوني حيث تمعب 
عمى وجو الخصوص وقد اىتـ  دورا غاية في األىمية والخطورة في القانونييف اإلداري والدستوري

 )فرع ثاني(.ومؤيد ليا  )فرع أول(بيا فقياء القانوف العاـ منذ نشأتيا منقسميف بشأنيا بيف منكر
 

 الفرع األول
 الموقف الفقيي الرافض لنظرية الظروف اإلستثنائية

يروف أف االعتراؼ حيث كانوا نظرية الظروؼ اإلستثنائية رفض الفقو األنجموسكسوني 
ة الظروؼ اإلستثنائية يعني حتما جمع السمطة في يد الجياز التنفيذي في الظروؼ بنظري

نقاص مف الديمقراطيةوأف ذلؾ اإلستثنائية  حيث  ،يشكؿ عدوانا عمى سمطة البرلماف وا 
يعتبروف مبدأ المشروعية قاعدة مطمقة ال يمكف الخروج عنيا أو مخالفتيا في الظروؼ 

 ورة احتراميا في األوقات العادية. اإلستثنائية فضبل عف واجب وضر 
مرت ىذه القاعدة عبر تطور دستوري طويؿ بحيث كانت السمطة التنفيذية تممؾ حؽ 
إصدار أوامر في المجاؿ المخصص لمقانوف وتكتسي قوتو وذلؾ استنادا إلى القرار المعروؼ 

 من عشرعيد ىنري الثاالذي أصدره البرلماف في "  Statute of proclamations باسـ"
نتيجة لكثرة االنتقادات الموجو ضد ىذا القرار فقد تـ إلغاءه في بداية القرف و  .1539سنة 

 Prerogatives" امتيازات التاجفكرة العشريف بقرار آخر وقد مر ذلؾ بتطور دستوري جعؿ 

of the crown   " تفقد قوتيا شيئا فشيئا بحيث لـ يعد يسمح لمسمطة التنفيذية أف تقـو بأي
 .صرؼ إاّل بعد موافقة البرلماف أي استنادا إلى قانوفت

بالنظر إلى طبيعة الدستور البريطاني فقد كاف بإمكاف البرلماف تعديؿ قاعدة دستورية  
فيممؾ البرلماف في أوقات األزمات أف يمنح لمسمطة التنفيذية السمطات  ،بواسطة قاعدة قانونية
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ا يمكف أف تتمتع بو الحكومة مف سمطات في الضرورية لمواجية األزمة متجاوزا بذلؾ م
  Emergency powers ."1 ب:"األوقات العادية وتسمى ىذه القوانيف 

أصدر البرلماف اإلنجمزي ىذه القوانيف في العديد مف المناسبات التي تتعمؽ باألزمات 
 acts "خبلؿ الحرب العالمية األولى و"  Defense of the realm acts منيا مثبل: قانوف "

Emergency "  في الحرب العالمية الثانية وكذا قراره الخاص بالترخيص لمحكومة باستدعاء
مرات إلى البرلماف  8ولجوء الحكومة  1966قوات االحتياط لُمواجية َموجة العنؼ لسنة 

لتطمب سمطات استثنائية لمواجية االضطرابات السائدة بيف عماؿ الكيرباء وعماؿ المناجـ 
وتأكيدا لقاعدة المشروعية يعمد البرلماف دائما إلى أف  1972ت خبلؿ عاـ التي انتشر 

مفاده أف تعرض ىذه التشريعات شرطا  يتضمف إذنو لمحكومة بممارسة تشريعات الضرورة
عمى مجمس البرلماف في أسرع وقت وأنيا تفقد قوتيا التشريعية إذا عرضت عمى البرلماف ولـ 

   أياـ مف تاريخ عرضيا. (7) تصادؽ عمييا غرفتاه خبلؿ سبعة
ىكذا يتأكد أّف ىذا الجانب مف الفقو يرفض التسميـ بأف تكوف الضرورة في حد ذاتيا 
سببا كافيا إلحداث تعديؿ في النظاـ القانوني أو أف تكوف مبررا لمتحمؿ مف قواعد المشروعية 

يذية بممارسة بعض العادية غير أنو مف الناحية العممية فإف تفويض البرلماف لمسمطة التنف
االختصاصات في مجاؿ التشريع يمكف أف يؤدي إلى حموؿ عممية تناسب طبيعة التطور 

 2.لمواجية األزمات والمخاطر التي تيّدد كياف الدولة وأمنيا
 

                                                           
مصر،   حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، المكتبة المصرية -1

 .49ص   9000

ة مف الدستور المصري والرقابة القضائي 47جميورية طبقا لممادة وجدي ثابت الغرباؿ، السمطات االستثنائية لرئيس ال -
 .54 - 57ص عمييا، مرجع سابؽ، 

 .49صحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ،  -2
مف الدستور المصري والرقابة القضائية  47جميورية طبقا لممادة وجدي ثابت الغرباؿ، السمطات االستثنائية لرئيس ال -

 .54 - 57سابؽ، ص مرجع عمييا، 
 .11-19 مرجع سابؽ، ص إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، -
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 الفرع الثاني
 الموقف الفقيي المؤيد لنظرية الظروف االستثنائية

ة عمى صبلحية السمطة التنفيذية بشأف نظرية الظروؼ اإلستثنائي الدستوري اجمع الفقو
 ىذه التصرفات مصدر حوؿ ذلؾ بعد عف اختصاصاتيا واختمؼ خارجة في اتخاذ إجراءات

 : حيث نجد في ىذا الخصوص رأييف اثنيف القانونية وقيمتيا
وىو ما تبناه جزء مف األوؿ يعتبرىا نظرية سياسة واقعية تخرج عف دائرة المشروعية 

يمكف أف تكوف جزًءا مف مبدأ والثاني يعتبرىا نظرية قانونية  )أوال(الفقو الفرنسي القديـ 
وىو ما تبنو الفقو األلماني منذ نشأة نظرية الضرورة  المشروعية داخؿ الّنظاـ القانوني لمدولة

 1 )ثانيا(. وسمـ بيا الفقو الفرنسي الحًقا مع وجود بعض اختبلفات عف موقؼ الفقو األلماني
 La théorie politique de la nécessité اسية أو الواقعية:أوال: النظرية السي

إلى التسميـ بنظرية  Esmein اتجو جانب كبير مف الفقو الفرنسي القديـ أمثاؿ الفقييف
بحيث يؤكد أنصار  ،الضرورة باعتبارىا نظرية سياسية أو واقعية ال أساس ليا في القانوف

لجوئيا  الظروؼ االستثنائية الدولة في حاالتىذا الرأي بأّف ال احد يستطيع أف ينكر عمى 
إلى إجراءات استثنائية عمى مستوى الخطر الذي تواجيو لمحفاظ عمى كيانيا والمحافظة عمى 

                                                           
مف الدستور، مجمة الباحث لمدراسات  097سمير شعباف، أحمد غراب، مجاؿ التشريع باألوامر في ضوء المادة  -1

يعتبر الخبلؼ السائد بيف فقياء القانوف  - .001ص ، 9005، 04 ، عدد00األكاديمية، جامعة محمد خيضر، باتنة 
الذي ساد في إطار قانوف العقوبات حوؿ  الدستوري واإلداري بشاف أثار الظروؼ االستثنائية عمى مبدأ المشروعية شبيو بالخبلؼ

ظروؼ االستثنائية كدفاع اإلنساف عف تكييؼ طبيعة الدفاع الشرعي باعتبار أّف دفاع الدولة عف نفسيا في إطار حالة الضرورة وال
نفسو ضد ما يتيدده مف أخطار والمعروؼ أّف الخبلؼ حوؿ طبيعة الدفاع الشرعي قد انحصر في رأييف اثنيف: رأي أوؿ: يرى أّف 
ة الدفاع الشرعي حؽ مف شأنو إباحة ما يرتكب بسببو مف أفعاؿ فبل توصؼ بأّنيا جرائـ عمى عكس لو كانت في الظروؼ العادي

ف أسقط مسؤولية الفاعؿ وكاف التردد  ورأي ثاف يرى أّنو مجرد مانع مف المسؤولية الجنائية فيو ال يمحو صفة الجريمة عف الفعؿ وا 
بيف ىاتيف الفكرتيف أساس الخبلؼ بيف المدرسة الفرنسية والمدرسة األلمانية بشاف عبلقة الظروؼ االستثنائية بمبدأ المشروعية في 

ي إذ أخذت المدرسة األلمانية وجزء مف الفقو الفرنسي القديـ بالرأي األوؿ، وأخذت المدرسة الفرنسية الحديثة بالرأي القانوف الدستور 
  .0عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص: انظرالثاني. 

 .920، ص0224الوضعي، دار الفكر المعاصر، لبناف، وىبة الزحمي نظرية، الضرورة الشرعية مقارنة بالقانوف  -
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 وطأة ىذه الظروؼ الدستورية وغير القانونية المتخذة تحت غير التدابيرغير أّف  1سبلمتيا
يصححيا البرلماف بموجب قانوف  ترتب مسؤولية الحكومة ما لـقانونية  غير تصرفات تظؿ

يتضمف قائمة ىذه التصرفات الباطمة بمجرد زواؿ الظروؼ غير العادية وىو بذلؾ يساير 
 موفؽ الفقو األنجموسكسوني. 

لكف الفقياء الفرنسييف يروف مف ناحية أخرى أّف الواقع ال يمكف أف يجرد مف كؿ قيمة 
األساس الواقعي أو السياسي بحيث يعتبروف  واقعية وأنو يمكف بناء نظرية الضرورة عمى ىذا

تستند إلى الظروؼ أف مبررات الخروج عف مبدأ المشروعية في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية 
 2.الواقعية لمدولة وليس بناء عمى أسس قانونية لتبرير ذلؾ العمؿ غير المشروع

أنو إضفاء لذا فاّف إصدار البرلماف لقانوف يعفى الحكومة مف المسؤولية ليس مف ش 
المشروعية عمى التصرفات التي قامت بيا الحكومة والتي تبقى غير المشروعة وعميو يمكف 
اعتبار الضرورة وفًقا ليذه النظرية مانع مف موانع المسؤولية عف أعماؿ الدولة غير مشروعة 
دوف إسقاط وصؼ فعؿ غير المشروع عف تصرفاتيا التي تخرج عف نطاؽ مبدأ المشروعية 

 ؿ بو في الدولة.المعمو 
يشترط لبلستناد إلى الّنظرية السياسية أو الواقعية وجود خطر حقيقي يتطمب التدخؿ 
السريع مف طرؼ الحكومة مع استحالة المجوء إلى الطرؽ القانونية العادية لمواجو الخطر 
االستثنائي ففي ىذه الحالة يمكف الخروج عف حكـ القانوف ولكف بشرط أف يكوف ذلؾ في 

نطاؽ وبشرط أف يحمؿ اإلجراء طابع التأقيت بأف يزوؿ بمجرد استبعاد الخطر، كما  أضيؽ
أّف حالة الضرورة ال يمكف أف تؤدي إلى استبعاد الرقابة القضائية عمى التصرفات الصادرة 

 في ظؿ الظروؼ االستثنائية. 

                                                           
سامي جماؿ الديف، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، )دراسة تحميمية لمقرارات بقوانيف واألوامر العسكرية ومدى  -1

 .01، ص 0219سمطة رقابة القضاء في الرقابة عمييا بالمقارنة مع الّنظـ المماثمة في فرنسا(، منشأة العارؼ، مصر، 
 .54ص مرجع سابؽ،  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -2
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الذي يتعيف تعبر النظرية السياسية الواقعية إىدار بمبدأ المشروعية بمفيومو التقميدي و 
كوف أف التصرفات  أف يسود في جميع األوقات والظروؼ سواء كانت عادية أو استثنائية

غير المشروعة التي تأتييا اإلدارة لمواجية الظروؼ االستثنائية ال يمكف أبدا أف تستند إلى 
انوف نص قانوني سابؽ ينظـ حدود تجاوز اإلدارة لنظاـ القانوني السائد في الدولة كما أف الق

البلحؽ الصادر عف البرلماف ما ىو إاّل إجراء شكمي إلعفاء اإلدارة عف المسؤولية نتيجة 
 تبريرات سياسية فرضتيا واقع الظروؼ االستثنائية.

الذي قرر  Esmein الفقيومف أعبلـ الفقو الفرنسي المذيف تحدثوا عف ىذا الموضوع 
نية واالنجموسكسونية ال تسمح إال الديمقراطيات المعاصرة ذات الثقافة الالتي " :أف

بالحكومة الشرعية أي تمك التي تخضع السمطة فييا ألحكام القانون في ظل األزمات. وال 
شك أّن القانون العام لمدولة ينظم اختصاصات األجيزة العامة سواء في وقت األزمة أو في 

 . 1" وقت السمم
وع الضرورة ىي تمؾ الموائح التي كانت نقطة البداية التي قادت ىذا الفقيو لبحث موض

لجأت إلييا الحكومات خبلؿ الحرب العالمية األولى حيث أعمف رفضو المطمؽ لموقؼ 
أعطت بمقتضاه  03/06/1914التي أصدرت قانونا في  سويسرا الجمعية االتحادية في

 لممجمس التنفيذي الفيدرالي سمطات غير محدودة التخاذ كؿ اإلجراءات الضرورية لسبلمة
الببلد والمحافظة عمى حيادىا وحماية مصالحيا. وعمى أساس ىذا القانوف أصدر المجمس 
قرارات تخالؼ القوانيف القائمة فأنشأ ضرائب وفرض عقوبات ومارس اختصاصات ما كانت 

 تممكيا الجمعية الفيدرالية نفسيا مما يعد خروجا عمى الدستور نفسو. 
بالدكتاتورية  ووصفو "ؼ غير دستوري في اعتبار ىذا الموقEsmeinّلـ يتردد 

ورفض تبريره دستوريا عمى أساس نظرية الضرورة وأّف السند الوحيد الذي  " االستبدادية
" الضرورة يمكف أف يبرر بو ىذا الموقؼ وقبوؿ تمؾ اإلجراءات ىو المذىب القائؿ أّف 

                                                           
 .41حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص -1
ّ. 15مرجع سابؽ، ص  إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، -
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في الوجود، غير أّف  وأف الدولة ليا الحؽ"la nécessité n’a pas de loiّ ليس لها قانىن" 
فيذا الفقيو إذف ال  .ىذا الوضع يخرجنا عف دائرة المشروعية ويدخمنا في دائرة الواقع فحسب

يرى في الظروؼ اإلستثنائية نظرية قانونية يجوز االستناد عمييا لمخروج عف مبدأ المشروعية 
فيو ال يذىب إلى  الدستورية عندما يتيّدد الدولة خطر ال يمكف مواجيتو بغير ىذا األسموب

نما يدعو إلى المحافظة  الّتضحية بسبلمة الدولة مف أجؿ المحافظة عمى أحكاـ الدستور وا 
 .عمى كياف الدولة ويبّرر ذلؾ بحكـ الواقع ال بحكـ القانوف المستمد مف نظرية الضرورة

أي Esmeinّفقد كانت بدايتو مف حيث بدأ الفقيو  Carre de malberg" "أما الفقيو 
 .30/06/1914اقشة القرار الذي اتخذتو الجمعية الفيدرالية بسويسرا في من

كما  حيث اعتبر القرار غير دستوريEsmeinّوقد تطابؽ رأيو مع ما ذىب إليو  
عترؼ أّف بعض الظروؼ تشكؿ بالفعؿ خطورة عمى المصالح القومية عمى نحو قد ال يسمح ي

وقد بنى اعترافو عمى أساس الحقائؽ الواقعية فقط  .لمحكومة باحتراـ المبادئ القانونية العامة
غير أّف عدـ اعتراؼ الفقيو بالضرورة  1.ولكف مف الناحية القانونية يصعب التسميـ بذلؾ

كنظرية قانونية ال يعني عدـ مواجية األخطار الجسيمة، فيو ال ينكر عمى الدولة مواجية 
إجراء مخالؼ لمقاعدة الدستورية وأف تتـ الخطر الميّدد لمصالحيا الحيوية عمى أف يتـ ذلؾ ب

 .المواجية خارج نطاؽ القانوف
فحؽ الدفاع الشرعي بالنسبة لمدولة ىو حؽ طبيعي والوسيمة المستخدمة في نظره في  

ىذه الحالة تكوف وسيمة مرتجمة غير سابقة اإلعداد وليس ليا قيمة قانونية ثـ إف التصرفات 
ارج نطاؽ مبدأ المشروعية تحت ضغط الضرورة تبقى مف التي تصدرىا السمطة التنفيذية خ

ذلؾ  .الناحية القانونية معيبة وغير قابمة لئلصبلح وال حتى عف طريؽ اإلجازة مف البرلماف
                                                           

 -45، صة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽحميد شاوش، نظرية الضرور  -1
42-41 . 
مف الدستور المصري والرقابة القضائية  47جميورية طبقا لممادة وجدي ثابت الغرباؿ، السمطات االستثنائية لرئيس ال -

 .27، مرجع سابؽ، ص عمييا
 . 11-14مرجع سابؽ، ص  اسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري،إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، در  -
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أف أي قانوف ال يستطيع أف يعطي قيمة لعمؿ ىو في ذاتو باطؿ وأف الحؿ التشريعي الوحيد 
يحتوي نصوص القرار أو اإلجراء السابؽ  ىو أف يصدر قانوف باإلجراءات العادية السميمة

الباطؿ وينص عمى األثر الرجعي لو ابتداء مف تاريخ صدور القرار الباطؿ أما مجرد عرض 
القرارات الباطمة عمى البرلماف إلجازتيا ال يؤدي إلى تصحيح بطبلنيا، ألنو مف نوع البطبلف 

 المطمؽ الذي ال تمحقو اإلجازة. 
لماذا نكابر بإضفاء صبغة قانونية عمى ما  " الضرورة بقولو: صور ىذا الفقيو الفرنسي

. وعميو فيو يقبؿ الضرورة كواقع ال بد " ليس إاّل حيمة واقعية تفرضيا الضرورات الحتمية
 1.مف مواجيتو ولكف يرفضيا كنظرية قانونية

لواردة فيعالجاف الضرورة باعتبارىا قيدا مف القيود اBarttielemy et Duezّأما الفقيياف 
في دراستيما بيف قياـ الضرورة مف أجؿ سبلمة الدولة نفسيا أو يفرقاف عمى مبدأ سمو الدستور و 
ويقرراف أّف قياـ حالة الضرورة مف أجؿ سبلمة الدولة ىي التي تبرر  .قياميا لصالح أجيزة الدولة

الدولة وىذه الصورة  تحمؿ الدولة مف التزاماتيا القانونية في مواجية األفراد أو مواجية غيرىا مف
 " "Salus Populi Suppremalex"ىي أخطر ُصور الضرورة التي ترجع إلى األصؿ الروماني 

 ويؤكداف السمو المطمؽ لمقاعدة القانونية.  سالمة الدولة فوق سالمة القانون"
أنو في أوقات األزمات الخطيرة يحدث خرؽ لمّتوازف بيف مختمؼ  الفقيياف يضيؼ

السمطة التنفيذية، ذلؾ أف األزمات تثير مشاكؿ مفاجئة وخطيرة بالنسبة لحياة  السمطات لصالح
نما  الدوؿ تقتضي حموال عاجمة وفورية وىذه الحموؿ نظرا لسرعتيا قد ال تحتمؿ تدخؿ البرلماف وا 

ىذا التدخؿ وقد تكوف تستوجب التدخؿ السريع مف السمطة التنفيذية التي ىي أكثر تأىيبل لمثؿ 
 زمة تحت ضغط الضرورة مخالفة ألحكاـ الدستور أو مستبعدة كميا ليا. لؤلمواجيتيا 

                                                           
 -45، صحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ -1

42-41 . 
ر المصري والرقابة القضائية مف الدستو  47جميورية طبقا لممادة وجدي ثابت الغرباؿ، السمطات االستثنائية لرئيس ال -

مرجع  إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، -.27، مرجع سابؽ، ص عمييا
 . 11-14سابؽ، ص 
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واقع وما تفرضو الضرورة يذىب الفقيياف إلى أف أساس ىذا التصرؼ ىو حكـ ال
إذ أف مبدأ المشروعية ىو الذي يجب أف يسود حتى في أوقات األزمات وأنو ليس ، الواقعية

ف أف يقاؿ ىنا ىو طغياف حكـ الواقع بصفة ىناؾ شيء يقاؿ لو حؽ الضرورة، وكؿ ما يمك
 1.مؤقتة عمى حكـ القانوف

إف كؿ تصرؼ يتخذ في فترة األزمة عمى خبلؼ الدستور أو القانوف يبقى تصرؼ  
مشروع مف الناحية القانونية وىكذا تبقى الضرورة حالة مف حاالت الواقع وليست نظرية مف 

خطر قومي حقيقي وأف تكوف سرعة التصرؼ وجد إذا  ايمكف االستناد إلييو  .نظريات القانوف
ضرورية وأف يستحيؿ مواجية الخطر بالطرؽ العادية، فإذا اجتمعت ىذه الشروط الثبلثة جاز 

 2.االستناد إلى الضرورة كواقع لمخروج عمى حكـ القانوف دوف استبعاد الرقابة القضائية
نفيذية في تصورىـ ال تممؾ أف السمطة الت ،الظاىر عند ىذا الجانب مف الفقو الفرنسي

نما تمارس اختصاصات مقيدة تستمدىا مف الدستور وليس ليا أف تخالؼ ىذه  حقوقا وا 
الحدود وأف تعطي لممخالفة وجيا مشروعا، فإذا جاز لمسمطة التنفيذية أف تّتخذ تحت وطأة 
 الضرورة إجراءات تخالؼ الدستور فيجب التسميـ بعدـ مشروعية ىذه اإلجراءات كونيا

نما ىي إجراءات واقعية وبمعنى أدؽ أف حالة الضرورة تبرر اتخاذ  .إجراءات غير قانونية وا 
بعض اإلجراءات اإلستثنائية إاّل أنيا ال تكفي بذاتيا إلعطائيا قيمة قانونية فميس ىناؾ سمو 
نما ىناؾ سمو وقتي وواقعي وبالتالي فالضرورة )الظروؼ  قانوني إلجراءات الضرورة وا 

 3.ئية( تجد سندىا في الواقع وليس في القانوفاإلستثنا

                                                           
جمعة عبد الفضيؿ الصادؽ، فكرة الضرورة في قضاء مجمس الدولة والمحكمة الدستورية العميا، دراسة مقارنة، دار  -1
  .49، ص9004جامعة الجديدة،  مصر، ال
-41، صحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ -2

 . 12-15مرجع سابؽ، ص  إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، -. 42
األوامر الصادرة عف رئيس الجميورية ورقابتيا في ظؿ الدستور الجزائري، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في سعاد ميمونة،  -3

 .12، ص 9005القانوف، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، 
 .04ص مرجع سابؽ، عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -
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  la théorie juridique de la nécessité :ثانيا: النظرية القانونية
 (.2ثـ النظرية القانونية الفرنسية )( 1)نمّيز في ىذا المجاؿ بيف النظرية القانونية األلمانية 

 : النظرية القانونية األلمانية1
 Jellinekوجيمبينك   Iheringاىرينجو   Hegelىيجل لفقيوكاف الفقو األلماني أمثاؿ ا 

، فإذا لـ يختمؼ عف النظرية السياسية والواقعية 1أوؿ مف اتخذ نظرة قانونية لنظرية الضرورة
في أحقية الدولة في المجوء إلى إجراءات استثنائية مف أجؿ مواجية الظروؼ غير العادية 

مف حيث األساس الذي تستند إليو لتبرير اإلجراءات  التي تواجييا الدولة غير أّنيما اختمفتا
 .التي تتخذىا خارج اختصاصاتيا

فإذا كانت األولى تستند إلى تبريرات سياسية وواقعية خارجو عف نطاؽ القانوف فإّف  
 الفقو األلماني اعتمد تبريرات قانونية إذ يعتبر أّف خروج اإلدارة عف اختصاصاتيا حؽ لدولة

ظروؼ االستثنائية التي توجب عمى السمطة التنفيذية التضحية بالقانوف في يجد مصدره في ال
  2سبيؿ بقاء الدولة.

 أداة القانون ليس إال "الذي يرى أف  " Hegel"فمسفة  تجد ىذه النظرية مصدرىا في 
والتي مفادىا أّف القانوف ىو مف صنع الدولة التي عمييا أف تمتـز بو إاّل  " لحماية المجتمع

ىذا القانوف ال ّيعد غاية في حد ذاتو بؿ وسيمة مف أجؿ تحقيؽ غاية اسمي وىي الحفاظ أّف 
عمى مصالح الدولة لذلؾ إذا تعارض تطبيؽ القانوف مع ىذه الغاية وجب التضحية بالقانوف 

 3.في سبيؿ بقاء الدولة

                                                           
1 - Paul DUBOUCHET, La philosophie du droit de Hegel, R.R.J, N°3, 2006, p1247. 

  .91-99، ص 0244مصطفى أحمد فؤاد، فكرة الضرورة في القانوف الدولي العاـ، منشأة المعارؼ، مصر،  -2
 .54مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -3
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 " سيادة الدولة ىي صفة تمتمك بيا الدولة القدرة عمى :مقوؿ بأفل Jellinekيذىب 
أن تمتزم بأي التزام أو ال تمتزم بأي التزام ومن ىنا فإن القانون ال يمكن أن يفرض عمى 

  1. " الدولة التزاما ال يمكن مخالفتو فيي أعمى سمطة في الداخل وفي الخارج
ينتج عف ذلؾ اعتبار األعماؿ واإلجراءات التي تتخذىا السمطة التنفيذية في ظؿ 

روعة ميما كانت مخالفة لمدستور والقانوف كونيا تحقؽ ىدؼ الظروؼ االستثنائية أعماؿ مش
الّنظاـ القانوني وىو المحافظة عمى سبلمة الدولة ويتفرع عف ذلؾ عدـ مسؤولية الدولة عف 
اّتخاذ ىذه األعماؿ واإلجراءات ولذلؾ فميس لؤلفراد المطالبة بالّتعويض عف األضرار التي 

ذي تخولو الّنظرية القانونية األلمانية لمدولة حؽ فالحؽ ال، 2تحدثيا ميما بمغت جسامتيا
 3.مطمؽ ال يخضع ألي شروط أو ضوابط وال تخضع ممارستو لمرقابة القضائية

 : النظرية القانونية الفرنسية2
إذا اعتبر الفقو األلماني أّف التصرفات التي تأتييا اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية  

نًدا في القانوف إال أّف إفبلت ىذه األعماؿ مف الرقابة تصرفات مشروعة يمكف أف تجد س
ينكراف عمى Hauriou Duguit etّ القضائية جعؿ الفقو الفرنسي الحديث أمثاؿ الفقيييف

الّنظرية األلمانية الصفة القانونية وتـ وصفيا بالّنظرية الديكتاتورية كونيا قد تستغؿ ظروًفا 
ستثنائية قصد القياـ بإجراءات غير قانونية خارجة غير عادية ال تصؿ إلى درجة الظروؼ اال

  4عف اختصاصاتيا دوف إمكانية خضوعيا لمرقابة القضائية.

                                                           
 .70 مرجع سابؽ، ص ، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري،إبراىيـ تونصير -1
 .02ص سامي جماؿ الديف، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، مرجع سابؽ،  -2
عمييا،  عمى صاحب جاسـ الشرفي، القيود الواردة عمى الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية -3

سعاد ميمونة، األوامر الصادرة عف رئيس الجميورية ورقابتيا في ظؿ  -.40ص ، 9007مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 
  .11الدستور الجزائري، مرجع سابؽ، ص 

  .45جمعة عبد الفضيؿ الصادؽ، فكرة الضرورة في قضاء مجمس الدولة والمحكمة الدستورية العميا، مرجع سابؽ، ص -4
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بالرغـ مف الرفض الّشديد لّنظرية القانونية األلمانية إاّل أّف الفقو الفرنسي الحديث لـ  
عمى وجو مغاير لمفقو يأخذ بالّنظرية الواقعية والسياسية وفضؿ عمييا الّنظرية القانونية ولكف 

 األلماني. 
فإذا اعتبر الفقو األلماني أّف قياـ الدولة بإجراءات استثنائية خارج اختصاصاتيا التي 
حددىا النظاـ القانوني في الدولة حؽ مطمؽ لمدولة لمواجية الظروؼ االستثنائية فإّف الفقو 

زامات معينة تظؿ تحت الفرنسي الحديث يعتبره حًقا غير مطمؽ بؿ ىو مقّيد بشروط والت
 الرقابة القضائية. 

إلى القوؿ بأنو إذا كاف بإمكاف الدولة تحت ضغط  Duguitفي ىذا الصدد، ذىب  
الضرورة أف تصدر لوائح تشريعية توقؼ أو تعدؿ أو تمغى القوانيف القائمة غير أف ذلؾ ال 

 : يكوف إاّل باجتماع الشروط التالية
 جتماع البرلماف أو عمى األقؿ أف ال يكوف البرلماف أف تكوف ىناؾ استحالة مادية ال

في حالة اجتماع أو أف تكوف ىناؾ ضرورة ال يمكف معيا انتظار دعوتو لبلنعقاد كحالة 
 الحرب أو التمرد المسمح أو اإلضراب العاـ.

  أف تصدر السمطة التنفيذية ىذه الموائح التشريعية وفي نيتيا المعمنة أو المفترضة
اّل تسقط مف تمقاء نفسيا وتعد الدولة إخضاع ىذه ال موائح لمصادقة البرلماف بمجرد انعقاده وا 

عمى أىمية ىذا الشرط كونو يكشؼ نية  Duguitمعتدية عمى السمطة التشريعية وقد أكد 
 1.السمطة التنفيذية في احتراميا لمبدأ المشروعية أو اعتدائيا عميو

  ية نافذة بحيث ال يجوز لممحاكـ أف لتنظيمات التي أصدرتيا السمطة التنفيذتظؿ
ف كاف يجوز ليا أف تقبؿ طعوف األفراد  تمتنع عف تطبيقيا بدعوى أّنيا غير مشروعة وا 

بحيث تظؿ قرارات إدارية صادرة عف السمطة التنفيذية إلى أف  ،ضدىا بدعوى تجاوز السمطة
التنظيمات تسقط مف  فإذا اجتمع البرلماف ولـ تعرض عميو فورا ىذه .يصادؽ عمييا البرلماف

                                                           
 .15ص ، ميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽح -1
 .14سعاد ميمونة، األوامر الصادرة عف رئيس الجميورية ورقابتيا في ظؿ الدستور الجزائري، مرجع سابؽ، ص -
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ذا عرضت عميو وأقرىا  .تمقاء نفسيا وّتعد الحكومة بذلؾ معتدية عمى السمطة التشريعية وا 
فإنيا تكتسب صفة القانوف وتكوف ليا اإللزامية التشريعية مف وقت إصدارىا بسبب الظروؼ 

ىي عتبر في ذاتيا تDuguit عند وىذا يعني أّف الضرورة  .واألحواؿ التي أصدرت فييا
مبرر إلصدار قواعد قانونية وأّف إقرار البرلماف ليذه التنظيمات ىو تقدير لمدى توافر شروط 

 1.الضرورة
أف الظروؼ اإلستثنائية ليا انعكاساتيا عمى الّنظاـ القانوني  Hauriou : يرى الفقيو

بة فمقتضى الحكمة أف يوجد نوع مف الغطاء التشريعي تواجو بو اإلدارة ىّذه الظروؼ الصع
تعتبر ىذه اإلجراءات والّتدابير التي تّتخذىا اإلدارة لمواجية األّزمة  .التي تمر بيا الدولة

 la légalité de " نظاما قانونًيا خاًصا يوجد نوًعا مف المشروعية يسميو مشروعية الظروؼ

circonstances". 

الفرنسية  ويضيؼ أّف الظروؼ اإلستثنائية التي أوجدتيا الحرب قد أجبرت الحكومة 
عمى تجاوز اختصاصاتيا دوف االستناد إلى نص دستوري أو أساس تشريعي فاتخذت 

يسند إلى نوع مف  Hauriouوتبرير ذلؾ حسب  .سمطات الضبط ما يجاوز سمطاتيا
إلى أي مدى تستطيع  Hauriouالمشروعية ُتوجده ضرورات حالة الحرب. ثـ يتساءؿ 

 اعد العادية أو تعديميا؟ ضرورة الحرب أف تبيح الخروج عمى القو 
بحدودىا المعروفة، فحالة الحرب أو  نظرية الدفاع الشرعي""يجيب أّف الحؿ يمكف في 

الضرورة تفتح أماـ الدولة إمكانية اتخاذ إجراءات معينة وتقييد الحريات العامة والضمانات 
ويعتبر أف  .لسمـالمقررة لؤلفراد ما كانت تستطيع اتخاذىا في األحواؿ العادية وفي أوقات ا

حالة الدفاع الشرعي لمواجية المخاطر تجعؿ الدولة ال تخرج عف إطار القانوف رغـ خروجيا 
 .عف إطار المشروعية

                                                           
-17، ص ري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلدا -1

سامي  .79مرجع سابؽ، ص  إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، .15
 .90ص جماؿ الديف، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، مرجع سابؽ، 
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رأيو أّف لجوء الدولة لمثؿ ىذه اإلجراءات في أحواؿ الضرورة ليس إاّل  Hauriouيختـ  
المصالح الميددة وانتياؾ إثبات أىوف الضرريف أو دفع شر بشر أىوف منو عند الموازنة بيف 

  1.القوانيف النافذة أو وقفيا أو تعديميا وذلؾ ال يكوف إاّل اضطرارا
أنو يميؿ إلى التصور القانوني  Hauriouيتضح مف خبلؿ استعراض رأي الفقيو 

لنظرية الضرورة وأّف ما تتخذه اإلدارة مف إجراءات لمواجية ظروؼ األزمة ىو عمؿ مشروع 
 الدفاع الشرعي في القانوف الجنائي.قياسا عمى نظرية 

تبدو أىمية التصور الذي  ،باستعراض آراء الفقياء تجاه نظرية الظروؼ اإلستثنائية
 .رية وخطورتو عمى الحقوؽ والحرياتينظر مف خبللو إلى ىذه النظ

فالتصور القانوني بالمفيـو األلماني والذي يجعؿ كؿ تصرؼ تقوـ بو الدولة في حالة  
ىو تصرؼ مشروع ولو لـ يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني ىو تصور يجعؿ الضرورة 

النظرية أداة خطيرة في ّيد السمطة التّنفيذية لبلستبداد واالعتداء عمى حقوؽ المواطنيف 
وحرياتيـ بدليؿ تحصيف ىذه األعماؿ ضد أي وجو مف أوجو الطعف وجعميا في منأى عف 

 . ائيةأي رقابة سياسية، برلمانية أو قض
ورغـ التصور القانوني بالمفيـو الفرنسي ليذه النظرية يجعميا وسيمة لتوسيع مبدأ 
المشروعية ويؤخر درجة الحقوؽ والحريات إلى المرتبة الثانية في الظروؼ غير العادية بعدما 
كانت في المرتبة األولى في ظؿ الظروؼ العادية إاّل أّف ىذا التصور يبقييا أقؿ خطًرا عمى 

قوؽ والحريات بما يخولو لمقضاء مف رقابة دائمة لضماف عدـ استبداد اإلدارة واستغبلؿ الح
ىذه النظرية ألغراض غير التي شرعت مف أجميا إضافة إلى ما تمنحو مف إمكانية تعويض 

ّنما عمى أساس المخاطر   2.المضرور ليس عمى أساس الخطأ وا 

                                                           
-15، ص نوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽحميد شاوش، نظرية الضرورة في القا -1

 .75-77مرجع سابؽ، ص  إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، - .14
 .89-87، ص حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ -2
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وؼ اإلستثنائية األقرب إلى الصواب ذلؾ تعتبر الرؤية القانونية الفرنسية لنظرية الظر  
أّف مبدأ المشروعية يشمؿ إلى جانب وجيو العادي الذي ينطبؽ في الظروؼ العادية وجيا 
ثانيا استثنائيا يتمثؿ في النصوص القانونية االستثنائية إف وجدت إلى جانب النظرية القانونية 

مى اإلجراءات االستثنائية التي تأتييا لمظروؼ االستثنائية وذلؾ مع إضفاء الرقابة القضائية ع
اإلدارة في ظؿ ىذه الظروؼ ما يشكؿ حًدا ادني مف ضمانات األفراد والتي كفؿ القضاء في 
معظـ الدوؿ مثؿ مصر وفرنسا وضع شروط المجوء إلييا وشروط تطبيقيا وضوابط خروجيا 

  1.عف مبدأ المشروعية

 المبحث الثاني
  والتشريع القضاءآراء دولة في ظل نظرية الظروف االستثنائية لم

تعّددت الموافؽ التي إتباعيا القضاء بشأف نظرية الظروؼ اإلستثنائية فمنيـ مف وقؼ 
عمى أنو يرجع الفضؿ الكبير في تحديد ضوابط ونطاؽ  ،موقؼ الرفض منيا ومنيـ مف أيدىا

الدولة الفرنسي مجمس نظرية الظروؼ اإلستثنائية في شكميا المعروؼ حاليا إلى اجتيادات 
 .مطمب األول()

 في ليذه النظرية فقد تعددت اآلراء الفقيية التي قميت قانونيأما فيما يتعمؽ بالتنظيـ ال 
فمنيـ مف ذىب إلى قبوؿ التنظيـ القانوني المسبؽ ليذه النظرية ومنيـ مف رفض  ،شأف ذلؾ

ب متعددة في طريقة عمى أف الدوؿ التي عممت بالتنظيـ القانوني فقد أخذت بأسالي ،ذلؾ
 .. )مطمب ثاني(تنظيميا ليا
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 المطمب األول
 موقف القضاء من نظرية الظروف االستثنائية لمدولة

وقؼ القضاء في مختمؼ دوؿ العالـ مواقؼ متباينة بخصوص نظرية الظروؼ 
فمنيـ رفض االستناد إلييا ىذه عند خروج اإلدارة عف قواعد المشروعية العادية  ،اإلستثنائية

تحديد  في يرجع الفضؿ لمجمس الدولة الفرنسي غير أنو)فرع أول( منيـ أيد العمؿ بيا و 
 )فرع ثاني(الضوابط القضائية لنظرية الظروؼ االستثنائية وكذا تحديد نطاؽ العمؿ بيا 

 الفرع األول
 تباين اآلراء القضائية بشأن نظرية الظروف اإلستثنائية 

 وعالقاتيا بمبدأ المشروعية
يما يمي لبلتجاه القضائي الرافض لنظرية الظروؼ اإلستثنائية كأساس لخروج نتطرؽ ف

ثـ االتجاه القضائي المؤيد لنظرية  (1)اإلدارة عند خروج اإلدارة عف قواعد المشروعية العادية
 (.2)الظروؼ اإلستثنائية وتطبيؽ مشروعية استثنائية 

 ائيةأوال: االتجاه القضائي الرافض لنظرية الظروف اإلستثن
ثـ موقؼ القضاء العادي الفرنسي  (1) نتطرؼ إلى موقؼ القضاء األنجموسكسوني

 (.2) والمصري
 : القضاء األنجموسكسوني1

فقد رفض قضاء ىذه  ،تبعا لرفض الفقو األنجموسكسوني لنظرية الظروؼ اإلستثنائية 
ة مف أجؿ الدوؿ رفًضا صريحا االستناد إلييا لتبرير خروج اإلدارة عف مبدأ المشروعي

وقد أتيح لممحكمة العميا في الواليات المتحدة األمريكية أف  .المحافظة عمى سبلمة الدولة
تتصدى لنظرية الظروؼ اإلستثنائية وكاف رفضيا ليا في كؿ مرة صريًحا بشكؿ واضح 

لـ يتضمف أي توسيع لسمطات  17/09/1787ومباشر وكاف أساس حكميا ىو أف دستور 
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في  Ex Parte Milliganزمف الحرب أو األزمات وقد كانت قضية رئيس الجميورية في 
 .ىي األولى واألشير في الموضوع 1866أفريل 

خبلؿ حرب انفصاؿ الجنوب عف  أبراىام لنكولنتتمخص وقائع القضية في أف الرئيس 
الشماؿ رأى أّف مف واجبو في تمؾ الظروؼ المضطربة أف يتخذ بعض اإلجراءات لممحافظة 

مة العميا لمببلد فأوقؼ ضمانات الحقوؽ والحريات العامة لممواطنيف المقررة عمى السبل
حيث  .مستنًدا إلى نظرية الظروؼ اإلستثنائيةّ Writ of habeas corpusبموجب قانوف

إعتبر القسـ الذي أداه عند توليو الرئاسة والذي يقتضي المحافظة عمى الدستور ىو بذاتو 
إلجراءات لكي يحافظ عمى سبلمة األمة ومف ثـ عمى الحكومة الذي يدفعو إلى اتخاذ ىذه ا

 1.وفي النياية عمى الدستور ذاتو
طعنا أماـ المحكمة العميا بعدـ دستورية ىذا اإلجراء فقررت  Milliganفمما رفع  

 المحكمة بوضوح رفضيا لفكرة الظروؼ اإلستثنائية مصرحة: 
قانون الحكام والمحكومين في زمن ..أن دستور الواليات المتحدة األمريكية ىو ".

الحرب والسمم عمى حد سواء وأنو يراعى بحمايتو الناس من كل طبقة وفي كل األوقات 
وتحت كل الظروف وال يوجد ىناك ما يبرر إيقاف نصوص ذلك الدستور حتى في أشد 

 حاالت االقتضاء بالنسبة لمحكومة بدافع الظروف اإلستثنائية. 
لى االستبداد وأن نظرية الظروف  إن القول بيذا المبرر يؤدي إلى الفوضى وا 

اإلستثنائية التي يستند إلييا ىذا الرأي غير دقيقة، كون أن الحكومة تجد في الدستور 
ذا سممنا بالحق في الخروج عمى الدستور  السمطات الضرورية لمحفاظ عمى وجودىا...وا 

ة فإن عدوانا مخيفا قد يرتكب ومبدأ المشروعية تأسيسًا عمى نظرية الظروف اإلستثنائي
 ". 2ضد الحرية

                                                           
-00ص داري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإل -1

01. 
ّ.02صحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ،  - 2
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فإف الحديث عف ظروؼ اإلستثنائية يقتضي أواًل اإلشارة إلى مرونة في بريطانيا، أما 
مكانية تعديؿ أحكامو بمقتضى قوانيف عادية وثانًيا وجود قوانيف تسمى  دستورىا العرفي وا 

"Emergency acts" واجية الظروؼ العصيبة يخوؿ البرلماف بمقتضاىا سمطات كاممة لم
 والمحافظة عمى سبلمة الدولة في أوقات الحروب واألزمات في ظؿ رقابة البرلماف.

سيمت ىذه القوانيف ميمة القضاء البريطاني وجعمتو يستغني دائما خبلؿ األزمات   
التي  "Zadigّ" عف االستناد إلى نظرية الظروؼ اإلستثنائية وما يؤكد ىذا الرأي ىو قضية

المحكمة بخصوصيا وجية نظر الحكومة وصرحت أّف ىذه األخيرة قد تصرفت في  أيدت
غرفة نطاؽ االختصاص الممنوح ليا مف البرلماف ولـ تخرج عف القانوف، األمر الذي جعؿ 

أن األساس القانوني لمسمطات الكاممة لمحكومة  " :02/05/1917تصرح بتاريخ  الموردات
ليا تجاه األشخاص وحرياتيم أو ممتمكاتيم أية سمطة ىو قوانين البرلمان وأنو لم يكن 

 1.ناتجة عن الصالحيات الممكية، وأن البرلمان ىو السيد الوحيد"

 : القضاء العادي الفرنسي والقضاء العادي المصري2
ستناد إلى نظرية اإل -النقض وعمى رأسو محكمة -رفض القضاء العادي في فرنسا 

ت األزمات ولـ يقر لمحكومة قياميا بتعديؿ نص تشريعي الظروؼ االستثنائية حتى في أوقا
بواسطة مرسـو أثناء الحرب العالمية األولى ولـ يوافقيا عمى ما أصدرتو مف قرارات نصت 
عمى عقوبات معينة لمخالفة تمؾ القرارات حيث لـ تكف ىذه القرارات تستند إلى أي نص 

 قانوني. 
ؼ االستثنائية كنظرية قانونية بيذا الموقؼ رحب الفقو الفرنسي المعارض لنظرية الظرو 

" ال يجب أن نطمب من القاضي وىو حامي القانون أن  : Barttielemyوفي ذلؾ يقوؿ 
 2يكون شريكا لمحكومة في مخالفة القانون".

                                                           
1
 .29صع سابؽ، ميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجح-  

2
ّ.29صميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ح- 
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االستناد إلى نظرية الظروؼ اإلستثنائية  رفض جانب من القضاء العادي المصري
اعد المشروعية العادية القواعد ما لـ يوجد عمؿ تشريعي واعتبرىا ال تبرر الخروج عمى قو 

نجد في ىذا الصدد حكماف صريحاف  .يبيح لئلدارة اتخاذ تمؾ اإلجراءات في ىذا الشأف
 صدرا مف درجتيف قضائيتيف مختمفتيف قبؿ إنشاء مجمس الدولة المصري. 

اري الذي أف القرار اإلد محكمة األمور المستعجمةقرر الحكـ األوؿ الصادر عف 
يصدر عمى خبلؼ حالة مف حاالت المنصوص عمييا في النصوص يعتبر عمبل مف أعماؿ 

تممؾ المحاكـ إلغاءه رغـ أف الخطر الداىـ كاف ىو السبب الذي دعا اإلدارة إلى  ،الغصب
 . اتخاذ ذلؾ القرار

" لكي تبرر  :فقد نص عمى عن محكمة االستئنافأما الحكـ الثاني الذي صدر  
االستثنائية مخالفة القانون يجب أن تكون منظمة بعمل تشريعي من الدولة حتى  الظروف

 . يكون اإلجراء قانونيا، وطالما لم يصدر مثل ذلك اإلجراء فيجب احترام القانون"
يتضح جميا مف خبلؿ الحكميف السابقيف موقؼ ىذا الجانب مف القضاء الرافض 

 1.لنظرية الظروؼ اإلستثنائية
 اه القضائي المؤيد لنظرية الظروف اإلستثنائيةثانيا: االتج

 (.2)( والمصري 1)نتناوؿ فيو القضاء اإلداري الفرنسي 
 : القضاء اإلداري الفرنسي1

وقؼ القضاء اإلداري الفرنسي موقؼ القبوؿ بالنسبة لمنظرية القانونية الفرنسية والتي  
 يمكف العادية األوقات في ةمشروع غير تعتبر التي اإلدارية اإلجراءات بعض مقتضاىا أف

 أو العاـ النظاـ لحماية ضرورية كانت الظروؼ إذا بعض في إجراءات مشروعة اعتبارىا

                                                           
-20صحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ،  -1

29 21-27. 
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كما اعتبرىا حؽ غير مطمؽ بالنسبة لسمطة التنفيذية والتي  ،العامة المرافؽ سير استمرار
 تظؿ مقيدة بشروط والتزامات تبقى خاضعة لرقابتو. 

ة الظروؼ االستثنائية في شكميا المعروؼ حاليا في يرجع الفضؿ في بمورة نظري
القانوف اإلداري والدستوري إلى التطبيؽ القضائي ليا مف طرؼ مجمس الدولة الفرنسي مع 

مجمس الدولة الفرنسي نظريتو لمواجية اآلثار السيئة  صاغ بداية الحرب العالمية األولى إذ
الضرورة المستمدة مف ظروؼ الحرب تجيز  فاعتبر أفّ  ،التي سببتيا الحرب العالمية األولى

نظريتو  طبقلمسمطة اإلدارية التوسيع مف مبدأ المشروعية الذي ينظـ الظروؼ العادية ثـ 
نظرية سمطات السابقة بعد ذلؾ خبلؿ الحرب العالمية الثانية ومنيا جاءت تسميتيا باسـ 

  1ية.سوى تطبيؽ لمنظرية العامة لمظروؼ اإلستثنائ وىػي ليسػت الحرب
لـ يقؼ مجمس الدولة الفرنسي عند ىذا الحّد بؿ اعتبر أّف حالة الحرب ما ىي إاّل 
مثاؿ لنظرية الظروؼ االستثنائية وبالتالي طبؽ النظرية الحًقا في الظروؼ العصيبة التي 

وكذلؾ الحاالت الناجمة عف حوادث الحرب مثؿ الفيضانات  2أعقبت الحربيف العالميتيف
بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ حينما طبؽ أحكاـ النظرية في  ،الداخمية وغيرىا واألوبئة والفتف

األوقات العصيبة التي يتعرض ليا المجتمع في حالة السمـ مثؿ التيديدات الخطيرة باألمف 
  3العاـ والّنظاـ العاـ في الدولة.

                                                           
الظروؼ االستثنائية وضوابطيا في القانوف الدستوري، دراسة مقارنة، دفاتر السياسة والقانوف،  إسماعيؿ جابوري، نظرية -1

 .11ص ، 9002، 07العدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة،

  " C’est à l’occasion de la première guérre mondiale que le conseil d’état à été amené à 

construire cette théorie dite alors des pouvoirs de guèrre. Par la suite, la théorie des pouvoirs de 

guèrre est devenue un simple cas particulier de la théorie dite pouvoirs de crise ou des 

circonstances exceptionnelles car la jurisprudence a assoupli le contenu de la légalité dans 

d’autres circonstances que la guèrre". Voir : Jean- Michel DE FORGES, Droit administratif, 3
éme

,  

P.U .F, France, 1991, p249. 
 .4ص مرجع سابؽ،  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -2
رة لمقانوف، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة الجزائر نبيؿ جدي، مبدأ المشروعية ومدى خضوع اإلدا -3

 . 52ص  ،9001
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انية توالت أحكاـ مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الشأف خاصة بعد الحرب العالمية الث
بمناسبة نظره في الطعوف المقدمة ضد المراسيـ الصادرة عف السمطة التنفيذية والتي تضمنت 
أحكاما مخالفة لبعض القوانيف وموقفة ومعدلة لبعضيا اآلخر وذلؾ في ظؿ غياب البرلماف 
في بعض األحياف واجتماعو في بعض الحاالت األخرى وكاف أشيرىا حكمو الصادر في 

ف لـ يكف أوليا ومع ذلؾ يعد البداية  28/05/1918بتاريخ  صادرال  Héyrièsقضية وا 
 1الحقيقية لظيور نظرية الضرورة في القضاء الفرنسي.

مرسوما  10/09/1914تتمخص وقائع القضية في أف رئيس الجميورية أصدر في 
المتضمنة ضرورة إطبلع الموظؼ عمى ممؼ  22/02/1905مف قانوف  65بإيقاؼ المادة 

  .ؿ توقيع أي جزاء تأديبي عميو إلى غاية نياية الحربخدمتو قب
مف منصبو دوف أف تمكنو  Héyrièsفي ظؿ ىذا المرسـو فصمت الحكومة الموظؼ 

مف اإلطبلع عمى ممفو مستندة إلى المرسـو المذكور، فمجأ إلى مجمس الدولة طاعنا في قرار 
الحكومة فرفض المجمس الفصؿ مؤسسا دعواه عمى عدـ دستورية المرسـو الذي أصدرتو 

  2دعواه وأيد قرار الحكومة وأعتبره مشروعا.
برر المجمس موقفو بأف ظروؼ الحرب وضرورات الدفاع الوطني توجب تمكيف اإلدارة 
مف اتخاذ قراراتيا بالسرعة الواجبة دوف التقييد بالضمانات التي تنص عمييا القوانيف لصالح 

 25/02/1875مف دستور  53في قراره إلى المادة  األفراد في الظروؼ العادية وقد استند
الساري المفعوؿ في ذلؾ الوقت والتي تحمؿ رئيس الجميورية ميمة اإلشراؼ عمى تنفيذ 
القوانيف عمى أساس أّف ىذا اإلشراؼ يقتضي منو السير عمى سير المرافؽ دوف توقؼ أو 

تي ينتج عف تطبيقيا تعطؿ خاصة في زمف الحرب حتى لو أدى ذلؾ إلى خرؽ القوانيف ال
 إعاقة سير المرافؽ بانتظاـ. 

                                                           
1-C.E, 28Juin1918, Heyries. 
.- Jean- Michel DE FORGES, Droit administratif, op.cit, p250.  

  .022ص مرجع سابؽ،  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -2
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ذىب الفقو الفرنسي في جممتو إلى اعتبار ىذا القرار يستند في جوىره عمى نظرية 
الضرورة وىو يمثؿ نقطة بداية وجودىا في القضاء الفرنسي سواء منيـ مف المؤيديف ليذه 

 النظرية أو الرافضيف ليا. 
قفو عمى إثر االنتقادات الكثيرة الموجو ضده بسبب عدؿ مجمس الدولة الفرنسي عف مو 

المذكور أعبله لتبرير خروج اإلدارة عف قواعد القانوف وأصبح  53تأسيسو قراره عمى المادة 
ف أطمؽ عمييا تسميات مختمفة منيا  نظرية سمطات  "يستند في قراراتو إلى نظرية الضرورة وا 

مف ذلؾ يظير  ".نظرية الظروف اإلستثنائية "" وأخيرا  نظرية الظروف الطارئة ""،  الحرب
 28/02/1919بتاريخ  Dame de Lorène خبلؿ قراراتو البلحقة أىميا قضية السيدتيف

  02/03/19621بتاريخ  Rubin de Sevens قضية،30/11/1923بتاريخ Couitéasّقضية 
ف الحرب أو حيث اعتبر مجمس الدولة الفرنسي بأّف ىناؾ مشروعية خاصة أو استثنائية بزم

بفترات الظروؼ االستثنائية ككؿ إلى جانب المشروعية المطبقة في زمف السمـ أو في الفترات 
العادية بوجو عاـ ومف ثـ فميس ىناؾ تعارض بيف نظرية الظروؼ االستثنائية ومبدأ 
المشروعية إذ المسالة ال تخرج عف مجرد توسيع لنطاؽ المشروعية العادية وتعديؿ لحدودىا 

  2.و القاضي بحكـ قوامتو عمى تفسير القانوف بما يبلءـ ظروؼ تطبيقويجري

" في الظروف  ذىب مجمس الدولة الفرنسي مف خبلؿ فصمو في قضايا أخرى إلى أّنو:
القصرية الطارئة التي لم يسبق المشرع توقعيا أو التي يتضح فييا قصور توقعات 

ف العادية تفسيرًا واسعًا يسمح النصوص يجب تفسير قواعد المشروعية المقررة لمظرو 
لإلدارة بسمطات العمل السريع والحاسم الذي تقتضيو ميمتيا في صيانة أمن الدولة 

 3." وحسن سير مرافقيا العامة بأكثر مما يوافييا القانون في األحوال العادية
                                                           

1 - C.E , 91  fevrier1919, Dame de Lorène- C.E ,30 octobre 1923, Couitéas. 
 -C.E,02 mars 1962, Rubin de Sevens. 

 .22-25ص حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، -
 .19مرجع سابؽ، ص  رة وضمانة الرقابة القضائية،سامي جماؿ الديف، لوائح الضرو  -2
 .01ص مرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -3
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ة استقرت قرارات مجمس الدولة الفرنسي بأف تتمتع اإلدارة في أثناء الظروؼ اإلستثنائي
بؿ ويسري ىذا االختصاص حتى مػع قيػاـ  ،باختصاص واسع لـ يرد فيو نص تشريعي

النصػوص التشريعية حيث يكمؿ القضاء ما فييا مف نقص ينكشؼ عنو في التطبيؽ العممي 
بالقدر الػذي تحتاجػو اإلدارة لمواجية تمؾ الظروؼ، فالنتيجة التي رتبيا القضاء عمى ذلؾ ىو 

قواعد محددة بيذا الصّدد لمرونة ىذه النظرية ولمروح الواقعية التي  "من العسير وضع أنو:
 ".  يصدر عنيا مجمس الدولة الفرنسي والذي يكيف كل حالو بظروفيا

بيذا الشكؿ عمى توسيع نطاؽ مبدأ المشػروعية فػي الظػروؼ الدولة مجمس عمؿ 
ضفاء صفة المشروعية اإلستثنائية بالرغـ مف عدـ م شروعيتيا مف حيث اإلستثنائية وا 

األصؿ، عمى ىػذا األساس ُتعد السمطات اإلستثنائية المستمدة مف النظرية القضائية أوسع 
مدى مف السمطات المستمدة مف القوانيف الخاصة بالظروؼ اإلستثنائية كونيا تضيؼ عمييا 

  1.سمطات جديدة خاصة أف ىذه القوانيف قد ال تتوقع كؿ الظروؼ اإلستثنائية
مى مشروعية أعماؿ الضرورة رغـ مخالفتيا لمقانوف أف تغيير أساس يترتب ع 

حيث متى كاف القرار مشروًعا فبل يمكف إلغاءه كما ال يجوز أف  ،المسؤولية اإلدارية بشأنيا
ف كاف ذلؾ ال يمنع مف إقامة المسؤولية عمى  تقـو المسؤولية عنو عمى أساس الخطأ وا 

إذا كانت مف شاف الظروؼ االستثنائية أف تؤدي  غير انو ،أساس المخاطر وتحمؿ التبعة
إلى تغير عميؽ في قواعد المشروعية العادية إاّل أف ذلؾ ال يعني أي تغير في درجة وفعالية 
الرقابة القضائية عمى مشروعية العمؿ ومف ثـ  يخضع تقدير قياـ حالة الضرورة وما تؤدي 

 عية العادية لرقابة القضاء.إليو مف إعفاء اإلدارة مف االلتزاـ بمبدأ المشرو 

لزاـ السمطات اإلدارية في  يتجو القضاء في ىذا الصدد إلى الموازنة بيف الضرورة وا 
كافة المستويات باحتراـ بعض المبادئ األساسية التي ال يمكف فصميا عف القواعد الدستورية 

ا بمواجية وبيف ضرورة ترؾ جانب مف السمطة التقديرية لمسمطة التنفيذية بما يسمح لي
                                                           

 .11ص مرجع سابؽ،  إسماعيؿ جابوري، نظرية الظروؼ االستثنائية وضوابطيا في القانوف الدستوري، -1
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الصعوبات وذلؾ بضرورة تمسؾ اإلدارة باحتراـ المبادئ القانونية العامة. منو ال تقتصر رقابة 
نما  القضاء عمى تطبيؽ شروط المجوء إلى الّنظرية بالتأكد مف توافر الظروؼ االستثنائية وا 

 نائية.تمتّد أيًضا إلى التأكد مف ضرورة اإلجراء االستثنائي وتناسيو مع الظروؼ االستث
 : القضاء اإلداري المصري2

أخذ االتجاه الراجح في القضاء اإلداري المصري قبؿ إنشاء مجمس الدولة المصري  
فطبقا لما  ،بنظرية الضرورة كمبرر لمخروج عف أحكاـ مبدأ المشروعية العادية 1946 سنة

أو الصحة  أكدتو بعض األحكاـ فقد تطرأ بعض األحواؿ يكوف فييا الخطر عمى األمف العاـ
العامة محدقا وميددا بحيث يجب العمؿ بغاية السرعة لتفادي ذلؾ الخطر وقد يفوت ذلؾ 

والضرورات تبيح - ة الطريؽ القانوني فبل حرج عمييـالغرض لو اتخذ رجاؿ اإلدار 
ف يتفادوا ذلؾ الخطر باتخاذ اإلجراءات العاجمة بما ليـ مف السمطة بؿ بما أ -المحظورات

ات التي تحتـ عمييـ السير عمى استتاب األمف وحماية النظاـ العاـ وصوف عمييـ مف واجب
  األرواح واألمواؿ، وال تعد ىذه اإلجراءات مخالفة لمقانوف.

اإلجراءات التي تتخذىا الحكومة في  " :تطبيقا لذلؾ  فقد ذىبت محكمة مصر إلى أف
قوانين...كون أن القوانين أوقات الضرورة لدفع خطر ييدد الصحة العامة ال تعد مخالفة لم

نصت عمى اإلجراءات التي تتخذ في األوقات العادية ما دام أنو ال يوجد نص فييا عمى ما 
يجب إجراؤه في حالة الخطر العاجل فحينئذ ال يعتبر مخالفا لمقوانين ما يتخذه رجل اإلدارة 

 1 ."من إجراءات عاجمة التي لم تعمل لغاية سوى مصمحة الجميور
أن الضرورات تبيح المحظورات وأن ما تقوم بو اإلدارة في ىذه األحوال "  :تكما قرر 

ىو واجب عمييا وليس من المنطق الصحيح أن يكون العمل واجبا مفروضا قانونا من 
 ".جية ثم خطأ قانونيا من جية أخرى

                                                           
-42ص وف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، حميد شاوش، نظرية الضرورة في القان -1

22. 
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بعد إنشاء مجمس الدولة فقد سمحت الفرصة لييئات القضاء اإلداري أف تدلي رأييا  
نظرية الظروؼ اإلستثنائية، حيث اعتنقت محكمة القضاء اإلداري ىذه النظرية بشأف 

أن أعمال الضرورة تخضع في جميع األحوال لرقابة القضاء :" وحددت أركانيا بدقة وقررت
  ". ليرى ما إذا كانت أركان الضرورة متوافرة حتى يقوم حق الضرورة وتنتفي المسؤولية

إن النصوص التشريعية إنما :" إلى القوؿ ا المصريةالمحكمة اإلدارية العميذىبت 
فإذا طرأت ظروف استثنائية ثم أجبرت اإلدارة عمى تطبيق  ،وضعت لتحكم الظروف العادية

النصوص العادية فإن ذلك يؤدي حتما إلى نتائج غير مستساغة تتعارض حتما ونية 
 واضعي تمك النصوص العادية.

ي تتخذ في األحوال العادية ومادام أنو ال يوجد فالقوانين تنص عمى اإلجراءات الت 
فييا نص عمى ما يجب إجراؤه في حالة الخطر العاجل تعين عندئذ تمكين السمطة اإلدارية 

 من اتخاذ اإلجراءات العاجمة التي تعمل لغاية سوى المصمحة العامة دون غيرىا.
جميعيا وتفوقيا وغنى عن البيان في ىذا المجال أن ىناك قاعدة تنظم القوانين  

مصمحتيا وجوب اإلبقاء عمى الدولة. فغاية مبدأ المشروعية يتطمب أوال وقبل كل شيء 
العمل عمى إبقاء الدولة األمر الذي يستتبع تخويل الحكومة استثناء وفي حالة الضرورة 
من السمطات ما يسمح ليا باتخاذ اإلجراءات التي يتطمبيا الموقف ولو خالفت في ذلك 

   1" في مدلولو المفظي مادامت تبغي الصالح العام. القانون
بنظرية الضرورة وطبقتيا في أكثر مف حكـ بنفس  المحكمة اإلدارية العميااعتمدت 

الضوابط والشروط واألركاف التي ساقتيا وحددتيا محكمة القضاء اإلداري مستندة إلى 
 . "ة تقدر بقدرىا" الضرورات تبيح المحظورات وأن الضرور  األصوؿ القائمة بأف:

" تقتضي بعض الظروف توسعا في سمطات اإلدارة وتقييدا  :وجاء في أحد أحكاميا 
في الحريات الفردية ومن ذلك تيديد سالمة البالد إثر وقوع حرب أو تيديد بخطر الحرب 

                                                           
محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية تنظيـ واختصاص مجمس الدولة، دار الجامعة الجديدة،  -1

  .50، ص 9005مصر، 
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أو اضطراب األمن أو حدوث فيضان أو وباء أو كوارث...وغني عن البيان أن ىناك قاعدة 
ب اإلبقاء عمى الدولة فغاية مبدأ المشروعية تتطمب العمل عمى إبقاء الدولة، مفادىا وجو 

األمر الذي يستتبع تخويل الحكومة استثناءًا وفي حالة الضرورة، من السمطات ما يسمح 
  1ليا باتخاذ اإلجراءات التي يتطمبيا الموقف...".

أنو يقؼ  1971مف دستور 74أدرؾ مجمس الدولة المصري في ظؿ تطبيؽ المادة  
حاميا لمبدأ المشروعية فأعتد بنظرية الضرورة وحدد أركانيا بدقة وأضفى صفة المشروعية 
عمى اإلجراءات التي تتخذىا لمواجية الظروؼ اإلستثنائية لكنو أخضعيا لرقابتو الصارمة 
ليتأكد مف مدى التزاـ اإلدارة بالشروط والضوابط التي حّددىا ليا وسمح بتقييد الحقوؽ 

 لحريات العامة في حدود ما تسمح بو الظروؼ.وا
بخصوص موقؼ القضاء اإلداري الجزائري مف النظرية فإنو ال يوجد فيما نشر مف 
قرارات مجمس الدولة الجزائري ما يبيف ىذا الموقؼ بصراحة وقد يكوف سبب ذلؾ ىو حداثة 

جية ومف جية  نشأة ىذا القضاء وعدـ إرسائو بعد لقواعد واجتيادات في ىذا الشأف مف
 2.أخرى عزوؼ المتقاضيف عف مخاصمة اإلدارة بصفة عامة

 الفرع الثاني
 ستثنائيةالضوابط القضائية إلعمال المشروعية اإل

بشكميا المعروؼ حاليا إلى التطبيؽ  يرجع الفضؿ في بمورة نظرية الظروؼ اإلستثنائية
 )أوال(وابط القضائية ليا القضائي ليا مف طرؼ مجمس الدولة الفرنسي الذي قاـ بوضع الض

ثـ أرسى دور القاضي اإلداري في نطاؽ التوسيع مف مبدأ المشروعية عف استحالة مواجية 
الظرؼ االستثنائي بالقواعد القانونية العادية وذلؾ باستكماؿ النقص الذي يشوب ىذه 

                                                           
ي واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستور حميد شاوش كتاب  -1

 .22-42سابؽ، ص
-22ص حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ،  -2

000.  
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ءـ النصوص القانونية أو التفسير الواسع ليا أو تقرير اختصاصات جديدة لئلدارة تبل
 )ثانيا(.الظروؼ المستعصية عمى الدولة في ظؿ الظروؼ غير العادية لمدولة 

 أوال: شروط  إعمال مبدأ المشروعية اإلستثنائية
أكد مجمس الدولة الفرنسي مف خبلؿ أحكامو العديدة المتعمقة بالظروؼ االستثنائية أّنو إذا 

ىذه الظروؼ االستثنائية بممارسة كاف يسمـ اإلدارة التوسيع مف نطاؽ مبدأ المشروعية في ظؿ 
فإّف ذلؾ ال يعني أّف تصرفاتيا تكوف طميقة  ،سمطات واسعة ال تسمح بيا القوانيف العادية السارية

بؿ أّف القضاء اإلداري سجؿ قضاًءا خالًدا في حماية الحقوؽ والحريات في ظؿ  ،مف كؿ قيد
د الخروج عف مبدأ المشروعية الظروؼ االستثنائية بما وضعو مف ضوابط تحّدد وتنظـ حدو 

حاوؿ مف خبلليا تحقيؽ التوازف بيف حماية حقوؽ وحريات األفراد وضرورة حماية الدولة  ،العادية
  1األخطار التي تواجيا في ظؿ الظروؼ االستثنائية ومقتضيات حماية مبدأ المشروعية.

جراءات المتخذة تناسب اإل (1) تتمثؿ ىذه الضوابط في ضرورة وجود الظرؼ االستثنائي 
أف يكوف اليدؼ مف الّنظاـ القانوني االستثنائي ىو تحقيؽ ( 2) مع الظرؼ االستثنائي

 2(.4)استحالة مواجية الظرؼ االستثنائي بالقواعد القانونية العادية (3) المصمحة العامة
 : وجود الظرف االستثنائي1

الوحيد لمجوء إلى برر أكد مجمس الدولة الفرنسي مف خبلؿ أحكامو العديدة أّف الم 
حيث يستمـز وجود خطر  ،االستثنائية ىو وجود الظرؼ االستثنائيتطبيؽ نظرية الظروؼ 

جسيـ حاؿ أو محقؽ الوقوع في المستقبؿ عمى وجو التأكيد يتطمب الّتدخؿ السريع مف الدولة 
مّدة التي كوف مؤقتة بالتاإلدارة لصبلحياتيا االستثنائية يجب أف عمى أّف استخداـ  ،لدرئو

                                                           
  .049، ص9002صر، منشأة المعارؼ، م،  القضاء اإلداري، تنظيـ القضاء اإلداري إبراىيـ عبد العزيز شيحا، -1

2
 -« les circonstances exceptionnelles peuvent être définies dans une certaine mesure : 

les  circonstances exceptionnelles supposent une situation anormale et exorbitante ; 
les circonstances exceptionnelles n’ont d’effet juridique qu’autant qu’il en découle 
l’impossibilité p our l’administration d’agir légalement ; 

Enfin les circonstances exceptionnelles n’opèrent dispense de respecter la légalité normale que 

dans la mesure où un intérêt public présent l’exige ». Voir : Georges Vedel, Pierre Delvolvé, Droit 

administratif, Tome1, P.U .F, France, 1992, p505.  
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يوجد فييا الظرؼ االستثنائي فإذا ما انتيت ىذه الفترة فيجب عمييا الرجوع إلى قواعد 
  1.المشروعية العادية

في  29/06/1956نجد في ىذا الصدد حكـ لمجمس الدولة الفرنسي صادر بتاريخ  
  . société à responsabilité قضية

ؿ الفرنسي قرارا بتاريخ تتمخص وقائع ىذه القضية في إصدار حاكـ الصوما
يمـز بو أصحاب العمؿ بأف يتحمموا جميع مصاريؼ عبلج مف يعمموف لدييـ  26/03/1956

مف عماؿ أيا كاف سبب مرضيـ مخالًفا بذلؾ قانوف العمؿ المطبؽ في األقاليـ الفرنسية 
حالتيف الواقعة فيما وراء البحار الذي يقصر الّتزاـ رب العمؿ بتحمؿ نفقات عبلج عمالو في 

 .فقط وىما أف يمرض العامؿ بأحد أمراض المينة أو يصاب بإصابة عمؿ
ولما طعف في قرار الحاكـ  باإللغاء أماـ مجمس الدولة استناًدا إلى أنو قرار غير  

مشروع لمخالفتو أحكاـ قانوف العمؿ إذ فرض عمى أصحاب العمؿ التزاًما جديًدا لـ ينص 
ولة بإلغاء قرار الحاكـ مؤسًسا حكمو عمى أّنو إذا كانت عميو ىذا القانوف، قضى مجمس الد

الظروؼ االستثنائية التي وجدت في الصوماؿ الفرنسي وقت صدور ىذا القرار تبّرر مخالفة 
فالثابت أّنو في تاريخ الطعف في القرار كانت ىذه الظروؼ قد انتيت  ،أحكاـ قانوف العمؿ

بيؽ ىذا اإلجراء االستثنائي بمجرد انتياء وبالتالي كاف يتعيف عمى الحاكـ أف يوقؼ تط
 2.الظرؼ االستثنائي

 
 

                                                           
 .42بشر صبلح العاوور، سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية في التشريع الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص -1
ء اإللغاء، الدار الجامعية، قضا -تنظيـ القضاء اإلداري -عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية -

 .71، ص 0221مصر، 
2
 - C.E, 29 juin 1956, Société à responsabilité . 

 .004صمرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -
 .71ري، مرجع سابؽ، صتنظيـ القضاء اإلدا -عبد الغني بسيوني عبد اهلل، القضاء اإلداري، مبدأ المشروعية -
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 : تناسب اإلجراءات المّتخذة مع الظرف االستثنائي2
أي لزـو  "الضرورة يجب أن تقدر بقدرىا"،يقصد بو ضرورة التزاـ اإلدارة بقاعدة 

ء وأف ال تناسب اإلجراء المّتخذ مف جانبيا مع الظرؼ االستثنائي الذي اقتضى ىذا اإلجرا
بحيث يجب أف يوجد ىناؾ تناسب وتعادؿ بيف شّدة  ،1يتجاوز القدر الضروري لمواجيتو

اإلجراءات المتّخذة مف طرؼ اإلدارة مف جية ومدى خطورة الظرؼ االستثنائي مف جية 
فإذا ثبت أّف اإلدارة استخدمت سمطاتيا بما يزيد عمى القدر البلـز لمتغمب عمى  ،أخرى

 2.ي فاّف أعماليا ستكوف غير مشروعة النتفاء ضابط المشروعية االستثنائيةالظرؼ االستثنائ
في قضية  03/05/1945نجد في ىذا الشأف قرارا لمجمس الدولة الفرنسي بتاريخ 

 في Nante أصدره عمدة مدينة كاف قد أيف قاـ بإلغاء قرار ،Veuve Goguet األرممة
قة األرممة المذكورة ليتخذه مأوى ألحد ش والذي كاف يقضي باالستيبلء عمى 29/11/1944

العائبلت النازحة مف المناطؽ التي نشبت فييا المعارؾ الحربية دوف أف يتبع األحكاـ التي 
 .11/07/1938ينص عمييا القانوف الصادر في 

إذ كانت الظروف غير العادية تمكن  : "أّسس مجمس الدولة الفرنسي حكمو عمى أّنو 
ءات استثنائية لتواجو عمى الفور الموقف قبل أن يفمت من يدىا اإلدارة أن تتخذ إجرا

الوضع إاّل الصعوبات التي وجيتيا اإلدارة في تمك المدينة لتدبير أماكن لمنكوبي الحرب ال 
تبرر لعمدتيا أن يصدر قرارا باالستيالء عمى تمك الشقة بالمخالفة ألحكام القانون الصادر 

 3". في ىذا الشأن

                                                           
 .42ص بشر صبلح العاوور، سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية في التشريع الفمسطيني، مرجع سابؽ،  -1
 .27ص، 9002ىديؿ محمد العتيمي، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في الظروؼ االستثنائية، دار وائؿ، األردف،  -2
 .99، نظرية الظروؼ االستثنائية ومشروعية القرار اإلداري، مرجع سابؽ، صأحمد كمؾ صالح الباجبلف -3

- C.E, 03 mai 1945, Veuve Goguet. 
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في  08/02/1950لمجمس الدولة الفرنسي في حكمو الصادر بتاريخ  نجد قرار آخر
أيف قاـ بإلغاء القرار المّتخذ مف طرؼ حاكـ اليّند الصينية في تاريخ  ،Chauvetقضية 

  .18/02/1943المتضمف إلغاء العمؿ بالقانوف الصادر  28/05/1946
في تاريخ صدور  نيةالتي كانت قائمة في اليند الصي أّسس حكمو عمى أّف حالة الحرب

القرار غير كافية لتبرير ممارسة سمطات استثنائية ال تسمح بيا القوانيف السارية والمتمثمة في 
 1.إلغاء قانوف بقرار

 31/01/1958نجد نفس الحكـ في قرار آخر صادر عف مجمس الدولة الفرنسي بتاريخ 
ّ la Chambre syndicale du commerce d’importation en Indochine في قضية

والخاص بإنشاء  27/09/1947أيف قاـ بإلغاء القرار الصادر عف حاكـ اليند الصينية بتاريخ 
  .نظاـ المساعدات العائمية لعامميف بالمشروعات الخاصة

 03/05/1954حكمو عمى أّف ىذا اإلجراء المخالؼ لمقانوف الصادر في المجمس أّسس 
االقتصادي واالجتماعي الذي كاف قائما في تاريخ  لـ يكف ضرورًيا والزما لمواجية الظرؼ

صدور قرار الحاكـ والناتج عف الحرب التي كانت ىذه الببلد مسرًحا ليا في ذلؾ الوقت 
حيث كاف بإمكانو أف يتغمب عمى المصاعب الناتجة عف ذلؾ الموقؼ بالوسائؿ والسمطات 

 2.التي يممكيا بموجب التشريعات العادية
في قضية  19/10/1962الفرنسي في حكمو الصادر بتاريخ قضى مجمس الدولة 

Canalّ القاضي بإنشاء  01/10/1962بإلغاء األمر الذي أصدره رئيس الجميورية في
محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة المتيميف باالشتراؾ في الّتمرد الذي قاـ بو الجيش الفرنسي 

                                                           
1 - C.E,08 février1950, Chauvet. 

طاىر غيبلني، عممية تنظيـ حالة الظروؼ االستثنائية في القانوف الجزائري، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، -
 .002، ص 9001ر، الجزائر، جامعة الجزائ

حياة غبلي، حدود سمطات الضبط اإلداري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف،  -2
 .079-070 ، ص9005

- C.E, 31 janvier 1958, Chambre syndicale du commerce d’importation en Indochine.  
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الظروف التي تم فييا :" أّف مؤسًسا حكمو عمى  21/04/1962المرابط بالجزائري بتاريخ 
إنشاء ىذا القضاء االستثنائي لم تكن عمى درجة كبيرة من الخطورة تبرر االعتداء عمى 

 1المبادئ العامة لمقانون وبصفة خاصة فيما يخص حقوق الدفاع".
 أن يكون اليدف من الّنظام القانوني االستثنائي ىو تحقيق المصمحة العامة :3

ارة مف إجراءاتيا االستثنائية المخالفة لمقانوف تحقيؽ المصمحة يستمـز أف تيدؼ اإلد 
، حيث أّف اإلدارة ممزمة 2العامة وبالتالي حماية النظاـ العاـ وضماف استمرارية المرافؽ العامة

في كافة الظروؼ بتحقيؽ ىذه الغاية في جميع الظروؼ سواء في الحالة العادية أو 
شباع رغبات خاصة دوف فإذا تصرفت اإلدارة  االستثنائية، بيدؼ تحقيؽ مآرب شخصية وا 

مراعاة لمصالح العاـ فإّف تصرفيا في ىذه الحالة تتسـ باالّنحراؼ بالسمطة عف مقصدىا 
المشروع وعندئذ تقـو مسؤولية اإلدارة ويكوف مف سمطة القضاء إذ ما طعف أمامو في 

يض عف األضرار الناجمة مشروعية تصرؼ اإلدارة أف يحكـ بإلغاء ذلؾ التصرؼ أو بالتعو 
 3.عنو أو كمييما

 : استحالة مواجية الظرف االستثنائي بالقواعد القانونية العادية4
ال يكفي لقياـ الظرؼ االستثنائي وحده حتى يرخص لئلدارة بمخالفة القوانيف المعدة  

بؿ يستمـز أيضا عدـ إمكانية التغمب عمى المصاعب الناجمة عنو بما  ،لمظروؼ العادية
حيث ال يجب أف يفيـ أّف لئلدارة  ،تممكو اإلدارة مف وسائؿ تنص عمييا التشريعات السارية

فإذا ثبت أّف اإلدارة في استطاعتيا مواجية الظروؼ  ،السمطة التقديرية في ىذا الشأف
االستثنائية بالوسائؿ القانونية العادية ومع ذلؾ اتخذت إجراءا استثنائًيا فإنو يحكـ بإلغاء ىذا 

                                                           
 .071ات الضبط اإلداري، مرجع سابؽ، ص حياة غبلي، حدود سمط -1

- C.E ,19 octobre 1962, Canal. 
2
 - Daniel VERGELY APAENES, La dialectique des libertés en périodes de crise, R.R.J, N°3, 2009, 

p1498. 

- Evelyne PISIER, Service public et libertés publiques,  Pouvoirs, N°36, 1986, p141. 
 .42بشر صبلح العاوور، سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية في التشريع الفمسطيني، مرجع سابؽ، ص -3
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وفي ىذا ضمانة لحقوؽ وحريات األفراد ضد تعسؼ اإلدارة ويمكف أف يطبؽ ىذا  ،1جراءاإل
الضابط عند الرقابة عمى ركني السبب والمحؿ في القرار اإلداري الصادر في ظؿ الظروؼ 

 2.االستثنائية لمدولة
 ثالث صور الستحالة مواجية اإلدارة لمظرف االستثنائي بالطرق العادية:توجد 

ود تنظيـ قانوني يحكـ الوضع الناشئ عف وجود الظرؼ االستثنائي وفي عدـ وج -
ىذه الحالة يرخص القضاء لئلدارة خمؽ اختصاصات جديدة ليا تمكنيا مف مواجية 

 الخطر.
وجود تشريعات تعالج الظرؼ االستثنائي لكنيا ناقصة أو غير كافية لمواجية ىذا  -

مؾ الظروؼ بالوسيمة المناسبة مع عدـ كفاية الظرؼ وقد منح القضاء لئلدارة حؽ مواجية ت
 التشريع القائـ.

وجود تشريعات قائمة يؤدي التمسؾ اإلدارة بيا إلى عدـ قدرتيا عمى مواجية  -
الظروؼ االستثنائية وبالتالي اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ وسير المرافؽ العامة وفي ىذه الحالة 

العادية لتتمكف مف الحفاظ عمى النظاـ رخص القضاء لئلدارة بمخالفة قواعد المشروعية 
 العاـ.

المحكمة اإلدارية العميا في مصر في أحد أحكاميا الصادرة بتاريخ قررت 
أّن النصوص التشريعية إّنما وضعت لتحكم الظروف العادية فإذا طرأت  " :14/04/1962

ي حتما إلى فاّن ذلك يؤد ،ظروف استثنائية ثم أجبرت اإلدارة عمى تطبيق النصوص العادية
وما دام أنو ال يوجد  .نتائج غير مستساغة تتعارض ونية واضعي تمك النصوص العادي

                                                           
وبعض تطبيقاتيا المعاصرة، مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية،  أمير حسف جاسـ، نظرية الظروؼ اإلستثنائية -1

 .977، ص 9004، 01، العدد 07مجمد  العراؽ،
سمير داود سمماف،  -. 004ص مرجع سابؽ،  برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، عبد العزيز -2

عمي مجيد حسوف العكيمي، مدى تأثير الظروؼ االستثنائية عمى الشرعية الدستورية، دراسة مقارنة، المركز القومي 
  .90، ص 9005لئلصدارات القانونية، مصر، 
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فييا نص عمى ما يجب إجراؤه في حالة الخطر العاجل تعين عندئذ تمكين السمطة اإلدارية 
  1."من اتخاذ اإلجراءات العاجمة التي لم تعمل لغاية سوى المصمحة العامة دون غيرىا

بحيث  ،القضائية لمظروؼ االستثنائية أيضا مع قياـ النصوص االستثنائيةنظرية تسري 
كما أنيا  ،تكمؿ ما فييا مف نقص يكشؼ عنو التطبيؽ العممي فتمنح اإلدارة سمطات أوسع

تبيف إلى أي مدى وصمت حرية مجمس الدولة في تعديؿ نطاؽ مبدأ المشروعية خارج 
  .2النصوص

حديد ى أّنو ال يمكف االعتماد عمى شرط واحد لتيمكف القوؿ مف خبلؿ ما تقدـ عم
ّف ىذه النظرية ال توجد إاّل باجتماع ىذه الشروط فاجتماعيا أنظرية الظروؼ االستثنائية و 

ّف عممية جمع ىذه العناصر إّنما ىي نتاج عمؿ  يؤدي إلى تطبيؽ نظاـ قانوني استثنائي وا 
دة ألنو يبحث في مبلئمة مخالفة القاضي لذلؾ يعتبر القاضي المنشئ لممشروعية الجدي

 3.القانوف لمظروؼ االستثنائية
 ثانيا: نطاق  نظرية الظروف اإلستثنائية القضائية

حرص مجمس الدولة الفرنسي عمى تحديد الضوابط القضائية إلعماؿ نظرية الظروؼ 
اري يبقى ومتى توافرت ىذه الضوابط فإّف القاضي اإلد ،االستثنائية وفقا لمشروط المحددة سمفاً 

ممزًما عند فصمو في القضايا التي تعرض عميو بالحموؿ التشريعية المسبقة أو المعاصرة التي 
رغـ تعّدد وتنوع ىذه الحموؿ تضعيا السمطة التنفيذية لمواجية الظروؼ االستثنائية، غير أّنو 

 .وميما بمغت مف الدقة واإلحكاـ فإّنيا قد تكوف غير كافية
توقع ظرًفا استثنائًيا معيًنا فيضمف الدستور نًصا أو يصدر تشريعا ذلؾ أّف المشرع قد ي 

معالجا لو ثـ يطرأ ظرؼ استثنائي جديد لـ يسبؽ توقعو وبالتالي لـ يسبؽ إعداد نص 

                                                           
، القيود الواردة عمى الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية عمييا عمى صاحب جاسـ الشرفي -1

 .79ص مرجع سابؽ، 
 .04ص مرجع سابؽ،  طاىر غيبلني، عممية تنظيـ حالة الظروؼ االستثنائية في القانوف الجزائري، -2
 .12ري، مرجع سابؽ، ص صبلح الباجبلف، نظرية الظروؼ االستثنائية ومشروعية القرار اإلدا -3
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دستوري أو تشريعي لمواجيتو، كما قد يضع المؤسس الدستوري أو يصدر قانوًنا لمعالجة 
يف ثـ تطرأ مشاكؿ جديدة لـ يتضمف ىذا المشاكؿ التي قد تنتج عف ظرؼ استثنائي مع
 .النص الدستوري أو القانوني الحموؿ المناسبة لو

نتيجة ليذه االعتبارات اضطر مجمس الدولة الفرنسي أف يتدخؿ لسد ما يشوب الحموؿ  
فاوجد بدوره حموال ليذه الظروؼ مف خبلؿ  ،التشريعية لمظروؼ االستثنائية مف نقص وقصور

يرات عمى مبدأ المشروعية ليبلءـ الظروؼ المستجدة وبالتالي يبقى إدخاؿ تعديبلت وتغ
ف وجدت النصوص القانونية مصدًرا لمنظرية الظروؼ اإلستثنائية إذ  1القضاء اإلداري حتى وا 

أّف ىذا الدور يتبمور في استكماؿ النقص الذي يشوب ىذه النصوص القانونية مف تفسيرىا 
أو مف خبلؿ الترخيص لئلدارة بمخالفة  (1)ى وجو الدقة وتحديد مدلوليا وتطوير مفيوميا عم

القواعد الدستورية والقانونية مف خبلؿ تقرير اختصاصات جديدة ليا تبلءـ الظروؼ 
 2(.2)المستعصية عمى الدولة في ظؿ الظروؼ غير العادية لمدولة 

 : الّتفسير الواسع لّنصوص الدستورية والقانونية1
عند نظره في القضايا الخاصة بالظروؼ االستثنائية أف  رفض مجمس الدولة الفرنسي 

يأخذ بالّتفسير الحرفي أو الضّيؽ لبعض نصوص الدساتير والقوانيف السارية ورأى أف يفسر 
ىذه النصوص تفسيًرا واسًعا يجعميا أكثر مبلئمة مع الضرورات الممحة والمتطمبات العاجمة 

يتعّيف لتمكيف اإلدارة مف أداء واجباتيا العامة  ذلؾ أّنو ،التي تفرضيا الظروؼ االستثنائية
                                                           

مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة بف يوسؼ ، مبدأ البلمركزية في ظؿ الظروؼ االستثنائية، بديعة بوفنار -1
  .40، ص9009الجزائر،  بف خدة

2
 -«Le juge administratif s’est efforcé très tôt de dégager certaines règles, dont il imposera, même sans 

texteà l’administration le respect : ainsi la hiérarchie des normes sera-t-elle complétée par des normes 

d’origine jurisprudentielle. Ce pouvoir normatif du juge administratif prendra trois aspects essentiels : 

un pouvoir d’interprétation assez libre des lois existantes, pouvant aller dans certains cas jusqu’à 

contredire la lettre même de leurs dispositions ; la création en l’absence de textes écrits de règles 

jurisprudentielles ; la consécration de principe d’application très générale» . voir : Jacques 

CHEVALLIER, l’état de droit, 2
éme

 éd Montchrestien, France, 1994, p79. 

-« l’état de nécessité constitue tout à la fois une norme d dérogatoire à l’application des règles 

instituées par le législateur ou le pouvoir réglementaire ». Voir : Sylvain MONTEILLET, L’état de 

nécessité peut-il résoudre un conflit de normes ?, R.R.J, N°3, 2006, p 1725. 

 .022مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية، مرجع سابؽ، ص  -
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إذ  ،التسميـ بالّتفسير الواسع لنصوص الّتشريعية بشكؿ يسمح بمسايرتو لمظروؼ االستثنائية
أّف قواعد المشروعية العادية يجب أف تّتطور لتبلحؽ تطور الظروؼ االستثنائية بحيث يحؿ 

   1.محميا مشروعية استثنائية
الفرنسي أسموب الّتفسير الموسع في العديد مف القضايا مّنيا حكمو  طبؽ مجمس الدولة

  Delmotte et senmartin .2 بخصوص قضيتي
 Delmotteتتمخص وقائع القضيتيف في صدور قرار مف الحاكـ العسكري بغمؽ حانة 

لوقوع مشاجرات فييما تخؿ بالنظاـ العاـ وتضر بمصالح الدفاع  sen-martin ومقيى
التي تمنع  1849مف قانوف حالة الحصار لسنة  9مف المادة  4نًدا في ذلؾ لمفقرة القومي مست

 . االجتماعات التي ترى بأّنيا تخؿ بالّنظاـ العاـ 
انطبلًقا مف حرفية النص نجد أّف الحاكـ العسكري قد تجاوز سمطاتو باعتباّر أف 

ألساس طعف في قراري المقاىي والحانات ليست أماكف معّدة لعقد االجتماعات ومف ىذا ا
غير أّف مجمس الدولة الفرنسي رأى أّف قانوف  ،اإلغبلؽ أماـ مجمس الدولة الفرنسي إللغائيما

الحصار يعتبر قانوف استثنائي ال ينبغي تفسيره عمى الّنحو الذي تفسر بو القواّنيف العادية 
نما يجب تفسيره تفسيًرا واسًعا يتبلءـ مع الظروؼ االستثنائية وبال تالي ذىب إلى اعتبار وا 

المقاىي والحانات أماكف معّدة لعقد االجتماعات وذلؾ إذا كاف اجتماع األفراد فييا يؤدي إلى 
 3.إثارة االضطرابات المخمة باألمف والّنظاـ العاـ خبلؿ فّترة الحرب

                                                           
1 - C.E, 06 aout 1915, Delmotte et Senmartin.  

رة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة بف يوسؼ مذك الدستورية في الظروؼ االستثنائية،بغداد خنيش، المؤسسات 
 .57-51ص ،9000بف خدة الجزائر، 

- Artur DYEVRE, Quelques réflexions sur l’interprétation de la loi : les conditions et les limites de la 

soumission du conseil d’état et de la cour de cassation à la loi du parlement, R.R.J, N°3, 2006, p1271. 
جماؿ قروؼ، الرقابة القضائية عمى أعماؿ الضبط اإلداري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة باجي  -2

 .29، ص 9002مختار، عنابة 

 .57صمرجع سابؽ،  بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ االستثنائية، -3
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 28/06/1918بتاريخ حكمو الصادر سار مجمس الدولة الفرنسي في نفس االتجاه في 
  .Heyriesفي قضية 

تتمخص وقائع ىذه القضية في أّنو بعد نشوب الحرب العالمية األولى أصدر رئيس 
مف القانوف  65مرسوًما يوقؼ خبلؿ فترة الحرب تطبيؽ المادة  10/09/1914الجميورية في 
والتي تخوؿ الموظؼ حؽ اإلطبلع عمى ممؼ خدمتو قبؿ توقيع أي  22/04/1905الصادر في 

 .جزاء تأديبي عميو
مف وظيفتو دوف أف يسمح لو باإلطبلع  Heyriesصدر قرار بفصؿ السيد  ،ىذا األثناء في 

عمى ممؼ خدمتو مسبًقا، فطعف في ىذا القرار باإللغاء أماـ مجمس الدولة استناًدا إلى أّف رئيس 
 إالّ  .لقانوف ال يوقؼ إاّل بموجب قانوفبمرسـو كوف أّف ا 65الجميورية ال يمكنو وقؼ تطبيؽ المادة 

 1875مف دستور  3أّف مجمس الدولة الفرنسي رأى خبلؼ ذلؾ استناًدا إلى التّفسير الواسع لممادة 
 ".يجب عمى رئيس الجميورية أن يكفل تنفيذ القوانين :" التي تنص عمى أّنو

فقياـ رئيس الجميورية بالميمة المسندة إليو بمقتضى ىذه المادة يتطمب أف يترؾ لو  
مف القانوف السابؽ خبلؿ  65عماؿ الضمانات التي تنص عمييا المادة تقدير ما إذا كاف إ

فترة الحرب يؤدي إلى إعاقة السير المّنتظـ لممرافؽ العامة، فإذا رأى أّف إعماؿ ىذه 
 1.الضمانات يؤدي إلى ذلؾ جاز لو أف يصدر مرسوما يوقؼ العمؿ بيا طواؿ فترة الحرب

                                                           
1
 - C.E, 28 Juin 1918, Heyries. « La théorie des circonstances exceptionnelles, d’origine 

jurisprudentielle, permet de valider certains actes du pouvoir exécutif qui, en d’autres temps, seraient 
considérés comme illégaux.  
Considérant que, pour demander l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision, en date du 22 octobre 
1916, qui l’a révoqué de son emploi de dessinateur de deuxième classe du génie, le sieur Heyriés soutient, 
d’une part, qu’il avait droit à la communication des pièces de son dossier, en vertu de l’articles 65 de la loi du 
22 avril 1905, dont l’application n’a pu suspendre par le décret du 10 septembre 1914 ; d’autre part ,que, en 
tout cas, les formalités prévues au décret du 16 septembre 1914 n’ont pas été observées. 
Sur le premier point : Considérant que, par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, le 
Président de la République est placé à la tête de l’administration française et chargé d’assurer 
l’exécution des lois  qu’il lui incombe, dés lors, de veiller à ce qu’à toute époque, les services publics 
institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de 
la guerre n’en paralysent pas la marche, qu’il lui appartenait, à la date du 10 septembre 1914, à la 
quelle est intervenu le décret dont la légalité est contestée, d’apprécier que la communication,  
prescrite par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, à tout fonctionnaire, de son dossier préalablement à 
toute sanction disciplinaire était, pendant la période des hostilités, de nature à empêcher dans un grand 
nombre de cas l’action disciplinaire de s’exercer et à entraver le fonctionnement des diverse 
administrations nécessaires à la vie nationale; qu’à raison des conditions dans les quelles s’exerçaient, 
en fait, à cette époque, les pouvoirs publics, il avait la mission d’édicter lui-même les mesures 
indispensables pour l’exécution des services publics placés sous son autorité ; Considérant qu’en 
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 في قضية 27/06/1924 در بتاريخنجد قرار أخر لمجمس الدولة الفرنسي صا 
Chambre Syndicale Des Patrons confiseurs- Pâtisserie des Alpes 

Maritimes.
1. 

مرسوما  17/02/1920تتمخص وقائع القضية في أّف رئيس الجميورية أصدر بتاريخ 
اـ بمنع بيع الحموى والفطائر يوميف متتاليف كؿ أسبوع، فطعف في ىذا اإلجراء باإللغاء أم

  .مجمس الدولة كونو يقّيد مف استيبلؾ الحموى والفطائر
رفض مجمس الدولة ىذا الطعف تأسيًسا عمى أّنو في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية الناجمة 

مف دستور  3عف الحرب يممؾ رئيس الجميورية بموجب السمطات التي تقررىا لو المادة 
 .دقيؽأف يكفؿ تّنفيذ القوانيف بأف يقّيد استيبلؾ ال 1875

في قرار  1875مف دستور  3لجأ مجمس الدولة الفرنسي إلى التفسير الواسع لممادة 
.Société la Centrale Electriqueفي قضية  09/07/1920خر لو بتاريخ آ

2
 

مرسوما يرخص  31/10/1916 تمخص وقائع القضية بإصدار رئيس الجميورية بتاريخّ
يـ تتضمف التدابير البلزمة لتأميف استمرار لمحكومة في أف تصدر مف مجمس الوزراء مراس

تشغيؿ المشروعات الصناعية والمرافؽ العامة التي ترى أف توقفيا خبلؿ فترة الحرب ييّدد 
  .مصالح الدفاع القومي

مرسوًما  15/01/1917استنادا إلى ىذا المرسـو أصدر مجمس الوزراء بتاريخ 
التي طعنت في ىذيف المرسوميف باإللغاء  la Centrale Electrique باالستيبلء عمى شركة

 3 إاّل أّف ىذا األخير رفض ىذا الطعف استنادا إلى التفسير الواسع لممادة ،أماـ مجمس الدولة

                                                                                                                                                                                     
décidant, par le décret pris à la date sus indiquée, que l’application de l’article 65 serait suspendue 
provisoirement pendant la durée de la guerre, avec faculté pour les intéressés de se pouvoir, après la 
cessation des hostilités, en révision des  décisions qui auraient été ainsi prises à leur égard, le Président 
de la République n’a fait qu’user légalement des pouvoirs qu’il tient de l’article 3 de la loi 
constitutionnelle du 25 février 1875, et qu’ainsi la décision du ministre de la Guerre, rendue 
conformément aux dispositions dudit décret n’est pas entaché d’excès de pouvoir ». Voir : Jean-
Claude MASCLET, Textes sur les libertés publiques, P.U .F, France, 1988, p125-126.  
1
 - C.E ,27 juin 1924, Chambre Syndicale Des Patrons confiseurs- Pâtisserie des Alpes Maritimes.  

2
 C.E , 09, juillet 1920, Société la Centrale Electrique.  
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التي تجعؿ مف رئيس الجميورية مكمفا بتأميف تنفيذ القوانيف وبالتالي تقع  1975مف دستور 
 1العامة بانتظاـ في كافة األوقات.عمى عاتقو ميمة المحافظة عمى استمرار سير المرافؽ 

 : الترخيص لإلدارة بمخالفة القوانين وتقرير اختصاصات جديدة ليا2
أقر مجمس الدولة الفرنسي الترخيص لئلدارة عند قيـا الظروؼ االستثنائية في أف تيدر بأحكاـ  

بّيف ليا أّف إعماؿ ىذه القوانيف السارية وأف تباشر اختصاصات جديدة ال سند ليا في ىذه القوانيف إذا ت
في ظؿ الظروؼ االستثنائية القائمة ال يمكنيا مف المحافظة عمى األمف والّنظاـ والسير المنتظـ 

 07/07/1950.2في  Dehaeneمجمس الدولة الفرنسي بشأف قضية قضى بو لممرافؽ العامة وىو ما 
ت البوليس أعمف موظفو محافظا 13/05/1958تتمخص وقائع القضية في أنو بتاريخ 

اإلضراب عف العمؿ وفي نفس اليـو أصدر وزير الداخمية منشورا يوقؼ بموجبو كؿ موظؼ مف 
درجة رئيس مكتب أو ما فوؽ يشارؾ في اإلضراب، فكاف مف بيف ىؤالء المضربيف السيد 

Dehaene فطعف ىذا األخير ضد قرار توقيفو مستنًدا إلى أّف حؽ  ،الذي أوقؼ عف العمؿ
ؽ دستوري، لكف مجمس الدولة رفض ىذه الحجة معتبرا أّنو ما داـ لـ يصدر اإلضراب ىو ح

قانوف ينظـ ممارسة حؽ اإلضراب فإّف االعتراؼ بو دستورًيا ال يعني استبعاد القيود التي يجب أف 
ترد عميو تجنًبا لسوء استعمالو ولذلؾ يحؽ لمحكومة باعتبارىا المسؤولة عف سير المرافؽ العامة 

 .ف تحّدد بنفسيا القيود التي يخضع ليا ممارسة ىذا حؽ وأف تعاقب كؿ مف ال يمتـز بوباّنتظاـ أ

 Marioفي قضية  05/03/1948نجد قرار آخر لمجمس الدولة الفرنسي صادر بتاريخ 
 3تحت إلحاح الظروؼ االستثنائية. أيف أقر بصحة التصرفات التي اتخذىا الموظفيف الفعمييف

 1940في أّنو عمى إثر غزو الجيش األلماني لفرنسا سنة تتمخص وقائع ىذه القضية 
رئيسيا وأعضاء المجمس البمدي ولـ يبؽ فييا  -somm Saint Valéry Surغادر مدينة 

أحًدا مف الموظفيف المكمفيف بإدارة مرافقيا فشكؿ بعض المواطنيف مجمًسا بمدًيا فعمًيا يشرؼ 

                                                           
 .54-52صبغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -1

2
 - C.E ,07 juillet 1950, Dehaene.  

3
 -C.E, 05 mars 1948, Mario.  
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بلء عمى المواد الغذائية المخزونة حيث قاـ المجمس باالستي ،عمى سير ىذه المرافؽ
فطعف أصحاب ىذه المحبلت  ،بالمحبلت التجارية بقصد توفير االحتياجات التموينية لمسكاف

الذي قرر أّف الظروؼ االستثنائية الناتجة عف الغزو  ،في ىذا اإلجراء أماـ مجمس الدولة
إّف ىذه التصرفات ٌتعد لذا ف ،تطمبت اتخاذ التصرفات التي اتخذىا المجمس البمدي الفعمي

قرارات إدارية صحيحة رغـ صدورىا مف ىيئة ال صفة ليا حمت محؿ السمطة الشرعية 
 1المختصة.

الصادر بشأف   07/01/1944في نفس السياؽ، حكـ مجمس الدولة الصادر بتاريخ 
بعد احتبلىا مف الجيش األلماني  Fécamp التي جرت أحدثيا في مدينةLe Cocq قضية 
حيث اضطر رئيس ىذه البمدية إلى فرض ضريبة عمى  ،2حرب العالمية الثانيةخبلؿ ال

الصفقات التجارية والصناعية حتى يستطيع أف يزود سكاف البمدة بالموارد التنموية وعند نظر 
مجمس الدولة في الطعف بإلغاء ىذا اإلجراء اعتبر أّف الظروؼ االستثنائية التي شيدتيا 

ت المحمية ليذه المدينة أف تبحث عمى وجو السرعة عف موارد البمدية فرضت عمى السمطا
مالية دوف الحصوؿ عمى موافقة المحافظ لتعذر ذلؾ مف جية ومف جية أخرى إلى تعذر 
التشريع الساري عف مواجية االحتياجات غير العادية الناتجة عف الحرب فكاف إجراء فرض 

 3.مشروعية استثنائيةضريبة مؤقتة لسد احتياجات السكاف إجراء يتمّيز ب
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .51ص بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -1

2
 - C.E, 07 janvier 1944, Le Cocq.  

 .52ص بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -3
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 المطمب الثاني
 موقف التشريع من تنظيم نظرية الظروف االستثنائية

أماـ ظيور نظرية الظروؼ االستثنائية وتأيد جانب مف الفقو ليا كاف مف الضروري أف 
خاصة  ؟يثور التساؤؿ حوؿ أىمية أف يكوف لممشرع دور في تنظيـ ىذه الظروؼ االستثنائية

ر ىذه النظرية ىو منيج الحكومة الفرنسية مع بداية الحرب العالمية األولى وأّف سبب ظيو 
التي قامت بإصدار مجموعة مف المراسيـ التي تتجاوز فييا حدود القواعد القانونية العادية 
حتى تكاد تصؿ ىذه المراسيـ إلى نفس مرتبة السمطة التشريعية لمبرلماف وكاف المبرر لذلؾ 

نونية القائمة أو غيابيا أو عدـ صبلحيتيا لمعاجمة الظروؼ ىو قصور النصوص القا
لمدى مبلئمة التنظيـ الدستوري لنظرية الظروؼ  يما يميف نتطرؽ. االستثنائية بصفة عامة

 )فرع ثاني(.ثـ أساليب التنظيـ القانوني ليذه النظرية  )فرع أول(االستثنائية 
 الفرع األول

 الظروف االستثنائية مدى مالئمة التنظيم الدستوري لنظرية
ثار التساؤؿ عف جدوى التنظيـ الدستوري لحاالت الظروؼ االستثنائية التي تؤدي إلى 

وىؿ مف األفضؿ لدولة القانوف أف تضبط تنظيـ  1نوع مف الخروج عف أحكاـ الدستور نفسو؟
قض مع الظروؼ االستثنائية دستوريا أـ أّف ىذه الحالة االستثنائية بطبيعتيا وخصائصيا تتنا

 )أوال(انقسـ الفقياء في ىذا الصدد بيف رافض لمفكرة   2عممية التنظيـ الدستوري المسبؽ؟
 ولكؿ حججو فيما ذىب إليو. )ثانيا(ومؤيد ليا 

 أوال: االتجاه الرافض لمتنظيم الدستوري لنظرية الظروف اإلستثنائية
ة ويبرروف تخوفيـ تخوؼ بعض الفقياء مف التنظيـ الدستوري لنظاـ الظروؼ اإلستثنائي

 تقديـ المبررات التالية:ب

                                                           
 .14-12-15سامي جماؿ الديف، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص -1
  .024ص  طاىر غيبلني، عممية تنظيـ حالة الظروؼ االستثنائية في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ، -2
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ذلؾ أنو يؤدي  ،يعتبر التنظيـ الدستوري أمر خطير عمى النظاـ الديمقراطي نفسو -
إلى نوع مف الديكتاتورية تحت ستار النصوص الدستورية وبذلؾ ينقمب تنظيـ حالة الظروؼ 

لى وسيمة إلقامة نوع مف اإلستثنائية في الدستور مف وسيمة لحماية أمف الدولة وسبلماتيا إ
 الديكتاتورية.

عدـ وجود ما يضمف عدـ استغبلؿ ذلؾ التنظيـ االستثنائي لمظروؼ االستثنائية  -
وتطبيقو في حاالت ال ينطبؽ عمييا وصؼ الضرورة التي قصد إلييا المؤّسس الدستوري 

 1.تحت غطاء حماية سبلمة الدولة وأمنيا
في حاالت غير عادية ال تصؿ إلى مستوى  التخوؼ مف االستناد إلى حالة الضرورة -

الظروؼ االستثنائية التي تجعؿ الدولة في مواجية خطر داىـ وحاؿ وذلؾ تحت إغراء 
 سيولة المجوء إلى ىذا التنظيـ باعتباره موضوعا مسبقا بمقتضى الدستور.

التخوؼ مف أف يخمؽ ىذا التنظيـ جوا نفسيا مبلئما لتقوية فكرة السمطة الشخصية  -
أف السمطة التنفيذية وعمى قمتيا رئيس الجميورية ىي الجياز المخوؿ بالسمطات  ذلؾ

االستثنائية لمواجية الظروؼ العسيرة التي تتطمب اتخاذ تدابير فعالة عمى مستوى الدولة 
وتنظيـ نظاـ الظروؼ االستثنائية بمقتضى الدستور يعطي سندا لرئيس تمؾ السمطة لمخروج 

يجعمو أمرا مقبوال أماـ العامة خاصة إذا نجح في تجاوز تمؾ األزمة  عف مبدأ المشروعية مما
األمر الذي يزيد مف تقوية وتركيز السمطة الشخصية ويجعؿ الخروج عف مبدأ المشروعية 

 يبدوا أمرا معتادا دوف الحاجة إلى تبرير.
 عدـ إمكانية التنبؤ بالظروؼ اإلستثنائية عمى نحو واضح ال يمكف اإلعداد السابؽ -

 فمواجيتيا تكوف وليدة وقت حدوثيا لذا ال جدوى مف التنظيـ المسبؽ ليا. ،الفعاؿ لمواجيتيا
إف وجود تنظيـ دستوري لنظاـ الظروؼ اإلستثنائية يجعمنا في الواقع في منأى عف   -

ذلؾ أف  ،حالة الضرورة مف الناحية الواقعية طالما أنو تنظيـ مسبؽ يواجو ظرفا عارضا معينا
                                                           

 - .52حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص -1
 . 21-24مرجع سابؽ، ص  إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري،
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وؼ اإلستثنائية تفقد خاصية الضرورة بمجرد التوقع السابؽ ليا ىذا مف جية ومف نظرية الظر 
جية ثانية يذىب ىذا الرأي إلى أّف التنظيـ الدستوري لمظروؼ اإلستثنائية إما أف يحاوؿ أف 

ما أف يكوف غامضا وعاما ففي الحالة األولى ال يكوف   .يكوف تنظيما تفصيميا دقيقا محدًدا وا 
لـ تصادفو حالة تطابؽ نصوصو تماما ألنو لف يكوف صالحا إاّل لمحالة التي منو جدوى إف 

أما في الحالة الثانية فإف وجوده وعدمو سواء باعتبار أف الضرورة تبيح الخروج  ،توقعيا فعبل
  1.عف قواعد مبدأ المشروعية

نطؽ ال تتعارض الحجج التي ساقيا الرافضوف لمتنظيـ الدستوري لحالة الضرورة مع الم
كما أنيا ممكنة الحدوث في الواقع نظرا لبلختبلؼ في طبيعة األنظمة الديمقراطية إاّل أنو 

 يمكف الرد عمييا مف خبلؿ النقاط التالية:
لما كاف موضوع الظروؼ اإلستثنائية ال يثار إاّل بالنسبة لمدوؿ واألنظمة القانونية  -

غة كوف أّف األنظمة القانونية تحيط فإّف القوؿ بيذه الحجج والمبررات فيو شيء مف المبال
حالة الظروؼ اإلستثنائية بشروط شكمية وموضوعية يصعب عدـ التقّيد بيا عند إقرار حالة 
مف حاالت الظروؼ اإلستثنائية وتجعؿ القوؿ باستغبلؿ التنظيـ االستثنائي لحالة الضرورة 

 في غير محمو.
خذىا السمطة التنفيذية في ظؿ يعد خضوع األعماؿ والتدابير اإلستثنائية التي تت -

الظروؼ اإلستثنائية لمختمؼ صور الرقابة )القضائية، البرلمانية، الدستورية( ضمانة قوية مف 
 التخوؼ مف االنحراؼ في المجوء إلييا.

 تفصيميا تنظيما يكوف أف إما لنظاـ الظروؼ اإلستثنائية الدستوري التنظيـ بأف القوؿ -
 لكف محددا الضرورة حالة تنظيـ تجعؿ الدساتير فمعظـ ود،مرد قوؿ غامضا أو عاما محددا

غامضة إلى الحّد الذي  ليست عامة لكنيا شروطو ليس عمى سبيؿ الدقة والحصر وتجعمو

                                                           
 .54توري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، صحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدس -1
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 كمما الضرورة لحالة إلى ىذا التنظيـ الدستوري التطبيؽ، فيمكف المجوء يجعميا غير قابمة
 1.يااالنحراؼ مف استعمال مف تخوؼ دوف شروطو توافرت

 ثانيا: االتجاه المؤيد لمتنظيم الدستوري لنظرية الظروف اإلستثنائية
يذىب المؤيدوف لمتنظيـ الدستوري لنظرية الظروؼ اإلستثنائية إلى تعميؿ تصورىـ 

 استنادا إلى ما يمي:
 التي القواعد بنفس التي قد تمر بيا الدولة عدـ إمكانية مواجية فترات األزمات -

ىذه الظروؼ  مع لذلؾ وجب إيجاد نوع مف القواعد تتبلءـ ،العادية وؼالظر  في تخضع ليا
 الجتيادات أمرىا يترؾ بدال مف أف الخطيرة القائمة فيكوف مف األفضؿ تنظيميا دستوريا

فيتـ التغاضي عف مبدأ المشروعية ويحؿ محمو نوع أخر مف المشروعية  فردية وظرفية
 يتماشى وفترات األزمات.

الدستوري المسبؽ لحالة الضرورة سمطات الدولة الوقوع في االرتباؾ يجنب التنظيـ  -
في أوقات الخطر ويساعدىا عمى مقاومة حّدة األزمة والتغمب عمييا كونو يضع في يدىا 
تنظيما أعد بيدوء وبغير انفعاؿ لمواجية فترات األزمات ويجنبيا المناقشات في وقت تكوف 

 قوؿ.فيو أحوج فيو إلى الفعؿ منيا إلى ال
 واستقرارىا أمنيا عمى والمحافظة الدولة لسمطات البلـز بالتنظيـ الدساتير تقوـ -
 دورىا أغفمت فإف ىي وفي الظروؼ اإلستثنائية العادية الظروؼ في أفرادىا وحريات وحقوؽ

 مف فيكوف ميمتيا مف بجزء إال تقـ ولـ األزمات تكوف قد قصرت في أداء دورىا فترات في
 أوضاع ترتيب ويعاد ليا المسبؽ اإلعداد يتـ حتى الضرورة لحاالت لمشرعا توقع الحكمة

 حالة تنظيـ األفضؿ مف يكوف ىنا ومف الدولة وسبلمة أمف لممحافظة عمى العامة السمطات
   2.دستوريا الضرورة

                                                           
-54صحميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ،  -1

 .22ص  مرجع سابؽ، إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري،. 51
- 51ص حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ  -2

52. 
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 الفرع الثاني

 أساليب التنظيم القانوني لنظرية الظروف اإلستثنائية
ية نفسيا رغـ االنتقادات الفقيية العديدة ليا وتـّ الظروؼ االستثنائ نظرية فرضت

يمكف تقسيـ أساليب التنظيـ القانوني لّنظاـ الظروؼ  .الدوؿ دساتير مف الكثير في تنظيميا
وقت اإلستثنائية إلى أسموبيف ىما: التنظيـ التشريعي لنظرية الظروؼ اإلستثنائية بالنظر إلى 

 )ثانيا(.ولى ذلؾ مف حيث الجية التي تتو  )أوال( تنظيميا
   لنظرية الظروف االستثنائية بالنظر إلى وقت تنظيميا قانونيأوال: الّتنظيم ال

يمكف تقسيـ أساليب التّنظيـ الّتشريعي لمظروؼ اإلستثنائية بالّنظر إلى الوقت الذي يتـ 
 (2)نظاـ التشريع المعاصر  (1) فيو تنظيميا إلى ثبلث طرؽ وىي: نظاـ التشريع السابؽ

 (.3)اـ التشريع المخّتمط نظ
 : نظام التشريع السابق1

يستّند ىذا األسموب في مواجية الظروؼ اإلستثنائية إلى وضع قانوف خاص يعّد  
مسبًقا قبؿ حدوث الظرؼ االستثنائي بحيث يتـ تطبيقو بمجرد توافر شروطو ومبررات إعبلنو 

القوانيف العادية والعمؿ ما يؤدي إلى عدـ الرجوع إلى البرلماف في كؿ حالة لتعطيؿ 
بالتشريعات اإلستثنائية التي يقررىا قانوف األحكاـ العرفية وحالة الطوارئ الذي يرخص 
لمسمطة التنفيذية إعبلف ىذه الحالة متى كاف ىناؾ خطر جسيـ عاجؿ عمى الّنظاـ العاـ أو 

محكومة في في حالة وجود ظروؼ ليا طابع الكوارث العامة، كما يمنح سمطات استثنائية ل
  1.حالة الطوارئ

                                                           
عباس عبد األمير إبراىيـ العامري، إعبلف حالة الطوارئ وآثاره عمى حقوؽ اإلنساف، منشورات الحمبي الحقوقية، لبناف،  -1

ؿ عباس، دور السمطة اإلدارية في تقييد حقوؽ وحريات األفراد، مجمة المستنصرية ىديؿ مالؾ، نضا - .20، ص 9002
 .975، ص 9001، 11 العراؽ، عدد، لمدراسات العربية والدولية، جامعة المستنصرية
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يمتاز ىذا األسموب بكثرة الّنصوص التشريعية المنظمة لمظروؼ االستثنائية، فيوجد إلى 
جانب النّصوص الدستورية تشريعات عادية مختمفة تّنظـ الجوانب المتعّددة لمظروؼ 

ة كما يتميز بسرعة االستجابة لمظروؼ اإلستثنائية دوف أف تضطر السمط ،اإلستثنائية
  1الذي قد يكوف غائبا بسبب الحؿ أو العطمة التّنفيذية بالرجوع إلى البرلماف في كؿ حالة

تحقيًقا لمفاعمية والسرعة وعدـ االرتباؾ في مواجية الّتيديدات الجسيمة المحدقة بأمف الدولة 
 2.واستقرار مؤّسستيا الدستورية وانتظاـ سيرىا وسبلمة المجتمع وأمّنو

ابيات التي يتمّيز بيا ىذا الّنظاـ فإّنو قد تترتب عّنو عّدة مخاوؼ بالرغـ مف اإليج 
الرافضوف لمتنظيـ الدستوري لحالة الضرورة والتي سبؽ التطرؽ إلييا سابقا، عمى أنو ساقيا 

 يمكف تمخيصيا فيما يمي:
الّتخوؼ مف استغبلؿ التّنظيـ القانوني لمظروؼ االستثنائية لمواجية حاالت مف  -

ر العادية ال تصؿ إلى مستوى الظروؼ اإلستثنائية تحت إغراء سيولة المجوء الظروؼ غي
 إلى ىذا التّنظيـ القانوني نظًرا لئلجراءات االستثنائية التي يخوليا لمسمطة التنفيذية في الدولة.

إعطاء سند قانوني لمسمطة التنفيذية لمخروج عمى المشروعية العادية ما يجعمو أمًرا  -
األمر الذي يزيد مف تقوية مركز السمطة التنفيذية التي يمكف أف  ،الرأي العاـمقبواًل أماـ 

 تعتاد الخروج عف مبدأ المشروعية العادية وتبررىا بحجة الظروؼ االستثنائية.
ّنما تعبر عف عيوب  تعتبر المخاوؼ السالفة الذكر عف عيوب التنظيـ بحد ذاتو وا 

ظروؼ وعيوب المحكوميف في ذات الوقت وعمى القائميف عمى شؤوف الدولة في مثؿ ىذه ال
الرغـ مف ىذه المخاوؼ فإّف المشرع الفرنسي والمصري لـ يترددا في األخذ بيذه النظرية 
وتقنينيا في نصوصيما وعمبل عمى وضع الضمانات التي يراىا كافية لتبديد المخاوؼ التي 

 3.لسمطات االستثنائيةمف شأنيا ضماف عدـ تعسؼ السمطة التنفيذية في استخداـ تمؾ ا
                                                           

 .99ص مرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -1
 .042ظيـ حالة الظروؼ االستثنائية في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ، ص طاىر غيبلني، عممية تن -2
 .14-12-15، مرجع سابؽ، ص سامي جماؿ الديف، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية -3
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 : نظام التشريع المعاصر2
ال تنظـ نظرية الظروؼ االستثنائية وفقا ليذا األسموب بمقتضى تشريعات معّدة سمًفا  

ّنما يرخص لمسمطة التنفيذية كمما دعت الضرورة أف تمجأ إلى البرلماف لتستصدر منو قانوف  وا 
لذا يسمى ىذا القانوف  1ثنائية الواجبةالظروؼ االستثنائية الذي يحّدد حالة الظروؼ االست

حيث ٌيمكف البرلماف مف تقّييـ الظرؼ االستثنائي والتأكد ، بقانون الطوارئ أو قانون الدفاع
مف وجود الخطر الجسيـ الذي يقتضي إصدار مثؿ ىذا القانوف، فإذا تأكد مف جدية طمب 

دئذ يقوـ بتزويدىا بسمطات السمطة التنفيذية بتوافر إحدى حاالت الظروؼ االستثنائية عن
اّل فإّنو يرفض إصدار مثؿ ىذا القانوف. في حالة موافقتو لطمب الحكومة فإّنو  استثنائية وا 
ٌيبيف مف خبلؿ القانوف الصادر عنو حدود االختصاصات اإلستثنائية التي تخوؿ لئلدارة وكذا 

  2المناطؽ التي يسري فيو والزمف الذي يمكف العمؿ بو.
ذا كاف ى  ذا الّنظاـ يؤكد حماية جّدية لحقوؽ وحريات األفراد كونو يفرض رقابة جدية وا 

وسابقة عمى تقدير الحكومة لوجود الظرؼ االستثنائي مف عدمو ولكونو يمنع السمطة 
التنفيذية أف تمارس إجراءات استثنائية ألي سبب كاف إاّل بموجب ترخيص سابؽ وفوري مف 

 أّنو ال يخفى ما فيو مف احتماؿ اإلضرار بالصالح العاـ إالّ  ،البرلماف في كؿ حالة عمى حدا
ذلؾ أّف حدوث الظروؼ االستثنائية غالًبا ما يكوف مفاجًئا وحاًدا بما ال يحتمؿ االنتظار 

 3لحيف عرض األمر عمى البرلماف واستصدار قانوف الظروؼ االستثنائية.
عت عف ىذا الموقؼ حيث غير أنيا تراج 1920إلى غاية  انجمتراطبؽ ىذا النظاـ في 
المتمـ بالقانوف  31/03/1920في  قانون ينظم حالة الطوارئأصدر المشرع االنجميزي 

                                                           
 . 99صمرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -1
 .52مرجع سابؽ، ص ىيـ العامري، إعبلف حالة الطوارئ وآثاره عمى حقوؽ اإلنساف، عباس عبد األمير إبرا -2
زيف مميوى، مدى ضماف الحؽ في الدفاع في الظرؼ االستثنائي، مجمة اإلتحاد، اإلتحاد الوطني لمنظمة المحاميف  -

 .071، ص 9001، 09، عدد 01الجزائرييف  الجزائر، السنة 
 . 95ص مرجع سابؽ،  السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية،عبد العزيز برقوؽ، ضوابط  -3
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وذلؾ نظًرا لظروؼ التي واجيتيا الحكومة خبلؿ الحرب العالمية األولى أيف  29/08/1921
واجيت ظروؼ استثنائية خطيرة دوف أف يكوف في حوزتيا سمطات خاصة تمكنيا مف التغمب 

فتولد الشعور لدييا بأّنو مف األفضؿ سّف قانوف  ،ى المصاعب التي نتجت عف الحربعم
سابؽ يتضمف سمطات استثنائية واسعة لمحكومة تستطيع استخدميا كمما طرأت أزمة مف 

وقد لجاءت الحكومة اإلنجميزية إلى إعبلف حالة الطوارئ استناُدا إلى ىذا القانوف  .األزمات
 1.بسبب إضراب عماؿ الموانئ 1948عماؿ الفحـ وسنة بسبب إضراب  1926سنة 

الدوؿ  في االستثنائية الظروؼ في العادية غير لمحاالت التشريعية المعالجة إف
في  نجده ما الكثرة وذلؾ بعدـ تتميز كما ،الدستورية النصوص في توجد ال األنجموسكسونية

 ذلؾ يرجع تفسير أفّ  غير ،عادية غير أوضاع لمتطمبات وضعت وقميمة متناثرة تشريعات
 لمحكومة عّند يمكف بمقتضاه والذي التشريعي التّفويضنظاـ  الدوؿ ىذه إلى اعتماد أساسا
 لمعالجة مناسبة تراىا اإلجراءات التي باتخاذ لمبرلماف ليرخص ليا تمجأ أف األزمات حموؿ
  بالببلد. حمت التي األزمة

 فوض فيو الثانية قانوًنا العالمية الحرب أثناء في 1939 سنة اإلنجميزي البرلماف أصدر
 ىذا أجاز المممكة وقد داخؿ العاـ والّنظاـ األمف عمى لمحفاظ البلزمة إصدار الموائح الحكومة
 شخص األصمي أو أي بحكـ انتمائو شكوؾّ  حولو تدور شخص أي اعتقاؿ لمحكومة القانوف

 ىذا بتقديـ ممزمة غير الحكومة وأف القوات المعادية إلى بانتمائو شكوؾّ  حولو آخر تدور
ذلؾ  كاف كمما والمنقوالت العقارات عمى كما رخص ليا االستيبلء ،لممحاكمة الشخص
 وأمواليـ أنفسيـ يسمموا األفراد أف مف تطمب كما أجاز ليا أف البمد عف لمدفاع ضروريا
 ضروريا. كاف ذلؾ متى لمحكومة
الحرب  عف الناجمة جتماعيةواال االقتصادية المشاكؿ ولمواجية 1945 سنة في
 وفوضيا والتموين" اإلمداد بقانون طمبيا " عمى بناء لمحكومة البرلماف رخص الثانية العالمية

                                                           
 .92-95ص مرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -1
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 وذلؾ بالببلد حمت التي المشاكؿ عمى لمقضاء البلزمة الموائح مف تشاء ما تصدر أف فيو
ررا في إنجمترا متك نموذجا التشريعي التفويض أسموب إذ أصبح ،سنوات (5)لمّدة خمسة 

قائمة آنذاؾ إلى البرلماف  لجأت ُحكومة المحافظيف التي كانت 1972حيث أنو في سنة 
 اإلضرابات لمواجية تراىا ضروريا ما تتخذ أف في ليا الترخيص مرات مف أجؿ (8)ثماف 
 1المناجـ. وعماؿ الكيرباء عماؿ بيف  1945في سنة  قامت التي
 : نظام الّتشريع المخّتمط3

مع ىذا النظاـ بيف األسموبيف السابقيف بحيث تطبؽ تشريعات معّدة مسبًقا مع يج 
حيث مف المسمـ بو أّف مف  ،تشريعات أخرى تستمد وفًقا لمظروؼ ومقتضيات األحواؿ

المستحيؿ التنبؤ بكافة الظروؼ االستثنائية التي قد تتعرض ليا الببلد ومف ثـ فمف المستحيؿ 
لذلؾ فمف المحتمؿ أف تتطمب ظروؼ معينة سمطات  ،فة الظروؼتنظيـ اآلثار المبلئمة لكا

 . 2خاصة ال يتحّدد مداىا ونطاقيا إاّل عند قياـ الظروؼ االستثنائية فقط
يأخذ بيذا األسموب عمى وجو الخصوص في الواليات المتحدة األمريكية. نذكر مف 

 1950سنة  لفدراليقانون الدفاع المدني االتشريعات التي أصدرىا الكونجرس األمريكي 
الذي أعطى لرئيس الواليات المتحدة األميركية الحؽ في إعبلف حالة الطوارئ متى تعرضت 

الصادر  األوؿ قانونا سمطات الحربالدولة ليجـو أو حينما يكوف ىذا اليجوـ متوقًعا وكذا 
والمذاف منحا لمرئيس األمريكي  27/03/1942الصادر في  والثاني 18/12/1941بتاريخ 

 سمطات استثنائية واسعة ساعدت السمطة التنفيذية عمى مواجو ظروؼ الحرب ومقتضياتيا. 
 ونطاقو المشروعية بمبدأ ترتبط فإّنيا الّنظرية عميو تقوـ الذي األساس في قيؿ ميما
 عف بعيًدا الدوؿ تيتـ لذلؾ ،الظروؼ تغيرت ميما بواجباتيا القياـ مف السمطة حتى تتمكف

 االستثنائية المشروعية يحقؽ بما قانونية نصوص في بتّنظيميا لمّنظريةالفمسفية  األّسس

                                                           
 . 44-42مرجع سابؽ، ص  إبراىيـ تونصير، تشريعات الضرورة، دراسة مقارنة بيف الدستور الجزائري والمصري، -1
 .79مرجع سابؽ، ص  ؿ الديف، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية،سامي جما -2
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 الدولة سبلمة ألفّ  العادية المشروعية استعادة عمى لمعمؿ تضمف بقاءىا التي الضرورة حسب
  1.القانوف سبلمة فوؽ

في الجزائر ومع عدـ وضوح ما إذا كاف المشرع يأخذ بنظاـ التشريع المعاصر أو 
جاء بمرسـو  1991لظروؼ اإلستثنائية، فإف إعبلف حالة الحصار سنة السابؽ لنظاـ ا

عبلف  04/06/1991المؤرخ في  1996-91معاصر إلعبلنيا وىو المرسـو الرئاسي رقـ  وا 
 44-92جاء بمرسـو معاصر إلعبلنيا وىو المرسـو الرئاسي رقـ  1992حالة الطوارئ سنة 

لقانوني الجزائري أخذ بنظاـ التشريع لذلؾ نرى أف النظاـ ا ،09/02/1992المؤرخ في 
تنص عمى أف  1996مف دستور  92غير أف نص المادة  ،المعاصر "السمطة التنظيمية"

ما يجسد في اعتقادنا نية  "يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب"قانون عضوي"
حتفاظ بيا عند وىي المادة التي تـ اال 2المؤسس الدستوري في األخذ بنظاـ التشريع السابؽ

 منو.  106 مف خبلؿ المادة 2016التعديؿ الدستوري لسنة 
لنظرية الظروف اإلستثنائية من حيث الجية التي تتولى  قانونيثانيا: التنظيم ال

 ذلك
 الجية إلى بالنظر لنظرية الظروؼ اإلستثنائية قانونيال التنظيـ أساليب تقسيـ يمكف

 التنظيـ الدستوري لنظرية الظروؼ اإلستثنائية :ىيو  طرؽ ثبلث إلى تتولى تنظيميا التي
تنظيـ الظروؼ اإلستثنائية بواسطة  (2) التنظيـ البرلماني لنظرية الظروؼ اإلستثنائية( 1)

 (.3)السمطة التنظيمية 
 التنظيم الدستوري لحاالت الظروف اإلستثنائية :1

بيف السمطات  وتحقيقيا لمتكامؿ حفاظا عمى سبلمة الببلد في فترات األزمات 
اإلستثنائية والنظاـ القانوني لمدولة وكذا درءا لمشعور لدى المواطنيف بانييار النظاـ القانوني 

                                                           
رة لنيؿ شيادة جموؿ مولودي، حماية الحقوؽ والحريات أثناء حالة الطوارئ في النظاـ الدستوري الجزائري، مذك -1

  .11، ص 9002الماجستير في القانوف جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
ـ في ظؿ الظروؼ االستثنائية، )دراسة وصفية تحميمية مف خبلؿ النصوص والمواثيؽ الدولية عمي بف موسى، الحؽ في اإلعبل -2

 .000، ص 9001لحقوؽ اإلنساف والممارسة الجزائرية(، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في اإلعبلـ واالتصاؿ، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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ذىب جانب مف الفقو إلى ضرورة تنظيـ  ،بما فيو الدستور ذاتو في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية
قبؿ الرافضيف  نظرية الظروؼ اإلستثنائية دستوريا وذلؾ رغـ االنتقادات العديدة المقدمة مف

 لذلؾ مف حجج وتخوفات. 
نما ىو إف  تنظيـ الظروؼ اإلستثنائية بواسطة الدستور ال يعني تحديد حاالتيا بدقة وا 

تنظيـ لمدى الخروج عمى مبدأ المشروعية ومبدأ الفصؿ بيف السمطات إذا ما تحقؽ مف 
الدستوري بتنظيـ  الظروؼ ما يعتبر مبررا لقياـ نظاـ الظروؼ اإلستثنائية، فيقـو المؤسس

بعض تطبيقات نظرية الظروؼ اإلستثنائية التي تتصؼ بالخطورة بحيث ال يترؾ أمر 
تنظيميا لمسمطة التشريعية أو التنفيذية وحدىا بما ليا مف تأثير عمى مبدأ المشروعية أو 
المساس بطبيعة العبلقات بيف السمطات العامة في الدولة، كما يقوـ المؤسس الدستوري 

د طبيعة العبلقة بيف السمطات وشروط وكيفيات ممارسة سمطة التنفيذية لصبلحياتيا بتحدي
في ظؿ الظروؼ غير العادية ويبيف الحاالت التي تتنازؿ فييا السمطة التشريعية عف بعض 
جراءات  صبلحياتيا األصمية بتفويض منيا بطمب مف السمطة التنفيذية ولصالحيا بشروط وا 

 من دول العالم بيذا األسموب منيا فرنسا، مصر، الجزائر. وقد أخذت العديد 1.خاصة

قاـ بتنظيـ نظاـ الظروؼ اإلستثنائية مف  15/12/1799نجد دستور سنة  ففي فرنسا،
"إذا حدثت ثورة مسمحة أو اضطرابات تيّدد منو التي تنص عمى أنو:  92خبلؿ المادة 

در قرار بوقف تطبيق الدستور سالمة الدولة وكان البرلمان في عطمة جاز لمحكومة أن تص
والقانون في األماكن وخالل المّدة التي تتطمب فييا الظروف ذلك عمى أن يتضمن ىذا 

  .القرار دعوة البرلمان لالنعقاد في أقرب وقت ممكن"

                                                           
-25ص اري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلد -1

22. 
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تخوؿ ىذه المادة السمطة التنفيذية سمطات استثنائية خطيرة ال تقتصر عمى وقؼ 
كما نجد الدستور الفرنسي  ،1وقؼ تطبيؽ الدستور تطبيؽ القانوف فقط بؿ تشمؿ أيضا

اإلستثنائية مف خبلؿ  قاـ كذلؾ بالنص نظاـ عمى الظروؼ 04/11/1958الصادر في 
 منو.  36، 35، 16 المواد

إذا تعرضت مؤسسات الجميورية أو استقالل األمة أو سالمة " عمى أنو:  16 تنص المادة
ر جسيم وحال ونشأ عنو عرقمة السير المنتظم لمسمطات أراضييا أو تنفيذ تعيداتيا الدولية لخط

الدستورية العامة يتخذ رئيس الجميورية اإلجراءات التي تقتضييا ىذه الظروف بعد استشارة 
الوزير األول ورئسي غرفتي البرلمان والمجمس الدستوري ويحيط األمة عمما بذلك بخطاب ويجب 

مطات العامة الدستورية من القيام بمياميا في أن يكون الغرض من ىذه اإلجراءات تمكين الس
أقرب اآلجال الممكنة ويستشار المجمس الدستوري بشأن ىذا الموضوع ويجتمع البرلمان بقوة 

  البرلمان وال يجوز حل الجمعية الوطنية أثناء ممارسة السمطات االستثنائية".
، بينما "البرلمان إعالن حالة الحرب من صالحية :" عمى أفّ  35في حيف تنص المادة 

ال تعمن حالة الحصار إاّل في حالة الخطر الداىم الناتج عن  : " عمى أفّ  36 تنص المادة
حرب أجنبية أو ثورة مسمحة ويتم بموجب مرسوم يتّخذ في اجتماع مجمس الوزراء ومدتيا 

 2.:( يوما وال تمدد ىذه المدة إال بإذن البرلمان12اثني عشرة )
مف خبلؿ في مصر  نظيـ الدستوري لنظرية الظروؼ اإلستثنائيةتـ األخذ كذلؾ بالت

 المواد التالية:
الممك يعمن األحكام  " التي نصت عمى ما يمي: 1923من دستور  45المادة  -

العرفية. ويجب أن يعرض إعالن األحكام العرفية فورا عمى البرلمان ليقرر استمرارىا أو 

                                                           
  .11، ص مرجع سابؽ بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ االستثنائية، -1
 .91صمرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -2

- Joseph BARTHELEMY et Paul DUEZ, Traité de droit constitutionnel, édition Panthéon Assas, 

France, 2004 p759. 



 المشروعية بمبدأ وعالقتيا االستثنائية الظروف نظرية       األول:                             الباب 

95 

دورة االنعقاد وجبت دعوة البرلمان لالجتماع عمى  إلغائيا، فإذا وقع ذلك اإلعالن في غير
ال يجوز في بأية حال "  :مف الدستور نفسو فنصت عمى أنو 100أما المادة  ".وجو السرعة

تعطيل حكم من أحكام الدستور إاّل أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام 
 ". األحكام العرفية وعمى الوجو المبين في القانون

يعمن رئيس الجميورية حالة " :عمى أف التي نصت 1956من دستور 144مادة ال -
الطوارئ عمى الوجو المبين في القانون ويجب عرض ىذا اإلعالن عمى مجمس األمة خالل 

( يوما التالية لو ليقرر ما يراه في شأنو.  فإذا كان مجمس األمة منحال 15خمسة عشر )
مف خبلؿ ىذه المادة استعمؿ  ل اجتماع لو".ٌعرض األمر عمى المجمس الجديد في أو

 المؤسس الدستوري لؤلوؿ مرة مصطمح حالة الطوارئ بداًل مف مصطمح األحكاـ العرفية.
يعمن رئيس الجميورية "  التي تنص عمى ما يمي: 1971من دستور 148المادة  -

الشعب  حالة الطوارئ عمى الوجو المبين في القانون، عمى أن يعرض ىذا اإلعالن مجمس
ذا كان 15خالل الخمسة عشر) مجمس ( يوما التالية ليقرر ما يراه مناسبا بشأنو. وا 

منحال يعرض األمر عمى المجمس الجديد في أول إجماع لو. وفي جميع األحوال  الشعب
 1".يكون إعالن حالة الطوارئ لمّدة محّددة وال يجوز مّدىا إاّل بموافقة البرلمان

نت الدولة الجزائرية مّنذ االستقبلؿ نظرية الظروؼ االستثنائية تبفقد أما في الجزائر، 
بداية مف قمة ىرميا التشريعي عبر دساتيرىا المتعاقبة مف خبلؿ التّنصيص المسبؽ لحاالت 
الظروؼ االستثنائية عمى األقؿ عمى مستوى الدستور وذلؾ لضماف عدـ دخوؿ الببلد في 

مّكف مف درء المخاطر الجسيمة والمحّدقة وكذا لتت حالة الفوضى في ظؿ ىذه الظروؼ

                                                           
عاصـ رمضاف مرسي، التنظيـ القانوني لحالة الطوارئ وأثره في الحقوؽ والحريات العامة )دراسة مقارنة(، دار النيضة  -1

  .70، ص 9000العربية مصر، 
روؼ االستثنائية وفقا ألحكاـ الدستور اليمني والرقابة القضائية عبد اهلل القائفي، سمطات رئيس الجميورية في الظ جميؿ -

  .025، ص  2006عمييا، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، مصر،
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جراءات الظروؼ اإلستثنائية  بالدولة مف مخاطر االنزالؽ واالّنحراؼ تحت غطاء أحكاـ وا 
 1.المعمنة
1963تضمف دستور الجميورية الجزائرية األوؿ الصادر في سنة  

النص عمى  2
في " ي تنص عمى أّنو: منو الت 59السمطات اإلستثنائية لرئيس الجميورية مف خبلؿ المادة 

حالة الخطر الوّشيك الوقوع يمكن لرئيس الجميورية اتخاذ تدابير استثنائية لحماية 
  استقالل الدولة ومؤسسات الجميورية. يجتمع المجمس الوطني وجوبا".

فييا  لمظروؼ اإلستثنائية تّتسع النص عمى عّدة تطبيقات 19763بينما تضمف دستور 
فييا مفيوـ المشروعية مف المشروعية العادية إلى المشروعية  سمطات اإلدارة ويتغير

منو عمى حالتي  119إذ نصت المادة  ،4منو 123إلى  119اإلستثنائية مف خبلؿ المواد مف 
في حالة الضرورة الممحة يقرر رئيس الجميورية  " الطوارئ أو الحصار فجاءت كما يمي:

لة الطوارئ أو الحصار ويتخذ كل اإلجراءات في اجتماع ىيئات الحزب العميا والحكومة، حا
  الالزمة لالستتباب الوضع".

                                                           
 .52مرجع سابؽ، ص  نجاة تميمي، حالة الظروؼ اإلستثنائية وتطبيقاتيا في الدستور الجزائري، -1
 . 40، ص 9002المؤسساتي، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر،  فوزي أوصديؽ، النظاـ الدستوري ووسائؿ التعبير - 

2
، الموافؽ عميو في استفتاء 00/02/0221، مؤرخ في 0221دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  - 

  .0221، 27، ج ر عدد 01/09/0221شعبي يـو 
، المؤرخ في 24-42األمر رقـ  ، الصادر بموجب0242 ،دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -3

، 27، ج رعدد 02/00/0242، يتضمف إصدار  نص الدستور المصادؽ عميو في استفاء شعبي يـو 99/00/0242
، 0242، 91يتضمف تعديؿ الدستوري،  ج ر عدد ، 04/04/0242، المؤرخ في02-42، معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ 0242

، معدؿ 0210، 00، يتضمف التعديؿ الدستوري، ج ر عدد 09/00/0210، مؤرخ في 00-10قـمعدؿ ومتمـ بالقانوف ر 
، يتعمؽ بنشر التعديؿ الدستوري الموافؽ عميو في استفتاء 05/00/0211، مؤرخ 991-11ومتمـ بالمرسـو الرئاسي رقـ 

 . 0211، 07، ج ر عدد 01/00/0211شعبي يـو 
ئية لمحريات األساسية في الظروؼ االستثنائية، المجمة الجزائرية لمعمـو القانونية مسعود شييوب، الحماية القضا -4

 . 10، ص 0221، 00االقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، الجزائر ، عدد 
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" إذا  :النص عمى الحالة االستثنائية إذ نصت عمى أّنو 120في حيف تضمنت المادة 
كانت البالد ميّددة بخطر وشيك الوقوع عمى مؤسستيا أو عمى استقالليا أو سالمة ترابيا 

 نائية.يقّرر رئيس الجيورية الحالة االستث
 يتخذ مثل ىذا اإلجراء أثناء اجتماع الييئات العميا لمحزب والحكومة. 
تخول الحالة االستثنائية لرئيس الجميورية أن يتّخذ اإلجراءات الخاصة التي  

تتطمبيا المحافظة عمى استقالل األمة ومؤسسات الجميورية. يجتمع المجمس الشعبي 
 الوطني وجوبا باستدعاء من رئيسو.

نفس األشكال وبناء عمى نفس اإلجراءات المذكورة  ي الحالة االستثنائية حسبتنتي 
 ." أعاله  التي أدت إلى تقريرييا

فنصت عمى إمكانية تقرير رئيس الجيورية لحالة التعبئة العامة، بيّنما  121أما المادة  
فعمي في حالة وقوع عدوان "  :إلى حالة الحرب إذ نصت عمى ما يمي 122تطرقت المادة 

عمى البالد أو وشيك الحصول حسبما نصت عميو ترتيبات المالئمة لميثاق األمم المتحدة 
يعمن رئيس الجميورية حالة الحرب بعد استشارة ىيئة الحزب القيادية واجتماع الحكومة 
واالستماع إلى المجمس األعمى لألمن. يجتمع المجمس الشعبي الوطني بحكم القانون. 

  ". ية خطابا لألمة يعمميا بذلكيوجو رئيس الجميور 
اآلثار المترتبة عف إعبلف حالة الحرب فجاءت كما يمي:  123كما حّددت المادة 

 يوقف العمل بالدستور مّدة الحرب ويتولى رئيس الدولة جميع السمطات"."
بداية  1في مواده 1979تبني نفس الحاالت المذكورة في دستور  1989أعاد دستور 

مع بعض اإلضافات في شروط اإلعبلف عّنيا  89ا يمييا إلى غاية المادة وم 86 مف المادة
 فجاءت المواد كما يمي: 

                                                           
مؤرخ في  ،01-12مرسـو الرئاسي رقـ الصادر بموجب ال ،دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

 .0212، 2، ج رعدد 91/09/0212الموافؽ عميو في استفتاء شعبي  ،تعمؽ بنشر نص الدستوري 91/09/0212
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يقرر رئيس الجميورية إذا دعت الضرورة الممحة، حالة الطوارئ أو  " :86لمادة ا-
الحصار لمّدة معينة بعد اجتماع المجمس األعمى لألمن واستشارة رئيس المجمس الشعبي 

كومة ورئيس المجمس الدستوري، ويتّخذ كل التدابير الالزمة الستتاب الوطني ورئيس الح
الوضع. وال يمكن تمّديد حالة الطوارئ أو الحصار إاّل بعد موافقة المجمس الشعبي 

 الوطني".
" يقرر رئيس الجميورية الحالة االستثنائية إذا كانت البالد ميّددة  :87المادة -

الدستورية أو استقالليا أو سالمة ترابيا وال يتّخذ بخطر داىم يوشك أن يصيب مؤسساتيا 
مثل ىذا اإلجراء إاّل بعد استشارة المجمس الدستوري واالستماع لممجمس األعمى لألمن  
ومجمس الوزراء. تخول الحالة االستثنائية رئيس الجيورية أن يتخذ اإلجراءات االستثنائية 

مؤسسات الدستورية في الجميورية. التي تستوجبيا المحافظة عمى استقالل األمة وال
يجتمع المجمس الشعبي الوطني وجوبا. تنتيي الحالة االستثنائية حسب األشكال 

 ". واإلجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعالنيا
 ". التعبئة العامة يقررىا رئيس الجميورية"  : 88المادة -
أن يقع حسبما نصت  ذا وقع عدوان فعمي عمى البالد أو يوشك" إ : 89المادة -

عميو الترتيبات المالئمة لميثاق األمم المتحدة، يعمن رئيس الجميورية الحرب، بعد اجتماع 
مجمس الوزراء واالستماع إلى المجمس األعمى لألمن. يجتمع المجمس الشعبي الوطني 

 ". وجوبا. ويوجو رئيس الجميورية خطابا لألمة يعمميا بذلك
ل بالدستور مدة الحرب، ويتولى رئيس الجميورية جميع " يوقف العم : 90المادة -
 ". السمطات

بنفس الحاالت المذكورة أعبله مف خبلؿ  المعدؿ والمتمـ 1996إحتفظ دستور سنة 
التي تنص عمى ضرورة تّنظيـ أحكاـ حالتي  92مع إضافة المادة  96إلى   91المواد

تـ إعادة تنظيمييا في الّتعديؿ وىي الحاالت التي الحصار والطوارئ بموجب قانوف عضوي 
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ما يعكس تبني الّنظاـ القانوني  ،111إلى  105مف خبلؿ المواد مف  2016دستوري لسنة 
الجزائري أسموب التّنظيـ المسبؽ لّنظاـ الظروؼ االستثنائية عمى األقؿ عمى مستوى 

 التنصيص الدستوري. 
الدستورية الوحيدة  تشترؾ ىذه الدساتير في أنيا جعمت رئيس الجميورية الجية

المختصة بإعبلف حاالت الظروؼ اإلستثنائية والذي عميو أف يراعي جممة مف اإلجراءات 
الشكمية والموضوعية في إعبلنيا، كما تشترؾ في تحديدىا لحاالت الظروؼ اإلستثنائية 
وبياف أحكاـ كؿ حالة مف ىذه الحاالت المتمثمة في حالة الطوارئ والحصار، الحالة 

  1ثنائية ، حالة التعبئة العامة وحالة الحرب.اإلست
نشير إلى تمّيز األنظمة المقارنة التي تنتيج أسموب التنظيـ السابؽ أو المعاصر  

لمظروؼ االستثنائية بوجود عّدة قوانيف عادية إلى جانب النصوص الدستورية يصدرىا 
ؼ االستثنائية بداء بالجية التي البرلماف تحّدد فييا بدّقة كؿ الّتفاصيؿ المتعمقة بتطبيؽ الظرو 

تتولى تسيرىا واإلشراؼ عمييا وكذا الصبلحيات الموكمة ليذه الجية وكذا القيود والضوابط 
التي تمتـز بيا وطرؽ الرقابة التي تضمف احتراـ ىذه القيود والضوابط وال يترؾ لمسمطة 

 .عف طريؽ مرسـو رئاسيالتّنفيذية إال إعبلف رغبتيا في تطبيؽ ىذه القوانيف ويكوف عادة 
مف دستور عمى تنظيـ حالة  116وعميو فإّف نص المؤّسس الدستوري ضمف المادة  

الطوارئ أو الحصار بموجب قانوف عضوي يؤكد اتجاىو إلى اعتماد التنظيـ المسبؽ لّنظاـ 
كما يشكؿ حماية أكثر لحقوؽ وحريات األفراد كوف أّف إجراءات  ،الظروؼ االستثنائية

صدار القانوف العضوي أكثر تعقيًدا مف تمؾ التي يتـ بيا إصدار القانوف العادي وشروط إ
إضافة إلى خضوعو اإللزامي لرقابة المجمس الدستوري قبؿ إصداره مف طرؼ رئيس 

                                                           
نجاح غربي، قراءة تحميمية لمنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثيرييما عمى - مبروؾ غضباف -1

 .01، ص2010، 04رة، عدد الحقوؽ والحريات في الجزائر، مجمة المفكر، جامعة محمد خيضر، بسك
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لى غاية اليـو لـ يتـ إصدار ىذا القانوف العضوي لذا فإننا نطالب ، 1الجميورية غير أنو وا 
 لتشريعي الممحوظ في ىذا الشأف.بإصداره بسرعة نظرا لمفراغ ا

 الظروف اإلستثنائية رية: التنظيم البرلماني لنظ2
يقصد بذلؾ تنظيـ نظرية الظروؼ اإلستثنائية عف طريؽ قوانيف عادية تصدر عف  

السمطة التشريعية، فيعيد إلى المشرع البرلماني وضع التنظيـ الجيد ليا محددًا بدقة مدى 
  استخداـ سمطة الضرورة ليا وآثار ذلؾ االستخداـ. السمطات اإلستثنائية وشروط

تتجمى أىمية دور البرلمان تنظيم حاالت الظروف اإلستثنائية من خالل المالحظات 
 اآلتية:
لما كاف القانوف الدستوري ىو القانوف األساسي في الدولة وأف كؿ فروع القانوف  -

ف ال يتضمف في أحكامو إاّل فإنو مف المنطقي أ ،األخرى تستمد منو قوتيا ومشروعيتيا
 األّسس العامة والقواعد الكمية تارًكا أمر تفصيؿ تمؾ األسس والقواعد إلى التشريع العادي.

نظرا ألىمية موضوع الظروؼ اإلستثنائية بما لو تأثير عمى مبدأ المشروعية ومساس  
اركا أمر بحقوؽ وحريات األفراد فإنو مف الضروري أف يتضمف الدستور فكرة تنظيميا ت

تفصيميا إلى البرلماف بمقتضى قوانيف عادية كما ىو الحاؿ بالنسبة لحالة الطوارئ والحصار 
في النظاـ القانوني المصري والفرنسي، أما في الجزائر وبالرغـ النص عمى أف تنظيـ حالتي 

 2ن.الطوارئ أو الحصار يحدد بمقتضى قانوف عضوي إاّل أّف ىذا القانوف لـ يصدر لحّد اآل

 09/08/1849الصادر في  قانون األحكام العرفية أو حالة الحصار فرنسا نجد في 
فتعمف األحكاـ العرفية  ،ينظـ نظرية الظروؼ اإلستثنائية 1944، 1916المعدؿ والمتمـ سنة 
خارجية  حرب أو مسمحة ثور عف ناشئ عاجؿ خطر قياـ في حاؿطبقا ليذا القانوف 

                                                           
 .91صمرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -1
-24ص  حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، -2

21. 
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إذا لـ يكف منعقدا يعود  ، أما1ا بإعبلف األحكاـ العرفيةويختص البرلماف إذا كاف منعقد
الذي يعمف عف األحكاـ العرفية بموجب مرسـو يصدر في  االختصاص لرئيس الجميورية

 .مجمس الوزراء
تنتقؿ كافة االختصاصات المتعمقة بالمحافظة عمى أمف الدولة وسبلمة أراضييا إلى  

وال مانع في أف تستمر السمطة أعبله،  القانوفمف  7و 6طبقا لممادتيف  السمطة العسكرية
المدنية في مباشرة اختصاصاتيا متى لـ تتدخؿ السمطة العسكرية لدواعي المصمحة العامة 

كما أف جميع القيود المّتخذة ال يمكنيا أف تمس حؽ المواطنيف في  ،إلعفائيا مف ذلؾ
الدستور طالما أف استعماليا لـ  االستمرار في مباشرة حقوقيـ وتمتعيـ بحرياتيـ التي يضمنيا

 يوقؼ بمقتضى ىذا القانوف.
 07/08/1955المعدؿ بقانوف  03/04/1955قانوف حالة الطوارئ الصادر في  كما نجد
تضمف التوسيع مف صبلحيات سمطات الضبط اإلداري ،  15/01/19602 والمعدؿ باألمر

مشروعية في ظؿ حالة في الظروؼ اإلستثنائية ما يجعمو مبررا لتوسيع مف مبدأ ال
 .االستعجاؿ
 :عمى ما يمي ىذا القانون أحكام تدور

 في مجمس الوزراء.  الطوارئ حالة إعبلف يكوف 
 الجّسيـ االعّتداء الذي يسببو الداىـ الخطر أحواؿ في إالّ  الطوارئ حالة إعبلف يجري ال 
 .واألمف العاـ الّنظاـ عمى

                                                           
رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، جامعة مولود معمري،  لضبط اإلداري،السعيد سميماني، الرقابة القضائية عمى ا -1

 .750، ص 9004تيزي وزو 
2
 -" L’état d’urgence résulte de la loi du 3 avril 1955 (et actualisé par l’ordonnance du 15 avril 

1960) et vise «  le péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public ou d’événement 

présentant le caractère d’une calamité publique ». lui aussi décrété en conseil des ministres, il 

nécessite l’autorisation du parlement s’il est prolongé au delà de 12 jours".  Voir : Hugues 

PORTELLI, Droit constitutionnel, 3éme édition, Dalloz, France, 1999, p224.  
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 ال التي مف الموضوعات كثير الطوارئ إلى لةحا إعبلف بسّبب اإلستثنائية السمطات تمّتد 
 بعض في اإلقامة حظر ليا فيكوف، الظروؼ العادية في اإلداري الضبط سمطات تممكيا

 ليبلً  التفّتيش اإلداري ممارسة عف فضبلً  االجتماعات أو حظره، منع التجوؿ المناطؽ وتحديد
 .ونياًرا
 الجنائية اختصاص المحاكـ ؿنق بمرسـو تقرر أف الطوارئ حالة في لمحكومة يجوز 

 ىذا أحكاـ أفّ  ّشؾ العسكرية وال إلى المحاكـ العاـ القانوف جرائـ بعض في أو كؿ في العادية
 1.بموجبو لمحكومة المخولة لمسمطات بالّنظر العرفية قانوف األحكاـ عف تختمؼ ال القانوف

والذي  1923لسنة  15 ، فكاف أوؿ قانوف لؤلحكاـ العرفية ىو القانوف رقـفي مصرأما 
الذي بدوره الغي بالقانوف رقـ  1954لسنة  533ظؿ معموال بو إلى أف الغي بالقانوف رقـ 

.1972لسنة  37والقانوف رقـ  1968لسنة  06المعدؿ بالقانوف رقـ  1958لسنة  162
2 

 كمما الطوارئ حالة إعالن يجوز عمى أنو: " 162مف القانوف رقـ األولى نصت المادة 
 كان سواء لمخطر منيا منطقة في أو الجميورية في أراضي العام والنظام ألمنا تعرض
 كوارث أو الداخل في اضطرابات أو بوقوعيا تيدد قيام حالة أو حرب وقوع بسبب ذلك

 . وباء" انتشار أو عامة
حّددت المادة أعبله حاالت عامة محددة والتي تستوجب إعماؿ حالة الطوارئ عمى 

ىي حالة الحرب أو التيديد بوقوعيا، حدوث اضطرابات في الداخؿ، سبيؿ الحصر أال و 
 حدوث كوارث عامة، انتشار وباء.

                                                           
السمطات االستثنائية لرئيس الدولة دراسة تطبيقية عمى التشريعات اليمنية والسودانية، مرجع  أبو بكر مرشد فازع الزىيري، -1

 .90ص سابؽ، 
اإلخبلؿ، دراسة مقارنة، احمد عبد الوىاب أبو وردة السيد، حؽ اإلنساف في التقاضي بيف مقتضيات االحتراـ ومواطف  -2

 .054، ص 9002دار النيضة العربية، مصر، 
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 حالة إعالن يكون"  :عمى أنو 162مف القانوف رقـ الثانية في حيف نصت المادة  
نياؤىا  حالة إعالن قرار يتضمن أن ويجب الجميورية، صالحيات رئيس من الطوارئ وا 

 :يأتي ما الطوارئ
 بسببيا. أعمنت التي الحالة : بيانأوال

 تشمميا. التي المنطقة تحديد ثانيا:
 ومدة سريانيا. سريانيا بدء تاريخ ثالثا:

 الخمسة عشر خالل الشعب مجمس عمى الطوارئ حالة إعالن قرار عرض يجب 
ذا .بشأنو يراه ما ليقرر التالية يوما (15)  عمى األمر يعرض منحال الشعب مجمس كان وا 

 اجتماع لو. أول في الجديد سالمجم
ذا  يقره  ولم عرض أو إليو المشار الميعاد في الشعب مجمس عمى القرار يعرض لم وا 
 منتيية. الطوارئ حالة اعتبرت المجمس
وال يجوز مّد المّدة التي يحددىا قرار إعالن حالة الطوارئ إاّل بموافقة مجمس  

نياية  قبل الموافقة تتم ىذه لم إذا يانفس تمقاء الشعب وتعتبر حالة الطوارئ منيية من
 1".المدة 

وبالرغـ مف النص عمى أف تنظيـ حالتي الطوارئ أو الحصار يتـ بمقتضى  في الجزائر
 قانوف عضوي إاّل أّف ىذا القانوف لـ يصدر لحد اآلف.

 الظروف اإلستثنائية بواسطة السمطة التنظيميةنظرية : تنظيم 3
طة التنفيذية حؽ المبادرة المنفردة بوضع التنظيـ المبلئـ يعني ىذا األسموب منح السم 

لمواجية الظروؼ اإلستثنائية التي تتعرض ليا الببلد دوف االستناد ألي نص دستوري أو 

                                                           
 .0241مصطفى كامؿ منيب، قوانيف الطوارئ واألوامر العسكرية، دار الفكر العربي،  مصر،   -1
رية، فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية في األنظمة القانونية: الجزائرية الفرنسية والمص -

  .12، ص 9002رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، جامعة بف يوسؼ بف خدة، الجزائر، 
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قانوني عمى أساس أّف السمطة التنفيذية ىي المؤىمة دائما لتولي السمطات اإلستثنائية فبل 
 . يحؽ أف يشرع ليذه الظروؼ سواىا

جمية خطورة ىذا األسموب عمى مبدأ المشروعية مف جية وعمى الحقوؽ والحريات تبدوا 
مف جية أخرى كوف أف اعتماده بمفرده يتنافى عمميا مع األنظمة القانونية التي ال تستغني 

 عف مبدأ تدرج القواعد القانونية سواء في الظروؼ العادية أو في الظروؼ اإلستثنائية.
م حاالت الظروف اإلستثنائية بالنظر إلى الجية المخولة استعراض أساليب تنظيبعد 

 بذلك قانونيا يتضح:
  أف إسناد تنظيـ حاالت الظروؼ اإلستثنائية لمدستور وحده دوف مشاركة البرلماف

أو السمطة التنفيذية قد يؤثر سمبا عمى فعالية ىذا التنظيـ نظرا لكوف أحكاـ الدستور عامة 
حكاـ بمقتضى تشريع عادي أو تنظيـ مف السمطة التنفيذية فقد وكمية، فإذا لـ تفصؿ ىذه األ

 يغمب عمييا طابع الغموض وتكوف بذلؾ وسيمة مناسبة لممساس بالحقوؽ والحريات.
  أف تنظيـ حاالت الظروؼ اإلستثنائية بواسطة قوانيف عادية صادرة عف السمطة

ء إلييا ىو ضرب مباشر التشريعية وحدىا دوف االستناد إلى نص دستوري سابؽ يبيح المجو 
ذلؾ أّف دولة القانوف تتميز باحتراـ تدرج القواعد القانونية فما لـ يتناولو  ،لمبدأ المشروعية

التشريع األسمى امتنع عمى التشريعات العادية تنظيمو وأمكف إلغائو بواسطة الرقابة عمى 
 دستورية القوانيف.

 الظروؼ اإلستثنائية ىو حماية  إذا كاف استئثار السمطة التنفيذية بتنظيـ حاالت
لمؤّسسات الدولة وأمنيا واستقرارىا باعتبارىا المؤىؿ األوؿ لذلؾ فإّف األمر يعتبر غاية في 

ذلؾ أّف السمطة التنفيذية ترغب دائما في المزيد مف  ،الخطورة عمى حقوؽ وحريات المواطنيف
في الظروؼ اإلستثنائية ىذا السمطة الشيء الذي يدفعيا إلى التضحية بحقوؽ األفراد خاصة 

مف جية ومف جية أخرى فإنو ال يمكف لمسمطة التنفيذية كقاعدة عامة أف تتناوؿ بالتنظيـ ما 
 لـ يتطرؽ لو الدستور أو القوانيف العادية وذلؾ تكريسا لقواعد مبدأ المشروعية.
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ية إلى ئاستنادا إلى ما سبؽ يمكف أف نستخمص أف إسناد تنظيـ نظاـ الظروؼ اإلستثنا  
جية واحدة دوف مشاركة إحدى الجيات يجعؿ أمر تنظيميا إما غامضا مبيما أو منافيا لمبدأ 
تدرج القواعد القانونية أو خطرا حقوؽ المواطنيف وحرياتيـ وبالتالي يمكف اعتبار األساليب 

  1.مكممة ومدعمة لبعضيا البعض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .40-21حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوني الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، ص  -1
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 الفصل الثاني
 لنظرية الظروف اإلستثنائية مصادر مبدأ المشروعية

 في النظام القانوني الجزائري
تبنت الدولة الجزائرية مّنذ االستقبلؿ نظرية الظروؼ االستثنائية مف خبلؿ محاولة 
التّنصيص المسبؽ لحاالت الظروؼ االستثنائية عمى األقؿ عمى مستوى الدستور وذلؾ عبر 

إذ لقيت  ،2016 المعدؿ في سنة 1996دساتيرىا المتعاقبة والتي كاف أخرىا دستور سنة 
مسألة التنظيـ القانوني لنظرية الظروؼ اإلستثنائية قبواًل مف طرؼ المؤّسس الدستوري الذي 

أّنو يمكف مواجية الظروؼ اإلستثنائية  قاـ بتحديد حاالت الظروؼ اإلستثنائية ومقتضى ذلؾ
يد الشروط الشكمية عف طريؽ تحد دوف الخروج عف المجاؿ المحدد لمبدأ المشروعية

  .والموضوعية لمجوء إلى ىذه الحاالت
إّف نظاـ الظروؼ االستثنائية ليس بنظاـ ييدـ كؿ أوجو المشروعية بؿ ىو نظاـ 
قانوني يخضع لكثير مف القيود والضوابط تمتـز السمطة التّنفيذية باحتراميا في ظؿ الظروؼ 

  )مبحث أول(.االستثنائية تحت طائمة عدـ الدستورية 
بنظرية الظروؼ اإلستثنائية مف خبلؿ المصادقة كذلؾ أخذ الّنظاـ القانوني الجزائري 

السياسية الذي أصدرتو الجمعية العامة لؤلمـ  عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية
 15/07/1967والذي أصبح ساري المفعوؿ اعتباًرا مف  16/12/1966المتحدة بتاريخ 
منو النص عمى جواز مخالفة الدوؿ األعضاء فييا لبعض أحكاـ  1فقرة  4تضمنت المادة 

 1 .االتفاقية عّند إعماليا لّنظاـ الظروؼ االستثنائية متى استوفت شروط إجرائية وموضوعية

                                                           
العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  المتضمف االنضماـ إلى عمى 02/05/0212، مؤرخ في 67-89مرسـو رئاسي رقـ  -1

 .0212، 90المدنية والسياسية والبروتوكوؿ االختياري المتعمؽ بو، ج ر عدد 
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المؤّسس الدستوري إذ أف  ،يعتبر القانوف العضوي كذلؾ مصدرا لمنظرية اإلستثنائية
تشريعية سابقة لتنظيـ حالتي الطوارئ والحصار  الجزائري قاـ بتحديد القانوف العضوي كآلية

  .غير أف إصدار ىذا القانوف لـ يتـ إلى غاية الساعة
إصدار عدة نصوص قانونية عادية خبلؿ تطبيؽ حالتي الطوارئ والحصار أثارا كما تـ 

 23-91 القانوف رقـاإلستثنائية ك نظرية الظروؼعدة تساؤالت حوؿ مدى اعتبارىا مصدر ل

بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت المتعمؽ 
)مبحث  بمكافحة التخريب واإلرىابالمتعمؽ  03-92 المرسـو التشريعي رقـو  اإلستثنائية

 ثاني(.

 المبحث األول
 التنظيم الدستوري لنظرية الظروف االستثنائية لمدولة

ت التي تأتييا السمطة التّنفيذية في ظؿ الدستور مصدًرا لممشروعية التصرفايعتبر 
متى تمت في إطار الشروط الشكمية والموضوعية التي نص عمييا اإلستثنائية الظروؼ 

ال يمكف أف تخرج عف حالتي الطوارئ  الدستور وضمف الحاالت التي حددىا والتي يمكف
 1(.مطمب ثانيالتعبئة العامة وحالة الحرب.) ،الحالة اإلستثنائية)مطمب أول( والحصار 

 
                                                           

عند تنظيميم لمظروف اإلستثنائية ولو بشكل غير صريح عمى مبدأ التدرج في  1996"اعتمد القائمون عمى دستور  -1
في حالة عدم نجاعتيا وتحقيقيا اليدف المتوخى منيا أو التقرير بحيث تأتي حالة الطوارئ كدرجة األولى من اإلعالن و 

كانت األوضاع خطيرة بشكل يجعل منيا غير فعالة يتم االنتقال إلى حالة الحصار كدرجة ثانية والتي تخول اتخاذ 
إجراءات أكثر حزما وشدة من حالة الطوارئ وفي حال عدم قدرتيا أيضا عمى استتاب الوضع فإنو تم النص عمى درجة 

الثة أكثر صرامة وشدة والتي قد تضرب الدولة ومؤسساتيا وىي الحالة اإلستثنائية، ويمي الحالة اإلستثنائية حالة رابعة ث
أكثر خطورة منيا وىي حالة الحرب والتي تسبقيا حالة التعبئة العامة والتي تعتبر كاستعداد لمرحمة إعالن حالة الحرب. 

الحالة الواجب إعالنيا عمى أرض الواقع منحت لرئيس الجميورية الذي يبني قراره  والسمطة التقديرية الكاممة في اختيار
توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية  نظر:أ بحسب األوضاع وخطورتيا وحجم السمطات غير العادية الالزمة لمواجيتيا".
اجستير في القانوف، جامعة لحاج لخضر، النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، الجزائر نموذجا، مذكرة لنيؿ شيادة الم

 .090، ص 9009باتنة، 
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 المطمب األول
 حالة الطوارئ أو الحصارالتنظيم الدستوري ل

مف  119أعمنت الدساتير الجزائرية عف حالتي الطوارئ والحصار ضمف المواد: المادة 
والتي  1996مف دستور  92و 91المادتيف  ،1989مف دستور  69المادة  ،1976دستور 

   .2016الدستوري لسنة مف الّتعديؿ  106و 105تقابميما المادتيف 
 عمى ما يمي:  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  105تنص المادة 

يقّرر رئيس الجميوريّة إذا دعت الّضرورة الممّحة حالة الّطوارئ أو الحصار لمّدة  "
لس لمجلس األعمى لألمن واستشارة رئيس مجمس األمة ورئيس المجمعيّنة بعد اجتماع ا

لس الّدستورّي ويتّخذ كل التّدابير الاّلزمة لمجاألول ورئيس ا الشعبي الوطني والوزير
الستتباب الوضع. وال يمكن تمديد حالة الّطوارئ أو الحصار إاّل بعد موافقة البرلمان 

  ". المّنعقد بغرفتيو المجتمعتين معا
ثـ نحاوؿ  )فرع أول(و الحصارألشروط اإلعبلف عف حالة الطوارئ  نتطرؽ فيما يمي

 )فرع ثاني(. .لتمييز بيف الحالتيفتحديد ا
 الفرع األول

 شروط إعالن حالة الطوارئ أو الحصار
ثـ الشروط الشكمية لئلعبلف عف حالة  )أوال(نميز فيما يمي بيف الشروط الموضوعية 

 )ثانيا(.الطوارئ أو الحصار 
 أوال: الشروط الموضوعية إلعالن حالة الطوارئ أو الحصار

عمى ضبط شروط المجوء إلى تطبيؽ حالة الطوارئ أو حرص المؤّسس الدستوري 
الحصار تجنبا تجنبا الستغبلؿ االختصاصات والصبلحيات الممنوحة لمسمطة التنفيذية خبلؿ 
ىذه الظروؼ لغير الغرض المحدد ليا المتمثؿ في استرجاع األمف والنظاـ العاـ وتجنبا 

حدد  ،بيقيا في غير موضوعيالمتعسؼ أو التسرع في تقريرىا األمر الذي يؤدي إلى تط
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التعديؿ  مف 105مجموعة مف الشروط يجب التقيد بيا عند إعبلنيا طبقا ألحكاـ المادة 
وأف  (2)المّدة محّددة  (1)شرط الضرورة الممحة  تتمثؿ فيما يمي: 2016 الدستوري لسنة

ى استتاب تكوف مف شأف اإلجراءات أو الّتدابير المّتخذة في ظؿ ىذه األوضاع أف تيدؼ إل
 (.3) الوضع

 : الضرورة الممحة1
أساسًيا  لمجوء إلى تطبيؽ نظرية الظروؼ اإلستثنائية  اشرطشرط الضرورة الممحة يعد  

يقصد بو أف رئيس الجميورية ال يمكنو تقرير حالة الطوارئ أو الحصار إال إذا  .بكؿ حاالتيا
مكف مواجيتيا باإلجراءات فرضت ذلؾ األوضاع الخطيرة التي تعيشيا الببلد والتي ال ي

 العادية.
تمك الحالة من الخطر الجسيم الحال التي يتعذر تداركيا  يعرؼ الفقو الضرورة بأّنيا: "

بالوسائل القانونية العادية ما يدفع السمطة القائمة عمى الضرورة أن تمجأ إلى الوسائل 
ع األحوال يتعّين أن القانونية االستثنائية لدفع ىذا الخطر ومواجية األزمات وفي جمي

 1". تكون ىذه الوسائل الزمة حتمًا لمواجية الخطر
:" تمك الظروف العاجمة غير المتوقعة التي تجعل من الالزم  كما تعرؼ عمى أنيا 

 2". تركيز سمطة اتخاذ القرار في يّد شخص واحد وجياز واحد يناط بو ذلك  حماية لمدولة
" أي أّف الوضع  ممحة أف تكوف " " رورةالض "أضاؼ المؤسس الدستوري إلى شرط 

اّل  عمى درجة كبيرة مف الخطورة ال يحتمؿ أي تأخير في تقرير اإلجراءات البلزمة لمواجيتو وا 
خرج عف السيطرة وكانت لو نتائج وخيمة عمى استقرار الدولة ومؤسستيا وعمى األمف والّنظاـ 

 العاميف. 

                                                           
 .7، ص 9004، 90، الجزائر، عدد0الطاىر زواقري، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري، اإلحياء، جامعة باتنة  -1
لحاج لخضر، دالؿ لوشف، الصبلحيات التشريعية لرئيس الجميورية، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، جامعة  -2

 .045ص، 9009باتنة، 
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اية حقوؽ وحريات األفراد كونو المرجعية يعتبر شرط الضرورة الممحة ضمانة ىامة لحم
األساسية في تقرير مدى الحاجة لفرض الحالتيف وبدونيا يعتبر أي تطبيؽ ليما خارج إطاره 

  .الدستوري يشكؿ تعسًفا في استعماؿ السمطة وخرقا لمبدأ المشروعية االستثنائية
ة في تقدير توافره يعاب عمى ىذا رغـ الشرط رغـ أىميتو مرونتو وعدـ دقتو، فالمرجعي

مف عدمو يرجع لمسمطة الّتقديرية لرئيس الجميورية، حيث منحت لو السمطة التقديرية الكاممة 
في تصنيؼ األوضاع التي تعيشيا الببلد عمى أّنيا استثنائية وخطيرة تستوجب إقرار إما حالة 

ت العادية ما الطوارئ أو حالة الحصار أـ أّنيا غير ذلؾ بحيث يمكف مواجيتيا باإلجراءا
يفتح المجاؿ واسعا لمّتعسؼ في استعماؿ سمطتو الشخصية التي يمكف أف تتحوؿ إلى 

االستشارات  و ىذا الظرؼ االستثنائي خاصة أفدكتاتورية تمحؽ ضرار بالببلد أكثر مما يمحق
والقرار النيائي يعود لو إذ ترجع لو السمطة  بإجرائيا غير ممزمةرئيس الجميورية التي يقوـ 

الّتقديرية في إعبلف حالتي الطوارئ أو الحصار حتى ولو كانت األسباب التي يدعييا وىمية 
ما يجعؿ مف الضروري إعطاء وصؼ أكثر وضوح لضرورة الممحة التي تستوجب إعبلف 

 1أحدى الحالتيف.
 الضرورة الممحة التي سمحت بتقرير حالة الحصار بموجب المرسـو الرئاسي تتمثؿ 

والتي جاءت كتطبيؽ  29/09/1991إلى غاية رفعيا  05/06/1991 مف داءابت 196-91رقـ
 تمثمت فيما يمي:  1989مف دستور  86لممادة 

وىي األحداث الخاصة بحركة االحتجاجات الشعبية التي أدت  1988أكتوبر  05أحداث -
بموجب إلى تغّير الّنظاـ السياسي وانتقالو مف الحزب الواحد إلى نظاـ التعّددية الحزبية 

وىي األحداث التي مست بالّنظاـ العاـ وأدت إلى إعبلف حالة  23/11/1989دستور
 .الحصار

                                                           
 .000-002 صتوفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  -1
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واالحتجاج السياسي الذي نظمتو أحزاب المعارضة مثؿ الجبية  1991 أحداث جوان-
" ومساس بالّنظاـ مولود حمروشاإلسبلمية لئلنقاذ والذي ترتبت عميو سقوط حكومة السيد "

 إعبلف حالة الحصار ثـ حالة الطوارئ.العاـ ما أدى إلى 
تمثمت الضرورة الممحة إلعبلف حالة الطوارئ التي أدت إصدار المرسـو الرئاسي رقـ 

باألزمة السياسية التي مرت بيا الجزائر ابتداًء مف قبوؿ المجمس الدستوري استقالة  92-44
بي الوطني وما المقترف بشغور المجمس الشع 11/01/1992في شادلي بن جديد"الرئيس "

صداره اإلعبلف الذي  تبلىا مف إلغاء المسار االنتخابي مف طرؼ المجمس األعمى لؤلمف وا 
وما  14/01/1992يتضمف إنشاء المجمس األعمى لمدولة وكذا المجمس الوطني الستشاري في

 /09/02ترتب عميو مف دخوؿ الببلد في أزمة سياسية انتيت بإعبلف حالة الطوارئ في 
19921 . 

السالؼ الذكر لتبرير إعبلف وجود حالة الضرورة مف خبلؿ ما  44-92استند المرسـو 
 2يمي:
اعتبارًا لممساس الخطير والمستمر لمّنظام العام المسجل في العديد من نقاط التراب  -

نظًرا الحتجاجات والمظاىرات واالضطرابات الداخمية التي أحدثت اختبلؿ عميؽ   :الوطني
حيث لـ تتمكف السمطات العمومية مف التحكـ  ،ـ والسكينة العامة واألمف العاـفي الّنظاـ العا

في األوضاع األمّنية المتدىورة بحيث انتشرت أحداث الشغب والعدواف عمى األشخاص 
 والممتمكات العامة والخاصة وحتى أّف المؤسسات كادت أف تصاب بالّشمؿ التاـ واالنييار.

تيدف استقرار المؤسسات ولممساس الخطير والمتكرر بأمن اعتبار لمتّيديدات التي تس -
حيث تـ حرؽ مقرات العّديد مف البمديات والدوائر المؤّسسات  :المواطنين والسمم المدني

                                                           
عمى الحقوؽ والحريات العامة لممواطنيف، مجمة العمـو اإلنسانية، جامعة محمد فؤاد الشريؼ، حالة الطوارئ وأثرىا  -1

 .012 ، ص9000، 91خيضر، بسكرة عدد 
المتضمف تقرير حالة الحصار في تأشيرتو أسباب تقرير حالة الحصار  ،196-91لـ يتضمف المرسـو الرئاسي رقـ  -2

 رئ.المتضمف إعبلف حالة الطوا 77-29عمى عكس المرسـو رقـ 
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والشركات وكذا انتشار عمميات اغتياؿ المواطنيف والعماؿ والموظفيف وبالتالي اعتبرت كؿ 
  1.الطوارئ ىذه التبريرات ضرورة ممحة استدعت إعبلف حالة

يظير مف خبلؿ ما سبؽ بأف الظروؼ التي تؤدي إلى إعبلف حالة الطوارئ تكوف 
متعمقة عموما بالنظاـ العاـ وأمف المواطنيف وسير المؤسسات العامة في الدولة وتدخؿ في 

 2االختصاص التقديري لرئيس الجميورية.
 : إقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمّدة محّددة2

أف يكوف إعبلف حالة الطوارئ  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  105دة تستمـز الما 
أو الحصار لمّدة معينة، فإذا كاف لرئيس الجميورية السمطة الكاممة في تقريرىما فإنو مقيد 
بشرط تحديد المّدة التي بمجرد انتيائيا يتـ رفعيا والعودة إلى سرياف القوانيف واإلجراءات 

 العادية. 
ا الشرط عدـ تحديده المّدة القصوى التي يتـ فييا تقريرىما أسوة بالمؤسس يؤخذ عمى ىذ

الدستوري الفرنسي الذي منح السمطة التنفيذية إمكانية إعبلف حالة الطوارئ لمّدة ال تتجاوز 
فيذا الفراغ يمكف أف يستغؿ  يتطمب تمديدىا موافقة السمطة التشريعية، يوما (12)اثني عشر

لبللتفاؼ عمى نصوص الدستور وتجنب رقابة البرلماف بإقرار حالة مف رئيس الجميورية 
تعيش فيو الدولة  شيًرا أو سنًة أو أكثر مف ذلؾالطوارئ أو الحصار لمدة طويمة قد تكوف 

في ظؿ القوانيف غير العادية يتمتع فييا الرئيس بصبلحيات واختصاصات شبو مطمقة تحوؿ 
 3.كتاتوريالنظاـ مف دستوري ديمقراطي إلى نظاـ د

، فقد استمـز المؤّسس الدستوري ضرورة موافقة البرلماف أما بالنسبة لتمّديد الحالتين
المّنعقد بغرفتيو المجتمعتيف مًعا مّنو خوؿ البرلماف المّنعقد بغرفتيو معا سمطة تقديرية في 

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في 0222مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور  -1

 .25ص، 9005القانوف، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 نبيمة لدرع، السمطة التنفيذية والحريات العامة في الظروؼ االستثنائية، دراسة تطبيقية عف حالة الجزائر، مجمة صوت -2

 .050، ص 9007، 00القانوف جامعة الجيبللي بونعامة، خميس مميانة، عدد 
 .00ص  توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ، -3
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ئمة الّنظر ما إذا كانت الظروؼ التي أعمنت مف أجميا حالة الطوارئ أو الحصار مازالت قا
مما يوجب الموافقة عمى مّد العمؿ بيما أـ أّف تمؾ الظروؼ زالت وبالتالي يكوف مف الواجب 
عميو عدـ الموافقة عمى مّد العمؿ بيما، عمى أّف انتماء رئيس الجميورية إلى حزب األغمبية 
يجعؿ مف السيؿ عميو الحصوؿ عمى موافقة البرلماف في حالة رغبتو في مّد العمؿ 

األمر الذي ينعكس سمًبا عمى ضمانات حماية حقوؽ وحريات األفراد ولذلؾ يجب  1بالحالتيف
 مف الدستور بتحديد مّدة قصوى محّددة لمعمؿ بحالة الطوارئ أو الحصار. 106تعديؿ المادة 

 أشير (4)أربعة لمدة  196-91تـ تقرير حالة الحصار بموجب المرسـو الرئاسي رقـ  
 يونيو 5تقرر حالة الحصار ابتداء من يوم "  مى أف:منو ع األولىحيث نصت المادة 

لمدة أربعة أشير عبر كامل التراب الوطني. غير أّنو يمكن  عمى الساعة الصفر 1991
 .2" رفعيا بمجرد استتاب الوضع

قبؿ انتياء مّدة أربعة  336-91تـ رفع حالة الحصار بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 
ترفع  " :بموجب المادة األولى مّنو التي نصت عمى أفم أيا (6) المقررة بستة أشير (4)

يونيو  4المؤرخ في  196-91حالة الحصار المقررة بموجب المرسوم الرئاسي رقم
  .عمى الساعة الصفر" 1991سبتمبر سنة  29المذكورة أعاله، ابتداء من  1991سنة

ة حالة الحصار ومقارنة مع ما جاء بو المؤسس الدستوري الفرنسي مف حيث تحديده مدّ 
التي جاء بيا المرسـو أعبله ُتعتبر طويمة ما  أشير (4)فإّف ّمدة أربعة  يوم( 12) باثني عشر

 يترتب عّنو مف انعكاسات عمى حقوؽ وحريات األفراد طيمة مّدة سريانيا.
                                                           

 prend)حالة الحصار ويتخذ التدابير البلزمة décrète) نص المؤسس الدستوري عمى أّف رئيس الجميورية يقرر )-1

toute les mesures nécessaireتقرير"الذي تضمف مصطمح  022-20( ومع ذلؾ عندما صدر المرسـو الرئاسي رقـ" 
حالة الطوارئ  إعالن"فقد  نص عمى " 77-29عند صدور المرسـو الرئاسي رقـ ، أما(proclamation) حالة الحصار

(instauration). ف كانت ترجمة المصطمحات ال تعد منسجمة ف  إّف الذي يجب التأكيد عميو ىو أّف مصطمحوا 
(proclamation)  يختمؼ جذريا عف مصطمح(instauration،)  ذلؾ أّف المصطمح األوؿ يعني فقط اإلعبلف وأّف الحالة

مراد  أنظر:المعنية تعد منظمة مسبقا أما المصطمح الثاني فيو أوسع إذ يشمؿ باإلضافة إلى التقرير وضع الحالة المعنية. 
 لظروؼ االستثنائية، .040مرجع سابؽ، ص  راف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية،بد

 .20-12مرجع سابؽ، ص 
2
 .00ص توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  - 
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اثني لمدة  44-92، فتـ إقرارىا بموجب المرسـو الرئاسي رقـ بالنسبة لحالة الطوارئ 
 تعمن حالة الطوارئ مدة اثني عشر ": ، حيث نصت المادة األولى مّنوراشي (12)عشر 

 9 الموافق ل 1412شعبان عام  5شيرا عمى امتداد كامل التّراب الوطني ابتداء من ( 12)
  ". ويمكن رفعيا قبل ىذا الميعاد 1992فبراير سنة 

ـ تمديد العمؿ المحددة ليا ت شيرا 12 اثني عشرتجدر اإلشارة أنو بعد انتياء فترة 
لذي أصدره رئيس ا 02-93رقـبحالة الطوارئ لمّدة غير محّددة بموجب المرسـو الّتشريعي 

تمدد  مّنو عمى ما يمي: " ألولىاتنص المادة " عمي كافيالسيد " المجمس األعمى لمدولة
 1412شعبان عام  5المؤرخ في  44-92حالة الطوارئ المعمنة في المرسوم الرئاسي رقم

 .المذكورة أعاله 1992فبراير لسنة  9ق ل المواف
تـ ىذا التمديد بطريقة غير دستورية في ظؿ شغور منصب رئيس الجميورية وحؿ 

مف  86كما تـ إقرارىا لمّدة غير محّددة مخالًفا بذلؾ أحكاـ المادة  ،المجمس الشعبي الوطني
طوارئ أو الحصار عمى أّف إعماؿ حالة ال تنصالتي صدر في ظّميا والتي  1989الدستور 

يكوف لمّدة محّددة وال يمكف تمديدىا إال بعد بموافقة المجمس الشعبي الوطني الييئة الشاغرة 
 1.في تمؾ الفترة

ـّ العمؿ بحالة الطوارئ إلى غاية صدور األمر رقـ  الذي أصدره رئيس  01-11ت
رئ بعد سريانيا لمّدة ألغى بموجبو حالة الطوا "عبد العزيز بوتفميقة"السيد السابؽ الجميورية 
يمغى "منو التي نصت عمى ما يمي:  ألولىاسنة وذلؾ بموجب المادة  (19)تسعة عشر

فبراير سنة  6 الموافق 1413شعبان عام  14المؤرخ في  02-93المرسوم التشريعي رقم 
 44-92والمتضمن تمديد حالة الطوارئ المعمنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1993

  2".1992فبراير سنة  9الموافق ل 1412عبان ش 5المؤرخ في 
                                                           

 .00ص البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد -1
"طالبت الرابطة الجزائرية لمدفاع عن حقوق اإلنسان بتقرير تشكيل لجنة لمطالبة السمطات العميا لمبالد برفع حالة  -2

عبلقة محمد فقير،  أنظر:".  16/06/2003وذلك من خالل المقاء الذي نظمتو في  1992الطوارئ المفروضة مّنذ سنة 
رئيس الجميورية بالوزير األوؿ في الّنظاميف الجزائري والمصري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة أحمد 

  .004بومقرة، بومرداس، دوف سنة ص 
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لمضغوط المستمرة عمى الحكومة منذ سنوات مف طرؼ  كاف ىذا اإللغاء ذلؾ نتيجة
التي قامت بتقرير تشكيؿ  كالرابطة الجزائرية لمدفاع عن حقوق اإلنسان المنظمات الوطنية

مف خبلؿ  1992منذ سنة لجنة لمطالبة السمطات العميا لمببلد برفع حالة الطوارئ المفروضة 
وكذا ضغوط بعض األحزاب السياسية ونتيجة أيضا  16/06/2003المقاء الذي نظمتو يوـ 

لحراؾ الشارع العربي أو ما يسمى بالربيع العربي الذي أدى إلى إسقاط عدة أنظمة استبدادية 
 1مثؿ النظاـ التونسي والمصري والميبي واليمني..الخ.

 ستثنائية المّتخذة الستتاب الوضع: أن تيدف اإلجراءات اال3
رئيس الجميورية اتخاذ  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  105خولت المادة  

اإلجراءات االستثنائية في ظؿ حالة الطوارئ أو الحصار بيدؼ تحقيؽ المصمحة العامة مف 
لح منو نستنتج عدـ إمكانية إقرار إحدى الحالتيف بيدؼ تحقيؽ مصا ،خبلؿ استتاب الوضع

شخصية ذاّتية أو مصالح جماعات معينة بؿ الغاية مّنيما ىو تجاوز الظروؼ الصعبة 
 2.الخطيرة التي تمر بيا الببلد بأقؿ ضرر ممكف

 2المتضمف تقرير حالة الحصار ضمف المادة  196-91استند المرسـو الرئاسي رقـ -
لدولة الديمقراطية ىدف حالة الحصار ىو الحفاظ عمى استقرار مؤسسات ا :"مّنو عمى أفّ 

والجميورية واستعادة الّنظام العام وكذلك السير العادي لممرافق العمومية بكل الوسائل 
  ".القانونية والتنظيمية ال سيما تمك التي ينص عمييا ىذا المرسوم

 عميو تتمثؿ دوافع اتخاذ اإلجراءات االستثنائية في ظؿ حالة الحصار فيما يمي:
: المتمثّمة في كؿ السمطة ؤسسات الدولة الديمقراطية والجميوريةلحفاظ عمى استقرار ما -

مف التنفيذية، السمطة التشريعية، السمطة القضائية وىي سمطات جوىرية باعتبارىا تمارس سمطات 

                                                           
المصرية، فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية في األنظمة القانونية: الجزائرية الفرنسية و  -1

نور الديف سي صالح، قابمية تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى األوضاع السائدة في الجزائر  - .59مرجع سابؽ، ص 
 .11ص  ،9009، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 0229منذ جانفي 

 .009ص رلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ، توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد الب -2
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دستورية ذات أثر كبير عمى الحياة السياسية واالقتصادية وقد تـ المساس بيا فعبل بسبب األحداث 
نظًرا لبلضطرابات الخطيرة الماسة بالّنظاـ العاـ التي أصبح بموجبيا  1991التي وقعت في سنة 

إضافة إلى شغور المجمس الشعبي الوطني  ،مف صعب ممارسة السمطة التّنفيذية والقضائية لمياميا
 .1989مف دستور  86وعميو كاف مف الضروري المجوء إلى إعبلف حالة الحصار بموجب المادة 

ال يختمؼ ىذا الشرط كثيًرا عف ام والسير العادي لممرافق العمومية: استعادة الّنظام الع -
الشرط المذكور أعبله باعتبار أّف استعادة الّنظاـ العاـ والسير العادي لممرافؽ العمومية ىو بذاتو 

حيث أّف األوضاع األمنية الخطيرة  ،يحقؽ استقرار مؤّسسات الدولة ويضمف حسف سيرىا واستمرارىا
ليا الجزائر في تمؾ الفترة نتيجة الفوضى الكبيرة في الشوارع والساحات العمومية أدى  التي تعرضت

فكاف مف  ،إلى شمؿ المرافؽ العمومية واإلدارات العمومية كالبمديات والبريد والصحة والتعميـ...الخ
 ىو استعادة سيرىا العادي. 1980ر مف دستو 86 بيف أىداؼ إعبلف حالة الحصار بموجب المادة

الوسائل القانونية والتّنظيمية الستتاب الوضع وتحقيق األىداف السالفة استخدام كل  -
سمح المؤسس الدستوري باتخاذ كؿ التّدابير البلزمة الستتاب الوضع وىذا دوف تحديد طبيعة  الذكر:

 سي رقـونوع التّدابير واإلجراءات التي تّتخذ لمواجية الظروؼ االستثنائية غير أّف المرسـو الرئا
المتضمف تقرير حالة الحصار حّدد اإلجراءات الواجبة االّتخاذ في ىذه الحالة بحيث  91-196

خوؿ السمطة العسكرية ممارسة مياـ السمطة المدنية المعروفة في مجاؿ النظاـ العاـ حيث تـ إلحاؽ 
السمطة المدنية  أما ،مصالح الشرطة بالقيادة العميا لمسمطات العسكرية لكي تقـو بصبلحيات الشرطة

فميا حؽ ممارسة الصبلحيات التي لـ تنتزع منيا كما مكف السمطات العسكرية اتخاذ تدابير االعتقاؿ 
اإلداري أو اإلخضاع لئلقامة الجبرية ضد كؿ شخص يتبيف أّف نشاطو خطير عمى الّنظاـ العاـ 

 .التي نتطرؽ إلييا الحقا واألمف العمومي أو السير العادي لممرافؽ العمومية...الخ مف التدابير
المتضمف إعبلف حالة  44-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  2، نجد المادة أما في حالة الطوارئ

"تيدف حالة الطوارئ إلى استتاب الّنظام العام وضمان أفضل ألمن  الطوارئ نصت عمى ما يمي:
  ".األشخاص والممتمكات، وتأمين السير الحسن لممصالح العمومية
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استتاب  أىداؼ حالة الطوارئ بأىداؼ محّددة ال يجب الخروج عنيا والتي تتمثؿ في تـ ربط
تأميف السير الحسف لممصالح العمومية،  -ضماف أفضؿ ألمف األشخاص والممتمكات -الّنظاـ العاـ

تتخذ الحكومة كل اإلجراءات التنظيمية  مف نفس المرسـو الرئاسي عمى أف " 3كما نصت المادة 
 1. "صالحياتيا قصد االستجابة لميدف الذي أعمنت من أجمو حالة الطوارئ التي ىي من

 ثانيا: الشروط الشكمية إلعالن حالة الطوارئ أو الحصار
وكذا مجموعة مف االستشارات التي  (1) تتمثؿ الشروط الشكمية في اجتماع األعمى لؤلمف

وارئ أو الحصار المتمثمة يقوـ بيا رئيس الجميورية لبعض الشخصيات قبؿ إعبلنو لحالة الط
رئيس  ،الوزير األوؿ ،في كؿ مف رئيس مجمس األمة ورئيس المجمس الشعبي الوطني

مما يساعده عمى اختيار القرار الصائب بما ليذه الشخصيات مف  (2)المجمس الدستوري 
 دراية بأوضاع الببلد وأحواليا.

 : اجتماع المجمس األعمى لألمن1
ف أىـ الييئات الدستورية التي ألـز رئيس الجميورية باستشارتو يعتبر اجتماع مجمس األم 

ومعرفة موقفو حياؿ األوضاع التي تعيشيا الببلد ودرجة خطورتيا وتأثيرىا عمى األمف والّنظاـ العاميف 
 2.وعمى استقرار المؤّسسات واستمراريتيا وذلؾ قبؿ تقريره ألي مف حالة الطوارئ أو الحصار

مى لؤلمف ىيئة استشارية يرأسيا رئيس الجميورية تخضع لسمطتو يعتبر المجمس األع 
"يؤّسس مجمس أعمى   :2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  197المباشرة حيث تنص المادة 

لألمن يرأسو رئيس الجميوريّة ميمّتو تقديم اآلراء إلى رئيس الجميوريّة في كّل القضايا 
لس األعمى لألمن لمججميوريّة كيفيّات تنظيم ايحّدد رئيس ال. المتعمّقة باألمن الوطنيّ 

رغـ إلزامية اجتماع مجمس األعمى األمف وتقديـ رأيو حوؿ إعبلف حالة الطوارئ أو   3وعممو".

                                                           
 .22 -17-11ص، مرجع سابؽ، 0222مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور  -1
 .001-009توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ، ص  -2
 .1989مف دستور  162قبؿ تعديمو وىي نفس المادة  1996مف دستور  173تقابميا المادة  -3
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الحصار إاّل أف رئيس الجميورية غير ممـز بالّرأي المّتخذ مف طرؼ المجمس إذ تبقى السمطة 
 حالتيف. التّقديرية لو في إعبلف أو عدـ إعبلف إحّدى ال

وفؽ المؤّسس المؤسس في تقّيد سمطة رئس الجميورية في ىذه الحالة بضرورة اّنتظار 
اجتماع المجمس األعمى لؤلمف وذلؾ عمى الرغـ مف اعتباره رئيس المجمس وتمتعو بالقرار 

إذ يعتبر المجمس األعمى لؤلمف جياز أمني مختص عممًيا في قضايا األمف والدفاع  ،النيائي
رئيس الجميورية اتخاذ القرار الصائب الذي يكوف فيو مصمحة الببلد كوف اآلراء  ما يساعد

الصادرة عنو تكوف صادرة مف طرؼ جيات ذات خبرة ودراية كبيرة بأوضاع الدولة ما يمكنيا 
 1مف اقتراح الوسيمة المناسبة لمواجية األزمة.

ىذا الشرط  صارالمتضمن تقرير حالة الح 196-91 استوفى المرسوم الرئاسي رقم-
 الدستوري عّند صدوره إذ استند في حيثياتو إلى انعقاد المجمس األعمى لؤلمف. 

المتضمن إعالن حالة  44-92األمر ذاتو نجده في المرسوم الرئاسي رقم  -
غير أّف ىذا  2الذي جاء في حيثياتو إصداره اجتماع المجمس األعمى لؤلمف الطوارئ

-89 انونية المنظمة لو بموجب المرسوـ الرئاسي رقـاالجتماع تـ خرقا لؤلحكاـ الق
حيث كاف االجتماع مبتورا مف ، 3المتضمف تنظيـ المجمس األعمى لؤلمف وعممو 169

ورئيس المجمس  نظًرا الستقالتو رئيس الجميوريةعضويف أساسيف في تشكيمتو وىما 
مجمس األعمى مما يحوؿ دوف اكتماؿ تشكيمة ال الشعبي الوطني الييئة التي تم حميا

فضبًل عف عدـ إمكانية استدعاء المجمس لبلنعقاد نظًرا القتصار حؽ  ،4لؤلمف
                                                           

 .001-009توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ، ص  -1
 .01، مرجع سابؽ، ص0222مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور  -
تضـ: رئيس الجميورية "منصب شاغر"، رئيس الحكومة "السيد  09/00/0229ة المجمس األعمى لؤلمف المجتمعة بتاريخ كانت تشكيم -2

ي أحمد غزالي"، وزير الدفاع الوطني "خالد نزار"، وزير الشؤوف الخارجية "األخضر اإلبراىيمي"، وزير الداخمية والجماعات المحمية "العرب
يد أحمد غزالي(، وزير العدؿ "حمداني بف خميؿ"، رئيس أركاف الجيش الشعبي الوطني "عبد المالؾ قنايزية". بالخير"، وزير االقتصاد )الس

شكالية ممارسة السمطة في ظؿ المرحمة االنتقالية، دار ىومة، الجزائر  أحمد بمودنيف، الدستور الجزائري أنظر:  . 79، ص 9001وا 
 .0212، 75، يتضمف تنظيـ المجمس األعمى لؤلمف وعممو، ج رعدد 97/00/0212، مؤرخ في 196-89مرسـو رئاسي رقـ  -3
عمى ما يمي:" يتكوف المجمس األعمى لؤلمف مف يرأسو رئيس  196-89مف المرسـو الرئاسي رقـ األولى نصت المادة   -4

 -ف الخارجية،وزير الشؤو  -وزير الدفاع الوطني،-رئيس الحكومة، -رئيس المجمس الشعبي الوطني، -الجميورية مف: 
 رئيس أركاف الجيش الوطني الشعبي". -وزير االقتصاد ، -وزير العدؿ،  -وزير الداخمية،
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 ،1استدعاءه لبلجتماع وتحديد جدوؿ أعمالو وترأسو في رئيس الجميورية دوف سواه
منو فإّف تشكيؿ وعمؿ المجمس األعمى لؤلمف وقراراتو تمت وصدرت بخرؽ لؤلحكاـ 

الرئاسي المنظـ لممجمس األعمى لؤلمف مع إقرار مف أعضاء المشروعية الدستورية والمرسـو 
 2.المجمس الدستوري ودوف أي اعتراض منو

 : استشارة بعض الشخصيات السياسية2
مف التعديؿ  105تتمثؿ ىذه الشخصيات والييئات طبًقا لترتيب الوارد ضمف المادة 

مس الشعبي الوطني ورئيس المج )أ(فيما يمي: رئيس مجمس األمة  2016الدستوري لسنة 
 )د(.رئيس المجمس الدستوري  )ج(،الوزير األوؿ  )ب(،

 أ: استشارة رئيس مجمس األمة
  91وجب المادة ث ىذه الييئة بميعتبر مجمس األمة الغرفة الثانية لمبرلماف، تـ استحدا 

ثنائية لمانية إلى الحيث انتقؿ الّنظاـ الدستوري الجزائري مف األحادية البر  ،1996دستور سنة 
يعتبر ىذا القّيد جديد ظير بظيور ىذه الييئة فرئيس الجميورية ممـز باستقاء  ،البرلمانية

الشرط الشكمي المتمّثؿ في استشارة رئيس المجمس األمة دوف أف تكوف اآلراء الناجمة عّنو 
 ممزمة حيث تبقى لو السمطة الّتقديرية في إعبلف إحدى الحالتيف مف عدميا. 

طبلع رئيس مجمس األمة بكافة اإلجراءات التي  رغـ ذلؾ تظير أىمية استشارة وا 
يّتخذىا والتي قد تؤدي إلى المساس بحقوؽ وحريات األفراد نظًرا لموقعة الحساس في الّنظاـ 

الدستوري  التعديؿ 102الدستوري الجزائري كوّنو الرجؿ الثاني في الدولة الذي خولتو المادة 

                                                           
 المتضمف تنظيـ المجمس األعمى لؤلمف وعممو. 196-89مف المرسـو الرئاسي رقـ  4، 3، 2 المواد -1
وعميو لـ يتـ تحديد يس الجميورية" " يجتمع المجمس األعمى لألمن في أية لحظة بناء عمى استدعاء من رئ :2لمادة ا -

 أي عضو آخر يمكف لو أف ينوب رئيس الجميورية في رئاسة المجمس.
 " يحدد جدوؿ أعماؿ المجمس األعمى لؤلمف رئيسو ويبمغ ألعضائو." :3المادة  -
لجميورية في كؿ مسألة ( يدلي المجمس األعمى لؤلمف برأيو لرئيس ا0212مف الدستور )دستور  162"عمبل بالمادة  :4المادة  -

 -تحديد األىداؼ فيما مجاؿ أمف الدولة.  -تتعمؽ باألمف وتشمؿ مياديف النشاط الوطني أو الدولي ال سيما ما يتعمؽ بما يأتي: 
 تدابير التنسيؽ العاـ في اختبار الموارد والوسائؿ في ىذا الميداف. " -تقدير الوسائؿ والشروط العامة الستخداميا. 

  .191، ص9007ابحي، الوسيط في القانوف الدستوري، دار ىومة، الجزائر، أحسف ر  -2
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س الجميورية في حالة وفاتو أو استقالتو أو استحالة اختصاص خبلفة رئي 2016لسنة 
ما يجعؿ اطبلعو عمى كافة المستجدات  1ممارستو لميامو بسبب مرض خطير أو مزمف

واألوضاع واإلجراءات المّتخذة أمر ميـ كونو الشخصية التي تسير الببلد خبلؿ الظروؼ 
 2ية عف ممارسة ميامو.العادية أو غير العادية في أي لحظة يعجز فييا رئيس الجميور 

 ب: استشارة رئيس المجمس الشعبي الوطني
يعتبر المجمس الشعبي الوطني الغرفة األولى لمبرلماف الذي يتولى سمطة الّتشريع كما  

لو دور ميـ في مراقبة قرارات وأعماؿ السمطة التنفيذية خاصة تمؾ التي قد تمس بحقوؽ 
ـز باستشارة رئيس ىذه الييئة التي تمثؿ الشعب وحريات األفراد وعميو فرئيس الجميورية مم

والمكمفة بإعداد القوانيف وحماية حقوؽ وحريات األفراد وال يمكف إغفاؿ رأيو في تقدير مدى 
خطورة األوضاع التي تعيشيا مؤسسات الدولة وتقدير خطورة اإلجراء الذي سيتخذه رئيس 

ب عميو مف آثار خطيرة عمى حقوؽ الجميورية بتقريره لحالتي الطوارئ والحصار وما يترت
 .األفراد وحرياتيـ

 

 ج: استشارة الوزير األول

                                                           
إذا استحاؿ عمى رئيس الجميورّية أف يمارس ميامو بسبب مرض  :"2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  102 المادة -1

ؿ المبلئمة، يقترح باإلجماع لس الّدستورّي وجوًبا وبعد أف يتثّبت مف حقيقة ىذا المانع بكّؿ الوسائلمجخطير ومزمف، يجتمع ا
تمعتيف مًعا ثبوت المانع لرئيس الجميورّية بأغمبّية لمجعمى البرلماف الّتصريح بثبوت المانع. ُيعِمف البرلماف المنعقد بغرفتيو ا

ذي يوما رئيس مجمس األّمة الّ  (45) أعضائو ويكّمؼ بتوّلي رئاسة الّدولة بالّنيابة مّدة أقصاىا خمسة وأربعوف 2/3ثمثي
 (45) وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعيف. مف الّدستور 104 يمارس صبلحّياتو مع مراعاة أحكاـ الماّدة

يوما، ُيعَمف الّشغور باالستقالة وجوبا حسب اإلجراء نصوص عميو في الفقرات الّسابقة وطبقا ألحكاـ الفقرات اآلتية مف ىذه 
لس الّدستورّي وجوبا وُيثِبت الّشغور الّنيائّي لرئاسة لمجيس لجميورّية أو وفاتو، يجتمع افي حالة استقالة رئ الماّدة.

يتوّلى رئيس مجمس األّمة مياـ   الجميورّية. وتُبّمغ فورا شيادة الّتصريح بالّشغور الّنيائّي إلى البرلماف اّلذي يجتمع وجوبا
، تنّظـ  (90) رئيس الّدولة في مّدة أقصاىا تسعوف خبلليا انتخابات رئاسّية. وال َيِحّؽ لرئيس الّدولة المعّيف بيذه الّطريقة يـو

 أف يترّشح لرئاسة الجميورّية".
 . 90ص  ، مرجع سابؽ،0222مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور  -2
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ُيعّد الوزير األوؿ جزًءا ال يتجزأ مف السمطة التّنفيذية وىو أيضا عضو في المجمس  
األعمى لؤلمف والمكمؼ بتّنفيذ برنامج رئيس الجميورية عمى أرض الواقع وىو المكمؼ بتّنفيذ 

تظير أىمية استشارتو مف قبؿ رئيس الجميورية  .ئية في أوقات األزمةاإلجراءات االستثنا
عّند تقريره لحالة الطوارئ أو الحصار نظًرا لمعرفتو ودرايتو الواسعة باألوضاع األمنية 
والسياسية واالقتصادية في كؿ أنحاء الدولة بحكـ العبلقة المباشرة لو بمختمؼ الييئات 

 دورية عف ذلؾ. والوزارات التي تقدـ لو تقارير
المتضمف تقرير حالة الحصار شرط استشارة  196-91 استوفى المرسـو الرئاسي رقـ-

ونفس الوضع نجده في  رئيس الحكومة"" 1989الوزير األوؿ الذي كاف في ظؿ دستور 
"... وبعد  :المتضمف تقرير حالة الطوارئ الذي جاء في حيثياتو 44-92مرسـو الرئاسي رقـ 

 الوزير األول حاليًا""وبما أّف مف أىـ صبلحيات رئيس الحكومة  " الحكومةاستشارة رئيس 
في الجزائر  "أحمد غزالي"السير عمى تّنفيذ القوانيف والتّنظيمات  أصدرت حكومة السيد 

المتضمف تقرير حالة  196-91 مراسيـ تّنفيذية تنفيًذا لممرسـو الرئاسي رقـ( 4) أربعة
المتضمف  44-92لتّنفيذ بعض أحكاـ المرسـو الرئاسي رقـ  ومرسـو تنفيذي واحد 1الحصار

 2.إعبلف حالة الطوارئ

                                                           
 . 001ئري والمصري، مرجع سابؽ، ص محمد فقير، عبلقة رئيس الجميورية بالوزير األوؿ في الّنظاميف الجزا -1
، يضبط حدود الوضع في مركز لؤلمف وشروطو تطبيقا لممادة 95/02/0220مؤرخ في  ،201-91مرسـو تنفيذي رقـ  -

، 10، ج ر عدد 0220المتضمف تقرير حالة الحصار 07/02/0220المؤرخ في  022-20رقـ  مف المرسـو الرئاسي 07
0220 . 

، يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطو تطبيقا 95/02/0220مؤرخ في  ،202-91مرسـو تنفيذي رقـ  -
، 10المتضمف تقرير حالة الحصار، ج ر عدد  07/02/0220المؤرخ في  022-20مف المرسـو الرئاسي  07لممادة 
مف اإلقامة ، يضبط كيفيات تطبيؽ  تدابير المنع 95/02/0220مؤرخ في ، 203-91مرسـو تنفيذي رقـ  -. 0220

المتضمف تقرير حالة الحصار، ج  07/02/0220، المؤرخ في 022-20مف المرسـو الرئاسي رقـ  1المتخذة طبقا لممادة 
مف  7، يحدد شروط تطبيؽ المادة 95/02/0220المؤرخ في  ،204-91مرسوـ تنفيذي رقـ  -. 0220، 10ر عدد 

 . 0220، 10متضمف تقرير حالة الحصار، ج ر عدد ال 07/02/0220، مؤرخ في 022-20المرسـو الرئاسي رقـ 
-29، يحدد شروط تطبيؽ بعض أحكاـ المرسـو الرئاسي رقـ 90/09/0229مؤرخ في  ،75-92مرسـو تنفيذي رقـ  -2

 .0229، 07، والمتضمف إعبلف حالة الطوارئ، ج ر 02/07/0229، المؤرخ في 77
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 د: استشارة رئيس المجمس الدستوري
تعد استشارة رئيس المجمس الدستوري قيًدا شكمًيا عمى سمطة رئيس الجميورية قبؿ  

إلزامية تقريره إعبلف حالة الطوارئ أو الحصار وتدعيًما لمشروعية تصرفو وبالرغـ مف عدـ 
تظير أىمية استشارتو نظًرا لمكانتو الدستورية اليامة  ،اآلراء الصادرة عّنو لرئيس الجميورية

عمى إمكانية تولي رئيس  2016 التعديؿ الدستوري لسنة مف 7 فقرة 102حيث تنص المادة 
المجمس الدستوري مياـ رئاسة الدولة في حالة اقتراف استقالة رئيس الجميورّية أو وفاتو 

 . رئاسة مجمس األّمة ألّي سبب كاف بشغور
ويثبت باإلجماع الّشغور الّنيائّي لرئاسة  في ىذه الحالة لس الّدستورّي وجوًبالمجيجتمع ا

لس الّدستورّي في ىذه لمجالجميورّية وحصوؿ مانع لرئيس مجمس األّمة ويتوّلى رئيس ا
المجمس الدستوري واطبلعو عمى منو تظير ضرورة استشارة رئيس  ،الحالة مياـ رئيس الّدولة

كافة اإلجراءات والقرارات المقبؿ عمى اتخاذىا حتى يكوف مطمًعا عمى أبعاد األزمة ما يمنحو 
  1.القدرة عمى تسير الدولة في حالة توفر الشروط المذكورة سمًفا

الّنظاـ المحّدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري الصادر بتاريخ  تجدر اإلشارة إلى أفّ 
ينص عمى استشارة رئيس المجمس الدستوري بعيًدا عف أعضاء مجمسو  لـ 16/04/20122

وبيذا لـ يتطرؽ إلى مكانة الرأي الذي يبديو رئيسو بمفرده وعميو ال يعتبر رأيو بمثابة رقابة 
 3.سابقة عمى إعبلف إحدى الحالتيف بقدر ما ىو مجرد إجراء شكمي

تضمف حالة الحصار والمرسـو الرئاسي الم 196-91استوفى المرسـو الرئاسي رقـ -
المتضمف إعبلف حالة الطوارئ شرط استشارة رئيس المجمس الدستوري والذي  44-92رقـ 

  "حبميس عبد المالك". كاف آنذاؾ يرأسو آنذاؾ السيد

                                                           
 .005ص ماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ، توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرل -1
. نفس الوضع 9009، 92، ج ر عدد 02/07/9009الّنظاـ المحّدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري، الصادر بتاريخ  -2

 ، )الممغى(.9009، 92، ج ر عدد 02/07/9009نجده في الّنظاـ المحّدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري الصادر بتاريخ 
 .002ص حمد فقير، عبلقة رئيس الجميورية بالوزير األوؿ في الّنظاميف الجزائري والمصري، مرجع سابؽ، م -3
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الممفت لبلنتباه مف خبلؿ سرد الشروط الشكمية أف الدستور لـ يبيف إجراءات إنياء 
ر عمى عكس الحالة اإلستثنائية التي نص عمى أف إنيائيا يكوف حالة الطوارئ أو الحصا

حسب األشكاؿ واإلجراءات المتبعة في قرار اإلعبلف تطبيقا لقاعدة توازف اإلجراءات وعميو 
  1.فإف أمر إنياء حالة الطوارئ أو الحصار أدرج ضمف السمطة التقديرية لرئيس الجميورية

 الفرع الثاني
 الحصارحالة وارئ و االختالف بين حالة الط

جمع المؤّسس الدستوري بيف حالة الطوارئ والحصار ضمف في مادة واحدة بحيث يبدوا 
لكوف الشروط الشكمية  طمحيف تعبير عف حالة واحدة نظًرالموىمة األولى أّف المص

والموضوعية لئلعبلف عّنيما واحدة مما يجعؿ ميمة الّتفريؽ بينيما صعبة في ظؿ عدـ 
مف  105إاّل أنو مف خبلؿ صياغة المادة  ،2العضوي المتعمؽ بتنظيمييا صدور القانوف

التي خولت رئيس الجميورية االختيار بيف حالة الطوارئ أو  2016 التعديؿ الدستوري لسنة
 3الحصار إذا دعت الضرورة الممحة ذلؾ يوحي بوجود اختبلؼ بينيما.

ف حالة الطوارئ كونيا تتعمؽ ذىب الفقو إلى أّف حالة الحصار ىي وضع أشّد خطورة م
مرد أو الّتيديدات األجنبية في حيف تتعمؽ باألعماؿ الّتخريبية أو المسمحة كالعصياف أو التّ 

حالة الطوارئ بالخطر الداىـ الناتج عف المساس الخطير بالّنظاـ العاـ والذي ال يصؿ إلى 
كما اعتبروا حالة الطوارئ  ،حّد األعماؿ المسمحة وبالكوارث الطبيعية كالزالزؿ والفيضانات

نظاـ استثنائي تمنح فيو السمطات المدنية امتيازات تسمح ليا بتقميص ممارسة الحريات 
العامة التي ال يسمح القانوف العاـ بتقميصيا في األحواؿ العادية لذا فيي تقترب مف حالة 

فإّف السمطات غير أّنيما يختمفاف في مسألة جوىرية وىي أّنو في حالة الحصار  ،الحصار
                                                           

نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع  -1
 .007ص سابؽ، 

ثارىا عمى الحقوؽ والحريات العامة، مجمة آفاؽ لمدراسات القانونية المقارنة، رضية بركايؿ، الظروؼ اإلستثنائية وآ -2
 .14، ص 9002، 00جامعة موالي طاىر، السعيدة، عدد 

 .045ص، 9009دالؿ لوشف، الصبلحيات التشريعية لرئيس الجميورية، مرجع سابؽ،  -3
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العسكرية ىي التي تتولى ممارسة السمطات االستثنائية بينما تتولى السمطات المدنية ممارسة 
 1السمطات االستثنائية في حالة الطوارئ.

إذ أخذنا بعيف االعتبار الّتطبيؽ العممي لياتيف الحالتيف في الّنظاـ القانوني الجزائري 
لمتعمؽ بتقرير حالة الحصار والمرسـو الرئاسي ا 196-91مف خبلؿ المرسـو الرئاسي رقـ 

المتعمؽ بإعبلف حالة الطوارئ نستنتج وجود اختبلؼ مف حيث السمطات التي  44-92رقـ 
  تتولى مواجية الخطر مف أجؿ استتاب الوضع.

تفوض إلى  " :196-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  3وطبقا لممادة  ففي حالة الحصار
ات المسندة لمسمطة المدنية في مجال النظام العام والشرطة السمطة العسكرية، صالحي

وبيذه الصفة تمحق مصالح الشرطة بالقيادة العميا لمسمطات العسكرية التي تخول قانونا 
  صالحيات الشرطة. وتمارس السمطة المدنية الصالحيات التي لم تنتزع ليا".

التفويض مف السمطة إّف ممارسة السمطة العسكرية لمياميا مرتبط بصدور قرار 
األصمية وىي السمطة المدنية تحّدد فيو لمسمطة العسكرية االختصاصات التي يجوز ليا أف 

يمكن "مف نفس المرسـو التي تنص:  7و 6تمارسيا األمر الذي تـ تأكيده مف خبلؿ المادتيف 
لمسمطات العسكرية المخولة صالحيات الشرطة ضمن الحدود والشروط التي تحددىا 

وىذا عمى خبلؼ ما ىو معموؿ بو في الّنظاـ الفرنسي حيث أّنو بمجرد إعبلف . ومة..."الحك
حالة الحصار فإّف السمطة العسكرية تحؿ محؿ السمطة المدنية في مباشرة االختصاصات 
البوليس اإلداري بقوة القانوف وال تحتاج إلى قرار التفويض مف أجؿ ممارسة اختصاصات 

 2.قة بالبوليس اإلداريالييئات المدنية المتعم
توسيع صبلحيات السمطات المدنية إذ تنص  عمى قيام حالة الطوارئبينما يترتب  
 عمى ما يمي: 44-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  4 المادة

                                                           
يؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة الجزائر، عبد الفتاح شماخي، آثار حالة الطوارئ، دراسة مقارنة، مذكرة لن -1

 . 2ص  0222الجزائر، 

 .22مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -2
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يؤىل وزير الداخمية والجماعات المحمية في كامل التراب الوطني أو في جزء مّنو،  " 
التدابير الكفيمة بحفظ النظام العام أو باستتبابو عن  والوالي في دائرتو اإلقميمية التخاذ

   1".طريق قرارات وفقا لألحكام اآلتية وفي إطار احترام التوجييات الحكومية
يمكن وزير الداخمية "  :مف نفس المرسـو تنص عمى ما يمي 9إاّل أّف المادة 

قيادة عماليات والجماعات المحمية أن يعيد عن طريق التفويض إلى السمطة العسكرية 
األمر الذي  ،استتاب األمن عمى المستوى المحمي أو عمى مستوى دوائر إقميمية محددة"

مف شانو القضاء عمى التمييز الباقي بيف حالتي الطوارئ والحصار في الجزائر والقائـ عمى 
 أساس الجية التي تتولى تسير الحالتيف.  

الدفاع الوطني ووزير الداخمية  وزاري مشترك بين وزير قرار وبالفعؿ تـ إصدار
والجماعات المحمية يتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ عمى الّنظام العام في إطار حالة 

الذي فوض صبلحيات وزير الداخمية والجماعات المحمية إلى السمطات العسكرية  2الطوارئ
-92 لرئاسي رقممن المرسوم ا 9طبقا لممادة  "مّنو عمى ما يمي:  3حيث  نصت المادة 

المذكور أعاله يّعد قادة النواحي العسكرية كل في دائرة  1992/ 90/02المؤرخ في  44
اختصاصو اإلقميمي المعني وقائد القوات البرية بالنسبة لوالية الجزائر، سمطات عسكرية 

  ".مفوضة مكمفة بإدارة عمميات استتاب الّنظام العام عمى مستوى إقميم اختصاصيم
:" يمارس قادة النواحي العسكرية وقائد القوات مّنو عمى ما يمي 4ت المادة بينما نص

 البرية الصالحيات المنصوص عمييا في المادة أعاله بمساعدة أركان مختمطة مكونة من:
 موظف عالي معين من قبل وزير الداخمية والجماعات المحمية،-

                                                           
1
-«  L’état de siège dont on trouve l’origine on France dans une loi du 9 avril 1849, se définit 

classiquement, outre la suspension de l’exercice de certaines libertés, comme un transfert du 

maintien de l’ordre aux forces armées. Cela le distingue traditionnellement de « l’état 

d’urgence», qui permet, en vertu d’une loi du 3 avril 1955, d’apporter des restrictions aux 

libertés publiques, mais conserve aux autorités civiles leur compétence en matière de police ». 

Voir: Simon-Louis FORMERY, La constitution commentée Article par article, 12 éd, Hachette, 

France, 2009, p80.  
، يتضمف التنظيـ العاـ لتدابير الحفاظ عمى النظاـ العاـ في إطار حالة 00/09/0229قرار وزاري مشترؾ، مؤرخ في  -2

 .0229، 00الطوارئ، ج ر عدد 
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 القائد الجيوي لمدرك الوطني، -
 لوطني،موظف من مصالح األمن ا-
األركان المختمطة المقامة لدى قائد الناحية العسكرية ىي جياز مساعدة ودراسة وتقدير -

  ".أعاله 2عمى المستوى الجيوي لو نفس الصالحيات المنصوص عمييا في المادة 
يكمف قائد الناحية العسكرية وقائد القوات البرية  ":  عمى أف 5في حيف نصت المادة 
استخدام قوات التدخل قصد استتاب النظام العام عمى المستوى بصفتيا سمطة مفوضة ب

  " الجيوي.
نستنج أّف االختبلؼ المتبقي لّتمييز بيف حالة الطوارئ أو الحصار لـ يعد لو معنى  

بعد إصدار القرار الوزاري المشترؾ السالؼ الذكر فتفويض السمطات العسكرية ميمة قيادة 
لحفاظ عمى الّنظاـ العاـ سواء عمى المستوى المحمي أو عمى عمميات استتاب الّنظاـ األمف وا

مستوى دوائر إقميمية محّددة يترّتب عميو عدـ إبقاء أي اختبلؼ بيف الحالتيف عمالًيا ما يجعؿ 
 1.الرأي الذي ينادي بإلغاء أحدىما واإلبقاء عمى حالة واحدة فقط رأًيا مقبوالً 

فنجد المرسـو ع صالحيات السمطة التنفيذية أما من حيث آثار ىذه الحاالت عمى توسي -
المتضمف إعبلف حالة الطوارئ يتضمف تقريًبا نفس الصبلحيات التي  44-92الرئاسي رقـ 

المتضمف تقرير حالة الحصار مثؿ: وضع  196-91تضمنيا المرسـو الرئاسي رقـ 
 األشخاص تحت اإلقامة الجبرية أو منع مرور األشخاص وتسخير العماؿ في حالة
اإلضراب غير المرخص بو والتفتيش ليبًل ونياًرا بصفة استثنائية، الغمؽ المؤقت لقاعات 
لعروض وأماكف االجتماعات ومنع المظاىرات، اتخاذ تدابير وقؼ نشاط كؿ شركة أو 
مؤسسة أو ىيئة أو غمقيا ميما كانت طبيعتيا أو اختصاصيا عندما يتعارض ىذا النشاط 

ر العادي لممصالح العميا لمببلد، جواز إحالة بعض القضايا الخطيرة مع الّنظاـ العاـ أو السي

                                                           
 . 002ص توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  -1
 .14ص مرجع سابؽ،  ائية،عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثن -
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الماسة بأمف الدولة إلى المحاكـ العسكرية بداًل مف المحاكـ العادية وىي اإلجراءات التي 
 1.سنفصؿ فييا الحًقا

في سبيؿ القضاء عمى الغموض حوؿ التمييز بيف حالة الطوارئ والحصار حبذا لو قاـ 
مف التعديؿ الدستوري لسنة  106انوف العضوي الذي نصت عميو المادة المشرع بسف الق

المتعمؽ بتنظيـ الحالتيف وذلؾ بحصر الحاالت التي توجب إعبلف ىاتيف الحالتيف  2016
  2وكذا التوضيح اآلثار المترتبة عف تطبيؽ كؿ حالة.

 المطمب الثاني
 لمحالة االستثنائية وحالة التعبئة العامة وحالة الحربالتنظيم الدستوري 

ثـ حالة التعبئة العامة وحالة فرع أول( نتطرؽ لمتنظيـ الدستوري لمحالة اإلستثنائية )
 )فرع ثاني(. الحرب

 الفرع األول
 حالة االستثنائيةشروط إعالن ال

انت الببلد ميّددة إف الحالة اإلستثنائية نظاـ استثنائي يقّرره رئيس الجميورية إذا ك
بخطر وشيؾ أف يصيب مؤسساتيا الدستورية واستقبلليا أو سبلمة ترابيا ويمكف لمرئيس 
خبلؿ ىذه الحالة اتخاذ اإلجراءات اإلستثنائية التي يتطمبيا الوضع لمحفاظ عمى استقبلؿ 

ار األمة وعمى مؤسسات الدولة. فالحالة اإلستثنائية أشد خطًرا مف حالة الطوارئ أو الحص
ذلؾ أف ىاتيف الحالتيف تقرراف عند الضرورة الممحة فقط أما الحالة اإلستثنائية فإنيا تقّرر 

  .3عند التيّديد بخطر داىـ يحمؿ أضرار جد كبيرة عمى الدولة
                                                           

عبد الحفيظ بف بكاي، الحريات العامة في الظروؼ غير العادية في الدستور الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  -1
 . 10ص في القانوف جامعة باتنة، دوف سنة، 

 .15ص عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -
محمد ىاممي، ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظاـ الدستوري الجزائري، دراسة مقارنة بالنظاميف  -2

  .20، ص 9007الدستوري المصري والفرنسي، دار الجامعة الجديدة، مصر، 
الجزائر ومصر، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في  دراسة حالة ،عدناف زروقي، التوافؽ والتعارض بيف حالة الطوارئ وممارسة حقوؽ اإلنساف -3

 .071، ص 9004، الجزائر، 1العمـو السياسية والعبلقات الدولية، جامعة الجزائر 
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التي خولت  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107تـ تنظيـ ىذه الحالة ضمف المادة 
قرير مدى الحاجة إلى إعبلف الحالة اإلستثنائية عمى رئيس الجميورية السمطة الكاممة في ت

عطائو الصبلحيات الكاممة لمواجيتيا دوف أف تشاركو ىيئة أو سمطة أخرى في  أرض الواقع وا 
ذلؾ غير أف الخشية مف سوء استغبلليا واستعماليا بشكؿ ال يتوافؽ مع األىداؼ المحّددة في 

لتبرير االستبداد والديكتاتورية جعؿ المؤسس  ما قد يحوليا إلى وسيمة دستورية 107المادة 
 1)ثانيا(.والشكمية لصحة تقريرىا  )أوال(الدستوري يضع مجموعة مف الشروط الموضوعية 

 أوال: الشروط الموضوعية إلعالن الحالة االستثنائية
يقرر رئيس "عمى أف:  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  1فقرة  107تنص المادة 

الة لالستثنائيّة إذا كانت البالد ميّددة بخطر داىم يوشك أن يصيب الجميوريّة الح
   ".مؤّسساتيا الّدستوريّة أو استقالليا أو سالمة ترابيا

تتعمؽ الشروط الموضوعية المتعمقة بتقرير الحالة اإلستثنائية بضرورة وجود خطر داىـ 
الدستورية في الدولة أو وأف يكوف ليذا الخطر انعكاسات عمى المؤسسات  (1) ييّدد الببلد

 2.(2)استقبلليتيا أو سبلمة ترابو 
                                                           

ا كانت الببلد يقرر رئيس الجميورّية الحالة لبلستثنائّية إذ" التي تنص عمى ما يمي: 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107تنص المادة  -1
وال يّتخذ مثؿ ىذا اإلجراء إاّل بعد استشارة رئيس   .وشؾ أف يصيب مؤّسساتيا الّدستورّية أو استقبلليا أو سبلمة ترابيا ر داىـميّددة بخط

تخّوؿ الحالة  . لس األعمى لؤلمف ومجمس الوزراءلمجلس الّدستورّي واالستماع إلى المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجمجمس األمة ورئيس ا
رّية. ة رئيس الجميورّية أف يّتخذ اإلجراءات االستثنائّية اّلتي تستوجبيا المحافظة عمى استقبلؿ األّمة والمؤّسسات الّدستورّية في الجميو االستثنائيّ 

 ".تنتيي الحالة االستثنائّية حسب األشكاؿ واإلجراءات الّسالفة الّذكر اّلتي أوجَبت إعبلنو  .ويجتمع البرلماف وجوبا
مف  87، المادة 1976مف دستور  120، المادة 1963مف دستور  59تير الجزائرية الحالة االستثنائية مف خبلؿ المادة عرفت الدسا - 2

استوحى المؤّسس الدستوري  .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107التي تقابميا المادة  1996مف دستور  93، المادة 1989دستور 
 مع وجود بعض الفوارؽ إذ تنص عمى ما يمي: 1958مف الدستور الفرنسي لسنة 16مادة الحالة اإلستثنائية مف نص ال الجزائري

- Article 16 de la constitution de 1958 : « Lorsque les institutions de la République, L’indépendance de la 

Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une 

manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est 

interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation 

officiel du premier Ministre, des Parisiens des Assemblées ansai que le Conseil constitutionnel. Il informe la 

Nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics 

constitutionnels, dans les moindres détails les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est 

consulté à leur sujet. Le parlement se réunit de plein droit. L’assemblée nationale peut être dissoute pendant 

l’exercice des pouvoirs exceptionnels ».Voir : Marie-Anne COHENDET, Le président de la république, 

Dalloz, France, 2002, p70. 
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 وشيك الوقوع : وجود خطر داىم و1
 )ب(. والخطر الوشيؾ الوقوع )أ( نميز بيف الخطر الداىـ

 أ: الخطر الداىم:
كدافع أو مبرر لمجوء إلى الحالة   الخطر الداىم"جاء المؤّسس الدستوري بمصطمح "  

كل حالة واقعية تنذر بضرر يصيب مصمحة حيوية عمى أّنو: " االستثنائية والذي يعرؼ 
بينما نص المؤسس الدستوري الفرنسي مف خبلؿ المادة  ،1"فييددىا باالنتقاص أو الزوال

االستثنائية عمى ضرورة كوف الخطر الذي يستدعي إعبلف الحالة  1958مف دستور سنة  16
ائري الذي لـ يحّدد صفات ومميزات ودرجة أف يكوف جسيًما عمى خبلؼ المؤّسس الدستوري الجز 

خطورة الخطر الداىـ ما يجعؿ ىذا المصطمح يتمّيز بالتبسيط واإليجاز رّغـ خطورة القواعد 
غير أّنو بالرجوع إلى القواعد العامة المتعّمقة بّنظرية الظروؼ االستثنائية  ،2واألحكاـ التي قررىا

رورة كونو جسيًما ولما كانت الحالة االستثنائية نجدىا تستمـز أف يتصؼ الخطر الدافع ليا بض
يتصؼ  1996مف دستور  107ُتعد إحدى حاالت ىذه الّنظرية فإّف الخطر المحّدد ضمف المادة 

وعمية يشترط في الخطر  3بيذه الصفة بناء عمى القواعد العامة لّنظرية الظروؼ االستثنائية
  ف جسيًما.الدافع إلعبلف حالة الظروؼ االستثنائية أف يكو 

يعرؼ الخطأ الجسيـ بالخطر الذي يخرج عف إطار المخاطر المعتادة المتوقعة 
لذا فالخطر الجسيـ ىو خطر  ،فاألخطار المتوقعة والمألوفة أو المحدودة ال ُتعّد خطًرا جسيًما

غير عادي وغير مألوؼ لخروجو مف دائرة المخاطر المتوقعة ويتميز بجسامة اآلثار 
بحيث ال يمكف مواجيتو أو دفعو دوف المجوء إلى اإلجراءات االستثنائية وعميو  ،المتوقعة عنو

فإّف استحالة االستعانة بالوسائؿ العادية التي تختص بيا السمطات العامة في ظؿ المشروعية 
                                                           

 . 011مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -1
 .004ص مرجع سابؽ،  سامي جماؿ الديف، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، -

2
 - Philippe ARDANT, Institutions politique et droit constitutionnel, L.G.D.J, France, 2007, p491.  

 . 011مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -3
 .091توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ، ص  -
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ومف أمثمة الخطر  ،1العادية يؤدي غالًبا إلى إبراز جسامة ىذا الخطر الذي يتيدد الدولة
ة إلى عدواف خارجي، وقوع جزء مف الّتراب الوطني تحت سيطرة دولة الجسيـ، تعرض األم

أخرى، تيديد استقبلؿ الببلد مف قبؿ دولة أجنبية، أما قطع العبلقات الدبموماسية بيف دولة 
وأخرى فبل ُيعّد مف األخطار الجسيمة وطالما لـ يحّدد النّص مصدر ىذا الخطر فإّنو يستوي 

  2ارجًيا.أف يكوف الخطر داخمًيا أو خ
يرجع تقدير مدى جسامة الخطر إلى السمطة الّتقديرية لرئيس الجميورية استناًدا إلى  
التي منحتو صبلحية تقدير الخطر بنصيا:  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107المادة 

" وذلؾ حسب يقّرر رئيس الجميوريّة الحالة االستثنائيّة إذا كانت البالد ميّددة بخطر داىم"
 3بسات ومعطيات الظروؼ مف كؿ الجوانب.مبل

 ب: الخطر الوشيك الوقوع
يوحي الخطر الوشيؾ الوقوع بأف المؤّسس الدستوري الجزائري ال يشترط في الخطر  

الموجب إلعبلف الحالة االستثنائية أف يكوف حااًل فقط عمى عكس المؤسس الدستوري 
ّنما يمكف أف يكوف محّقؽ الوقوع في المس تقبؿ القريب ويستشؼ ذلؾ مف الفرنسي وا 

المبلبسات والظروؼ األمنية التي تحيط بالدولة كالّتيديد بالحرب أو ترقب أزمات اقتصادية 
منو فالخطر الوىمي أو الخطر الذي وقع بالفعؿ وانتيى أثره ال يمكف  أو سياسية أو طبعيو

  2016.4مف التعديؿ الدستوري لسنة  107رئيس الجميورية مف تطبيؽ المادة 
                                                           

 .004ص مرجع سابؽ،  الديف، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، سامي جماؿ -1
حماية الحريات العامة لؤلفراد في ظؿ تطبيؽ نظرية الظروؼ االستثنائية، دفاتر السياسة والقانوف،  صالح الديف شرقي، -2

 .24، ص 9002، 07عدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة،
بعض االضطرابات أّدت إلى استعماؿ الرئيس لصبلحياتو غير العادية وأعبلنو  حدثت 0229بعد استقبلؿ الجزائر سنة  -3

والتي بقيت سارية المفعوؿ عمى غاية  1963مف دستور 59وطبقا لممادة  03/08/1963عف الحالة االستثنائية بموجب بياف
مف دستور  59المادة  يتضمف اإلعبلف عف 01/01/0221بياف رئيس الجميورية بتاريخ  -0225جواف  02قياـ انقبلب 

 .0221، 41المتعمقة بإعبلف حالة الظروؼ االستثنائية، ج رعدد 
أحسف رابحي، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظاـ القانوني الجزائري، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، جامعة  -4

 .142ص ، 9002بف يوسؼ بف خدة، الجزائر، 
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: أن يكون لمخطر الداىم انعكاسات عمى المؤّسسات الدستورية أو استقالليا 2
بشكؿ  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  1فقرة  107حددت المادة   أو سالمة ترابيا

واضح محؿ الخطر الداىـ الذي يكوف مبررا إلعبلف الحالة االستثنائية واستمزمت أف يكوف 
المصالح الحيوية في الدولة المتمثمة في المؤسسات الدستورية مف شأف ىذا الخطر أف ييّدد 

 1)ج(.أو سبلمة تراب الببلد )ب( أو استقبللية الببلد  )أ(لمببلد 
أ: أن يكون من شأن الخطر الداىم أن يوشك أن يصيب المؤسسات الدستورية 

  في البالد
حيث اشترط  المؤسسات الدستورية"استعمؿ المؤّسس الدستوري الجزائري مصطمح "

لتقرير الحالة االستثنائية أف يمس الخطر الداىـ والوشيؾ الوقوع بالمؤسسات المّنصوص 
بيّنما استعمؿ المؤّسس  ،عمييا في الدستور دوف أف يتعّدىا إلى غيرىا مف المؤّسسات األخرى

 les "مؤسسات الجميوريةمصطمح"  1958 مف دستور 16الدستوري الفرنسي ضمف المادة 

Instituions de la Républiquesّ" بحيث يمكف أف يمس الخطر أي مؤسسة مف مؤسسات
، عمى أّف السؤاؿ الذي يستدعي 2الجميورية سواء كاف منصوص عمييا ضمف الدستور أو ال

مدى اقتصار إعالن الحالة االستثنائية بناء عمى المادة   الّنقاش في ىذا الخصوص ىو
عمى المساس بالمؤّسسات الدستورية الّثالث  2016من التعديل الدستوري لسنة  107

التّنفيذية والتّشريعية والقضائية أم أّنو يتعّداىا إلى الييئات األخرى المذكورة في الدستور 
 كالمؤسسات االستشارية؟

                                                                                                                                                                                     

 .091مرجع سابؽ، ص،  ئح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية،سامي جماؿ الديف، لوا -
أف يكوف مف شأف الخطر الجسيـ والحاؿ أف ييّدد مؤسسات  1958مف الدستوري الفرنسي لسنة  16استمزمت المادة  -1

توري الفرنسي الجميورية أو استقبللية األمة أو سبلمة إقميمييا أو تنفيذ التزامات األمة الدولية، وقد قاـ المؤسس الدس
بإضافة شرط أخر يتعمؽ في حدوث اّنقطاع السير العادي المّنتظـ لممؤسسات العامة الدستورية عف أداء وظائفيا أي أف 

 يقع المساس فعبًل ويؤدي إلى عرقمة عمؿ المؤّسسات.

 -Alain MOYRAND, la crise de la légalité de crise, R.D.P,  N° 2, 1988, p 387. 
2
 .015مرجع سابؽ، ص  دراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية،مراد ب - 
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وردت المؤسسات االستشارية ضمف الفصؿ الثالث مف الباب الثالث مف الدستور تحت 
نذكر مّنيا المجمس اإلسبلمي  207إلى 195واد مف الم المؤسسات االستشارية"عّنواف "
، المجمس األعمى (198)المادة المجمس الوطني لحقوؽ اإلنساف  (،195)المادة األعمى 
المجمس  (،202 )المادةالييئة الوطنية لموقاية مف الفساد ومكافحتو  ،(200)المادة لمشباب

 وطني لمبحث العممي والتكنولوجياتالمجمس ال (،204)المادة الوطني االقتصادي واالجتماعي 
 (.206)المادة 

إّف األثر الذي ينتج عف عرقمة أو توقؼ ىذه المؤّسسات عف ممارسة نشاطيا ال يمكف 
مقارنتو باألثر الناتج عف توقؼ أو عرقمة مياـ وظائؼ السمطات الثبلث لذلؾ فإّف الرأي 

طر وشيؾ أف يصيب سيرىا الراجع في الفقو الدستوري يرجح استبعادىا في حاؿ وجود خ
العادي نظًرا لكوف اآلثار المترتبة عف المساس بيا ىي آثار نسبية غير عامة فيي تمحؽ 

  1.أضرًرا محصور بيذه المؤّسسات وال تتجاوزه إلى تيديد الدولة ومؤّسساتيا األساسية
سنة مف التعديؿ الدستوري ل 107إذا كانت المؤسسات الدستورية المعنية بموجب المادة 

فيل يشترط لتقرير ىي السمطات الثبلث مف سمطة تشريعية، تنفيذية، قضائية،  2016
الحالة االستثنائية التوقف الفعمي عن سيرىا أم يكتفي بمجرد وجود صعوبة في سير ىذه 

  المؤسسات؟
يوشك أن "بذكر مصطمح  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107جاءت المادة 

فيد أّف المؤّسس الدستوري لـ يشترط الّتوقؼ الفعمي لسّير مما ييصيب المؤسسات..."
المؤسسات الدستورية لمببلد واستحالة أداّئيا لمياميا لئلعبلف عف الحالة االستثنائية بؿ 
اكّتفى بمجرد وجود خطر يوشّؾ أف يصيب بأضرار جسيمة بيذه المؤسسات ووجود صعوبة 

صاص لرئيس الجميورية لتقرير الحالة ينعقد االختعميو  ،في سيرىا العادي المّنتظـ
االستثنائية حتى في ظؿ السير العادي ليا مع وجود تيديدات بخطر داىـ يكاد أف يقع 

                                                           
 .091ص توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  -1
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بمؤسساتيا الدستورية أو استقبلليا أو سبلمة ترابيا مع عدـ إمكانية االستعانة بالوسائؿ 
 .1القانونية العادية إلزالة أسباب اإلعاقة

ّسس الدستوري عمى اجتماع الوجوبي لمبرلماف في ظؿ الحالة وما يؤكد ذلؾ نص المؤ  
االستثنائية ما يفترض أّف البرلماف قادر عمى االجتماع ولـ يصب بالعجز الكمي الذي يحوؿ 

مف  16دوف انعقاده عمى عكس المؤّسس الدستوري الفرنسي الذي استمـز ضمف المادة 
وث انقطاع في السير العادي المّنتظـ أف يؤدي الضرر الجسيـ والحاؿ إلى حد 1958دستور 

لممؤسسات العامة الدستورية عف أداء وظائفيا أي أف يقع المساس فعبًل ويؤدي إلى عرقمة 
عمؿ المؤسسات العامة الدستورية وفي ىذا الشأف نجد االختيار الصائب لممؤّسس الدستوري 

نقطاع السير العادي الجزائري الذي سمح بتقرير الحالة االستثنائية حتى قبؿ حدوث اال
 .لممؤسسات الدستورية تطبيًقا لمبدأ الوقاية خير مف العبلج

 ب: أن يمس الخطر الداىم والوشيك الوقوع باستقاللية البالد
يقصد بو عدـ خضوع الببلد ألي تبعية خارجية عف طريؽ القوة واإللزاـ دوف رضا  

بمصالحيا العميا ومساس وانتقاص السمطات والييئات الدستورية فييا ويكوف في ذلؾ إضرار 
مف سيادتيا إاّل أّف الدولة وباعتماد اآلليات والطرؽ القانونية الدستورية يمكنيا التخمي عف 
جزء مف سيادتيا أو مصالحيا إذا رأت أّنو سوؼ يعود بفائدة أكبر عمى مختمؼ المستويات 

ة قاعدة عسكرية عمى أراضييا االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومثالو أف تسمح دولة بإقام
مقابؿ حصوليا عمى تأييد ودعـ سياسي ومالي وعممي ىي في حاجة ماسة إليو ويكوف ذلؾ 

 2.عف طريؽ اتفاقية مبرمة وفًؽ لئلجراءات المعموؿ بيا
 ج: أن يمس الخطر الداىم والوشيك الوقوع بسالمة التراب الوطني

                                                           
 .59ص ، ، مرجع سابؽ0222مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور  -1
 .091 -094صتوفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  -2
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 2016مف التعديؿ الدستور لسنة  107استعمؿ المؤسس الدستوري ضمف نص المادة  
"  اإلقميم البري لمبالد فقط "" حيث قد يفيـ أّف باف مقصوده ىوسالمة تراب البالدمصطمح "

لكف المعنى الحقيقي يتجو إلى اإلقميـ البري والبحري والجوي ولذا كاف مف األجدر أف تكوف 
 إلزالة المبس والغموض. "" سالمة إقميم البالدالصياغة 

يا الحفاظ عمى سبلمة الدولة داخؿ حدودىا الجغرافية بأنّ  سالمة اإلقميمقياء عرؼ الف
ذلؾ أف سبلمة اإلقميـ تفترض سبلمتو ضد أي عدواف يستيدؼ تغييًرا جذرًيا في  ،الفعمية

شكؿ اإلقميـ سواء كاف مصدره خارجًيا كيجـو مسمح مف إحدى الجيات أو يكوف داخمًيا 
 .انشقاؽ أو انفصاؿ أجزاء مف اإلقميـ كحدوث فتنة أو نزاع يؤدي إلى

عميو فإّف أي محاولة لتقسيـ إقميـ الدولة أو االنفصاؿ بجزء مّنو أو السيطرة عمى  
جزء مف إقميـ الدولة سيطرة تمنع تطبيؽ قوانيف الدولة عميو إلى حّد استخداـ العّنؼ والقوة أو 

مشروع عف السيادة عمى جزء تسميـ السكاف جزء مف أراضي الدولة لمعدو أو نزوؿ غير ال
مّنيا أو اإلخبلؿ الجسيـ بسيطرة الدولة عمى إقميميا البحري أو الجوي كميا أمور ُتعّد ماسة 
بسيادة الدولة وتبرر لجوء رئيس الجميورية إلى إعبلف الحالة االستثنائية أماـ عجز الوسائؿ 

  1.العادية عف مواجية الظروؼ المستجدة
ال يجوز البتّة التنازل أو "  :2016ديؿ الدستوري لسنة مف التع 14تنص المادة 

منو عمى أف  3فقرة  91في حيف تنص المادة   ،التّخمّي عن أي جزء من التراب الوطني"
فتنص عمى بأف  3 فقرة 28أما المادة  ،يتولى رئيس الجميورية مسؤولية الدفاع الوطني

دة الببلد وسبلمتيا الّترابّية وحماية يضطمع الجيش الوطنّي الّشعبّي بميمة الّدفاع عف وح
مف  1 فقرة 78كما تنص الماّدة  ،مجاليا البّرّي والجّوّي ومختمؼ مناطؽ أمبلكيا البحرّية

يجب عمى كّل مواطن أن يحمي ويصون استقالل البالد  ": 2016التعديؿ الدستوري لسنة 
كما يمتـز رئيس  ،"لةوسيادتيا وسالمة ترابيا الوطنّي ووحد شعبيا وجميع رموز الّدو 

                                                           
 .010مرجع سابؽ، ص  سامي جماؿ الديف، لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، -1



 المشروعية بمبدأ وعالقتيا االستثنائية الظروف نظرية       األول:                             الباب 

135 

الجميورية أثناء تأدية اليميف الدستورية بالمحافظة عمى سبلمة التراب الوطني مف خبلؿ 
  .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  90المادة 

المتعمؽ بنظاـ االنتخابات الواردة  01-12مف القانوف العضوي رقـ 136تنص المادة 
األحكام الخاصة المتعمقة بانتخاب المتعمقة ب ضمف الباب الثالث الفصؿ األوؿ تحت عنواف

رية والذي ألـز عمى كؿ مترشح لرئاسة الجميورية بتقديـ تعيد كتابي يوقعو رئيس الجميو
 1.يتضمف الحفاظ عمى سبلمة التراب الوطني

مف  107يؤخذ عمى الشروط الموضوعية إلعبلف الحالة اإلستثنائية مف خبلؿ المادة 
عدـ تحديد المؤّسس الدستوري مّدة ىذه الحالة وترؾ األمر بيّد  2016ة التعديؿ الدستوري لسن

رئيس الجميورية الذي يتوجب عميو مف الناحية المنطقية أف يعمف الحالة مع بداية ظيور 
مف نفس دستور المتعمقة بحالة  105وىذا عمى خبلؼ المادة  ،الخطر وأف ينيييا مع زوالو

كما مّنح  ،عمى رئيس الجميورية تحديد مّدة إعماليما الطوارئ أو الحصار التي استمزمت
البرلماف المّنعقد بغرفتيو مًعا سمطة تمديد ىذه مدة في حاؿ ما إذا انتيت الّمدة التي أعمنيا 

 .2رئيس الجميورية مع بقاء الظروؼ االستثنائية التي أدت إلى إعبلّنيما
ط عّند تقرير الحالة االستثنائية لـ تتضمف أي إشارة ليذا الشر  107وعميو فإّف المادة  

في حاؿ تحقؽ شروط اإلعبلف عنيا ما مف شأّنو المساس بحقوؽ وحريات األفراد إذا تـ 
لذا يجب عمى المؤّسس  ،االستمرار بالعمؿ بيذه الحالة لمّدة طويمة بحجة عدـ تحديد المّدة

لحالة االستثنائية مع بإضافة شرط المّدة كشرط أساسي إلعبلف ا 107الدستوري تعديؿ المادة 
وفي انتظار ذلؾ فإّنو متى  ،مّنح اختصاص تمديدىا لمبرلماف المّنعقد بغرفتيو المجتمعتيف مًعا

                                                           
  ) ممغى( .9009، 00، يتعمؽ بنظاـ االنتخابات، ج ر عدد 09/00/9009، مؤرخ 01-12قانوف عضوي رقـ  -1
نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع  -2

 .002، ص سابؽ
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يجب رفعيا بمجرد زواؿ الظروؼ االستثنائية التي  فإّنو عف الحالة االستثنائية تـ اإلعبلف
 1. أدت إلى إعبلّنيا

 ائيةثانيا: الشروط الشكمية إلعالن الحالة االستثن
تتمثؿ الشروط الشكمية في جممة مف االستشارات لبعض المؤّسسات الدستورية 
والشخصيات السياسية وىي استشارات إلزامية مف حيث مبدأ إجراؤىا واختيارية مف حيث 

 األخذ بنتائجيا عمى نحو ما سبؽ ذكره في حالة الطوارئ أو الحصار.
س الجميورية األشخاص والييئات تيدؼ ىذه االستشارات بصفة عامة إلى إحاطة رئي 

بالظروؼ التي تمر بيا  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107العامة التي حددتيا المادة 
الببلد وما إذا كاف تحتاج إلى سمطات استثنائية لمواجيتيا أو ال، ىذا إضافة إلى ضماف 

موافقتيـ عمى  التفاؼ ىذه الشخصيات وممثمي تمؾ الييئات حوؿ رئيس الجميورية في حالة
  2.رأيو لما يتمتع بو مف قوة التأثير عمى الرأي العاـ

نتطرؽ فيما يمي لمشروط الشكمية إلعبلف الحالة االستثنائية المتمثمة في: استشارة 
واجتماع  (،2)االستماع إلى المجمس األعمى لؤلمف  وكذا (1) السياسية بعض الشخصيات

 3.(3)مجمس الوزراء 
 

  شخصيات السياسية: استشارة بعض ال1
( ورئيس المجمس )أفي كؿ مف رئيسي غرفتي البرلماف  الشخصيات السياسيةتتمثؿ 
 )ب(.الدستوري 

                                                           
 .010ص  توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  -1
، مذكرة لنيؿ شيادة 0222، التشريع عف طريؽ األوامر وأثره عمى السمطة التشريعية في ظؿ دستور نور الديف ردادة -2

 .49ص  ،9002الماجستير في القانوف، جامعة منتوري، قسنطينة، 
عمى ما يمي:" وال يّتخذ مثؿ ىذا اإلجراء إاّل بعد استشارة  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  2فقرة  107تنص المادة  -3

لس األعمى لؤلمف لمجلس الّدستورّي واالستماع إلى المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجرئيس مجمس األمة ورئيس ا
 ومجمس الوزراء".
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 أ: استشارة رئيسي غرفتي البرلمان
نظًرا لآلثار الناتجة عف إعبلف الحالة  تظير أىمية استشارة رئسي غرفتي البرلماف 

يؤدي إلى انتقاؿ  2016يؿ الدستوري لسنة مف التعد 107االستثنائية حيث أّف تطبيؽ المادة 
سمطة التشريع مف البرلماف إلى نطاؽ االختصاص الّتشريع االستثنائي لرئيس الجميورية وما 

كما تظير أىمية استشارة مجمس  ،قد يترتب عمى ذلؾ مف مساس بحقوؽ وحريات المواطنيف
ئيس الجميورية أو وفاتو تطبيقا رئيس األمة نظًرا لتوليو مياـ رئاسة الدولة في حاؿ استقالة ر 

  .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  102ألحكاـ المادة 
إضافة إلى استشارة رئسي غرفتي البرلماف االنعقاد الوجوبي  107استمزمت المادة 

نما أثرا  لمبرلماف بقوة القانوف غير أف ىذا االنعقاد ال يعتبر شرطا إلعبلف الحالة االستثنائية وا 
بمعنى أف رئيس الجميورية عند تقريره لمحالة االستثنائية  ،عبلف الحالة االستثنائيةمف آثار إ

غير ممـز بانتظار انعقاد البرلماف بحيث يعمف عمييا بمجرد قيامو باالستشارات المحددة في 
وال يتّخذ مثل ىذا " : مف الدستور وىذا بصريح المادة السابقة التي نصت2 فقرة 107المادة 

منو يعتبر االنعقاد الوجوبي لمبرلماف كنتيجة إلعبلف الحالة  ،..".اّل بعد استشارةاإلجراء إ
 حرؼ" 4ة فقر  107االستثنائية وما يؤكد ذلؾ ىو استعماؿ المّؤسس الدستوري ضمف المادة 

  . " ويجتمع البرلمان وجوبا " فييا بما يفيد التبعية إذ جاءت كما يمي:  " واو العطف
ؾ يجعمنا نتساءؿ عف الغاية مف استشارة رئيسي غرفتي البرلماف ّف القوؿ بغير ذلإ

مف الدستور إذا كاف قد نص في نفس الوقت عمى ضرورة انعقاد  2 فقرة 107حسب المادة 
لتقرير  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  4 فقرة 107البرلماف بغرفتيو معا بموجب المادة 

البرلماف سوؼ ينعقد بغرفتيو  رة األولى بما أفّ الحالة االستثنائية فبل فائدة مف االستشا
 1وبرئيسيو لنفس الغرض.

                                                           
1
ّ.019ص توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  - 
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أصاب المؤسس الدستوري عندما لـ يمـز رئيس الجميورية انتظار اجتماع البرلماف 
المّنعقد في ىيئة مؤتمر بؿ جعؿ ذلؾ بعد اإلعبلف مباشرة نظًرا لحساسية الوضع وخطورتو 

مف غير الممكف انتظار انعقاد البرلماف بكؿ نوابو  ما يتطمب سرعة في اتخاذ القرار ويجعؿ
وأعضائو غير أّف المؤسس الدستوري لـ يّحدد اليدؼ مف اجتماع الوجوبي لمبرلماف والدور 
المنوط بو لكف يمكف اعتبار ىذا االجتماع كوسيمة لتمكيف نواب الشعب وممثميو مف متابعة 

مشروعية قرارات رئيس الجميورية في ظؿ ومراقبة األوضاع باستمرار وعف قرب وكذا لتدعيـ 
 1 ىذه الحالة.

 ب: استشارة رئيس المجمس الدستوري
عمى استشارة رئيس المجمس  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107نصت المادة  

 1996مف دستور   93الدستوري كإجراء سابؽ إلعبلف الحالة االستثنائية عمى خبلؼ المادة 
نصت عمى استشارة المجمس الدستوري كييئة مكمفة بالسير  التي 2016قبؿ تعديؿ سنة 

كاف الرأي  ،عمى احتراـ الدستور وحقوؽ وحريات األفراد ما يضفي الشرعية عمى قرار الرئيس
الذي يصدره المجمس الدستوري في ىذا المجاؿ ُيعد مف بيف اآلراء البسيطة غير الممزمة 

ا ومع ذلؾ يشكؿ ىذا الرأي ضمانة لحقوؽ لمرئيس الجميورية فمو أف يعمؿ بيا أو يتركي
األفراد وحرياتيـ األفراد حيث يضمف المشروعية الدستورية لمجوء رئيس الجميورية إلى الحالة 

 2.االستثنائية في حالة تأيده مف المجمس الدستوري
تراجع عف ىذا الشرط بحيث اكتفى باستشارة  2016الّتعديؿ الدستوري لسنة تراجع  

الدستوري بعيًدا عف أعضاءه وفي ىذا األمر تراجع عف الضمانات التي رئيس المجمس 
ال تمـز رئيس  107لحماية حقوؽ األفراد وحرياتيـ خاصة وأّف المادة  93مّنحتيا المادة 

الجميورية بتوجيو خطاب لؤلمة ليعمميا بتطبيؽ أحكاـ الحالة االستثنائية يشرح مف خبللو 
                                                           

 .019ص رلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ، توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد الب -1
عّندما يستشار المجمس الّدستوري في إطار أحكاـ "مف الّنظاـ الداخمي لممجمس الدستوري عمى ما يمي: 57تنص المادة  -2

 يجتمع و يبدي رأيو فورا". 24و 21المادتيف 
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عمى خبلؼ الوضع في فرنسا حيث أّف  ،لحالة اإلستثنائيةاألسباب التي دفعتو إلى إعبلف ا
تمـز رئيس الجميورية بتوجيو رسالة إلى األمة إلعبلميا  1958 مف دستور سنة 16المادة 

مف الدستور مع وجوب صدور رأي المجمس الدستوري بطريقة  16بتطبيؽ أحكاـ المادة 
ذا كاف ،1كتابية مرفقة بالتسبيب مع ضرورة نشره رأيو رأي المجمس الدستوري الفرنسي ىو  وا 

كذلؾ رأي استشاري إاّل أف رئيس الجميورية الفرنسي ال يستطيع أف يتجاىؿ رأًيا مسبًبا 
صادًرا عف المجمس الدستوري نظرًا لقوة الرأي العاـ الفرنسي الذي لو وزف معتبر ال يمكف 

 2.االستيانة بو
 ج: االستماع إلى المجمس الوزراء

 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107ؤسس الدستوري مف خبلؿ المادة لـ يكتفي الم 
باستشارة الوزير األوؿ كما ىو الحاؿ في حالة الطوارئ أو الحصار بؿ استمـز اجتماع 

منو وبعضوية كؿ مف الوزير األوؿ  4 فقرة 91مجمس الوزراء الذي يترأسو طبًقا لممادة 
وال شّؾ أّف عرض األمر عمى ىذه  ،الحكومي ومجموع الوزراء الذي يتألؼ منيـ الطاقـ

الييئة يمثؿ صورة مف صور توسع دائرة االستشارة ويجعؿ رئيس الجميورية في وضعية 
يحاط فييا بجممة مف اآلراء وذلؾ قبؿ أف يّتخذ القرار الذي يناسب الوضع خاصة وأّف 

ليذا الشرط أثر مف بالتالي فإّف  ،مجمس الوزراء قد يتضّمف وزراء ينتموف إلى المعارضة
 . 3الناحية مف األدبية والواقعية عمى القرار الذي سيتخذه رئيس الجميورية

                                                           
ة ورئيس الحكومة في النظاـ الدستوري الجزائري، عز الديف بغدادي، االختصاص الدستوري لكؿ مف رئيس الجميوري -1

  .072، ص9002دراسة مقارنة مع النظاـ المصري، مكتبة الوفاء القانونية مصر، 
2- Marcel PRELOT et Jean BOULOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz, 

France, 1978 , p680. 
 .070ص قضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، مراد بدراف، الرقابة ال -3
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فنصت عمى استشارة الوزير األوؿ  1958مف الدستوري الفرنسي لسنة  16أما المادة  
دوف مجمس الوزراء نظًرا لموزف الخاص الذي يممكو الوزير األوؿ في الّنظاـ الدستوري 

 1.ركة الحقيقية لو فيوالفرنسي والمشا
 : االستماع إلى المجمس األعمى لألمن2

ييدؼ تقّيد سمطة رئيس الجميورية عّند تقريره لمحالة االستثنائية باالّستماع إلى  
المجمس األعمى لؤلمف إلى تزويده بالّتقارير األمنّية التي تّتسـ بالّدقة والّضبط في نقؿ الوقائع 

اىـ في تكويف صورة واضحة لو عف الوضع العاـ في الدولة والمعطيات األمنّية والتي تس
ومدى الخطورة التي تواجيا الببلد مما يساعده عمى اتخاذ القرار المناسب بالمجوء أو عدـ 

 عف مجمس األعمى لؤلمف اآلراء الصادرةتبقى  .2المجوء إلى إعبلف الحالة االستثنائية
رئيس الجميورية مف حيث األخذ بيا أو تركيا  ال تمـز تيا فييوعمى الرغـ مف أىمي استشارية

 3. غير أّنو يبقى ممـز بالقياـ بيذا اإلجراء لضماف مشروعية قرار إعبلف الحالة االستثنائية
إلى المجمس  االستماع""تجدر اإلشارة إلى استعماؿ المؤسس الدستوري مصطمح 

السالفة الذكر والمتعمقة  2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة 107األعمى لؤلمف ضمف المادة 
المجمس األعمى ألمف مف خبلؿ  اجتماع""بالحالة االستثنائية في حيف استعمؿ مصطمح 

مف دستور ذاتو والمتعمقة بحالة الطوارئ أو الحصار إاّل أّف ىذا الّتمييز ليس لو  105المادة 
طريؽ االجتماع  أثر كبير مف الناحية الواقعية حيث أّف االستماع لممجمس ال يكوف إاّل عف

  4بو وىذا فضبًل عف عدـ وجود ما يدؿ عمى الّتمييز بيف اإلجرائييف.

                                                           
1
- François LUCHAR, Gérard CONAC, La constitution de la république française, Economica, Paris, 

1979, 544.  
جمة الباحث لمدراسات مف الدستور، م 097سمير شعباف، أحمد غراب، مجاؿ التشريع باألوامر في ضوء المادة  -2

 .004، ص9005، 04، عدد 00األكاديمية، جامعة محمد خيضر، باتنة 
محمد األميف أسود، سمطة رئيس الجميورية في مواجية الظروؼ غير العادية الداخمية، اإلتحاد، اإلتحاد الوطني  -3

 .19، ص 9000 01، عدد 07لمنظمة المحاميف الجزائرييف، الجزائر، السنة 
  .22ص مرجع سابؽ،  العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية،عبد  -4
 070ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، -



 المشروعية بمبدأ وعالقتيا االستثنائية الظروف نظرية       األول:                             الباب 

141 

 2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة 107استعمؿ المؤّسس الدستوري ضمّف المادة 
عّندما يتعمؽ األمر برئيسي غرفتي البرلماف والمجمس الدستوري في " االستشارة "مصطمح 

عندما يتعمؽ األمر بالمجمس األعمى لؤلمف ومجمس  " االستماع " حيف استعمؿ مصطمح
الوزراء ولعؿ القصد مف وراء ذلؾ أّف االستشارة ىدفيا بياف األسباب المؤدية إلقرار الحالة 
االستثنائية لذلؾ فإف رئيسي غرفتي البرلماف يعتبراف كييئة استشارية مف الناحية القانونية 

مجمس األعمى لؤلمف ومجمس الوزراء مساعدة بينما اليدؼ مف مصطمح االستماع إلى ال
 1رئيس الجميورية عمى تطبيؽ الحالة االستثنائية إذا ما قرر رئيس الجميورية ذلؾ.

 الفرع الثاني
 شروط إعالن حالة التعبئة العامة وحالة الحرب

 )ثانيا(. ثـ حالة الحرب)أواًل(  نتطرؽ إلى حالة التعبئة العامة
  la mobilisation généraleلعامة أوال:  حالة التعبئة ا

مرحمة سابقة عمى مرحمة الحرب تسم باتخاذ " تعرؼ حالة التعبئة العامة بأنيا:
جعل المرافق العامة والمشاريع الخاصة : "  كما تعرؼ عمى أّنيا ."إلجراءات الالزمة ليا

ومصادرة والمجيود الحربية من أفراد وعتاد وأموال تحت طمب الحكومة وبالتالي تأميم 
كما أنو يمكف   2".العديد من المنقوالت والعقارات تحت شعار المشاركة في المجيود الحربي

تحويؿ العديد مف الصناعات إلى االختصاصات الحربية وىذا ما شاىده العالـ مف خبلؿ 
  3العديد مف الحروب.

                                                           
، مرجع سابؽ، ص 0222نور الديف ردادة، التشريع عف طريؽ األوامر وأثره عمى السمطة التشريعية في ظؿ دستور  -1

41. 
إبراىيـ يامنة، لوائح الضبط اإلداري بيف الحفاظ عمى الّنظاـ العاـ وضماف الحريات العامة، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه  -2

 .900، ص 9005في القانوف جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، 
 070ص ثنائية، مرجع سابؽ، مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االست -
فوزي أوصديؽ، الوافي في شرح القانوف الدستوري الجزائري، السمطات الثبلث، الجزء األوؿ، ديواف المطبوعات  -3

 .019، ص 9001 ،الجامعية، الجزائر



 المشروعية بمبدأ وعالقتيا االستثنائية الظروف نظرية       األول:                             الباب 

142 

مف  88 المادة ،19761مف دستور  121المادة  كؿ مفوردت حالة التعبئة العامة في  
مف التعديؿ الدستوري  108وأخيرا المادة  1996مف دستور  94، المادة 19892دستور 
يقّرر رئيس الجميوريّة التّعبئة العاّمة في مجمس "  التي تنص عمى ما يمي: 2016لسنة 

لس األعمى لألمن واستشارة رئيس مجمس األمة ورئيس لمجالوزراء بعد االستماع إلى ا
 ".نيلس الشعبي الوطلمجا

أغفؿ المؤّسس الدستوري في ىذه الحالة عف تحديد األسباب أو المبررات التي توجب 
كما لـ يحدد اإلجراءات  ،إعبلف التعبئة العامة وكذا اإلجراءات التي يمكف اتخاذىا خبلليا

وأماـ سكوت المؤّسس الدستوري عف تحديد أسباب  ،المتبعة إلنيائيا كما لـ تحدد مدتيا
حالة التعبئة العامة في مختمؼ الدساتير التي تضمنتيا أرجع بعض الفقياء  ومبررات إعبلف

أسباب ومبررات إعبلنيا في حالة وجود توتر دولي يؤثر عمى الوضع في الدولة أو وجود 
تمرد أو عصياف داخمي أو وجود خطر خارجي أو داخمي متوقع عمى الدولة الحتبلؿ جزء 

قيا وأمبلكيا العامة في المناطؽ الحدودية أو تعرض مف أراضيا أو العدواف عمى أحد مراف
منشئاتيا النفطية أو أحد مواردىا الطبيعية أو الصناعية لمخطر أو إلحاؽ ضرر عمدي أو 

 .جية معادية أو حدوث كوارث طبيعيةجسيـ بالبيئة مف قبؿ دولة أو 
توازي األشكاؿ أما بالنسبة لمسمطة المختصة برفع حالة التعبئة العامة فطبًقا لقاعدة  

فإنو يمكف القوؿ أّف رئيس الجميورية ىو الجية المختصة في إنياءىا وذلؾ بنفس إجراءات 
لس األعمى لؤلمف واستشارة رئيس لمجإعبلنيا أي ترفع في مجمس الوزراء بعد االستماع إلى ا

لس الشعبي الوطني وبرفعيا يفترض أف تنتيي تدريجًيا معيا لمجمجمس األمة ورئيس ا
 3دابير واإلجراءات االستثنائية التي صاحبت اإلعبلف عنيا.الت

                                                           
 :" يقرر رئيس الجميورية التعبئة العامة". 1976مف دستور  121المادة  -1
فقد أغفؿ عف تنظيـ  1963التعبئة العامة يقررىا رئيس الجميورية"، أما دستور سنة  :"1989مف دستور  88المادة  -2

 حالة التعبئة العامة.
 .909إبراىيـ يامنة، لوائح الضبط اإلداري بيف الحفاظ عمى الّنظاـ العاـ وضماف الحريات العامة، مرجع سابؽ، ص -3
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لمؤرخ في ا 124-67عرفت الجزائر تطبيؽ ليذه الحالة عمى إثر األمر رقـ 
ىواري "في عيد الرئيس الراحؿ  1المتضمف اإلعبلف عف التعبئة العامة 08/07/1967

كما  "،المواطنين "يشرع في تعبئة جميعمنو عمى أف:  األولىحيث نصت المادة  بومدين"
منو فئات معينة مف المواطنيف المعنييف باالستدعاء في أي وقت حيث  3حددت المادة 

قدماء  يطبق إجراء التعبئة باألسبقية وحسب الترتيب التالي: "  نصت عمى ما يمي:
المجاىدين، العسكريون الذين خدموا في الجيش الشعبي الوطني، العسكريون المذين 

 ." جنبيخدموا في جيش أ
  التدريب العسكري إجباري بالنسبة لمطمبة:" منو عمى أف 4 المادة كما نصت 

 ."وتالميذة الثانويات ومدارس التعميم العام ومدارس التكوين الميني
"يعبأ األشخاص غير الداخمين في األصناف  عمى أف:  5في حيف نصت المادة  

 ".أي حينأعاله ويمكن طمبيم في  4و 3المحددة في المادتين 
الذي ألـز الطمبة و في إطار تطبيؽ أحكاـ ىذا األمر  125-67 صدر المرسـو رقـ

وتبلمذة األقساـ الّنيائية لمثانويات ومدارس التعميـ العاـ ومدارس الّتكويف الميني المذيف 
أف يقوموا بالتدريب العسكري عمى أّف فترة التدريب  سنة  20و 18 تتراوح أعمارىـ بيف

ويتـ  ( يوما45)وتستمر طيمة خمسة وأربعيف  1967جويمية  15لنسبة ليـ تبدأ في العسكري با
التدريب في مراكز الّتعميـ العسكري المعنية سمًفا مف طرؼ المصالح المختصة التابعة لوزارة 

كما أّف االمتحانات الجامعية  ،الدفاع الوطني التي تتخذ ليذه الغاية جميع الترتيبات البلزمة

                                                           
 .0224، 20، ج رعدد ن عن التعبئة العامةيتضمن اإلعال ، 01/04/0224مؤرخ في ، 124-67األمر رقـ  -1
، المتضمف اإلعبلف عف التعبئة 097-24، يتضمف تطبيؽ األمر رقـ 01/04/0224مؤرخ في  ،125-67مرسـو رقـ  -

 .2090224العامة، ج ر عدد 
ماجستير في نصر الديف طالب، الوسائؿ القانونية لحماية أمف الدولة في الظروؼ االستثنائية، مذكرة لنيؿ شيادة ال -

 .075، ص 9001القانوف، جامعة وىراف، وىراف، 
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تـ تأجيميا إلى تاريخ يحدد  1967سنة  سبتمبر وأكتوبرالمقرر إجراءىا في شير  والدراسية
 .1بموجب قرار

 مف المرسـو السالؼ الذكر عمى أف:  5كما نصت المادة  
يجري التدريب العسكري خالل السنتين الجامعية والمدرسية بحصة واحدة في " 
 األسبوع:

سنة يجري التدريب العسكري  18و 16بالنسبة لمشباب المذين تتراوح أعمارىم بين  -
 االبتدائي.
سنة يجري التدريب العسكري  30و 19بالنسبة لمشباب المذين تتراوح أعمارىم بين  -
 العالي" 

يمكن لمنساء المتزوجات ولمفتيات الالئي  : " عمى أّنو 6في حيف نصت المادة 
يتممن التدريب أعاله أن  5و1يدخمن في أحد األصناف المنصوص عمييا في المادتين 

 العسكري في مراكز معينة خصيصا ليذه الغاية".

 ثانيا : حالة الحرب 
تعتبر حالة الحرب المثاؿ األفضؿ لحالة الظروؼ االستثنائية أيف تتسع فييا صبلحيات 

   السمطة التنفيذية بشكؿ كبير عمى حساب باقي السمطات األخرى.
ين أو أكثر إلنياء حالة السالم صراع مسمح بين دولت ": تعرؼ الحرب عمى أّنيا

 ". بقصد فرض وجية نظر سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية
" نزاع مسمح بين القوات المسمحة لدولتين أو أكثر إذا توفرت  :كما تعرؼ عمى أنّيا 

لدى إحداىما أو لدييما جميعا إرادة إنياء ما يقوم بينيما من عالقات سممية وبغرض 
 ". لقوميةالدفاع عن المصالح ا

                                                           
، المتضمف اإلعبلف عف 097-24، المتضمف تطبيؽ األمر رقـ 095-24مف مرسـو رقـ  4إلى1راجع المواد مف  -1

 التعبئة العامة.
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نزاع مسمح بين دولتين أو أكثر يترتب عميو استبدال حالة  كما تعرؼ عمى أّنيا " 
وعميو  ." السمم بحالة العداء ويكون الغرض منو الدفاع عن الحقوق أو المصالح المتحاربة

تنشأ الحرب بيف دوؿ ذات سيادة وىو ما يميزىا عف اإلضرابات الداخمية والحروب األىمية أو 
 1.ت المسمحة ضد الثوار بكونيا صراع بيف قوات حكوميةالحمبل

بموجب المواد  1976تطرقت الدساتير الجزائرية ليذه الحالة بدًءا مف دستور 
بموجب  1996ثـ دستور  90،91، 89في مواده  1989منو ثـ دستور  122،123،124

مف  111-110-109وأخيًرا تـ التطرؽ إلى لحالة الحرب ضمف المواد  95،96،97المواد 
عمى  109حيث تنص المادة  2016المتضمف التعديؿ الدستوري لسنة  01-16 القانوف رقـ

  أنو:
إذا وقع ُعدوان فعمّي عمى البالد أو يوشك أن يقع حسب ما نّصت عميو التّرتيبات " 

المالئمة لميثاق األمم المتحدة. يعمن رئيس الجميوريّة الحرب بعد اجتماع مجمس الوزراء 
لس لمجلس األعمى لألمن واستشارة رئيس مجمس األمة ورئيس المجتماع إلى اواالس

ويوّجو رئيس . ويجتمع البرلمان وجوبا. لس الدستوريلمجالّشعبّي الوطنّي ورئيس ا
 2."الجميوريّة خطابا لألّمة يُعِممُيا بذلك

 (.2) ثـ الشكمية لئلعبلف عف حالة الحرب (1)نتطرؽ لمشروط الموضوعية  
 روط الموضوعية لإلعالن عن حالة الحرب: الش1

تعتبر أسباب اإلعبلف عف حالة الحرب أكثر وضوًحا مقارنة بالحاالت األخرى كما  
تعتبر أّشد حاسًما مف الحالة االستثنائية فبل يكفي فييا أف تكوف الببلد ومؤسساتيا ميددة 

ّنما يشترط أف يكوف العدواف قد وقع فعبل عمى الببلد أو عمى وشؾ الوقوع  بخطر داىـ وا 

                                                           
 .22حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص  -1

2
 .2016ديؿ الدستوري لسنة مف التع 109المادة  - 
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وأف تعجز وسائؿ القانوف الدولي )ب( عمى أف تكوف الغاية مف ىذه الحرب دفاعية )أ( عمييا
 )ج(.العادي عف مواجية حالة العدواف الخارجي 

 أ: أن يقع عدوان خارجي أو وشيك الوقوع عمى الدولة
ّنما أحالو   إلى ميثاؽ األمـ لـ يحّدد المؤّسس الدستوري تعريًفا لمعدواف الخارجي وا 

في صورة واضحة اللتزاـ الدولة الجزائرية بتعيداتيا الدولية الذي يحـر  1945المتحدة لسنة 
عمى الدوؿ استعماؿ القوة والتيديد ضد دوؿ ذات سيادة وعضوه في األمـ المتحدة مع إقرار 

نص حقيا في نفس الوقت لصّد أي عدواف خارجي عمييا أو عمى وشؾ الوقوع وقًفا لما ت
" ليس في ىذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص   :منو التي جاءت كما يمى 51عميو المادة 

الحق الطبيعي لمدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسيا إذا اعتدت قوة مسمحة 
عمى أحد أعضاء األمم المتحدة إلى أن يتخذ المجمس التدابير الالزمة لحفظ األمن والسمم 

 1". الدولي
مف  109 سس الدستوري الجزائري عند تنظيمو لحالة الحرب بموجب المادةأخذ المؤ 

ميثاق األمم بالعدواف الفعمي أو الوشيؾ الوقوع وىو ما اعتمده  2016التعديؿ الدستوري لسنة 
                                                           

1
:" كؿ استخداـ لمقوة أو تيديد بيا مف قبؿ دولة أو مجموعة دوؿ أو حكومة  جريمة العدواف عمى أنيا فارو يعرؼ الفقيو - 

أو عدة حكومات ضد أقاليـ شعوب الدوؿ األخرى أو الحكومات أيا كاف الضرر أو السبب أو الغرض المقصود فيما عدا 
عي الفردي والجماعي ضد أعماؿ العدواف مرتكب مف جانب قوات مسمحة أو المساىمة في أحد أعماؿ حالتي الدفاع الشر 

 القمع التي تقررىا األمـ المتحدة".
غزو  -إعبلف دولة الحرب عمى دولة أخرى -: " يشكؿ كؿ فعؿ مف األفعاؿ التالية حربا عدوانية:بوليتيستعريؼ الفقيو 

مياجمة قوات الدولة المسمحة البرية أو الجوية أو –سمحة ولو لـ يكف ىناؾ إعبلف حرب دولة اإلقميـ دولة أخرى بقوات م
مد الدولة يد المساعدة إلى عصابات  –حصار الدولة لموانئ أو شواطئ دولة أخرى  -البحرية إلقميـ دولة أخرى لقواتيا

لدولة األخرى باتخاذ اإلجراءات البلزمة مسمحة مشكمة عمى إقميميا بغرض غزو دولة أخرى، أو رفضيا اإلجابة عمى طمب ا
جريمة العدواف عمى أنيا:" كؿ فعؿ ينطوي عمى  المندوب السوريلحرماف ىذه القوات مف المساعدة أو الحماية".بينما عرؼ 

 انتياؾ لمسمـ باستخداـ القوة المسمحة مف قبؿ الدولة أو مجموعة مف الدوؿ بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كاف ذلؾ
ضد السبلمة اإلقميمية أو االستقبلؿ السياسي لدولة معينة أو مجموعة دوؿ بأية طريقة ال تتفؽ مع مقاصد  وأغراض األمـ 

منى غبولي، التوصؿ إلى تعريؼ جريمة العدواف قراءة عمى ضوء نتائج المؤتمر االستعراضي لنظاـ  نظر:المتحدة " أ
، 02مة األكاديمية لمبحث القانوني، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، المجمد ، المج9000المحكمة الجنائية الدولية كمباال 

 90499019902، ص 9007، 00عدد 
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التيديد باستخدام القوة أو استخداميا  التي نصت عمى " منو 4ة الفقر  2المادة في  المتحدة
لجميورية إعبلف حالة الحرب بمجرد التأكد مف وجود تيديد مباشر أي يمكف لرئيس ا " فعال

حشد  متى وجودت قرائف تدؿ عمى ذلؾ مّنيا: التحضيرات العسكرية 1باستخداـ القوة المسمحة
 2.الجيوش عمى الحدود وممارسة بعض األعماؿ التخريبية مف قوة خارجية

 ب: أن تكون غاية الحرب دفاعية
الحرب اليجومية والحرب ص بيف نوعيف أساسيف لمحرب ىما نمّيز في ىذا الخصو  

فيقصد باألولى أّف الدولة ىي المبادرة بالحرب عمى غيرىا أما الثانية فيقصد بيا  .الدفاعية
 .أّف ال تمجأ الدولة إلى الحرب إاّل إذا فرضتيا األوضاع نتيجة لتعرضيا العتداء خارجي

مف التعديؿ الدستوري  109مف خبلؿ المادة بالحرب الدفاعية أخذ المؤسس الدستوري  
التي تنص  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  1فقرة  29وما تأكده المادة ب 20163لسنة 

تمتنع الجزائر عن الّمجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة "  عمى ما يمي:
أخذ باألسموبيف حيث أّف  عمى خبلؼ الدستور الفرنسي الذي، " لمّشعوب األخرى وحّريّتيا

الحرب اليجومية تتطمب موافقة البرلماف بغرفتيو في حيف أّف الحرب الدفاعية ونظًرا لحالة 
الضرورة المتمثمة في حالة العدواف الخارجي عمى الببلد فإّف الرئيس الفرنسي ممـز بإعبلنيا 

عدواف الخارجي تتطمب دوف انتظار اجتماع وموافقة الييئة التشريعية باعتبار أّف سرعة ال
 4.السرعة في مواجيتو بواسطة إجراءات عاجمة يّتخذىا رئيس الجميورية

 

                                                           
 .075ص توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  -1
 .074ص ؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، نصر الديف طالب، الوسائؿ القانونية لحماية أمف الدولة في الظرو  -2
 .079ص توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  -3

-« On peut affirmer que la légitime défense constitue, dans les relations internationales 

contemporaines, le principe fondement de l’emploi de la  force sous l’empire du principe qui 

l’interdit ». Voir : Mohamed Abdelwahab BEKHECHI, La constitution Algérienne de 1976 et le droit 

international, Office des publications universitaires, Alger, 1989, p227.  
 .25ص ، مرجع سابؽ، 0222لعادية لرئيس الجميورية في دستور مصطفى رباحي، الصبلحيات غير ا -4
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 ج: عجز وسائل القانون الدولي العادي عن مواجية حالة العدوان الخارجي
ّديد تي إف اّلمجوء إلى الّنظاـ القانوني االستثنائي لحالة الحرب ال يكوف بمجرد وجود 

ُتحضر لعدواف عمى سيادة الدولة الجزائرية أو عمى استقبلليا  خارجي مف دولة أو عدة دوؿ
ووحدتيا الترابية بؿ البد مف استخداـ وسائؿ القانوف العادي المعروفة في قواعد القانوف 

 .الدولي المنظـ لمعبلقات بيف الدوؿ سواء في وقت السمـ أو في وقت الحرب
تنص  2016الدستوري لسنة مف التعديؿ  2 فقرة 29نجد في ىذا الخصوص المادة  
 إلزامية بذل الدولة الجزائرية جيدىا لتسوية الخالفات الّدوليّة بالوسائل السّمميّة عمى

كالمفوضات والوساطة وغيرىا مف الطرؽ السممية المعروفة في القانوف الدولي والتي يجب 
ثبوت عجز عمى الدولة عف طريؽ رئيس الجميورية أو وزير الخارجية انتياجيا إلى غاية 

ىذه القواعد الدولية العادية عف احتواء محاوالت العدواف الخارجي فينا فقط يمكف لرئيس 
وفي ىذا احتراـ لنص المادة  ،1مف الدستور 109الجميورية المجوء إلى تطبيؽ أحكاـ المادة 

 :التي تنص من ميثاق األمم المتحدة 1 فقرة 33
أن يعرض حفظ السمم واألمن الدولي  " يجب عمى أطراف أي نزاع من شأن استمراره

لمخطر أن يمتمسوا حميا بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق 
والتحكيم والتسوية القضائية وأن يمجئوا إلى الوكاالت والتنظيمات اإلقميمية أو غيرىا من 

النزاع إلى أن  ويدعو مجمس األمن أطراف .مھالوسائل السممية التي يقع عمييا اختيار
 ."م من النزاع بتمك الطرق إذا رأى ضرورة لذلكھيسووا ما بين

 : الشروط الشكمية إلعالن حالة الحرب2
يتعمؽ األمر ىنا باالستشارات التي تطرقنا إلييا في الحاالت األخرى تقريبا خاصة  

بيقات الحالة االستثنائية مع إضافة شرط شكمي جديد لـ يتـ النص عميو بالنسبة لمتط
 )ب(.وىو توجيو خطاب لؤلمة  )أ(الدستورية األخرى 

                                                           
 .41ص ، مرجع سابؽ، 0222مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور  -1
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 أ: الشروط الشكمية اإلعالن حالة الحرب المشابية لمتطبيقات الدستورية األخرى
ال يختمؼ دور مجمس الوزراء عف دوره في الحاالت  :اجتماع مجمس الوزراء -

ؿ وجيات الّنظر األخرى إذ يقتصر دوره في مناقشة قرار إعبلف حالة الحرب وكذا تباد
عمى أّف  ،والتشاور في الموضوع دوف أف يكوف رأيو إلزامًيا بالنسبة لرئيس الجميورية

إلى مجمس الوزراء عّند تنظميو لمحالة  " االستماع "المؤّسس الدستوري استعمؿ مصطمح 
عّند  " االجتماع "مف الدستور في حيف استعمؿ مصطمح  107االستثنائية ضمف المادة 

 1مف الدستور نفسو. 109 حالة الحرب ضمف المادة نصو عمى
مف المؤكد أّف االستماع إلى المجمس  :االستماع إلى المجمس األعمى لألمن-

األعمى لؤلمف لو دور ميـ جًدا في ظؿ حالة الحرب فيو المؤىؿ دوف غيره لتقديـ االستشارة 
ؤّسس مجمس أعمى " ي :مف الدستور عمى أف 197العسكرية والحربية حيث تنص لممادة 

لألمن يرأسو رئيس الجميوريّة ميمّتو تقديم اآلراء إلى رئيس الجميوريّة في كّل القضايا 
عمى أف يبقى القرار النيائي لرئيس الجميورية بعد االستماع ، " المتعّمقة باألمن الوطنيّ 

ومدى  ألعضاء المجمس وتبياف وجيات نظرىـ خاصة مّنيا اإلستراتيجية والعسكرية والفنية
 .مبلئمة إعبلف الحرب أو تأجيؿ ذلؾ

تظير أىمية استشارة رئيسي غرفتي البرلماف  :استشارة رئيسي غرفتي البرلمان -
قبؿ إعبلف حالة الحرب نظًرا لآلثار المترتبة عمى مياـ الغرفتيف المكونتيف ليا حيث تنص 

مّدة حالة الحرب ويتوّلى يُوَقف العمل بالّدستور  "مف الدستور عمى أف:  1 فقرة 110المادة 
ما يدؿ عمى انتقاؿ سمطة التشريع إلى رئيس ، " رئيس الجميوريّة جميع السّمطات

الجميورية في ظؿ حالة الحرب منو يستمـز عمى رئيس الجميورية اخذ رأييما واستشارتيما 
اصة رغـ عدـ إلزامية اآلراء التي يقدمانيا، كما أف استشارة رئيس مجمس األمة لو أىمية خ

مف حيث تخويمو مياـ رئاسة الدولة وتوليو كؿ الصبلحيات التي تستوجبيا حالة الحرب وذلؾ 
                                                           

1
ّ.040صتوفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  - 
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في حالة استقالة رئيس الجميورية أو وفاتو أو حدوث أي مانع أخر لو لذا يجب إعبلمو بكؿ 
ظروؼ الببلد لكي يكوف عمى أتـ استعداد لتولي مياـ رئاسة الدولة عّند تحقؽ الشروط 

 .1مف الدستور 1 فقرة 110وفقا ألحكاـ المادة القانونية 
يجتمع البرلماف وجوبا طيمة مّدة حالة الحرب بطريقة تمقائية دوف دعوة مف رئيس 
الجميورية ويعتبر ىذا االجتماع نتيجة إلعبلف حالة الحرب وليس شرًطا إلعبلنيا وذلؾ 

نص عمى إعبلف رئيس التي ت 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  1 فقرة 109بصريح المادة 
لس األعمى لمجالجميورية لحالة الحرب يكوف بعد اجتماع مجمس الوزراء واالستماع إلى 

لس لمجلس الّشعبّي الوطنّي ورئيس المجلؤلمف واستشارة رئيس مجمس األمة ورئيس ا
: مف المادة نفسيا التي جاءت كما يمي 2 الفقرة" ضمف واو العطف" الدستوري واستعمالو 

كما أّف القوؿ بغير ذلؾ يجعمنا نتساءؿ عف الغاية مف استشارة  ،"ع البرلمان وجوباويجتم"
مف التعديؿ الدستوري إذا كاف قد نص في  1 فقرة 109رئيسي غرفتي البرلماف حسب المادة 

لتقرير  2 فقرة 109نفس الوقت عمى ضرورة انعقاد البرلماف بغرفتيو معا بموجب المادة 
 2الحالة االستثنائية؟

تظير أىمية استشارة رئيس المجمس  :استشارة رئيس المجمس الدستوري -
التي  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  1 فقرة 110الدستوري نظرا لما تنص عميو المادة 

تولي إلى رئيس المجمس الدستوري وظائؼ رئيس الدولة وتوليو كؿ الصبلحيات التي 
شغور رئاسة الجميورية ورئاسة مجمس األمة لذا  تستوجبيا حالة الحرب وذلؾ في حالة اقتراف

يجب عمى رئيس الجميورية استشارتو واألخذ برأيو وكذا إعبلمو المسبؽ بقرار إعبلف حالة 
الحرب كي يكوف عمى دراية بكافة األوضاع األمنية في الببلد تحسبا الستعداده ألداء ميامو 

 3.إذا استوجب األمر ذلؾ
                                                           

 .40ص مرجع سابؽ،  وابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية،عبد العزيز برقوؽ، ض -1
 .052توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ، ص  -2
 الدستوري استشارة المجمس وجوب عمى 1996 دستور وكذا1989 دستور في الجزائري الدستوري المؤسسلم ينص  " -3
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 ب: توجيو خطاب لألمة
ا لآلثار الخطيرة المترتبة عف إعماؿ ىذه الحالة مف وقؼ العمؿ بالدستور مّدة نظرً  

الحرب وتقّيد الحريات الفردية والجماعية لممواطنيف يقتضي عمى رئيس الجميورية توجيو 
خطاب لؤلمة يعمميا فيو باألسباب والمبررات التي دفعت بو إلى إعبلف حالة الحرب وكذا 

قبمو مع المبلحظة أّف الدستور الجزائري لـ يحّدد وقت قياـ رئيس اإلجراءات المّتخذة مف 
"ويوّجو رئيس الجميوريّة خطاب لألمة  :الجميورية بتوجيو خطاب لؤلمة بؿ اكتفى بالقوؿ

 يعِممُيا بذلك".
يجوز لرئيس الجميورية أف يوجو ىذا الخطاب قبؿ مباشرة اإلجراء االستثنائي إذ يجوز  

ذه ليذا اإلجراء أو بعده بقميؿ والمسالة في ىذا األمر متروكة لتقديره إعبلـ األمة عند اتخا
يعتبر توجيو الخطاب لؤلمة ذا أىمية كبيرة كونو يؤدي إلى توحيد الشعب  1الشخصي.

وتماسكو في الدفاع عف الوطف وذلؾ بااللتفاؼ حوؿ رئيس الجميورية المسئوؿ األوؿ عف 
 ، 2الدفاع الوطني

لحرب أما عف إنيائيا فإف الدستور لـ يذكر شروطا مفصمة سوى ىذا عف إعبلف حالة ا
النص عمى أف الرئيس يوقع اتفاقيات اليدنة ويتمقى رأي المجمس الدستوري بشأنيا مع 

وعمى كؿ فإف إنياء الحرب ،  3عرضيا فورا عمى كؿ غرفة مف البرلماف لتوافؽ عمييا صراح
لو أف ييادف ويوافؽ عمى سمـ أو يستمر في أو استمرارىا أمر منوط برئيس الجميورية الذي 

                                                                                                                                                                                     

 أخطر الحاالت ىما الحالتين ىاتين أن من الرغم عمى الجميورية رئيس قبل من والحرب التعبئة العامة حالتي إعالن لقب

 طريق عن لمحرب حد وضع حالة في الدستوري ضروري المجمس رأي أن كما وحرياتيم. األفراد حقوق تيدد التي اإلستثنائية

 عنيا أىمية يقل ال فيو األخرى، الدستورية المؤسسات باقي مثل الدستوري استشارة المجمس المفروض من كان لذا اتفاقية،

فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية في  أنظر:االستثنائي". الحاالت كل ظل في ولو دوره
 . 22ص األنظمة القانونية، مرجع سابؽ 

 .45ص مرجع سابؽ،  قاتيا في الدستور الجزائري،نجاة تميمي، حالة الظروؼ اإلستثنائية وتطبي -1
 .21، ص ، مرجع سابؽ0222مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور  -2
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  111المادة  -3
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مف التعديؿ  110الحرب بمقتضى كونو المتولي لجميع السمطات حسب ما تنص عميو المادة 
 2016.1الدستوري لسنة 

حاالت الظروؼ اإلستثنائية التي أخذ بيا المؤسس تاما ليذا المبحث المتضمف بياف خ
 ية يمكف استنتاج المبلحظات اآلتية:الدستوري الجزائري وشروطيا الشكمية والموضوع

رغـ التنصيص الدستوري عمى الشروط الموضوعية لحاالت الظروؼ اإلستثنائية وأثره -
في تقييد سمطة رئيس الجميورية عند المجوء إلى ىذه الحاالت إاّل أف ىذه الشروط جاءت في 

الرئيس في  مجميا عامة ويكتنفيا الغموض وتنقصيا الدقة والضبط مما يوسع مف سمطة
تقدير مدى توافر ىذه الشروط والمتمثمة في الضرورة الممحة والتيديد بخطر داىـ يوشؾ أف 

 يصيب مؤسسات الدولة أو استقبلليا أو سبلمة ترابو ترقب عدواف وشيؾ.
الشروط الشكمية والمتمثمة في جممة مف االستشارات والتي ال تتصؼ باإللزامية إاّل  -

اإلجرائية التي تعرض عند غيابيا قرار المجوء إلى تطبيؽ الحاالت مف الناحية الشكمية و 
اإلستثنائية المختمفة إلى عيب المشروعية اإلجرائية في حيف ال يوجد أي قّيد عمى رئيس 
الجميورية بضرورة االلتزاـ بنتيجة االستشارات وعميو فإف أمر إعبلف الظروؼ اإلستثنائية 

الدستور الجزائري إلى النظاـ الرئاسي أكثر مف  يعود لمرئيس وحده وفي ىذا ميؿ مف
 البرلماني.  

وبالرغـ مف أف ىذه الشروط الموضوعية والشكمية إلعبلف الظروؼ اإلستثنائية بحاجة 
إلى زيادة في تنقيحيا وصياغتيا بشكؿ أكثر دقة إال أنيا تشكؿ شروط مبدئية ووقائية وقيودا 

لسمطاتو عند المجوء لتقرير أي حالة مف حاالت  عامة ونسبية عمى ممارسة رئيس الجميورية
الظروؼ اإلستثنائية ىذه األخيرة التي تتدرج فيما بينيا مف حيث درجة خطورتيا وآثارىا في 

                                                           
وضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف ال -1

 .005سابؽ، ص 
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توسيع سمطات الرئيس اإلستثنائية خبلليا، ىذه السمطات التي يتراوح في مجاليا بيف السعة 
 1والضيؽ حسب القيود التي وضعيا الدستور.

 حث الثانيالمب
المعاىدات والتشريع مصدر لنظرية الظروف اإلستثنائية في النظام 

 القانوني الجزائري
تعتبر المعاىدات المتعمقة بحقوؽ اإلنساف والتي صادقت عمييا الجزائر جزًءا مف 
الّنظاـ القانوني فيما تضمنو مف ضمانات لحقوؽ اإلنساف في ظؿ الظروؼ االستثنائية 

ؿ مف السمطة التّنفيذية والّتشريعية باحتراميا فيما تضعو مف تشريعات إذ تمـز ك 2لمدولة
: عمى أفّ  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  150حيث تنص المادة  ،وتنظيمات وقرارات

"المعاىدات التي يصادق عمييا رئيس الجميورية حسب الشروط المنصوص عمييا في 
  3 )مطمب أول("  الدستور تسمو عمى القانون

                                                           
1
نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع  - 

 . 004 -002سابؽ ص
عام بقصد ترتيب آثار قانونية اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي التعرؼ المعاىدات الدولية عمى أّنيا: "  -2

وفقا لقواعد القانون الدولي العام، سواء أفرغ ىذا االتفاق في وثيقة واحدة أو عدة وثائق وميما كانت التسمية التي 
يستخمص مف ىذا الّتعريؼ أنو ال بّد  .1969وىو تعريؼ مستوحى مف اتفاقية فيينا لقانوف المعاىدات لعاـ تطمق عمييا". 
فبل تبـر المعاىدة إاّل بيف أشخاص  الصفة الدولية ألطراف المعاىدة -0ط التالية لمقوؿ بصحة المعاىدة: مف توفر شرو 

حرصا عمى ضماف تنفيذىا وتجنب ما يحدث مف  أن تصاغ المعاىدة الدولية في وثيقة مكتوبة -9القانوف الدولي العاـ. 
أن -1دة ما يؤدي إلى خمؽ المشاكؿ بيف الدوؿ عند تطبيقيا. تفسيرات لبلتفاقات الشفوية والتي قد تغير مف جوىر المعاى

نجيبة بوشاؾ، حقوؽ اإلنساف أثناء حالة  أنظر:". تحدث المعاىدة الدولية آثار قانونية وفقا لقواعد القانون الدولي العام
 . 24، ص 9005، جامعة يحيي فارس، المديةمذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، الطوارئ بيف النص والواقع، 

 .11ص  مرجع سابؽ، عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -3
إن األحكام والتشريعات التي تتضمنيا المعاىدة تتصف باإللزامية الدولية نظرا لموجو الدولي الذي تمتاز بو ابتداء من " -

ل فإن التشريعات الداخمية ال تنطوي عمى ىذا الوجو الدولي فيي ذات نشأتيا إلى المسؤولية عمى مخالفتيا، في المقاب
نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية  انظر:. صفة وطنية داخمية"

 .990ص والشريعة اإلسبلمية، مرجع سابؽ، 
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المؤّسس الدستوري الجزائري قاـ بتحديد القانوف العضوي افة إلى المعاىدات الدولية فإف إض
عمى أنو تـ اصدر بعض النصوص  ،كآلية تشريعية سابقة لتنظيـ حالة الطوارئ أو الحصار

القانونية العادية خبلؿ تطبيؽ حالة الحصار أو الطوارئ أثارت عدة تساؤالت حوؿ مدى اعتبارىا 
القانوف رقـ  ية الظروؼ اإلستثنائية كونيا تؤدي إلى تطبيؽ قواعد قانونية استثنائية منيامصدر لنظر 

المتعمؽ بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت  91-23
 )مطمب ثاني(. بمكافحة التخريب واإلرىابالمتعمؽ  03-92المرسـو التشريعي رقـ اإلستثنائية و 

 طمب األولالم
 ظروف اإلستثنائية في النظام القانوني الجزائريالمعاىدات مصدر لنظرية 

لـ يقؼ المجتمع الدولي في مواجية فكرة الظروؼ اإلستثنائية بوجو عاـ وكذلؾ لـ 
نما صيغت المعاىدات الدولية التي تضمف لؤلفراد حد أدنى مف الحرية  يقبميا بوجو عاـ وا 

ي أي ظرؼ كاف كما وضعت الضوابط عمى حرية الدوؿ في الذي ال يمكف المساس بو ف
 1المجوء إلى نظاـ الظروؼ اإلستثنائية.

مف أبرز المعاىدات الدولية التي اىتمت بحقوؽ اإلنساف في ظؿ الظروؼ االستثنائية  
السياسية الذي أصدرتو الجمعية العامة لؤلمـ  نذكر العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية

والذي  15/07/1967والذي أصبح ساري المفعوؿ اعتباًرا مف  16/12/1966يخ المتحدة بتار 
وقد صادقت عميو الجزائر عميو في  23/03/1976دخؿ حيز التّنفيذ الفعمي بتاريخ 

منو ال يجوز المساس بالضمانات حقوؽ اإلنساف الواردة ضمف ىذا العيد  ، 16/14/19892
  3.جراءات التي قررتيا المعاىدة نفسيابأي شكؿ مف األشكاؿ إاّل ضمف الحدود واإل

                                                           
دـ دستورية ومشروعية قراري إعبلف ومد حالة الطوارئ واألوامر عبد الحميد الشواربي، شريؼ جاد اهلل، شائبة ع -1

 .920، ص 9000العسكرية، منشأة المعارؼ، مصر، 
، يتضمف االنضماـ إلى عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 02/05/0212مؤرخ في  24-12مرسـو رئاسي رقـ  -2

 .0212، 90المدنية والسياسية والبروتوكوؿ االختياري المتعمؽ بو، ج رعدد 
3
نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع  - 

 . 990ص سابؽ، 
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مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عمى جواز تحّمؿ الدوؿ  4نصت المادة 
األطراؼ فيو مف االلّتزامات التي ُتضع عمى عاتقيا في مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف لمواجية 

عمى أّف ذلؾ تحمؿ  )فرع أول(وعية الظروؼ االستثنائية متى استوفت الشروط اإلجرائية والموض
 )فرع ثاني(.يجعمنا نتساءؿ عف أي مدى يمكف التحمؿ مف نصوص المعاىدة الدولية؟ 

 الفرع األول
 قيود إعمال تحمل الدولة من التزاماتيا الدولية في ظل الظروف االستثنائية

ة النص مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسي 1فقرة  4تضمنت المادة 
عمى جواز مخالفة الدوؿ األعضاء فييا لبعض أحكاـ االتفاقية عّند إعماليا لّنظاـ الظروؼ 

 االستثنائية إذ جاءت كما يمي ما يمي: 
في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تيدد حياة األمة والمعمن قياميا رسميا يجوز " 

لتي يطمبيا الوضع تدابير ال لمدول األطراف في ىذا العيد أن تتخذ في أضيق الحدود ا
تتقيّد بااللتزامات المترتبة عمييا بمقتضى العيد شريطة عدم منافاة ىذه التدابير لاللتزامات 
األخرى المترتبة عمييا بمقتضى القانون الدولي العام وعدم انطوائيا عمى تمييز يكون 

 1"ألصل االجتماعيمبرره الوحيد ىو العرق أو المون أو الجنس أو المغة أو الدين أو ا
                                                           

1
نذكر الوحيدة التي نصت عمى جواز تحمؿ الدوؿ مف التزاماتيا الدولية المتعمقة بالحقوؽ اإلنساف  المادة 1فقرة  4ال تعتبر المادة  - 

في حالة الحرب أو  -التي تنص عمى ما يمي: " من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 1فقرة  15المادة -في ىذا الخصوص: 
الخطر العاـ الذي ييدد حياة األمة يجوز لكؿ طرؼ ساـ متعاقد أف يتخذ تدابير تخالؼ االلتزامات المنصوص عمييا في ىذه 

 ."يتطمبيا الوضع ويشترط أف ال تتناقض ىذه التدابير مع بقية االلتزامات المنبثقة عف القانوف الدولياالتفاقية في أضيؽ الحدود التي 
التي تنص عمى ما يمي: " في زمف الحرب أو الخطر العاـ أو  من االتفاقية األميركية لحقوق اإلنسان 1فقرة  27المادة  -

أية دولة طرؼ يجوز ليذه الدولة أف تتخّذ تدابير لمتخفيؼ مف غير ذلؾ مف حاالت الطوارئ التي تيّدد استقبلؿ أو أمف 
التقيد بالتزاماتيا الواقعة عمييا بمقتضى ىذه االتفاقية وينبغي أف تتخذ ىذه اإلجراءات بالقدر الضيؽ الذي يقتضيو الموقؼ 

مؤسس عمى األصؿ أو وبما يتفؽ مع االلتزامات األخرى المفروضة بمقتضى القانوف الدولي وأف ال تتضمف أي تمييز 
 الموف أو الجنس أو المغة أو األصؿ االجتماعي". 

تنص عمى ما يمي:" في الحاالت الطوارئ االستثنائية التي تيّدد حياة  من الميثاق العربي لحقوق اإلنسان التي 1فقرة  4المادة  -
أضيؽ الحدود التي يطمبيا الوضع تدابير ال تتقيد  األمة، والمعمف قياميا رسميا، يجوز لدوؿ األطراؼ في ىذا الميثاؽ أف تّتخذ في

ال فييا بااللتزامات المترتبة عمييا بشرط أف ال تتنافى ىذه التدابير مع االلتزامات األخرى المترتبة عمييا بمقتضى القانوف الدولي وأف 
 األصؿ االجتماعي."تنطوي عمى تمييز يكوف سببو الوحيد ىو العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو 
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والواقع أّف ىذه المادة ليست إاّل تطبيؽ لمبدأ الضرورة ذلؾ أّف حماية المجتمع يقتضي في 
بعض الظروؼ االستثنائية مخالفة االتفاقيات بشكؿ مؤقت حفاًظا عمى استمرارية الدولة في 

 القياـ بوظائفيا لضماف حقوؽ اإلنساف وانتظاـ سير المرافؽ العامة.
خروج الدول عن  " :ؼ الّتحمؿ تأسيسا عمى المادة السالفة الذكر عمى أّنويمكف تعري 

أحكام االتفاقيات الدولية وعدم التقيد بيا، سواء أكان األمر بمخالفة االلتزامات المنصوص 
عمييا في ىذه االتفاقيات أو تعطيميا وذلك في حدود الضوابط والقيود التي فرضتيا 

 1." االتفاقيات
عف المعاىدات الدولية في حد ذاتو تقّييد لسمطات الدولة كوف مبدأ  الّتحمؿيعتبر إدراج 

المشروعية العادية ينكمش في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية ليفسح المجاؿ لممشروعية االستثنائية 
ما يسمح لئلدارة أف تمارس صبلحيات استثنائية عف طريؽ الضبط اإلداري الذي حتما 

ولذلؾ كاف النص عمى إمكانية تحمؿ الدوؿ ومخالفة بعض  ،سيطاؿ سمطانو حقوؽ األفراد
االلتزامات الناجمة االتفاقيات الدولية لحقوؽ اإلنساف في صمب ىذه األخيرة خير مف ترؾ 

وال شّؾ أّف  ،الدوؿ األطراؼ في حرية الّتقرير المنفرد عف متى وكيؼ تمارس حاالت الّتحمؿ
 .2عّند الممارسة في ىذا ضماف ضد إساءة استخداـ ىذه السمطات

مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية  4في ىذا الصّدد لـ تترؾ المادة  
أمر التحّمؿ مطمًقا لمدوؿ تحمؿ بموجبيا مف أحكاـ االتفاقية كمما أرادت بؿ قيدتو بضوابط 

                                                                                                                                                                                     

عمى أي نص مماثؿ مما قد يحمؿ المرء عمى االعتقاد باّف والشعوب  الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسانلـ يحتوى  -
الميثاؽ ترؾ المجاؿ واسًعا لمدوؿ األعضاء لتحديد وتضييؽ الّنطاؽ الذي تمارس فيو تمؾ الحقوؽ ولعؿ السبب في ذلؾ عائد 

دوؿ اإلفريقية تعتمد أواًل عمى حؽ الشعوب في حيف أّف الطرح الغربي يعتمد عمى حرية الفرد إلى الفكرة أّف منطمقات ال
سياـ رحاؿ، حدود الحؽ في حرية التعبير في القانوف الدولي اإلنساني، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في : انظر وحقوقو.

 . 092ص 9000القانوف، جامعة لحاج لخضر، باتنة،
حدود سمطات الضبط اإلداري في حاالت الطوارئ والحرب، سمطات غير اعتيادية لمواجية الظروؼ  أسامة محمد بحر، -1

  .71، ص9004اإلستثنائية، منشورات زيف الحقوقية، لبناف، 
، 00عدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة،عبلوة ىواـ، الطبيعة القانونية لقواعد حقوؽ اإلنساف، دفاتر السياسة والقانوف،  -2

 .977 ص، 9007
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ء ىذه وشروط محّددة ال يمكف لمدولة تجاوز الّنطاؽ المرسـو ليا حتى تظؿ تصرفاتيا أثنا
وأخرى )أوال( والتي تتمثؿ في مجمميا في شروط موضوعية  1الظروؼ في نطاؽ المشروعية

 (.)ثانياشكمية 
أوال: الشروط الموضوعية لتحمل الدولة من التزاماتيا الدولية في ظل الظروف 

 االستثنائية
بالحقوؽ المدنية  مف العيد الدولي 4تتضح ىذه الشروط مف خبلؿ نص المادة 

وأف تكوف تدابير المخالفة  (1)ية حيث تتعمؽ أساًسا بضرورة وجود حالة استثنائية والسياس
عدـ تعارض تدابير الّتحمؿ مع االلّتزامات األخرى  (2) المّتخذة في حدود ما يقتضيو الوضع

 (.3)المقّررة في القانوف الدولي 
 : وجود حالة استثنائية1

ي أي ظرؼ استثنائي تمر بو الدولة ال يجوز استخداـ حؽ الّتحمؿ مف المعاىدة ف 
فحالة الضرورة التي يمكف أف تثار قانوًنا ىي تمؾ المستمدة مف حالة الحرب أو الخطر العاـ 

مف العيد الدولي الخاص  1فقرة 4أو أي خطر ييّدد حياة األمة وىو ما نصت عمية المادة 
ة في شدتيا وخطورتيا بالحقوؽ المدنية والسياسية أي ضرورة وجود ظروؼ جدية وغير عادي

تأثر في األمة بأكمميا )مصيرىا وحدة شعبيا، أراضييا، أداء مؤسسات الدولة لوظائفيا( 
بالتالي ال يمكف لمدولة المجوء إلى استخداـ حقيا في المخالفة لمجرد أّف تّنفيذ الّتزاماتيا 

الحقوؽ لتفادي  كما ال يجوز تعميؽ ،المترتبة عف االتفاقية أصبح مرىًقا وضاًرا بمصالحيا
أزمة عادية وميما تكف األسباب فعمى الدولة تحمؿ عبئ إثبات قياـ المبررات الواقعية التي 

 2.أدت بيا إلى المجوء إلى حالة الطوارئ أو غيرىا مف الحاالت االستثنائية
                                                           

حناف فصراوي، حدود الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف أثناء الظروؼ اإلستثنائية، مف أعماؿ ممتقى الباحث في مجاؿ  -1
 .09، ص 9009االقتصاد المجتمع والثقافة، منظمة فريدريؾ ألبرت، الجزائر، 

انيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القو  -2
 . 999ص سابؽ، 

- « Notion controversée en droit international, l’état de nécessité à été retenu par la commission 
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 Lawless عرفت المحكمة األوروبية )والمجنة األوروبية( لحقوؽ اإلنساف في قضية 

 الخطر العاـ الذي ييّدد حياة األمة بأّنو:  01/07/1961بتاريخ 
"موقف ينطوي عمى أزمة أو حالة استثنائية تؤثر عمى جميع السكان وتشكل تيديًدا 

 . 1"الدول عمى الحياة المنتظمة لممجتمع الذي تتكون منو
كما جاء في تقرير المجنة األوروبية لحقوؽ اإلنساف أّنو ال بّد مف توفر شروط في 

 العاـ الذي يجيز الّتحمؿ مف االتفاقيات وىي: الخطر 
 أن يكون الخطر حال أو وشيك الوقوع. -
أن يكون الخطر قد بمغ درجة من الجسامة يستحيل معو إعمال التدابير العادية  -

 لممحافظة عمى الّنظام العام. 
 2أن ييّدد الخطر وجود األمة خاصة أو سالمة إقميميا كمو أو جزء مّنو. -

ف اعتبار حالة التخمؼ االقتصادي واالجتماعي القائمة في دوؿ العالـ الثالث ال يمك
بصفة عامة وفي الدوؿ اإلفريقية بصفة خاصة والتي تشكؿ عقبة في سبيؿ تمتع شعوبيا 
بالحقوؽ االقتصادية واالجتماعية والثقافية ظرفا استثنائيا أو خطرا عاما يجوز معو ليذه 

بالتزاماتيا الواردة في المواثيؽ الدولية المتعمقة باحتراـ حقوؽ  الدوؿ التحمؿ أو عدـ التقيد
                                                                                                                                                                                     
du droit international comme circonstance excluant l’illégalité au sein de l’article 25 de son 

projet d’articles sur la responsabilité de l’état pour fait internationalement illicite. Cette 

disposition admet que si un intérêt essentiel est menacé par un péril grave et imminent, un état 

peut temporairement déroger à une obligation protégeant un intérêt  de moindre valeur, le nom 

respect de l’obligation en cause constituant l’unique moyen d’écarter le péril. »  Voir : Sarah 

HEATHCOTE, est-ce que l’état de nécessité est un principe de droit international coutumier ?, 

R.B.D.I, N°1, 2007, p 54. 
الكويت، الكويت،  جامعة الحقوؽ،حالة الطوارئ في الجزائر ىؿ زالت مبررات استمرارىا، مجمة عبد الرحمف لحرش،  -1

 .155ص  ،9004، 00عدد  10مجمد 
2
- « La cour et la commission européennes des droits de l’homme pour établis l’existence d’une 

menace exceptionnelle : 

1-La situation de crise doit être actuelle ou imminente. 

2-  Elle doit atteindre un tel degré que les mesures normales des restrictions ne suffissent 

manifestement plus à maintenir l’ordre public. 

3- La situation de danger doit affecter toute la population et soit la totalité du territoire, soit 

certains de ces parités. 

4- L’existence même  de la nation doit être menacée. »  
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اإلنساف في ىذه الدوؿ ذلؾ أف التخمؼ في حّد ذاتو يعني غياب جانب ىاـ مف حقوؽ 
 1اإلنساف في ىذه الدوؿ.

لـ يقؼ الفكر القانوني الدولي عند ىذا الحد بؿ حاوؿ أف يضع مفيوما لفكرة اإلرىاب 
عماؿ تمؾ الفكرة التي ط– الما استغمتيا الحكومات كذريعة لمقوؿ بوجود ظروؼ استثنائية وا 

 فعرؼ اإلرىاب: -حالة الطوارئ
بأنو النشاط اإلجرامي المتمثل في استخدام العنف أو التّيديد باستخدامو ضد " 

األبرياء من قبل بعض األفراد أو الجماعات أو التنظيمات المدفوعة بإليام الغرض 
طاحة بنظام الحكم القائم في دولة ما واالستيالء عمى السمطة أو السياسي بيدف اإل

تسييل إحداث ىذا التغيير عن طريق نشر الخوف وا شاعة الرعب في المجتمع ككل أو في 
 2.قطاع عريض منو"

الناجمة عف العنؼ  1992في الجزائر وبالّنظر إلى الظروؼ التي مرت بيا الببلد منذ  
تـ تطبيؽ الدفع بحالة الضرورة لدفع بالتحمؿ مف أحكاـ العيد  مع تشكيؿ الجماعات المسمحة

الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية نتيجة تصاعد األعماؿ اإلرىابية، إذ أعرب 
شير حاليا في  -المجنة االستشارية لترقية حقوؽ اإلنساف–المرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف

حؽ في الحياة والحرية واألمف الفردي لذا عف قمقيا أماـ الخطر البلحؽ بال 1992مايو 
توجب المجوء إلى اإلجراءات االستثنائية المتمثمة في إقامة حالة الطوارئ لمحفاظ عمى 

 3اسّتقرار المؤّسسات وحماية الحقوؽ والحريات.
 
 

                                                           
1
حناف فصراوي، حدود الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف أثناء الظروؼ اإلستثنائية، مف أعماؿ ممتقى الباحث في مجاؿ  - 

 .071، ص 9009لجزائر، االقتصاد المجتمع والثقافة، منظمة فريدريؾ ألبرت، ا
2
عبد الحميد الشواربي، شريؼ جاد اهلل، شائبة عدـ دستورية ومشروعية قراري إعبلف ومد حالة الطوارئ واألوامر  - 

 .929ص  العسكرية، مرجع سابؽ،
 .090مرجع سابؽ، ص  سياـ رحاؿ، حدود الحؽ في حرية التعبير في القانوف الدولي اإلنساني، -3
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 : أن تكون تدابير المخالفة المّتخذة في حدود ما يقتضيو الوضع2
جراءات المّتخذة لمواجية الظروؼ االستثنائية وفقا ليذا الشرط يجب أف تكوف اإل

ضرورية ومتناسبة مع شّدة األزمة أو الخطر الذي يواجو الدولة أي أنو لـ يكف مف الممكف 
لدى السمطات الداخمية مواجية ىذه الظروؼ عف طريؽ تطبيؽ القوانيف العادية المعموؿ بيا 

بيف ضرورة احتراـ بعض حقوؽ كما يجب أف تسعى الدولة إلى إحداث نوع مف الّتوازف 
اإلنساف األساسية والوسائؿ االستثنائية التي تّتخذىا لمواجية األوضاع التي قد تّيدد األمة 
بأف تكوف ىذه التدابير تحدث أقؿ قدر ممكف مف التأثير أو االنتياؾ لحقوؽ اإلنساف وال شّؾ 

العبلقة بيف الدولة والفرد التي أّف تحقيؽ ىذا الّتوازف صعب ومعقد ويبدوا أّنو يرتبط بطبيعة 
 1تختمؼ باختبلؼ طبيعة الّنظاـ السياسي لمدولة.

يجب أف يحّدد الّتشريع ىذه الّتدابير بطريقة واضحة سواء مف حيث المجاؿ الجغرافي  
والمّدة الزمنية والحقوؽ المعنية بالّتعميؽ تجنًبا ألي تعسؼ في تطبيقيا بحيث ال يجوز فرض 

تثنائية لفترة أكثر مما تتطمبو عودة الظروؼ العادية إلى طبيعتيا وأف ال نظاـ الظروؼ االس
كما ال يجوز تعميؽ الحقوؽ التي ال  ،2تفرض عمى أقاليـ ال تدعو الضرورة إلى ذلؾ فييا

تدعو الضرورة إلى تعميقيا ولو تعمؽ األمر بالحقوؽ القابمة لمّتعميؽ حيث ال تممؾ الدوؿ 
لحقوؽ المحمية أو ممارستيا إاّل إذ كاف الّتمتع بيا سيمنعيا مف األطراؼ تعطيؿ الّتمتع با

مواجية الخطر العاـ الداىـ الذي يحيط بيا، كما ال يجوز أف تنطوي ىذه الّتدابير عمى أي 
تمييز يكوف مبرره الوحيد ىو العرؽ أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو األصؿ 

 3االجتماعي.
                                                           

1 - Jennifer A.WIDNER, Construire l’état de droit, nouveaux horizons, France, 2003, p 177.  
من العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن حالة الطوارئ ىي حالة استثنائية ال  4إن المفيوم من نص المادة "  -2

يل ممارسة حقوق اإلنسان وحرياتو التي تضمنتيا يجوز أن تتحول إلى حالة عادية تستمر عدة سنوات بحيث تصبح ستارا لتعط
إسحاؽ صبلح ابوطو، الظروؼ االستثنائية ومشروعية قوانينيا في ضوء حماية حقوؽ اإلنساف  أنظر: .الدساتير والمعاىدات الدولية"

 .02، ص 9001، 00دراسات قانونية، مركز البصيرة لمبحوث واالستشارات والخدمات التعميمية، الجزائر، العدد 
 .002 -001مرجع سابؽ، ص  سياـ رحاؿ، حدود الحؽ في حرية التعبير في القانوف الدولي اإلنساني، -3
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حقوؽ اإلنساف التابعة لؤلمـ المّتحدة عّند نظرىا في تقارير أعربت المجنة المعنية ب
الدوؿ األطراؼ عف قمقيا لعدـ إعطاء اىتماـ كاؼ لمبدأ التناسب الذي يمـز الدوؿ األطراؼ 
بأف تقدـ تبريًرا دقيًقا ليس فقط إلعبلنيا حالة الطوارئ ولكف أيًضا ألّية تدابير محّددة ترتكز 

 ما يمي:  2001لسنة  29ي تعميقيا العاـ رقـ عمى ىذا اإلعبلف وقد جاء ف
ذا ما ادعت الدول أّنيا لجأت إلى الحق في عدم التقيّيد بالعيد بسبب حدوث  " وا 
كارثة طبيعية مثاًل أو مظاىرات حاشدة تخممتيا أعمال عنف أو حادث صناعي كبير فإّنيا 

تشكل تيديًدا لحياة  يجب أن تكون قادرة عّندئذ عمى أن تبّرر ليس فقط أّن ىذه الحالة
األمة ولكن أيًضا أّن جميع تدابيرىا التي ال تتقيّد بالعيد قد اتخذتيا في أضيق الحدود التي 

 1." تتطمبيا مقتضيات الوضع
 : عدم تعارض تدابير الّتحمل مع االلتزامات األخرى المقررة في القانون الدولي3

استناًدا إلى حقيا في الّتحمؿ يجب أف إّف تدابير المخالفة التي تتخذىا الدوؿ األطراؼ  
ال تكوف متعارضة مع التزاماتيا الدولية األخرى التي تكوف الدولة طرًفا فييا وقت االنضماـ 
أو في أي وقت الحؽ إذ ال يمكنيا أف تستفيد مف حؽ الّتحمؿ لكي تحرر نفسيا مف 

وىو ما تأكده  ،2ؽ اإلنسافااللتزامات األخرى التي تقع عمييا بموجب االتفاقيات األخرى لحقو 
 مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية بنصيا: 2فقرة  5المادة 

                                                                                                                                                                                     

يقصد في  مف االتفاقية الدولية لمقضاء عمى جميع أشكاؿ الّتمييز العنصري عمى ما يمي :" 1األولى فقرة تنص المادة  -
ثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم عمى أساس العرق أو المون أو ىذه االتفاقية بتعبير التمييز العنصري كل تمييز أو است

النسب أو األصل القومي أو الجنس ويستيدف تعطيل أو عرقمة االعتراف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع 
الميدان  بيا أو ممارستيا عمى قدم المساواة في الميدان السياسي أو الميدان االقتصادي أو الميدان االجتماعي أو

 الثقافي أو في ميدان آخر من ميادين الحياة العامة". 
 .75ص نجيبة بوشاؾ، حقوؽ اإلنساف أثناء حالة الطوارئ بيف النص والواقع، مرجع سابؽ،  -1
 .22ص زغدود جغموؿ، حالة الطوارئ وحقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، -2
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ال يقبل فرض أي قيد أو أي تضيق عمى أي حق من حقوق اإلنسان األساسية "  
المعترف بيا والنافذة في أي بمد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف بذريعة 

 ".لعيد ال يعترف بيا أو كون اعترافو بيا في أضيق مدىكون ىذا ا
مف الّنظاـ األساسي لمحكمة العدؿ الدولية ما  38تشمؿ االلتزامات الدولية وفقا لممادة 

 يمي:
 أ: االلتزامات الدولية الناشئة عن أحكام القانون الدولي اإلنساني 

جنيؼ األربعة المبرمة  واتفاقيات 1907و 1899تضمنتيا أحكاـ اتفاقيات الىاي لعاـ 
مّنيا بتحسيف حاؿ الجرحى والمرضى مف أفراد  األولىحيث تتعمؽ  12/08/1949بتاريخ 

بتحسيف حاؿ الجرحى والمرضى والغرقى مف أفراد  والثانيةالقوات المسمحة في الميداف 
نييف تخص بمعاممة أسرى الحرب أما الرابعة فتعنى بالمد والثالثة القوات المسمحة في البحار
 وحمايتيـ في وقت الحرب. 

األمر ذاتو بالنسبة لمبروتوكوليف اإلضافييف ليذه االتفاقيات الموقعاف بتاريخ 
بحماية ضحايا  والثانيبضحايا الّنزعات المسمحة الدولية  األوليتعمؽ  08/08/1977

 واجبالنزعات الدولية غير المسمحة تشير أحكاـ االتفاقيات السالفة الذكر إلى الحقوؽ ال
لذا ال يمكف لمدوؿ األطراؼ في العيد الدولي  ،اآلدميضمانيا لؤلشخاص لتعمقيا بالذات 

لمحقوؽ المدنية والسياسية االستناد إلى حؽ الّتحمؿ المنصوص عميو ضمف االتفاقية لتممص 
مف التزاماتيا الدولية المنصوص عمييا ضمف ىذه االتفاقيات التي نظمت حقوؽ اإلنساف 

 آمرة. بموجب قواعد
 ب: االلتزامات الدولية الناشئة عن إعمال القانون الدولي العرفي

نما يشمؿ   ال تقتصر االلتزامات الدولية عف تمؾ الواردة ضمف االتفاقيات الدولية وا 
أيضا الحقوؽ والحريات التي أصبحت تشكؿ جزًءا مف القانوف الدولي العرفي الممزمة لجميع 

 ست طرفا في معاىدة بعينيا.  الدوؿ بما فييا الدوؿ التي لي
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يعرؼ العرؼ الدولي عمى أّنو مجموعة مف قواعد السموؾ الدولي غير المكتوبة تكونت 
مف خبلؿ اعتياد الدوؿ عمى إتباعيا بوصفيا قواعد تثبت لدى المخاطبيف بأحكاميا صفة 

 اإللزاـ القانوني.
 مجال حقوق اإلنسانج: المبادئ العامة لقانون التي أقرّتيا األمم المتحدة في 

تعرؼ المبادئ العامة لمقانوف عمى أنيا مجموعة المبادئ التي تستمد مف األنظمة  
القانونية الداخمية لمدوؿ والتي تعتبر مبادئ مشتركة بيف تمؾ األنظمة والتي يمكف تطبيقيا في 

معدؿ مجاؿ العبلقات الدولية ومف المبادئ القانوف التي طبقتيا محكمة العدؿ الدائمة ل
الدولي: مبدأ احتراـ الحقوؽ المكتسية، مبدأ عدـ جواز اعتبار القاضي خصما وحكما في 

 1نفس الوقت، مبدأ عدـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ.

ثانيا: الشروط الشكمية لتحمل الدولة من التزاماتيا الدولية في ظل الظروف 
 اإلستثنائية

ي فرض قيود عمى بعض حقوؽ تتمثؿ الشروط الشكمية التي ترد عمى حؽ الدوؿ ف 
اإلنساف أثناء قياـ الظروؼ غير العادية في شرطيف يتمثبلف في وجوب اإلعبلف عف قياـ 

 (.2)ووجوب إببلغ الجيات الدولية بيذا اإلعبلف  (1)نظاـ الظروؼ االستثنائية 
 : وجوب اإلعالن عن قيام نظام الظروف االستثنائية عمى الصعيد الداخمي1

العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية أف تعمف  مف 1فقرة  4 ةتستمـز الماد 
الدولة شعبيا بقياـ حالة مف حاالت الظروؼ االستثنائية بطريقة رسمية وفؽ اإلجراءات 
والشروط التي ينص عمييا قانوف الدولة تفاديا لحاالت الظروؼ االستثنائية الواقعية غير 

ف بالقدر الكافي الذي يسمح لجميع المواطنيف واألجيزة المعمف عنيا ويكوف ذلؾ اإلعبل

                                                           
 .052-051مرجع سابؽ، ص عباس عبد األمير إبراىيـ العامري، إعبلف حالة الطوارئ وآثاره عمى حقوؽ اإلنساف،  -1
سالة لنيؿ حناف فصراوي، حدود الحماية الدولية لحقوؽ األفراد السياسية وحرياتيـ الفكرية أثناء الظروؼ اإلستثنائية، ر  - 

  .11-40، ص 9004 شيادة الدكتوراه في القانوف، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف،
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بالدولة بالعمـ فمف مصمحتيـ أف يدركوا الوضع الذي وصمت إليو الدولة والقيود الواردة عمى 
حقوقيـ وكذا التحوالت التي ستعرفيا الدولة مف جراء االنتقاؿ إلى نظاـ المشروعية 

 االستثنائية.
الة الظروؼ االستثنائية ىو مف صميـ أعماؿ الدولة ورغـ اعتبار اإلعبلف عف قياـ ح 

إال أنو يعتبر مف متطمبات إعماؿ النص الخاص بشروط االستثناء الوارد ضمف العيد الدولي 
الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية وذلؾ حتى تكوف الّتدابير البلحقة لئلعبلف حائزة عمى 

عبلف الرسمي مف الشروط األساسية لحماية ويعتبر شرط اإل ،1المشروعية الدولية االستثنائية
حقوؽ اإلنساف فيو يقمؿ مف احتماالت لجوء الدولة لفرض نظاـ الظروؼ االستثنائية بصورة 
غير رسمية بمبرر أّف ليا حؽ التحمؿ مف بعض التزاماتيا الدولية في ظؿ الظروؼ غير 

 2العادية لمدولة.
الظروف االستثنائية عمى : وجوب إبالغ الجيات الدولية عن قيام نظام 2

 الصعيد الدولي
مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عمى أي دولة استخدمت  4تمـز المادة  

حؽ الّتحمؿ أف تعمـ الدوؿ األطراؼ في االتفاقية فوًرا وبدوف تأخير عف طريؽ األميف العاـ لؤلمـ 
لمواد التي تريد الّتحمؿ منيا وأسباب ذلؾ وعّند المّتحدة بيذا اإلعبلف ويجب أف تضمف إخطارىا با

انتياء الّنظاـ االستثنائي يجب عمى الدولة إتباع الطريقة نفسيا في إخطار الدوؿ األطراؼ وىو ما 
 3يؤكد أّف النظاـ االستثنائي ال بّد أّف يكوف مؤقتًا ومحّدًدا بفترات معّينة.

                                                           
تتضمف االتفاقية األوروبية واألمريكية اإلشارة إلى شرط اإلعبلف الرسمي عف قياـ الظروؼ االستثنائية وىو ما يشكؿ  لـ -1

 السياسية.اختبلفا كبيرا بالمقارنة مع الميثاؽ الدولي لمحقوؽ المدنية و 
نادية آيت عبد المالؾ، الّنظاـ القانوني لحقوؽ اإلنساف في حاالت الطوارئ في ظؿ القانوف الدولي اإلتفاقي، مجمة  -2

 . 20، ص 9007، 00صوت القانوف جامعة الجيبللي بونعامة، خميس مميانة، عدد 
يف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية ب -3

 .999ص سابؽ، 
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ماف الدولة مف الّتمسؾ برخصة يترتب عمى إغفاؿ إجراء اإلخطار يترّتب عّنو حر 
الّتحمؿ باعتبار أّف اإلجراءات االستثنائية التي تقدـ عمى تطبيقييا تفتقر إلى المشروعية 

حيث يعتبر ىذا الّشرط أساًسا  ،1الدولية وبالتالي تشكؿ انتياًكا مباشًرا ألحكاـ ىذه االتفاقية
كما أّنو يخوؿ الرأي العاـ الدولي وسيمة  ،قانونًيا لّنظاـ الرقابة الدولية مف قبؿ الدوؿ األطراؼ

لّتقرير مدى وفاء الدوؿ بالّتزاماتيا ويقود واجب احتراـ اإلخطار أو التبميغ إلى المساىمة في 
 2الحّد مف اإلفراط في استعماؿ السمطات التي تأتينيا حاالت الطوارئ.

دولي لمحقوؽ مف العيد ال 4عرفت الجزائر نوعيف مف حالة الطوارئ بمفيوـ المادة 
أف حالة الحصار أعمنت في   Leandro Despouyالمدنية والسياسية. فقد جاء تقرير السيد

ولـ تأت اإلشارة في تقريره  12/11/19883إلى  06/10/1988الجزائر مف الفترة الممتدة مف 
ادة عما إذا كانت الجزائر أبمغت األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بإعبلنيا حالة الحصار طبقا لمم

ثـ عرفت  ،4مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية ألنيا لـ تكف قد صادقت عميو بعد 4
 05/06/1991أشير ابتداء مف  (4) الجزائر إعبلف حالة الحصار لممرة الثانية ولمدة أربعة

وقد أبمغت الجزائر األميف العاـ  29/09/1991عبر كامؿ التراب الوطني وتـ رفعيا بتاريخ 
 .1991أكتوبر  3جوان و 19ـ المتحدة بذلؾ برسالة مؤرخة في لؤلم

لمدة اثني  44-92أما بخصوص حالة الطوارئ المعمنة بموجب المرسـو الرئاسي رقـ 
شيرا عمى كامؿ التراب الوطني ابتداء مف تاريخ ىذا المرسـو ويمكف رفعيا قبؿ  (12)عشر 

 أّف ىذه الحالة أصبحت بتاريخأشار إلى Leandro DESPOUYّىذا الميعاد فإف تقرير 
ممدة إلى فترة غير محددة، كما أشار إلى أّف الحكومة الجزائرية أبمغت السيد  07/02/1993

                                                           
 .02ص  نجيبة بوشاؾ، حقوؽ اإلنساف أثناء حالة الطوارئ بيف النص والواقع، مرجع سابؽ، -1
 .002مرجع سابؽ، ص  سياـ رحاؿ، حدود الحؽ في حرية التعبير في القانوف الدولي اإلنساني، -2

3-Leandro DESPOUY, Final report of the Special Rapporteur, appointed pursuant to Economic and 

Social Council resolution 1985/37, (E/CN.4/Sub.2/1997/19/Add.1), p 02. 
4
وبذالؾ  02/05/0212، بتاريخ 0222صادقت الجزائر عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لسنة  - 

مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية المتعمقة بحاالت الطوارئ العامة، ج  4ـ المادة أصبحت ممزمة بأحكا
 . 0212، 90رعدد، 
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دوف أف يذكر إف كانت  13/02/1992األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بذلؾ برسالة مؤرخة في 
أثناء تمديدىا لحالة  الحكومة الجزائرية قد أبمغت األميف العاـ لؤلمـ المتحدة بنفس الطريقة

  1الطوارئ لمّدة غير محددة.
يبدو أّف الجزائر قد احترمت المبادئ األساسية المتعمقة باإلعبلف واإلخطار المنصوص 
عمييا في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية، فاإلعبلف سواء عف حالة 

الجريدة الرسمية ونشرت الحصار أو حالة الطوارئ كاف بموجب نصوص رسمية صدرت في 
كسائر النصوص األخرى أما عف اإلخطار فقامت الجزائر باإلخطار وفقا لما أشير إلية 

  2سابقا.
 الفرع الثاني

 حدود تحّمل الدولة من التزاماتيا الدولية في ظل الظروف االستثنائية
مؿ مف إذا كاف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية يجيز لمدولة الّتح

التزاماتيا الدولية متى توافرت الشروط الشكمية والموضوعية إلعماؿ نظاـ الظروؼ 
االستثنائية فإّف ىذا الّتحمؿ ال يعتبر تحمبًل كمًيا يشمؿ كؿ الحقوؽ المدنية والسياسية التي 

قامت بتعداد طائفة مف الحقوؽ األساسية التي ال  2 فقرة 4بؿ إّف المادة  ،يحمييا ىذا العيد
في حيف )أوال(  يجوز مخالفتيا أو المساس بيا في أي حاؿ مف األحواؿ وأيا كاف السبب

 )ثانيا(.الحقوؽ األخرى الواردة في العيد الدولي خاضعة لممشروعية االستثنائية  تبقى
 أوال: الحقوق األساسية التي ال تشمميا المشروعية اإلستثنائية الدولية

اف الحؽ في التحمؿ مف التزاماتيا الدولية المتعمقة يمنح القانوف الدولي لحقوؽ اإلنس
بحقوؽ اإلنساف ضمف شروط وأوضاع محددة لكف ىذه الرخصة مرتبطة بصورة مباشرة 
بالحقوؽ غير القابمة لبلنتقاص حيث تضمف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية 

                                                           
1
- Leandro DESPOUY, op.cit, p2. 

 .020عمي بف موسى، الحؽ في اإلعبلـ في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص  -2
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روؼ مما يجعميا ال تخضع قائمة مف الحقوؽ ىي في مأمف مف كؿ انتياؾ ميما كانت الظ
  1لحؽ التحمؿ الممنوح لدوؿ األطراؼ.

(، 1،2)الفقرتين  8، 7، 6المواد أحكام تشمؿ ىذه الحقوؽ تمؾ المنصوص عمييا ضمف 
 والمتمثمة في: 18، 16، 15، 11
 (.6)المادة الحؽ في الحياة  -
تي تمس بكرامة اإلنساف الحؽ في عدـ الّتعرض لّمتعذيب وال لممعاممة أو العقوبة القاسية ال -

 .2(7)المادة 
 (.1فقرة  8)المادة حظر الرؽ واالتجار بالرقيؽ بجميع صوره  -
 (.2فقرة 8)المادة  عدـ جواز إخضاع أحد لمعبودية -
 (.11)المادة عدـ جواز سجف أي إنساف لمجرد عجزه عف الوفاء بااللّتزاـ التعاقدي  -
 .(15)المادة ي حضر تطبيؽ القوانيف الجنائية بأثر رجع-
 (.16)المادة الحؽ في الشخصية القانونية  - 
 3.(18)المادة حرية الفكر والضمير والديف والمعتقد  -

                                                           
، جامعة بولنوار لفقير، دور الحقوؽ غير القاب -1 مة لبلنتقاص في تعزيز الحماية الدولية لحقوؽ اإلنساف، مجمة آفاؽ لمعمـو

 .957، ص 9004، 02الجمفة الجمفة، عدد 

- Yves MADIOT, Universalisme des droits fondamentaux et progrès du droit, Actes du colloque organisé à 

Varsovie des 9 au 15 mai 1992, Facultés de Droit de Varsovie et de potiers, P.U.F, France,1992. p53. 
الحؽ في عدـ الّتعرض لّمتعذيب وال لممعاممة أو العقوبة القاسية التي تمس بكرامة اإلنساف في ظؿ لتفصيؿ أكثر حوؿ  -

نائية، مجمة الدراسات حناف فصراوي، حماية الحؽ في السبلمة الجسدية أثناء الظروؼ االستث الظروؼ اإلستثنائية أنظر:
 . 047-051، ص ص9000 ،01، عدد 02الحقوقية، جامعة موالي طاىر، السعيدة، الجزء 

3
ال تجيز األحكاـ السابقة أية  -9 من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 2فقرة  15الحقوق المقررة بمقتضى المادة  - 

وقد نصت عمييا الفقرة  7والمادة  0الفقرة7، 3ؿ الحرب الشرعية والمواد إاّل في حالة الوفاة الناجمة عف أعما 2مخالفة لفقرة 
 لحؽ في الحياة، حظر التعذيب، حظر الرؽ والعبودية، حضر تطبيؽ القوانيف بأثر رجعي .ا وتعمؽ بالحقوؽ التالية: 15مف المادة  2
عمى أّنو ال يجوز تعميؽ  ىذه المادةمن  2الحقوق المقررة بموجب االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان نصت الفقرة  -

أي مف الحقوؽ التالية الحؽ في الشخصية القانونية، الحؽ في الحياة، الحؽ في المعاممة اإلنسانية، التحرر مف العبودية 
حظر تطبيؽ القوانيف بأثر رجعي، حرية الضمير والعقيدة، حقوؽ األسرة، الحؽ في الحصوؿ عمى اسـ، حقوؽ الطفؿ، الحؽ 

 جنسية، الحؽ في المشاركة السياسية، الضمانات القضائية األساسية لحماية ىذه الحقوؽ. في ال



 المشروعية بمبدأ وعالقتيا االستثنائية الظروف نظرية       األول:                             الباب 

168 

يستنتج الناظر إلى قائمة ىذه الحقوؽ المشمولة بالحماية أّنيا مف الحقوؽ األساسية 
ألمف التي ال يجوز المساس بيا أو إنكارىا تحت أي ظرؼ ولو كاف ذلؾ بغرض حماية ا

والّنظاـ العاـ لمدولة، حيث تعتبر القواعد القانونية التي نظمتيا قواعد أمرة ال يجوز االّتفاؽ 
 1عمى مخالفتيا.

اتجاه دولي متنامي صوب تدعيـ وتوسيع الحقوؽ األساسية التي ال وجود نبلحظ  
أكيد عمى يجوز تقيدىا في حاالت الظروؼ االستثنائية وفي مقدمة ىذه الحقوؽ التي يجري الت

عدـ قابميتيا لممساس يأتي الحؽ في المحاكمة العادلة والمنصفة إذ يبلحظ أنو يجرى تعطيؿ 
 مبدأ العدالة مف خبلؿ محاكمة استثنائية ال تخضع أحكاميا لمطعف في كثير مف الدوؿ.

تبيف الّتجربة العممية لحكومات كثيرة تجاوز الحدود المنصوص عمييا في ىذا العيد 
، مف 2ؿ انتياؾ الحقوؽ غير القابمة لممساس حتى في ظؿ الظروؼ االستثنائيةوذلؾ مف خبل

أبرز األمثمة عف ىذا االنتياؾ عدـ احتراـ الدولة الجزائرية أثناء قياـ حالة الطوارئ ىذه 
لغاء جميع ضماناتيا فنجد مثبل مساسيا بحؽ الحياة مف إخبلؿ قياميا بإطبلؽ  الحقوؽ وا 

لتجمعات والمسيرات وتصفية المعرضة السياسية في ظؿ حالة النار عمى المظاىرات وا
  3مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية. 6الطوارئ وىو ما يتعارض والمادة 

 ثانيا: الحقوق التي تشمميا المشروعية االستثنائية الدولية
النص عمييا  تشمؿ طائفة الحقوؽ التي يجوز تقيدىا في ظؿ الظروؼ االستثنائية لعدـ

 مف العيد الدولي لمحقوؽ المدنية والسياسية والتي تتمثؿ فيما يمي: 2 فقرة 4ضمف المادة 
 ". 21المادة  حرية النقؿ والسفر " -
 ". 17"المادة  حرية الحياة الخاصة والمراسبلت -

                                                           
 . 972ص مرجع سابؽ،  عبلوة ىواـ، الطبيعة القانونية لقواعد حقوؽ اإلنساف، -1
 .099ص  ،9001خالد عبد الرحماف أظيف، ضمانات حقوؽ اإلنساف في ظؿ حالة الطوارئ، دار الحامد، األردف،  -2
 االعتقاؿ في ظؿ قانوف الطوارئ –لمنظمة المصرية في حقوؽ اإلنسافا -

www.eohr.org/ar/report/2003/th.htm-2-11-2004. 
  org arabic-www.amnesty.عمى الرابط التالي: 9001راجع تقرير منظمة العفو الدولية عف الجزائر لعاـ  -3

http://www.amnesty-arabic/
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 ". 19المادة  "حرية الرأي والتعبير  -
 ". 21المادة  " حرية التجمع السممي -
نشاء النقابات حرية تكويف الجم -  ". 22المادة  "عيات وا 
 ". 25المادة  "الحؽ في المشاركة في الشؤوف العامة  -

إف الحقوؽ والحريات المذكورة أعبله يمكف تقيدىا والخروج عف القواعد التي تنظميا في 
ظؿ الظروؼ االستثنائية وفؽ الشروط الشكمية والموضوعية التي سبؽ الّتطرؽ إلييا وليس 

شكؿ خطًرا عمى اإلنساف ما داـ أّف األمر يتعمؽ بمصمحة عميا يتـ السعي في ذلؾ ما ي
ف كاف في حقيقة األمر أّف كؿ حقوؽ اإلنساف ميمة ال يمكف االستغناء  لمحفاظ عمييا وا 

عبلنية المحاكمة المادة  12المادة ونذكر منيا حرية التنقؿ المنصوص عمييا بموجب  1عنيا
الحؽ في  3فقرة  19العقيدة، حرية الرأي والتعبير المادة حرية إظيار الذيف و ، 2فقرة 14

 2.2فقرة  22المادة حرية تكويف الجمعيات  ،21المادة التجمع السياسي 

 المطمب الثاني
 لنظرية الظروف اإلستثنائية في الجزائر قانونيالتنظيم ال

لدستوري المؤّسس ايعتبر القانوف العضوي مصدرا لنظرية الظروؼ اإلستثنائية حيث أف 
الجزائري قاـ بتحديد القانوف العضوي كآلية تشريعية سابقة لتنظيـ حالة الطوارئ أو الحصار 

عمى أنو تـ اصدر بعض النصوص القانونية العادية خبلؿ تطبيؽ حالة  ،)فرع أول(
الحصار أو الطوارئ أثارت عدة تساؤالت حوؿ مدى اعتبارىا مصدر لنظرية الظروؼ 

المتعمؽ  23-91القانوف رقـ  ؤدي إلى تطبيؽ قواعد قانونية استثنائية منيااإلستثنائية كونيا ت
بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت اإلستثنائية 

 )فرع ثاني(.بمكافحة التخريب المتعمؽ  03-92المرسـو التشريعي رقـ و 
 

                                                           
 . 972 مرجع سابؽ، ص ىواـ، الطبيعة القانونية لقواعد حقوؽ اإلنساف،عبلوة  -1
 .51صعمي بف موسى، الحؽ في اإلعبلـ في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -2
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 الفرع األول
 لة الطوارئ والحصار بموجب قانون عضويالتنصيص الدستوري عمى تنظيم حا
 والحصار اإلحالة إلى تّنظيـ حالة الطوارئ 1996لـ تتضمف الدساتير السابقة لدستور 

بموجب قانوف عضوي عمى عكس ما ىو عميو األمر في الّنظاميف الفرنسي والمصري وباقي 
تفّترض الضرورة  األّنظمة التي تعتمد التّنظيـ المسبؽ لنظرية الظروؼ االستثنائية حيث

مّنو  92تدارؾ األمر مف خبلؿ المادة  1996تّنظيـ ىذه الظروؼ بقوانيف إاّل أّف دستور سنة 
وىي  1التي نصت عمى ضرورة تنظيـ حالتي الطوارئ والحصار بموجب قانوف عضوي

لى غاية اليوـ ،  20162التعديؿ الدستوري لسنة  المادة التي تـ االحتفاظ بيا في غير أّنو وا 
لـ يتـ إصدار ىذا القانوف لذا تظير أىمية المطالبة باإلسراع في إصداره نظرا لما يشكمو مف 
حماية لحقوؽ وحريات األفراد في ظؿ الظروؼ االستثنائية حيث أّف اعتماد ىذه الطريقة 
تسمح بإصداره مسبًقا دوف خمفيات حوؿ األغراض التي أعّد مف أجميا ما يسمح بتجنب تأثر 

القانوف بالظروؼ االستثنائية الطارئة التي تجعؿ مّنو قانوف وقتي األمر الذي مف إعداد ىذا 
 3شأنو التأثير سمًبا حماية لحقوؽ وحريات األفراد.

تظير كذلؾ أىمية تنظيـ حالتي الطوارئ والحصار بموجب قانوف عضوي أكثر مف 
قيًدا مف تمؾ المتبعة ناحية كوف اإلجراءات الشكمية المتعمقة بإصداره التي تعتبر أكثر تع

إلصدار القوانيف العادية ما يجعميا أكثر ضمانا لحماية لحقوؽ وحريات األفراد، حيث تتـ 
عمى  4المصادقة عمى القانوف العضوي باألغمبية المطمقة لمنواب وألعضاء مجمس األمة

 خبلؼ ما ىو معموؿ بو في مجاؿ إصدار التشريعات العادية أيف ال يستمـز الحصوؿ عمى

                                                           
 .91، ص مرجع سابؽ عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -1
:" يحّدد تنظيم حالة الّطوارئ وحالة الحصار بموجب عمى ما يمي 2016وري لسنة مف التعديؿ الدست 106تنص المادة  -2

 قانون عضوي".
 .05ص ، مرجع سابؽ، 0222مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور  -3
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  4و 3الفقرتين  141المادة  -4
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لتعديؿ الدستوري ا 4فقرة  138األغمبية المطمقة ألعضاء مجمس األمة حيث تنص المادة 
  عمى ما يمي: 2016لسنة 

"وفي كل الحاالت يصادق مجمس األمة عمى النص الذي صوت عميو المجمس 
الشعبي الوطني بأغمبية أعضاءه الحاضرين أو باألغمبية المطمقة بالنسبة لمشاريع 

 ".القوانين العضوية
كما ال تخضع القوانيف العادية لمرقابة الدستورية القبمية اإللزامية قبؿ إصدارىا عكس  

 :2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  2فقرة  186القوانيف العضوية حيث تنص المادة 
"يبدي المجمس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجميورية، رأيو في دستورية   

 ". ق عمييا البرلمانالقوانين العضوية بعد أن يصاد
تعتبر ىذه الرقابة وقائية إذ تحوؿ دوف إصدار القوانيف المخالفة لمدستور باعتبارىا 
تباشر في الفترة ما بيف الموافقة عمى القانوف مف طرؼ السمطة المختصة بسف القوانيف وتمؾ 

يف العادية المختصة بإصدارىا عمى خبلؼ الرقابة البلحقة االختيارية التي تخضع ليا القوان
األمر  1ما قد يؤدي إلى تطبيؽ العديد مف القوانيف دوف مرورىا عمى رقابة المجمس الدستوري

إضافة إلى أّف المجمس  ، الذي يزيد مف احتماؿ إصدار قوانيف مخالفة ألحكاـ الدستور
ّنما يجب إخطاره إما مف رئي س الدستوري ال يمكنو ممارسة الرقابة البلحقة مف تمقاء نفسو وا 

كما  ،الجميورية أو رئيس مجمس األمة أو رئيس المجمس الشعبي الوطني أو الوزير األوؿ
 .2عضوا في مجمس األمة (30) نائبا أو ثبلثيف (50)يمكف إخطاره مف خمسيف 

تعتبر الرقابة الدستورية اإللزامية السابقة إلصدار القانوف العضوي أكثر ضمانا لحماية  
ولعؿ سبب النص عمى  في مجاؿ تنظيـ حالة الطوارئ والحصارالحقوؽ والحريات األفراد 

تنظيميما بموجب قانوف عضوي يرجع لكوف أّنو في مثؿ ىذه الحاالت تياف الحريات العامة 
                                                           

، 07عدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة، توري ومبدأ الرقابة عمى القوانيف، مجمة المفكر،حسيف فريجة، المجمس الدس -1
 .002ص ، 9002

  .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  187المادة  -2
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وتيدر حقوؽ األفراد وتوسع سمطات الجياز التنفيذي األمر الذي يستدعي تدخؿ الييئة 
وحريات األفراد ىذا مف جية وخضوع ىذا  التشريعية المتمثمة إلرادة الشعب والضامنة لحقوؽ
  1.القانوف لرقابة المجمس الدستوري مف جية ثانية

في ظؿ  442-92و 196-91صدور المرسوميف الرئاسييف رقـ  تجدر اإلشارة إلى
يقّرر رئيس الجميوريّة التي كانت تنص عمى ما يمي: " 1989مف دستور  86تطبيؽ المادة 

لس لمجالة الّطوارئ أو الحصار لمّدة معيّنة بعد اجتماع اإذا دعت الّضرورة الممّحة ح
لس الّدستورّي لمجلس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة ورئيس المجاألعمى ورئيس ا

 3ويتّخذ كل التّدابير الاّلزمة الستتباب الوضع."
بأّف المؤّسس الدستوري حّدد الجية المختصة بتقرير حالة  يتضح مف خبلؿ ىذه المادة 
رئ أو الحصار ثـ حدد شروط المجوء إلى الحالتيف وأخيرا اإلجراءات التي يمكف لمجية الطوا

ّف الذي ييمنا في ىذه  التي قررت حالة الطوارئ أو الحصار اتخاذىا الستتاب الوضع وا 
المسألة ليس الحديث عف مدى اتساع السمطات التي منحت لرئيس الجميورية لمواجية 

شمؿ أي تدبير الـز الستتاب يدة بمجاالت محددة إذ يمكنيا أف تاألزمة ما داـ أّنيا غير مق
لكن الذي ييمنا ىو معرفة مدى اختصاص رئيس الجميورية بتنظيم حالتي  ،الوضع

ذلؾ أّف المؤّسس الدستوري نص  ؟الطوارئ والحصار عن طريق إصدار المراسيم الرئاسية

                                                           
شكالية ممارسة السمطة في ظؿ المرحمة االنتقالية، دار ىومة، الجزائر،  أحمد بمودنيف، الدستور الجزائري -1 ، ص 9001وا 

12. 
، يتضمف إعبلف حالة 44-92يتضمف تقرير حالة الحصار. مرسـو رئاسي رقـ ، 196-91سـو رئاسي رقـ مر  -2

 الطوارئ.
سيتـ التطرؽ لمدى دستورية تنظيـ حالة الطوارئ أو الحصار بموجب المراسيـ الرئاسية والتنفيذية بعيدا عف دراسة  -3

شرعية الييئات التي قامت بإصدارىما، فحالة الطوارئ  ا والتي تميزت بعدـيروؼ والمبلبسات التي أصدرت في ظمالظ
نظمت بموجب مراسيـ صادرة مف سمطات عامة انتقالية مشكوؾ في شرعيتيا ذلؾ أّف تمؾ السمطات  09/02/1992المعمنة 

وضعت مؤقتا لتعويض الييئات الشرعية فالمجمس األعمى لمدولة والمجمس االستشاري وضعا عوضا عف رئيس الجميورية 
نوارة العشي، : أنظروعف المجمس الشعبي الوطني الذي ألغيت االنتخابات المكونة لو.  11/01/1992لذي استقاؿ بتاريخ ا

 . 992ص القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع سابؽ،  
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ف تنظيـ حالة الطوارئ أو الحصار عمى اتخاذ الّتدابير البلزمة الستتاب الوضع ولـ ينص ع
ذا  فيل أّن اتخاذ التّدابير الالزمة الستتاب الوضع تعني تنظيم حالة الطوارئ أو الحصار وا 

عمى أن تنظيم حالتي  1996كان األمر كذلك فمماذا نص المؤسس الدستوري لسنة 
  الطوارئ والحصار يرجع الختصاص المشرع بموجب قانون عضوي ؟

عمى خبلؼ  1989مف دستور  86طرح ىذا التساؤؿ ىو أّف المادة إّف الدافع مف 
( لـ تتطرؽ صراحة 2016في تعديؿ دستوري  116)المادة  1996مف دستور  92المادة 

لـ يكف يتضمف إمكانية التشريع بالقوانيف العضوية فيذه  1989ليذه المسالة كما أف دستور 
 منو.  123ألوؿ مرة مف خبلؿ المادة  1996ور اآللية القانونية الجديدة لمتشريع جاء بيا دست

فيل السمطة المختصة بتنظيم حالة الطوارئ والحصار حوؿ التساؤؿ الذي كذلؾ يطرح 
؟ 1989من دستور  1فقرة  116تدخل في المجال التنظيمي لرئيس الجميورية طبقا لممادة 

من  115ا لممادة أم أّن ىذه المسألة تدخل في المجال التشريعي العائد لمبرلمان طبق
  ؟1989دستور 

مف دستور  92إّف المؤسس الدستوري أجاب صراحة عف ىذا التساؤؿ مف خبلؿ المادة 
عندما اعتبر المسألة تدخؿ في المجاؿ التشريعي الذي يجب أف يصدر بموجب قانوف  1996
بؿ  إاّل أّف المؤسس الدستوري لـ يأت بجديد 1996وعمى الرغـ مما ورد في دستور  ،عضوي

فقرة  115 ومنصوص عميو ضمف المادة 1989قاـ فقط بتأكيد عمى شيء موجود في دستور 

األفراد فإّف  حقوؽ وحريات ذلؾ أّنو إذا كاف يترتب عمى حالة الطوارئ والحصار تقميص ،1
مسألة تنظيـ حقوقيـ وحرياتيـ تعتبر مف المسائؿ المحجوزة لممشرع دستوريا وعميو فإّف رئيس 

دود ما تسمح بو يجب عميو أف يتخذ اإلجراءات البلزمة الستتاب الوضع في حالجميورية 
 1.النصوص التشريعية

                                                           
 .156عماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية، مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أ - 1
 .114-111حمزة نقاش، الظروؼ اإلستثنائية و الرقابة القضائية، مرجع سابؽ  -
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يتضح مف ذلؾ أّف اتخاذ التدابير البلزمة الستتاب الوضع ال تعني تنظيـ حالة  
نما يترتب عنيا توسيع صبلحيات الضبط اإلداري ويبقى التشريع ىو  الطوارئ والحصار وا 

التي يمكف أف تشمميا التدابير التي يتخذىا رئيس الجميورية الستتاب  الذي يحدد المجاالت
وعميو تعتبر المراسيـ الرئاسية المتعمقة بتنظيـ حالة الطوارئ والحصار الصادرة في ، 1الوضع

مراسيـ غير دستورية فيما يتعمؽ بتنظيـ الحقوؽ والحريات حيث تعتبر  1989ظؿ دستور 
وتأسيسا عمى ذلؾ فإّف النصوص التنفيذية الصادرة  ىذه المسالة مف اختصاص المشرع

 استنادا إلييا تعتبر كذلؾ غير دستورية الستنادىا عمى مراسيـ رئاسية غير دستورية.
 الفرع الثاني

 مدى اعتبار القوانين العادية مصدر لنظرية الظروف االستثنائية
المتعمؽ  23-91ـالقانوف رق أصدر المشرع الجزائري خبلؿ فترة إعماؿ حالة الحصار

خارج الحاالت اإلستثنائية األمف العمومي بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في مياـ حماية 
أثار ىذا القانوف تساؤال يتعمؽ بمدى اعتباره نصا استثنائيا يؤدي إلى تطبيؽ نظاـ الظروؼ 

  أوال() اإلستثنائية بحيث يقر حالة استثنائية أخرى خارج الحاالت المنصوص عمييا دستوريا؟
بمكافحة التخريب المتعمؽ  03-92مرسـو التشريعي رقـ نفس التساؤؿ يطرح بالنسبة لم

واإلرىاب الذي تضمف العديد مف القواعد القانونية اإلستثنائية والذي صدر خبلؿ تطبيؽ حالة 
  )ثانيا(.نصيف تشريعيف  44-92المرسـو الرئاسي رقـ الطوارئ المعمنة بموجب 

المتعمق بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في ميام  23-91 قمأوال: القانون ر 
 حماية األمن العمومي خارج الحاالت اإلستثنائية 

إف تدخؿ الجيش الشعبي الوطني لمواجية عدواف خارجي أمر مفروغ منو ومنصوص 
عميو صراحة في دساتير الدوؿ وكذلؾ في المواثيؽ والعيود الدولية التي تسمح لمدوؿ 

دتيا العسكرية في حالة الحرب الدفاعية وىو ما عكستو مضاميف أحكاـ مختمؼ باستخداـ وح

                                                           
 .007-000ص  حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، -1
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الدساتير الجزائرية التي اعتبرت حالة الحرب مف الحاالت اإلستثنائية القصوى والتي يترتب 
 .عمييا تجميع كؿ السمطات في يد رئيس الجميورية

شعبي الوطني لغرض أما في شأف لجوء واستعانة السمطة التنفيذية بخدمات الجيش ال 
األمف العمومي فيي حالة بالضرورة غير عادية وغير مألوفة نظرا لكوف مياـ األمف في 
الظروؼ العادية ال تعود لوحدات الجيش فيذه األخيرة ال يتـ المجوء إلييا إال إذا ظيرت 
 بوادر الفوضى واالستمرار في تيديد األمف العمومي ولكنيا لـ تصؿ إلى درجة إحداث شمؿ
وعجز في سير مؤسسات الدولة فينا يمكف وضع وحدات المؤسسة العسكرية تحت تصرؼ 
السمطة المدنية لغرض التحكـ في مثؿ ىذه األوضاع دوف الوصوؿ إلى فرض حاالت 

 1 الطوارئ أو الحصار أو الحالة اإلستثنائية.
ؼ تـ تنظيـ ىذه الوضعية األمنية غير المستقرة والتي لـ تصؿ إلى درجة الظرو 

المتعمؽ بمساىمة الجيش  23-91 اإلستثنائية ذات الخطورة القصوى بموجب القانوف رقـ
الشعبي في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت اإلستثنائية وطبقيا بعد صدور 

ورغـ أف الدستور ال ينص عمييا ، 4882-91القانوف مباشرة بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ 
 107و 106و 105قبؿ تعديمو والتي تقابميا المواد  1996ف دستور م 93، 91،92في المواد 

توجد ضمف حاالت الظروؼ اإلستثنائية  أي أنيا ال 2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة
فإنو يثور التساؤل مدى اعتبار ىذه الحالة تشكل مصدرا  ،المنصوص عمييا دستوريا

بيق قواعد قانونية استثنائية غير لمنظرية الظروف اإلستثنائية باعتبارىا تؤدي إلى تط

                                                           
 .24ص ، مرجع سابؽ، 0222في دستور  مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية -1
، يتعمؽ بمساىمة الجيش الشعبي الوطني في مياـ حماية األمف العمومي 02/09/0220مؤرخ في ، 23-91قانوف رقـ  -2

 .0220، 21خارج الحاالت االستثنائية، ج رعدد 
لمؤرخ في ، ا91-20، يتضمف تطبيؽ القانوف رقـ 90/09/0220مؤرخ في  ،488-91مرسـو رئاسي رقـ  -

والمتعمؽ بمساىمة الجيش الشعبي الوطني في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية،ج  02/09/0220
  .0220، 22رعدد 
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مألوفة؟ أم أنيا ال تعدو أن تكون مجرد ظروف غير عادية ال ترقى إلى تطبيق النظام 
 القانوني االستثنائي؟

والموضوعية إلعبلف  (1) إف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ يقتضي تحميؿ الشروط الشكمية 
 .(2)لواردة في الدستورلتمّييزىا عف حاالت الظروؼ اإلستثنائية ا ىذه الحالة

: الشروط الشكمية المتعمقة بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في ميام حماية 1
 األمن العمومي

وال  1989ال تتضح الشروط الشكمية لمجوء إلى ىذه الحالة في مضموف مواد دستور 
ئ المعدؿ والمتمـ وىذا عمى عكس الشروط الشكمية المتعمقة بحالة الطوار  1996في دستور 

 105 أو الحصار وكذا الحالة اإلستثنائية التي تـ النص عمييا بوضوح مف خبلؿ المادتيف 
وبالتالي فإف معرفة ىذه الشروط يجعمنا نرجع إلى  ،2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107و

وبالرجوع إلييما يتضح اختبلؼ  488-91 وكذلؾ المرسـو الرئاسي رقـ 23-91 القانوف رقـ
 ية المطموبة إلعبلف ىذه الحالة عف تمؾ المنصوص عمييا في الدستور. الشروط الشكم

تتمثؿ ىذه الشروط في اتخاذ قرار المجوء لخدمات الجيش الوطني الشعبي مف قبؿ رئيس 
 1(.ب)االستشارة المسبقة لمسمطات المدنية والعسكرية المختصة  (أ)الحكومة 

 بي من قبل رئيس الحكومةأ: اتخاذ قرار المجوء لخدمات الجيش الوطني الشع
يرجع اتخاذ قرار المجوء لخدمات الجيش الشعبي الوطني في صبلحيات رئيس  

الحكومة )الوزير األوؿ حاليا( بواسطة مرسـو تنفيذي وذلؾ باعتباره يمثؿ السمطة المدنية 
ره ويتولى السير عمى تنفيذ القوانيف والتنظيمات وتطبيؽ برنامج الحكومة في الميداف وباعتبا

المسؤوؿ األوؿ عف السياسة العامة لمحكومة وبالتالي فمف الطبيعي أف يتولى صبلحية 
                                                           

، المتعمؽ بمساىمة الجيش الشعبي الوطني في مياـ حماية األمف العمومي 91-20مف القانوف رقـ  2تنص المادة  -1
من الدستور المجوء إلى وحدات الجيش  87و 86يمكن من دون المساس بأحكام المادتين  :"خارج الحاالت االستثنائية

الوطني الشعبي وتشكيالتو، بناء عمى قرار من رئيس الحكومة بعد االستشارة المسبقة لمسمطات المدنية والعسكرية 
 حفظ األمن". -قميمي. األمن اإل -حماية السكان ونجدتيم.  -المختصة لالستجابة إلى المتطمبات التالية: 
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المجوء لخدمات الجيش الوطني الشعبي لضماف أمف المواطنيف في مثؿ ىذه  إعبلف قرار
األوضاع المضطربة والتي لـ تصؿ إلى درجة الحاالت اإلستثنائية باعتبار أف ىذه األخيرة 

 لرئيس الجميورية دوف غيرة مف الييئات األخرى.  يعود االختصاص فييا
عمى ضرورة تحديد المرسـو  488-91 مف المرسـو الرئاسي رقـ 15نصت المادة 

التنفيذي الذي تستخدـ بموجبو وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيبلتو في مياـ إقرار 
وال يمكن أن تفوق  أشير( 3)ال يمكن أن تقل عن ثالثة والتي  مدة تدخميااألمف اإلقميمي 

وفي ىذا ضماف لحقوؽ وحريات األفراد مما ىو معموؿ بو في ظؿ حاالت  ،واحدة( 1)سنة 
الظروؼ اإلستثنائية التي لـ يتـ النص فييا عمى مدة دنيا وقصوى في تطبيقيا ما يمكف أف 
يكوف سببا في تعسؼ السمطة التنفيذية حيث قد تستغؿ ىذا الفراغ بإعبلف حالة الظروؼ 

 إلستثنائية لمدة طويمة جدا.ا
 ب: االستشارة المسبقة لمسمطات المدنية والعسكرية المختصة

ال يمكف لرئيس الحكومة تطبيؽ ىذه الحالة بدوف الحصوؿ عمى آراء مسبقة مف  
السمطات المدنية والعسكرية المعنية والمتمثمة في: وزارة الداخمية والجماعات المحمية، وزير 

عمى أف عمؿ وحدات الجيش الوطني  1ئد أركاف الجيش الوطني الشعبي.الدفاع الوطني، قا
الشعبي يتـ تحت مسؤولية السمطة المدنية المختصة المتمثمة في الوالي في عمى مستوى 

 2دائرة اختصاصو وزير الداخمية والجماعات المحمية عمى المستوى الوطني.
ار مف حيث أف السمطة المدنية يمكف التمييز بيف ىذه الحالة وحالة الحص ووعميو فإن 

كما ليا الحؽ في  ،تبقى ىي نفسيا المسيرة لموضع األمني وكأنيا في ظروؼ عادية

                                                           
المتعمؽ بمساىمة الجيش الشعبي  ،23-91تطبيؽ القانوف رقـ  ، المتضمف488-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  3المادة  -1

 الوطني في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت االستثنائية.
في مياـ حماية األمف العمومي خارج  المتعمؽ بمساىمة الجيش الشعبي الوطني، 23-91القانوف رقـ  مف 4المادة  -2

 الحاالت االستثنائية.
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االستعانة بالوحدات العسكرية بينما في حالة الحصار فإف صبلحيات السمطة المدنية 
 كرية.المتعمقة بحفظ النظاـ واألمف العمومييف تتحوؿ مف السمطات المدنية إلى السمطات العس

: الشروط الموضوعية المتعمقة بمساىمة الجيش الوطني الشعبي في ميام 2
 حماية األمن العمومي

بوضوح اليدؼ مف ىذا النص التشريعي  23-91 مف القانوف رقـ األولىحددت المادة 
أال وىو تحديد شروط مساىمة الجيش الوطني الشعبي في القياـ بمياـ األمف العمومي في 

 منو الغاية مف إصدار ىذا القانوف وىي:  2دة حيف وضحت الما
 . حفظ األمن - األمن اإلقميمي -  حماية السكان ونجدتيم-

فقد وسعتا حاالت تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيمتو  4 و 3أما المادتيف 
 في الحاالت اآلتية:

 تثنائية،النكبات العمومية والكوارث الطبيعية أو الكوارث ذات الخطورة اإلس -
عادتو خارجا عن نطاق السمطات  - عندما يكون حفظ األمن العمومي وصيانتو وا 

 والمصالح المختصة عادة،
 بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعيا التي قد يتعرض ليا أمن األشخاص والممتمكات، -
 1.في حالة المساس المستمر بالحريات الجماعية أو الفردية -

يش الوطني الشعبي داخؿ إدارة حدودية واحدة أو أكثر إذا كما يمكف تجنيد وحدات الج
 كاف المساس بالقوانيف والتنظيمات الذي يأخذ بكيفية مستمرة طابعا ينذر بالخطر وييدد:

 ييدد حرية تنقل األشخاص واألموال وأمنيم وكذلك أمن التجييزات األساسية، -
لدخول إلى التراب شروط ا -حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكال التيريب،  -

 2الوطني والخروج منو واإلقامة بو.
                                                           

المتعمؽ بمساىمة الجيش الشعبي الوطني في مياـ حماية األمف العمومي خارج  ،23-91القانوف رقـ  مف 3المادة  -1
 الحاالت االستثنائية.

ماية األمف العمومي خارج المتعمؽ بمساىمة الجيش الشعبي الوطني في مياـ ح، 23-91قانوف رقـ  مف 4المادة  -2
 الحاالت االستثنائية.
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استخداـ  عمى إمكانية 488-91رقم  مف المرسـو الرئاسي 17 في حيف تنص المادة
 وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيبلتو في عمميات المحافظة عمى األمف:

الوطني، إما قبميا، عندما تدل دالئل أو تيديدات ثابتة في عدة مواقع من التراب  -
 بمحاوالت خطيرة ومتزامنة لممساس باألمن العمومي،

ما بعديا، إذا ما حصمت حاالت اإلخالل باألمن العمومي وتبين أن القوات  - وا 
 والوسائل المرصودة عادة لوضع حد ليا وبعد استخداميا غير كافية.

الشعبي يتضح مف األسباب الواردة أعبله أف إعبلف المجوء إلى خدمات الجيش الوطني 
لضماف األمف العمومي خارج الحاالت اإلستثنائية مرتبط بدرجة الخطورة التي بمغتيا 
األوضاع األمنية ما يجعميا تقترب إلى حاالت الظروؼ اإلستثنائية أكثر مف اقترابيا مف 
الظروؼ العادية نظرا لممساس المستمر بالحريات العامة والفردية الناتج عف االضطراب في 

المذاف يذىباف  نوارة العشيواألستاذة  مسعود شييوبمومي وىو ما يؤكده األستاذ األمف الع
  1إلى القوؿ أف ىذه الحالة تمثؿ حالة وسطى بيف الظروؼ اإلستثنائية والظروؼ العادية.

أف القانوف السالؼ الذكر جاء لتدعيـ تطبيؽ حالة  مصطفى رباحييرى األستاذ 
أي بعد صدور  06/12/1991خ صدوره المتمثؿ في الحصار في الجزائر نظرا إلى تاري

والتي انتيت في  04/07/1991المرسـو المتعمؽ بتقرير حالة الحصار بتاريخ 
ولكف بقاء أوضاع الببلد في خطورة لـ تصؿ إلى الدرجة التي تتطمب إعبلف  22/09/1991

لسمطة المدنية إحدى الحاالت اإلستثنائية وال إلى درجة الوضع العادي الذي تسير شؤونو ا
جعؿ المشرع الجزائري ينظـ حالة وسطى بيف حالة الظروؼ العادية  واالستثنائية تمثمت في 

  2.حالة االستعانة بوحدات الجيش الوطني الشعبي خارج الحاالت اإلستثنائية

                                                           
 .21ص ، مرجع سابؽ، 0222مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور  -1
نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع  -

 .005صسابؽ 
 .000ص ، مرجع سابؽ، 0222مصطفى رباحي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور  -2
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حيث ذىب إلى القوؿ إلى  23-91 دعـ األستاذ رأيو باالستناد إلى حيثيات القانوف رقـ
 مف دستور 87و 86 ف استناد ىذا القانوف في الحيثية األولى منو إلى المادتيفأنو بالرغـ م

 107و 105قبؿ تعديمو والمادتيف  1996 مف دستور 93و  91 والتي تقابميا المواد 1989
والمتعمقة بحالة الطوارئ أو الحصار وكذا الحالة  2016بعد التعديؿ الدستوري لسنة 

تنص عمى عدـ المساس بأحكاـ ىاتيف المادتيف أثناء المجوء  منو 2 فإف المادة ،اإلستثنائية
إلى لوحدات الجيش الوطني الشعبي ما يعني أف ىذه الحالة الوضعية ال تتعمؽ بالحاالت 

 . 1اإلستثنائية الخاصة بالطوارئ أو الحصار أو الحالة اإلستثنائية
ش الوطني الشعبي المتعمؽ بمساىمة الجي 23-91وعميو ال يمكف اعتبار القانوف رقـ 

في مياـ حماية األمف العمومي خارج الحاالت اإلستثنائية مصدرا لمنظرية اإلستثنائية كونو ال 
يؤدي إلى تطبيؽ القواعد القانونية اإلستثنائية إال فيما تعمؽ باستعماؿ وحدات الجيش الشعبي 

 الوطني في عمميات حفظ األمف العاـ.
 بمكافحة التخريب واإلرىاب المتعمق  03-92ثانيا: المرسوم التشريعي رقم 

بعد إقرار حالة الطوارئ وتحقيقا لؤلىداؼ المسطرة ليا والمتمثمة في استتاب النظاـ 
العاـ وضماف أفضؿ ألمف األشخاص والممتمكات وتأميف السير الحسف لممصالح العمومية 

 03-92 لتشريعي رقـومجابية ظاىرة العنؼ الجديدة والقضايا اإلرىابية تـ إصدار المرسـو ا
وذلؾ لسد الفراغ القانوني فيما يخص ظاىرة اإلجراـ  2يتعمؽ بمكافحة التخريب واإلرىاب

                                                           
المتعمؽ بمساىمة الجيش الشعبي الوطني في مياـ حماية األمف العمومي خارج  ،23-91قانوف رقـ  مف 2المادة  تنص -1

، المجوء إلى وحدات من الدستور 87و 86ن يمكن من دون المساس بأحكام المادتيعمى ما يمي: "  الحاالت االستثنائية
الجيش الوطني الشعبي وتشكيبلتو، بناء عمى قرار مف رئيس الحكومة بعد االستشارة المسبقة لمسمطات المدنية والعسكرية 

 حفظ األمف". -األمف اإلقميمي.  -حماية السكاف ونجدتيـ.  -المختصة لبلستجابة إلى المتطمبات التالية: 
 .000-000ص، مرجع سابؽ، 0222ي، الصبلحيات غير العادية لرئيس الجميورية في دستور مصطفى رباح -
، 0229، 40، يتعمؽ بمكافحة التخريب واإلرىاب، ج رعدد 10/02/0229مؤرخ في  ،03-92مرسـو تشريعي رقـ  -2

 .0221، 95، ج ر عدد 02/07/0221مؤرخ في  05-21معدؿ ومتمـ بموجب المرسـو التشريعي رقـ 
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اإلرىابي وقد أنفى ممثؿ الجزائر لدى لجنة حقوؽ اإلنساف الطابع االستثنائي عف اإلجراءات 
  . 1الجديدة المتضمنة في ىذا المرسـو

بصورة جمية الطابع االستثنائي  شريعيالت اإلطبلع عمى مضموف المرسـويتضح بعد 
لئلجراءات التي يتضمنيا وذلؾ مف خبلؿ تصنيفو لجرائـ جديدة غير واردة في قانوف 

اإلستثنائية التي عرفتيا الجزائر بعد إلغاء  ظروؼالجزائري والتي ظيرت تبعا لم العقوبات
عبلف حالة الطوارئ وبالت  الظرؼئي لمواجية الي فيو نص استثنااالنتخابات التشريعية وا 

 في األفعاؿ الموصوفة باإلرىابية. استثنائي والمتمثؿ
عرؼ ىذا المرسـو التشريعي انتقادات شديدة مف طرؼ العديد مف المنظمات غير 
الحكومية العالمية والوطنية سواء لتعريفو الواسع والمطاط لمجريمة اإلرىابية أو التخريبية 

وكذلؾ  )الفصل الثاني من المرسوم(إنشاءه لمحاكـ خاصة  ( أومن المرسوم التشريعي 1المادة )
اإلجراءات المتبعة خبلؿ التحقيؽ االبتدائي أو القضائي أو تمؾ المتبعة أثناء جمسة الحكـ 

كذا مساسو بالعديد مف الحقوؽ المحمية قانونا داخميا ودوليا مثؿ الحؽ و ،)الفصل الثالث منو(
 ، كماوالحؽ في المحاكمة العادلة وغيرىا مف الحقوؽ في المثوؿ أماـ القاضي إثر التوقيؼ

منو خرؽ لمبدأ مف مبادئ  42يعتبر تطبيؽ أحكاـ ىذا المرسـو بأثر رجعي طبقا لممادة 
القانوف األساسية وىو مبدأ عدـ رجعية القوانيف بإخضاع القضايا التي ىي في قيد التحقيؽ 

تيميف بذلؾ مف االستفادة مف مبدأ أو مييأة لمحكـ لمقتضيات ىذا المرسـو وحرماف الم
 القانوف األصمح لممتيـ. 

نتيجة لمضغوط الدولية بإدراج بعض أحكاـ ىذا المرسـو  1955قامت السمطات الجزائرية سنة 
خضاع الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ  في قانوف العقوبات الجزائري ووضع حّد نيائي لممحاكـ الخاصة وا 

 2ء العادي وفقا لمقتضيات قانوف اإلجراءات الجزائية.إرىابية أو تخريبية لجيات القضا
                                                           

 .01، ص 29، الفقرة 01/05/0221المجنة المعنية لحقوؽ اإلنساف، التقرير الدوري الثاني المقدـ مف طرؼ الجزائر، بتاريخ  -1
، مرجع سابؽ، ص 0229سي صالح نور الديف، مدى قابمية تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى األوضاع السائدة  -2

15-12. 
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ننتيي إلى تنبني النظاـ القانوني نظرية الظروؼ اإلستثنائية والتي تجد مصدرىا في كؿ 
األحواؿ في النصوص القانونية المنظمة ليذه الحاالت سواء نصوص دستورية أو معاىدات 

لى جانب  ذلؾ فإف القضاء اإلداري يقؼ مفسرا دولية أو النصوص التشريعية والتنظيمية وا 
ومكمبل لدور المشرع حيث يتدارؾ ما يشوب ىذه النصوص مف نقص أو قصور حيث يرجع 
الفضؿ الكبير في بمورة نظرية الظروؼ اإلسثنائية إلى مجمس الدولة الفرنسي الذي اعتمد 

اإلدارية عمى  التفسير الواسع لمنصوص القانونية المنظمة ليذه الظروؼ ليمد نطاؽ السمطات
نحو ال يجيزه التفسير الحرفي ليذه النصوص وتارة أخرى لجأ إلى حد الترخيص لئلدارة أف 
تخالؼ النصوص التشريعية السارية وتمارس اختصاصات جديدة غير منصوص عمييا 
تشريعيا وفي ظؿ غياب التطبيؽ القضائي لنظاـ الظروؼ اإلسثنائية في الجزائر فإننا في ىذا 

 1 نشّؾ في تأثر القضاء اإلداري الجزائري بنظيره الفرنسي.الخصوص ال
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    الباب الثاني
 المشروعية في ظل الظروف االستثنائيةتوسيع مبدأ 

 في النظام القانوني الجزائري
من  ذلكما ىو إال التوسيع من مبدأ المشروعية و  ةإن جوىر نظرية الظروف اإلستثنائي

جعميا التي تمنح لمسمطة التنفيذية بالشكل الذي ي ستثنائيةاالواسعة و الصالحيات ال خالل من
 .كز ممتاز عن باقي السمطات العامةمر في 

تمثل في تنفيذ الظروف العادية تحيث إذا كانت اختصاصات السمطة التنفيذية في ظل  
فإنو  ،القوانين والسير عمى حفظ النظام العام بمختمف جوانبو وكذا حسن سير المرافق العامة

التعديالت عمى ىذه تطرأ الكثير من  ةاإلستثنائيالظروف  من حاالت بمجرد إعالن حالة
 ت العامةاالختصاصات بالتوسيع فييا ومد نطاقيا إلى درجة يختل فييا التوازن بين السمطا

بحيث تنكمش وتتقمص صالحيات باقي السمطات بالقدر الذي تتسع بو صالحيات السمطة 
 ينتج عن ذلكو  ياتمكينيا من مواجية الظروف الطارئة والسيطرة عميوذلك بيدف  ،ةالتنفيذي

 تينلسمطاعمى حساب بين السمطات لصالح السمطة التنفيذية   لمساس بمبدأ الفصلا
 ألفراد في ظل بحقوق وحريات المساستبرير األمر الذي يؤدي إلى والقضائية  التشريعية

 .وتطبيق مشروعية استثنائية في ظل الظروف اإلستثنائية قمب قواعد المشروعية العادية
 .أول()فصل 

 ككل القانوني النظام عمى خطير وضع السابق بالمفيوم الظروف االستثنائيةنظرية  إن
 كمبدأ المشروعية مبدأ وتكريس تجسيد التي تكفل الدستورية لمضمانات تعطيل من يحممو بما

 أمر السمطة في استعمال التعسف يجعل القاعدة القانونية ما وتدرج السمطات بين الفصل
 الذي المطمق بالنظام االستثنائية ليس المشروعية نظام فإن األحوال كل في لكن .مفترض

تمك  سواء وأحكام لضوابط يخضع قانوني ىو نظام بل رفع فيو مبدأ المشروعية بشكل كميي
المستمدة من النصوص القانونية بمختمف أنواعيا ومستوياتيا أو تمك التي أسس ليا االجتياد 
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ك الضوابط والحدود أنا الشيء المؤكد عميو ىو أن تم إالا  ضائي المقارن وأكدتو حركة الفقوالق
حقيقية وبدون فائدة عممية ما لم تنظم الرقابة عمى السمطات اإلستثنائية التي  تظل بدون قيمة

 لتصبح الرقابة بيذا الشكل وجو آخر من لمسمطة التنفيذية ةاإلستثنائيروف يخوليا نظام الظ
ترك ىذه السمطات بمنأى عن أي رقابة يؤدي ن حيث أ ،أوجو نظرية الظروف اإلستثنائية

إلى االستبداد والتسمط ويخرج تصرفات اإلدارة عن دائرة المشروعية سواء العادية أو 
 اإلستثنائية. 

تتعدد صور الرقابة عمى اإلجراءات والتدابير التي تقوم بيا اإلدارة بتنوع اإلجراءات 
كما يتولى البرلمان الرقابة عمى  ،التعويضو  لغاءاء رقابة اإلفيتولى القض ف طبيعتياواختال

يتولى  اوأخير  ،يةالسمطات اإلستثنائية المخولة لمسمطة التنفيذية في إطار وظيفتو التقميد
  .سير عمى احترام دستورية القوانينالمجمس الدستوري في إطاره كمؤسسة دستورية ال

تمف من حيث مدى فعاليتيا تخ التنفيذيةعمى السمطات اإلستثنائية لمسمطة  ن الرقابةإ
ورغم  ةباختالف حاالت الظروف اإلستثنائيونطاقيا من رقابة إلى أخرى كما يختمف نطاقيا 

 حماية كيان الدولة وأمنيا من جيةالرقابة إلى تحقيق التوازن بين اعتبارات ىذه ذلك تيدف 
)فصل المشروعية وسيادة القانون وحماية حقوق األفراد وحرياتيم من جية أخرى  وحماية مبدأ

 ثاني(.
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 ولالفصل ال 
 ممارسة السمطة التنفيذية لمصالحيات اإلستثنائية

 غير أنو ،دستورية وقانونية في ظّؿ الظروؼ العاديةالحقوؽ والحريات بحماية تتمتع 
مف  يصبح فإّنو لمدولة العميا الحيوية المصالح ومحدقة تّيدد جسيمة مخاطر ما طرأت إذا

 ىذه ودرء لدفع البلـز بالقدر القانوف دولة أحكاـ بيؽتط عف واستثنائًيا مؤقًتا الّتخمي المطموب
رجاع األمور   حالتيا الطبيعية. إلى المخاطر وا 

الحريات عمى ضماف الحقوؽ و  في ىذا الخصوصتوري الجزائري أكّد المؤّسس الُدس
حقوق اإلنسان و  الحريات الساسية " :منو عمى أفّ  38 األساسية فنص ضمف المادة

ضمف الفصؿ الرابع منو  حقوؽ والحريات المكفولة دستورًياكما بّيف ال ،"المواطن مضمونةو 
مف شأف الظروؼ غير أف  ،73إلى  32المواد مف  " الحرياتالحقوق و  "تحت عنواف 

 االستثنائية اإلجراءات باّتخاذ اإلدارية لمسمطات المشروعية بالّترخيص قواعد قمب االستثنائية
الحريات مف شأنو تبرير المساس بالحقوؽ و  ما لمفاجئةالشاذة وا الظروؼ مواجية أجؿ مف

   )مبحث أول(.العامة ألفراد في ظؿ ىذه األوضاع غير العادية 

عمى مقومات مبدأ  بالمفيـو السابؽ بمثابة تيديدنظرية الظروؼ االستثنائية  تعتبر
حممو مف بما ي مبدأ الفصؿ بيف السمطاتثمة في حماية الحقوؽ والحريات و المشروعية المتم

بما يعطيو مف صبلحيات و  الحريةبيف السمطة و  لمبدأ التوازفتعطيؿ لحقوؽ وحريات األفراد و 
 .سمطات ممتازة لمسمطة التنفيذيةو 

 سمطات مستقمة بيف والصبلحيات الوظائؼ توزيع بضرورة يقضي األصؿ كاف فإذا 
 إلى أف تؤدي نائيةفإّف مف شأف الظروؼ االستث ،بينيا الفصؿ مبدأ يفرزه بشكؿ بعضيا عف
إذ  ،أخرى مف جية السمطات بيف الفصؿ ولمبدأ جية مف المشروعية لمبدأ آخر مدلوؿ طرح

تطبيؽ حالة مف حاالت الظروؼ االستثنائية التأثير عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات مف شأف 
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 ىو ثانييما العامة المصمحة العميا تحقيؽ بصفة مؤقتة وفقا لما تقتضيو الضرورة وبيدؼ
 المصمحة لتحقيؽ البلـز بالقدر حرياتيـ إال عمى التعدي وعدـ األفراد حرياتو  حقوؽ حماية

  )مبحث ثاني( المذكورة.

 الول المبحث
 المشروعية اإلستثنائية لتقييد حقوق وحريات الفراد

تجسدت خبللو إصدار  في الواقعالطوارئ والحصار  فت الجزائر تطبيؽ فعمي لحالةعر 
 ألفرادحريات احقوؽ و دة لد مف اإلجراءات المقيّ تضمنت العدي صوص التنظيميةد مف النالعدي

ف كنا قد سبؽ و و  شريع ا لمتّ مخصصً  باعتبارىا مجاالً  دستوريتياو  تيامشروعي اشرنا إلى عدـا 
باعتبارىا رغـ عدـ مشروعيتيا  التي تضمنتيا داتالتقيّ إال أننا سوؼ نتطرؽ لمختمؼ 

بطريقة ال تخرج مبدئيا عف والحصار الطوارئ  المتعمقة بحالةألحكاـ ت اعالجدستوريتيا و 
ما  ،المصريخاصة النظاـ الفرنسي و المقارنة ية طريقة تنظيمييا في بعض األنظمة القانون
فقا لممادة و الحالتيف تنظيـ عضوي المتعمؽ بالقانوف اليجعمنا نقوؿ أنو حتى في حالة صدور 

لف تخرج بكثير عف العضوي إّف أحكاـ ىذا القانوف ف 2016 التعديؿ الدستوري لسنة مف 106
عرفت تطبيؽ فعمي في فترة ليست بقصيرة في النظاـ  إلى أنيا إضافة، مضموف ىذه المراسيـ

  1.أىميةادىا لمدراسة لف يكوف دوف قيمة و ف اعتملذا فإ القانوني الجزائري
الحقوؽ  عمىوالحصار الطوارئ  ر الدراسة عمى أثر حالةنقتصفيما يمي سوؼ 

ت دوف الحاال ثاني(مطمب الجماعية )ثـ الحقوؽ والحريات  أول(مطمب )والحريات الفردية 
صدور تنظيمات عدـ بلتميز ىاتيف الحالتيف  " نظرا ة اإلستثنائية وحالة الحربالحال األخرى "
  .مؽ بتطبيقيماتتعأو قوانيف 

 
                                                           

 .92ص مرجع سابؽ،  ة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية،عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمط -1
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 المطمب الول
 فرديةحريات الد الحقوق والي  المشروعية اإلستثنائية لتقي

 تميز مقة بشؤوف حياة الفرد الخاصة والتي تيقصد بالحريات الفردية تمؾ الحريات المتع
المشروعية إاّل أّف مف شأف  ،لمدولة بحماية دستورية وقانونية في ظؿ الظروؼ العادية
 دىاإلى تقيتبرير لجوء السمطة التنفيذية اإلستثنائية المعموؿ بيا في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية 

 (فرع أول)حرية اختيار موطف اإلقامة و  حرية التنقؿبينيا: تقييد  نذكر مفّ  1والمساس بيا
 (.فرع ثاني)المحبلت المساس بحرمة المساكف الخاصة و 

 الفرع الول
 تنقلالحرية تقييد 

 مف بيف الحريات المضمونة دستورًيا لؤلفراد في ظؿ الظروؼ العاديةالنقؿ حرية تعد 
  بأحكاـ قضائية. ا لكؿ مواطف جزائري لـ تثبت إدانتوبحيث يعترؼ بي

 حظر أو معيف مكاف في باإلقامة المواطف إلزاـ جواز عمى أساس عدـىذه الحرية تقـو 
 حظر جواز عدـ وكذاالقانوف  في عمّييا المّنصوص في األحواؿ إالّ  معينة جية في إقامتو
مف التعديؿ  55المادة  حيث تنص ،2إليو العودة مف مّنعو أو الببلد عف مواطف أي إبعاد

   :عمى 2016دستوري لسنة 

                                                           
1
 - «il faut bien reconnaitre que les lois de garanties individuelles sont faites pour les 

temps normaux, et que, depuis longtemps, on a constaté la nécessité de la suspendre, au 

moins partiellement, dans les temps anormaux, où le salut de L’Etat passe avant les 

convenances individuelles». voir : MARIE GOUPY, L’essor de la théorie juridico-politique 

sur l’état d’exception dans l’entre-deux guerres en France et en Allemagne: une genèse de 

l’état d’exception comme enjeu pour la démocratie, thèse de docteur de philosophie, Ecole 

normale supérieure de Lyon, France .2011, p63.  
وردة خبلؼ، الرقابة القضائية عمى المشروعية الداخمية لقرارات الضبط اإلداري، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في  -2

  .180، ص 2014طيؼ، القانوف، جامعة محمد دباغيف، س
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 إقامتو موطن يختار بحرية السياسية أنو  المدنية بحقوقو يحق لكل مواطن يتمتع "
 لو. مضمونا منو والخروج الوطني التراب إلى الدخول حق .الوطني الت راب عبر يتنقل وأن

بموجب قرار مبرر من السمطة دة و ة محد  د ليذه الحقوق إال  لمد  ييوال يمكن المر بأي تق
في إطار  د ىذه الحريةر تقيّ يقياـ الظروؼ االستثنائية تبر  مف شأف أفّ غير  ،القضائية"

داخؿ الّتراب الوطني أو خارجو  إذ تخضع حرية تنقؿ األشخاص التوسيع مف مبدأ المشروعية
 (.ثانيا)الوضع في مركز األمف و ( أوال)إلى قيود مّنيا: حظر الّتجواؿ 

 جوالحضر الت  أوال: 
حضر الّتجواؿ مساس الصارخ بحرية المواطنيف في التنقؿ داخؿ الببلد أو  يعتبر إجراء

 ضمف المرسـو الحصار ظلفي  خارجو في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية، حيث تـ تنظيمو
بتاريخ  البيان الصادر عن السمطة العسكريةتـ إعمالو مف خبلؿ و . 196-91 رقـ الرئاسي

الساعة عمى  06/06/1991جواؿ ابتداء مف ر حضر التّ يتقر تـ بموجبو و  06/06/1991
 البميدة،الجزائر،اآلتية:  بالواليات وذلؾ صباحا والنصف الثالثة إلى غاية الحادي عشر ليالً 

بناء عميو تـ منع تجواؿ األشخاص في الساحات والطرقات العمومية  .تيبازة بومرداس،
 1.كذا المناطؽ التي يسري فييا ىذا الحضرتجوؿ و يد توقيت حضر الوتحد

 األعواف مف تطبيؽ حضر التجواؿبعض المصالح و السمطة العسكرية بياف استثنى  
سات الكيرباء عمومية، مصالح مؤسّ : الحماية المدنية، الصحة الالتي تتمثؿ في كؿ مف

نية الحائزيف عمى المياه، أعواف الصحافة الوطمصالح الطرقات، عماؿ النظافة و الغاز، و 
  2.يعرؼ ىؤالء باستظيار بطاقاتيـ المينيةمينية و بطاقة 

                                                           
لعل منع حضر التجوال في ساعات الميل كانت تبرره موجو العنف التي كانت تقوم بيا الجماعات المسمحة في ظرف  "-1

كماؿ شطاب، حقوؽ اإلنساف في الجزائر بيف الحقيقة الدستورية ، "الميل نظرا لسرعة التخفي ولفرار في بأسرع وقت ممكن
 مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـو السياسية، جامعة بف يوسؼ بف خدة، الجزائر، ،2003-1989والواقع المفقود

 . 124، ص 2003
 .08/06/1991و 07 ، يـوالمساء اليومية جريدة نشر البياف في -2
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لحضر التجواؿ تطبيقيتيا  في الحصارحالة السمطة العسكرية المكمفة بإدارة لـ تقتصر  
بؿ ذىبت إلى تعميميا عمى بعض الواليات األخرى في الببلد الوسط فقط  عمى واليات

بموجب إصدار القيادة العسكرية لممنطقة العسكرية الرابعة  يدالواوالية كالّتطبيؽ الذي عرفتو 
مف يوـ  ابتدءابياف يقضي بفرض حضر التجواؿ عمى كامؿ تراب والية الوادي 

ما عادا  النصف صباحاثة و النصف ليال إلى الساعة الثالالساعة العاشرة و عمى  25/06/1991
 1.المصالح المستثناة المذكورة أنفا

كرية المكمفة بتطبيؽ حالة الحصار إلى أبعد مف ذلؾ في تطبيؽ لجأت السمطة العس
 استمزمتا إذ ا لحرية التنقؿ المنصوص عمييا دستوريً الذي يعتبر خنقً  إجراء حضر التجواؿ

عمى األشخاص الذيف تدفعيـ الضرورة إلى التنقؿ خبلؿ ميمة حضر التجواؿ أف يحوزوا 
 تاريخ ي بياف السمطة العسكرية الصادر فيففعبًل  ما ورد ا وىومسبقً  رخصة التنقلعمى 
رخصة شخصية تسمح لحائزىا بالتنقؿ بصفة  الذي اعتبر رخصة التنقؿ 01/07/19912

  .القصوى أثناء فترة حضر التجواؿاستثنائية في حالة الضرورة 
تمنح ىذه الرخصة لممعني باألمر بناء عمى طمب يقدمو سواء إلى مصالح الدرؾ 

بالنسبة لؤلشخاص المقيميف في المناطؽ المفروض عمييا حضر التجواؿ الوطني أو الشرطة 
أو مصالح أمف الوالية بالنسبة لؤلشخاص الذيف يرغبوف التوجو إلى المناطؽ المفروض عمييا 

   3.حظر التجواؿ

                                                           
 أحمد سحنيف، الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف -1

 . 59ص  ،2005جامعة الجزائر 
 .26/06/1991يـو  جريدة المجاىد اليومية،في السمطة العسكرية منشور بياف  -
 .03/07/1991، يـو جريدة المساء اليوميةبياف السمطة العسكرية منشور في  -2
 .60، صأحمد سحنيف، الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية في الجزائر، مرجع سابؽ -3
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عف إلزاـ المواطنيف  17/06/1991أعمنت السمطة العسكرية في بيانيا الصادر بتاريخ 
ت المختصة عف استضافتيـ ألي شخص أجنبي ولو كانت تربطيـ بو بالتصريح لدى السمطا

  1صمة قرابة ويكوف ىذا التصريح أماـ مراكز الشرطة أو الدرؾ الوطني الكائنة بمقر إقامتيـ.

بعض الواليات بسبب عيد األضحى المبارؾ مف تراب ـ فرض حالة التجواؿ عمى ت
ة لمفترة الممتدّ  18/06/1991رية بتاريخ بموجب البياف الصادر مف السمطة العسكنفس السنة 

 24/06/1991 أف يستأنؼ العمؿ بحظر التجواؿ مف عمى 19/06/1991 23إلى  21 مف

  2.الساعة الحادي عشر ليالعمى 

يحدث خبلليا ما لـ عادية و أياـ ؽ فييا حضر التجواؿ كانت ّف األياـ التي عمإ
ة العسكرية التعبير عف كاف بإمكاف السمط مزاولة العمؿ بيذا اإلجراء ممايستوجب استئناؼ و 

بعدما  ىذا ما يمكف التماسو فعمياحريات األفراد و المساس بحقوؽ و  رغبتيا في عدـإرادتيا و 
إذ لجأت السمطة العسكرية إلى التخفيؼ مف حّدة حضر التجواؿ  بدأت األوضاع تستقر نسبيا

اعة الثانية عشر ليال بدال من الس بموجب إنقاص ساعة مف توقيتو المقرر فأصبح يبدأ عمى
 الحادي عشر ليال.

استمر الوضع عمى ىذا المنواؿ إلى أف قررت السمطة العسكرية المكمفة بتسيير حالة 
تعميؽ حضر التجواؿ ابتداء مف يوـ  16/07/1991الحصار في بيانيا الصادر بتاريخ 

لبميدة، بومرداس، الجزائر،افي منتصؼ الميؿ لكؿ مف الواليات التالية:  17/07/1991
  .3الوادي

                                                           
سعيد بويزري، ضمانات تطبيؽ مبدأ المشروعية في الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي، دراسة مقارنة رسالة لنيؿ شيادة  -1

  .196، 2008الدكتوراه في القانوف، جامعة بف يوسؼ بف خدة، الجزائر، 
 .19/06/1991، يـو جريدة المجاىد اليوميةفي نشر بياف سمطة العسكرية  -2
 .16/07/1991، يـو جريدة المساء اليوميةفي نشر عسكرية بياف السمطة ال -3



 الباب الثاني:         توسيع مبدأ المشروعية في ظل الظروف االستثنائية في النظام القانوني الجزائري

192 

التي استيدفت ضرب رت السمطة العسكرية ىذا اإلجراء عمى أساس أّف العمميات برّ 
ؤولية التي تحمى المستيـ قد انتيت بفضؿ روح المدنية و ممتمكاو أمف األشخاص النظاـ العاـ و 

لتراب ة ممموسة عبر كامؿ االتي ساعدت عمى تحسيف الوضع الداخمي بصفبيا المواطنوف و 
و سيتـ إبقاء ترتيبات أمنية مف قبؿ السمطة نّ كما أضاؼ البياف السالؼ الذكر أ ،الوطني

أّف إجراء حضر ىو ما يؤكد و  عمى سبيؿ الوقاية ذلؾالعسكرية عمى شكؿ مراكز مراقبة و 
يخرؽ حرية التنقؿ في ظؿ الظروؼ خذ بشاف تطبيؽ حالة الحصار يمس و التجواؿ المتّ 
 1.االستثنائية

د لحرية التنقؿ بموجب المجوء إلى ىذا اإلجراء المقيّ  تـ تنظيـ في حالة الطوارئ، أما
لمتضمف اإلعبلف عمى حالة الطوارئ ا 44-92المرسـو الرئاسي رقـ مف  1 فقرة 6المادة 
المحمية في كامؿ الجماعات ع حيز التنفيذ لوزير الداخمية و يخوؿ وض عمى أف تنصالتي 

بتحديد أو منع مى امتداد تراب واليتو في إطار التوجييات الحكومية الوالي عالتراب الوطني و 
 أوقات معينة.مرور األشخاص والسيارات في أماكف و 

تـ إعبلف حضر التجواؿ في ظؿ إعماؿ حالة الطوارئ في تراب بعض الواليات 
ابتداء  05/11/1992بتاريخ  عن وزير الداخمية والجماعات المحمية بموجب القرار الصادر

عمى  الساعة العاشرة والنصف ليال إلى غاية الساعة الخامسة صباحاعمى  05/12/1992مف 
 .مةعين الدفتيبازة، البويرة، المدية، ،البميدة بومرداس، الجزائرتراب واليات 

 في جواؿ خبلؿ شير رمضاف بموجب القرار المؤرخحضر التّ ة إعماؿ يد مدّ تـ تمدّ 
مف القرار المؤرخ في  األولىـ المادة متت":عمى أف المادة األولى منونصت  21/4/1993
يسري حضر  غير أن و " مقطع ثاف يحرر عمى النحو التالي:المذكور أعبله ب 30/11/1992

                                                           
 .61، صأحمد سحنيف، الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية في الجزائر، مرجع سابؽ -1
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ة عشر م من الساعة الحادي1993ه الموافق 1412التجوال خالل شير رمضان لعام 
 .1" نصف صباحا في تراب الواليات المعنيةليال إلى الساعة الخامسة و 

إلى واليات أخرى  29/05/1993تـ توسيع حضر التجواؿ بموجب القرار المؤرخ في  
  05/06/1993.2 الشمف والجمفة والمسيمة ابتداء من تتمثؿ في كؿ مف

األمر الذي  بعض الواليات تراب حالة الطوارئ عمىقرار حضر التجواؿ في  اقتصر
ع بيا السمطة التنفيذية في ظؿ تتمتّ  قديرية التيوجو مف أوجو إعماؿ السمطة التّ يعتبر 

خطرا إذ يجب أف يقتصر اإلجراء االستثنائي عمى المناطؽ التي تشكؿ  ،الظروؼ االستثنائية
المتضمف إعبلف  30/11/1992القرار المؤرخ في  مف 2المادة عمى أّف  ،3مف الدولةعمى أ

بعض المصالح  ة استثناء مستخدمينصت إمكاني حضر التجواؿ في تراب بعض الواليات
 :جاءت المادة كما يمي حيث الييئات مف حضر التجواؿو 

الساحات العمومية ما في الطرقات و يمنع كل تنقل لألشخاص طيمة حضر التجوال  "
المرخص ليم بصفة استثنائية لمقيام بنشاطاتيم مستخدمين المنصوص عمييم أدناه و عدا ال

 ة مينية:بطاقأمر بميمة رسمي و المينية بناء عمى تقديم 
 مستخدمو التكميف اإللزامي لمجمارك الوطنية، -
 مستخدمو التكميف اإللزامي لمصحة العمومية، -
ابعة لمشركة الوطنية لمكيرباء مستخدمو التكميف اإللزامي لفرق الترميم لممصالح الت -
 الغاز )سونمغاز(،و 
 لمياه،كذلك مستخدمو مصمحة االتكميف اإللزامي لمصالح الطرق والتنظيف و مستخدمو  -

                                                           
، 30/11/1992، يتمـ القرار المؤرخ في 21/04/1993قرار صادر عف وزير الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في  -1

 .1993، 12التجواؿ في تراب بعض الواليات، ج ر عدد المتضمف إعبلف حضر 
، 30/11/1992، يتمـ القرار المؤرخ في 29/05/1993قرار صادر عف وزير الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في -2

 .1993، 36المتضمف إعبلف حضر التجواؿ في تراب بعض الواليات، ج ر عدد 
 .92ص ناء حالة الطوارئ في النظاـ الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ، جموؿ مولودي، حماية الحقوؽ والحريات أث -3
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 مصالح استغالل الطيران،تكميف اإللزامي لشركات الطيران و مستخدمو ال -
 المواصالت،لتكميف اإللزامي لمصالح البريد و مستخدمو ا -
 " مستخدمو التكميف اإللزامي لقطاع النقل. -

الدرؾ الوطني عمى إمكانية منح مصالح الشرطة و  مف نقس القرار 3نصت المادة 
واطنيف المذيف يطمبوف ذلؾ لكي يتمكنوا مف التنقؿ أثناء ساعات رخص التنقؿ استثناءا لممل

يتـ فييا ت التي غير أّف نص ىذه المادة جاء غامضا بحيث لـ يحّدد الحاال، 1حضر التجواؿ
آجاؿ الفصؿ فيو مما يجعؿ األمر يخضع مف ىذا الّترخيص وكيفية تقديـ الطمب و االستفادة 

ساءة ما يفتح المجاؿ لّتعسؼ و  ّترخيلفصؿ في طمب اللمسمطة الّتقديرية لمجية المختصة با ا 
 2.استعماؿ السمطة

 في ظؿ حالة الطوارئالتنقؿ حرية ىناؾ مساس مف نوع آخر ل أفّ إلى تجدر اإلشارة 
الوضع األمني الذي جعؿ مف حرية التنقؿ لتدىور نتيجة مف طرؼ الجماعات اإلرىابية 

ا مف التي مست عددا معتبرً و التي كانت تقـو بيا  ممكنة فقط لضرورة التنقؿ نظًرا لبلغتياالت
محاولة اختطاؼ الطائرة  :نذكر منيا ف لوسائؿ النقؿ الجوية أو البريةالمواطنيف المستعممي

تـ إفشاليا مف طرؼ قوات التي و  12/12/1994بتاريخ  ىواري بومدين مطارالفرنسية في 
ذلؾ أعمنت أغمب شركات الطيراف وقؼ جراء عمى أثرىا تـ قتؿ المختطفيف و و  دخؿ السريعالتّ 

 .الجزائر بسبب تدىور الوضع األمنيرحبلتيا إلى 

ريف مف طرؼ الجماعات االغتياالت البرية اعتراض حافبلت نقؿ المسافنذكر مف  
أيف تـ اعتراض حافمة  21/07/1996تمؾ التي وقعت بتاريخ  مف بينياو قتؿ ركبيا اإلرىابية و 

اعتراض كذلؾ عدًدا مف الجرحى، قتيبل و  13مخمفة  البويرةاس و بومردلنقؿ المسافريف بيف 
                                                           

، يتضمف إعبلف حضر التجواؿ في تراب 30/11/1992قرار صادر عف وزير الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في  -1
 .1993، 36، ج ر عدد21/02/1993متمـ بالقرار المؤرخ في ،1992، 85بعض الواليات، ج ر عدد 

العاصي، تأثير الضبط اإلداري في حماية عمى الحقوؽ والحريات العامة، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في صورية  -2
 .129ص  ،2012القانوف، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 
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وذبح جميع  18/08/1996تاريخ ب عين وسارةالجمفة و حافمة نقؿ المسافريف الرابطة بيف 
مع مسافريف في حاجز مزيؼ في والية  07/10/1996األمر حدث في نفس ركابيا و 

قطارا عند مروره عمى  تيدفتجرحى، كما انفجرت قنبمة اس 10قتيبل و 34األغواط مخمفة 
 24/10/1996.1 جريحا 30قتمى و 8عمي خمؼ مستوى بابا 

 الوضع في مراكز المن: ثانيا
مف اخطر اإلجراءات عمى " االعتقال اإلداري"مركز األمف ُيعّد إجراء الوضع في 
ة السمطة اإلداريجراء وقائي يتـ بمقتضى قرارات صادرة مف الحرية الشخصية لؤلفراد فيو إ

وفقا  المختصة بقصد وقاية األمف والنظاـ مف الخطورة النابعة مف الشخص محؿ االعتقاؿ
   2لؤلحكاـ التي حددىا القانوف.

نو يؤدي إلى حرماف الشخص مف حرية الذىاب واإلياب ا اإلجراء في أتكمف خطورة ىذ
تقاؿ عمى حيث يستند االع أف تكوف ىناؾ جريمة منسوبة إليو وذلؾ دوف تحقيؽ مسبؽ ودوف

أ عنيا ببو قد تنمجرد توافؽ الدالئؿ والقرائف عمى خطورة الشخص وىي مجرد صفة تمحؽ 
  3.حاضره أو تحريات تفضح عف ميولو واتجاىاتو وأوقائع مف ماضيو 

 حصارال وأالطوارئ  التي جاء بيا مرسومي حالة التدابيريعبر ىذا اإلجراء مف أىـ 
ات التي يتمتع بيا المحبوس احتياطيا وال تتوفر لو الضمان عتقؿ بنفسالمحيث ال يتمتع 

حقوقو في الدفاع والتقاضي واالتصاؿ بقاضيو الطبيعي عمى النحو المقرر في الظروؼ 
 4العادية بالنسبة ألي متيـ في جريمة جنائية.

                                                           
 .93ص جموؿ مولودي، حماية الحقوؽ والحريات أثناء حالة الطوارئ في النظاـ الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ،  -1
 .13، ص2001المعطى، االعتقاؿ، دار العربي، مصر، منير عبد  -2
 . 93ص مرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -3
حمزة نقاش، دور القضاء اإلداري في حماية الحريات الشخصية أثناء حالة الطوارئ: حالة االعتقاؿ اإلداري، مجمة  -4

 .253، ص2016، 45امعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، عدد العمـو اإلنسانية، ج
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عمى  4في مادتو  الحصار حالة تقرير المتضمف 196-91المرسـو الرئاسي رقـ  نص
 التي والشروط الحدود ضمف الشرطة المخولة صبلحيات العسكرية مطاتإمكانية مباشرة الس

 كؿ ضد مراكز األمف في األشخاص ووضع اإلداري االعتقالاتخاذ تدابير  الحكومة تحددىا
 العادي والسير العمومي األمف وعمى العاـ الّنظاـ خطير عمى نشاطوأّف  فيتبيّ  راشد شخص
ووضعو في أحد  بواإليا الذىاب مف ومنعو صدي لووالت بحرمانو العمومية وذلؾ لممرافؽ

ىا بمقرر القيادة العميا لمسمطات العسكرية المخولة قانونا صبلحيات دحدالمراكز التي ت
  1.الشرطة

الوضع في مركز  حدود الذي يضبط 201-91 كما تـ إصدار المرسـو التنفيذي رقـ
 حالة تقرير المتضمف 196-91 رقـ الرئاسي المرسـو مف 4 لممادة شروطو تطبيقااألمف و 
نصت حيث بير الوضع في مركز األمف اكيفية اتخاذ تدمنو  3 ضحت المادةو  الحصار،

حيات صالالمخولة تتخذ تدابير الوضع في مركز لألمن السمطة العسكرية  " عمى ما يمي:
يكون ذلك بناء عمى اقتراحات قانونية من مصالح الشرطة و  الشرطة المختصة إقميميا

من المرسوم رقم  6و 5العام كما نصت عميو المادتان وبة برأي لجنة رعاية الن ظام مصح
 .2"المذكور أعاله 1991يونيو سنة  4المؤرخ في  91-196

بير االحاالت التي تستوجب اتخاذ تد منو نفس المرسـو التنفيذي 4 المادة حددت
ير الوضع في مركز لألمن ال يمكن أن تتخذ تداب " :مف فجاءت كما يميالوضع في مركز األ

                                                           
يتمثل الوضع في مركز لألمن لي شخص يكون  عمى ما يمي: " 201-91مرسـو تنفيذي رقـ  مف 2تنص المادة  -1

في حرمانو من الذىاب واإلياب  سموكو خطرا عمى الن ظام العام أو عمى أمن الشخاص أو عمى حسن سير المرافق العامة
في أحد المراكز التي تحددىا بمقر القيادة العميا لمسمطات العسكرية المخولة قانونا صالحيات الشرطة وذلك  ووضعو

 ".المذكور أعاله 1991يونيو سنة  4المؤرخ في  196-91تطبيقا لممرسوم 
رأسيا السمطة وىذه المجنة ت تنشأ لجنة رعاية النظام العام في مستوى كل والية"  :196-91مف مرسـو  5المادة  -2

العسكرية المعنية قانونا، وتتكون من: الوالي، محافظ الشرطة الوالئية، قائد مجموعة الدرك الوطني، رئيس القطاع 
 إن اقتضى المر شخصيتان معروفتان بتمسكيا بالمصمحة العامة".،العسكري 

بير االستثنائية المنصوص عمييا في تدرس لجنة رعاية النظام العام وتنصح بالتدا" : 196-91مف مرسـو  6المادة  -
ىذا المرسوم التي من شأنيا أن تستعيد النظام العام وسير المرافق العمومية وأمن المالك والشخاص. كما تسير عمى 

 حسن تنفيذ ىذه التدابير".
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أو المن العمومي  لراشدين الذين يعرض نشاطيم لمخطر النظام العامإال  ضد الشخاص ا
 بارتكاب ما يأتي: و السير العادي لممرافق العموميةأ

 أمالك،ارتكاب جنايات أو جنح ضد أشخاص و عمى التحريض عمى الفوضى و  -
لى اإلضر نداء بأي وسيمة لمعصيان المدني و ال -  اب،ا 
 حمل أي سالح من أجل ارتكاب مخالفات، -
في ثير االضطراب في الن ظام العام و التحريض عمى التجمعات لغرض واضح ي -

 طمأنينة المواطنين،
السمطة المخولة صالحيات الشرطة رفض االمتثال لمتسخير الكتابي الذي تصدره  -

 قمة خطيرة،ذلك الرفض الذي يعرقل سير االقتصاد الوطني عر  حفظ الن ظام العامو 

الضرورة بغية الحصول عمى سخير الذي أعد  بسبب االستعجال و معارضة تنفيذ الت-
 خدمات يؤدييا مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة.

الشخاص موضوع تدابير وضع في مركز لألمن  يمكن أن يكون زيادة عمى ذلكو 
ذلك بقصد إثارة و  اد الغذائيةالمو  تنظيم اإلداري المتعمق بالمرور وبتوزيعالمذين يخالفون ال

  ."اضطرابات في النظام العام
عمى فتح مراكز أمنية فيو أعمف  01/09/1991صدر بياف لسمطة العسكرية بتاريخ  

د المراكز بحيث بمغ عدّ  النظاـ العموميباألمف و  الستقباؿ األشخاص الذي تمس نشاطاتيـ
 1مراكز أمنية. (06)ستة المتخصصة في ذلؾ 

خمسة  (45) باإلداري ة االعتقاؿ مدّ  201-91مرسـو التنفيذي مف ال 5دة حددت الما
ي شخص يكوف موضوع اعتقاؿ ألو يمكف عمى أنّ ، 2قابمة لمتجديد مرة واحدة أربعين يومًاو 

 .صةلدى السمطات المخت ا حسب التسمسؿ السمميإداري أو إقامة جبرية أف يرفع طعنً 

                                                           
 .10/07/1991، يـو في جريدة المساء اليوميةنشر  بياف السمطة العسكرية -1
، يضبط حدود الوضع في مركز لؤلمف وشروطو، تطبيقا 25/06/1991مؤرخ في  ،201-91مرسـو تنفيذي رقـ  -2

، ج ر عدد 1991المتضمف تقرير حالة الحصار 04/06/1991المؤرخ في  196-91مف المرسـو الرئاسي 04لممادة 
31 ،1991. 
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لدى المجمس  اإلجراء ام من تقرير ذلك( أي10) العشرة الطعف خبلؿ أجؿ رفعي 
الشيء الذي قد يترتب عميو  ،ليس من تاريخ تبميغ القرار و 1الجيوي لحفظ الّنظاـ العاـ

القرارات إاّل بعد ىذه احتماؿ عدـ تبميغ مع زيادة التعسؼ في استعماؿ ىذا اإلجراء خاصة 
 .2ممارسة الطعف اإلداريفي  بحؽ األفرادأنو المساس ما مف ش ة تقرير الطعفانتياء مدّ 
مجالس جيوية  (3)فقد تـ إنشاء ثبلثة  ظر في ىذا الطعفأما عف الجية المختصة بالنّ  

المجالس ىذه اختصاص كؿ  يمتدّ و  قسنطينة الجزائر وىران و ظاـ العاـ في كؿ مفلحفظ النّ 
ي أو كر والي رئيسا، رئيس القطاع العساليتشكؿ كؿ مجمس مف  3.إلى مجموعة مف الواليات

ا  لتمسكيا محافظ الشرطة الوالئية، ثالث شخصيات تختار نظًر  قائد مجموعة الدرك الوطني
  4.بالمصمحة الوطنية

                                                           
مف المرسـو  6دتو المادة المتضمف تقرير حالة الحصار وىو ما أك 196-91مف المرسـو الرئاسي  3فقرة  4المادة  -1

 يضبط حدود الوضع في مركز لؤلمف وشروطو. 201-91التنفيذي رقـ 
إن بعض " -  .37ص  مرجع سابؽ، مسعود شييوب، الحماية القضائية لمحريات األساسية في الظروؼ االستثنائية، -2

وىو ما أدى إلى انعدام القرارات القضائية الشخاص المذين تعرضوا إلجراء االعتقال اإلداري لم يبمغوا نيائيا بقراراتيم 
تعبر عن موقف القاضي اإلداري الجزائري من إجراء االعتقال اإلداري ومع ذلك فإن  عدم تبميغ قرار االعتقال ال يحول 
 دون إمكانية الطعن فيو بتجاوز السمطة مادام قرار االعتقال ىو من القرارات المستمرة التي تنتج آثارىا بصفة متجددة

صورية العاصي، تأثير الضبط اإلداري في حماية عمى الحقوؽ والحريات  انظر:."ودائمة وال تنتيي بمجرد صدور القرار
 . 123مرجع سابؽ، ص  العامة،

عمى ما يمي " تنشأ ثبلثة مجمس جيوية لحفظ النظاـ بالجزائر  201-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  7تنص المادة  -3
 ي يمتد اختصاصيا اإلقميمي إلى الواليات المبينة أدناه:ووىراف وقسنطينة، الت

الجزائر، تيبازة، البميدة، بومرداس، تيزي وزو، المدية، البويرة، عيف الدفمة،  المجمس الجيوي لحفظ النظام بالجزائر: -
 الجمفة، األغواط، الوادي، غرداية، ورقمة، مسيمة، إيميزي، تامنغست، بسكرة.  الشمؼ

قسنطينة، طارؼ، عنابة، سكيكدة، جيجؿ، بجاية، برج بوعريريج،  حفظ النظام العام بقسنطينة:المجمس الجيوي ل -
 باتنة، أـ البواقي، قالمة، خنشمة، تبسة، سوؽ أىراس. سطيؼ، ميمة

وىراف، تممساف، عيف تموشنت، مستغانـ، معسكر، غيميزاف، سعيدة،  المجمس الجيوي لحفظ النظام العام بوىران: -
 . يمت، البيض، النعامة، سيدي بمعباس، بشار، تيندوؼ، أدارارتيسمس  تيارت

 يضبط حدود الوضع في مركز لؤلمف وشروطو. ، الذي 201-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  8المادة  -4
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األصوات تساوي في حالة و  بأغمبية األصواتالعاـ يبت المجمس الجيوي لحفظ النظاـ 
ر من تاريخ رفع الم أيام( 10) ةعشر ويصدر قراراتو خبلؿ  1ايكوف صوت الرئيس مرجحً 

 2.إليو
مؤسسات  لممثميدي الّتفوؽ العدّ بتشكيمة المجالس الجيوية لحفظ الّنظاـ العاـ تتميز 

عميو فإّف و ـ انتقاءىا عمى سبيؿ االختيار الدولة ثـ إّف الشخصيات الممثمة لممصمحة العامة يت
يمكن فيم كيف ي الجية التي تتكفل باختيارىم؟ و ىذا السياق ما ىالسؤاؿ الذي يطرح في 

األمر الذي لـ يتطرؽ إليو المرسـو التنفيذي  المعيار المعتمد لذلك؟كرة المصمحة العامة؟ و ف
 3.السالؼ الذكر

مف  10طبقا لممادة يستفيد األشخاص المذيف يكونوف موضوع وضع في مركز لؤلمف 
اـ العبلج الطبي التي يحّددىا الّنظمف إجراءات المساعدة و  201-91 رقـ المرسـو التنفيذي

عمى أف تتحمؿ ميزانية وزارة الدفاع الوطني نفقات استخداـ  داخمي المطبؽ في مركز األمفال
 4.بأمنيامراكز المذكورة و التتكفؿ السمطة العسكرية بتنظيـ راكز الوضع وسيرىا و م

 44-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  05 فطبقا ألحكاـ المادة أما في ظل حالة الطوارئ،
 :ّنوفإ ة الطوارئحال المتضمف اإلعبلف عف

 أن   يتضح راشد شخص أي يأمر بأن المحمية الداخمية والجماعات وزير يمكن "
 لممصالح الحسن السير عمى أوالعموميين  الن ظام والمن عمى خطورة يشكل نشاطو

 الداخمية وزير من بقرار المن مراكز تنشأ .محدد مكان في أمن مراكز في العمومية
  ."يةالمحم والجماعات

                                                           
 يضبط حدود الوضع في مركز لؤلمف وشروطو.، الذي 201-91المرسـو التنفيذي رقـ  مف 9المادة  -1
 يضبط حدود الوضع في مركز لؤلمف وشروطو.، الذي 201-91التنفيذي رقـ مف المرسـو  10المادة  -2
 .67، صأحمد سحنيف، الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية في الجزائر، مرجع سابؽ -3
 يضبط حدود الوضع في مركز لؤلمف وشروطو. الذي  ،201-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  11المادة  -4
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المحدد لشروط تطبيؽ بعض أحكاـ  75-92مف المرسـو التنفيذي رقـ  2المادة أكدت 
 :ما يمي عمى تنصبحيث  ىذا اإلجراء 1 44-92المرسـو الرئاسي رقـ 

عرض سموكو في حرمان كل شخص راشد ي يتمثل تدبير الوضع في مركز المن " 
مومية من حرية الذىاب لمخطر الن ظام والمن العموميين وكذا حسن سير المصالح الع

 2." الجماعات المحميةن وزير الداخمية و واإلياب بوضعو في احد المراكز المحدثة بقرار م

مف نفس المرسـو التنفيذي كيفية اتخاذ تدبير الوضع في مركز األمف  3وضحت المادة 
الجماعات مركز أمن وزير الداخمية و يتخذ تدبير الوضع في "  :نصت عمى ما يميإذ 
 " يطرأ ىذا التدبير بناء عمى اقتراحات من مصالح المنو  حمية أو السمطة التي يفوضيالما
صالح األمف مصحوبة برأي لجنة رعاية النظاـ العاـ مستمـز أف تكوف اقتراحات يُ ال عميو و 

                                                           
-92، يحدد شروط تطبيؽ بعض أحكاـ المرسـو الرئاسي رقـ 20/02/1992، مؤرخ في 75-92 مرسـو تنفيذي رقـ -1

 . 1992، 14المتضمف إعبلف حالة الطوارئ، ج ر  09/04/1992، مؤرخ في 44
 :وىي المراكز التي تم إنشاءىا بموجب قرارات صادرة من وزير الداخمية والجماعات المحمية -2
)والية أدرار(  مركز المن في رقان، يتضمف إنشاء 10/02/1992عات المحمية، مؤرخ في قرار وزارة الداخمية والجما -

، 10/02/1992قرار وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في  -  .11،1992بالناحية العسكرية الثالثة، ج رعدد 
تـ غمقو  وقد1992، 11دسة، ج رعدد)والية تامنغست( بالناحية العسكرية السا مركز المن في عين صالحيتضمف إنشاء 

قرار وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في  - . 1993، 22، ج رعدد 14/03/1993بموجب القرار المؤرخ في 
، 1992، 11)والية ورقمة(، بالناحية العسكرية الرابعة، ج رعدد مركز المن في والية ورقمة، يتضمف إنشاء 10/02/1992

قرار وزارة الداخمية والجماعات المحمية،  -  .1993، 22، ج رعدد 14/03/1993لقرار المؤرخ في تـ غمقو بموجب ا
، 14)والية أدرار( بالناحية العسكرية الثالثة، ج رعدد  مركز أمن في الحمر، يتضمف إنشاء 15/02/1992مؤرخ في 

مركز أمن في برج عمر يتضمف إنشاء  ،15/02/1992قرار وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في  -  .1992
، 21/11/1992، تـ غمقو بموجب القرار المؤرخ في1992، 14)والية إيميزي( بالناحية العسكرية الرابعة، ج رعدد  إدريس

مركز أمن في يتضمف إنشاء  ،29/02/1992قرار وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في  -. 85،1992ج رعدد 
 .1992، 18بالناحية العسكرية السادسة، ج رعدد   تامنغست()والية  إن أمقل

، بالناحية مراكز أمن بتسابيت ، يتضمف إنشاء29/04/1992قرار وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في  -
 -  .1992، 89، ج رعدد 07/12/1992، تـ غمقو بموجب القرار المؤرخ في 1992، 36ج ر عدد   العسكرية الثالثة

بالناحية العسكرية  مراكز امن تيبرغامين، يتضمف إنشاء 29/04/1992ار وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في قر 
 .82، ج رعدد 29/10/1992. تـ غمقو  بموجب القرار المؤرخ في 1992، 36ج رعدد   الثالثة



 الباب الثاني:         توسيع مبدأ المشروعية في ظل الظروف االستثنائية في النظام القانوني الجزائري

201 

انو المساس بحرية األمف األمر الذي مف ش 1كما ىو معموؿ بو في ظؿ حالة الحصار
 75-92المرسـو التنفيذي رقـ  أفّ سؼ مف قبؿ مصالح األمف خاصة لتعفتح مجاؿ االفردي و 

يتـ ىذا التدبير لمدة عدة سنوات ما  حيث يمكف أف الوضع في مركز األمف ةمد   لـ يحدد
   2رخا عمى الحريات الفردية.يشكؿ خرقا صا

 أّف تدبير الوضع في مركز عمى 75-92مف المرسـو التنفيذي رقـ  4لمادة ا نصت
الشخص الموضوع في مركز  محؿ طعف يقدـ إلى والي والية مكاف إقامةيكوف يمكف أف 
يكوف مرفقا بعد دراستو مف الوالي و  3يقدـ ىذا الطعف إلى المجمس الجيوي لمطعفاألمف و 

 المفيدة. المبلحظاتبكؿ 

                                                           
في مركز لؤلمف وشروطو عمى ما  يضبط حدود الوضعالذي  ،201-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  3تنص المادة  -1

" تتخذ تدابير الوضع في مركز لألمن السمطة العسكرية صالحيات الشرطة المختصة إقميميا ويكون ذلك بناء عمى يمي
من  6و 5اقتراحات قانونية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية الن ظام العام كما نصت عميو المادتان 

 ."المذكور أعاله 1991يونيو سنة  4خ في المؤر  196-91المرسوم رقم 
قابمة لمتجديد مرة واحدة  ( يوما45)حددت مّدة الوضع في مركز األمف في خبلؿ تطبيؽ حالة الحصار خمسة وأربعيف  -2

 يضبط حدود الوضع في مركز لؤلمف وشروطو.الذي  201-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  5وذلؾ بموجب المادة 
 44-92المحدد شروط تطبيؽ بعض أحكاـ المرسوـ الرئاسي رقـ  75-92مرسـو تنفيذي رقـ  مف 6 المادةتنص  -3

"تؤسس ستة مجالس جيوية لمطعن بالجزائر، البميدة، وىران، بشار، ورقمة، قسنطينة، ويمتد اختصاصيا  عمى ما يمي:
 اإلقميمي إلى الواليات التالية:

 المجمس الجيوي بالجزائر: الجزائر. -1
 يوي بالبميدة: البميدة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، المدية، الجمفةػ، عيف الدفمة، الشمؼ، تيبازة، المسيمة.المجمس الج  -2
المجمس الجيوي بوىراف: وىراف، عيف تموشنت، مستغانـ، تيسمسيمت، تيارت، سعيدة، معسكر، سيدي بمعباس، تممساف،  -3

 نعامة، البيض.
 دوؼ.المجمس الجيوي ببشار: بشار، أدرار، تن -4
 المجمس الجيوي بورقمة: ورقمة، الوادي، بسكرة، غرداية، األغواط، اليزي، تامنغست. -5
المجمس الجيوي بقسنطينة: قسنطينة، برج بوعريريج، بجاية، جيجؿ، سكيكدة، ميمة، عنابة، الطارؼ، قالمة، سوؽ  -6

 ىراس، تبسة، أـ البواقي، خنشمة، باتنة، سطيؼ." 
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المحمية،  مف رئيس يعينو وزير الداخمية والجماعات المجمس الجيوي لمطعنيتكوف 
الجماعات المحمية، ممثؿ لوزير الدفاع الوطني، ثبلث شخصيات اخمية و ممثؿ لوزير الد

 .1مختارة بسب تعمقيا بالمصمحة العامة اإلنسافمستقمة يعينيا وزير حقوؽ 

عمى  2رهيوما الموالية إلخطا (15) خالل الخمسة عشريبت المجمس الجيوي لمطعف  
ي تاركا المجاؿ مفتوحا أماـ المتظمـ مدة الطعف اإلدار تحديد أّف المرسـو السالؼ الذكر أىمؿ 

ذلؾ عمى خبلؼ ما ىو معموؿ و ىذا لصالح المتيـ أّف األجؿ يبقى مفتوحا لممعني و  ما يعني
أيام من تقرير  (10)ة الطعف اإلداري في أجؿ العشرة بو في حالة الحصار الذي حدد مدّ 

   3.لدى المجمس الجيوي لحفظ الّنظاـ العاـ اإلجراء ذلك

الطعوف المقدمة ضد تدابير الذي يفصؿ في لمطعف المجمس الجيوي ة تشكيم إف
يغمب عمييا التمثيؿ العددي  مدنيةعسكرية أمنية و  تشكيمة ىيالوضع في مركز األمف 

الجماعات يوي لمطعف يعينو وزير الداخمية و رئيس المجمس الج مي مؤسسات الدولة إذ أفّ ممثل
صدر قرار الوضع في مركز األمف األمر الذي المحمية أي إحدى الييئات التي يمكنيا ا

لمجية المعينة فييا فبل يستبعد انحيازه  مشكوؾّ يجعؿ مسألة حياد رئيس المجمس الجيوي 
  4.لو

إجراء و يمكنو أف يتخذ في مسالة قابمية الطعف لدى الوالي بما أنّ  يطرحاألمر ذاتو 
طبقا لممادة  الجماعات المحميةمف وزير الداخمية و الوضع في مركز األمف متى تـ تفويضو 

مف  6المادة  بموجب صبلحيات الوالي بحكـأو  75-92مف المرسـو التنفيذي رقـ  3

                                                           
 .44-92المحدد شروط تطبيؽ بعض أحكاـ المرسـو الرئاسي رقـ ، 75-92رقـ مرسـو تنفيذي مف  6المادة  -1
 . 44-92المحدد شروط تطبيؽ بعض أحكاـ المرسـو الرئاسي رقـ  ،75-92مرسـو تنفيذي رقـ مف  7المادة  -2
مرسـو مف ال 6المتضمف تقرير حالة الحصار وىو ما أكدتو المادة  196-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  6المادة  -3

 يضبط حدود الوضع في مركز لؤلمف وشروطو. الذي  201-91التنفيذي رقـ 
 .91، ص أحمد سحنيف، الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية في الجزائر، مرجع سابؽ -4
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 تـ تفويض الوالة حيث، 1المتضمف اإلعبلف عف حالة الطوارئ 44-92المرسـو الرئاسي رقـ 
اعات الجملقرار الصادر عف وزير الداخمية و بإجراء الوضع في مركز األمف بموجب ا فعبل

 :  منو عمى ما يمي الولى الذي نصت المادة 11/02/1991المحمية المؤرخ في 

الجماعات المحمية عمى مقررات ة اإلمضاء باسم وزير الداخمية و يفوض السادة الوال" 
المن العمومي يشكل خطورة عمى الن ظام العام و  وضع كل شخص راشد يتضح أن  نشاطو

 ،2 "ذلك في حدود اختصاصوو  عمومية في مركز أمنممصالح الأو عمى السير الحسن ل
الجماعات المحمية بالمقررات التي يتخذونيا مصحوبة الداخمية و  عمى أف يعمـ الوالة وزير

 3بجميع العناصر التي تسببت فييا.

مف  11يترتب عمى إجراء الوضع في مركز األمف في ظؿ حالة الطوارئ طبقا لممادة 
شخاص الموضوعيف في مركز األمف تعميؽ دفع مرتبات األ 75-92مرسـو التنفيذي رقـ 

ة وضعيـ فييا وذلؾ إذا كانوا مرتبطيف بعبلقات عمؿ مع إدارات أو مؤسسات أو أجورىـ مدّ و 
إذ يؤكد عمى  يـوحرياتاألفراد اس بحقوؽ وىذا األثر يعتبر إجراء خطير م ةمرافؽ عمومي

   4.ى إجراء ردعيإلائي تحوؿ إجراء االعتقاؿ اإلداري مف إجراء وق

ارسة أما عف إمكانية ممارسة الطعف القضائي في حالة رفض الطعف اإلداري أو مم
ّف فإ عف ىذه المجالس سواء في حالة الحصار أو الطوارئالطعف ضد القرارات الصادرة 

لـ  طالماو  إلى إمكانية ممارستو مف عدمو النصوص السالفة الذكر سكت عف ذلؾ فمـ تشر
                                                           

  44-92المحدد لشروط تطبيؽ بعض أحكاـ المرسـو الرئاسي رقـ  75-92مرسـو تنفيذي رقـ مف  6تنص المادة  -1
"يخول وضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخمية والجماعات المحمية في كامل التراب الوطني والوالي  ما يمي:عمى 

 عمى امتداد تراب واليتو في إطار التوجييات الحكومية، سمطة القيام بما يمي:...".
اإلمضاء إلى الوالة فيما يخص  ، يتضمف تفويض11/02/1991قرار وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في  -2

 .1992، 11الوضع في مركز األمف، ج رعدد
المتضمف تفويض اإلمضاء إلى الوالة فيما يخص الوضع في  11/02/1991لقرار الوزاري المؤرخ في مف ا 3المادة  -3

 مركز األمف.
 .122-121مرجع سابؽ، ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -4
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فإّف ممارسة الطعف القضائي ضدىا ممكف سواء باإللغاء أو  بأعماؿ السيادةيتعمؽ األمر 
 1.التعويض

حرية التنقؿ لصبلحيتيا في تقييد مطة التنفيذية تجاوز السمف ناحية الواقعية نسجؿ 
الجماعات لى عدد المعتقميف بمراكز األمف والذي كشؼ عنو وزير الداخمية و ظر إذلؾ بالنّ و 

حالة تواجدوا بمراكز االعتقاؿ في  تسعة آالفعددىا حيث بمغ  30/03/1992المحمية بتاريخ 
عف مدى مصداقية الجية  الصحراء مع وجود تضارب في عدد الحاالت المصرح بيا فضبلً 

أّف  آنذاؾ محمد بوضيافمصدر استعبلماتيا حيث ذكر تصريح لمرئيس الراحؿ المصرحة و 
ىو نفس تقدير المرصد و  حالة ة آالفثمانية أو تسعشمؿ حوالي  عدد حاالت االعتقاؿ

الوطني لحقوؽ اإلنساف في حيف قدرت الرابطة الجزائرية لمدفاع عف حقوؽ اإلنساف أف 
 .2سبعة عشر ألف حالةعددىـ ىو حوالي 

إذ تتحدث تقارير  ،غير اإلنسانيةفي ظروؼ تـ وصفيا ب: تتـ معظـ الحاالت  كانت
لف يعدىا القانوف  في أمكاف االعتقال السري المرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف عف إجراءات

التي  الوطني الشعبي يتعمؽ األمر ببعض محافظات الشرطة وثكنات الجيشليذا الغرض و 
حولت إلى مراكز اعتقاؿ وكذا حاالت اختفاء األشخاص المعتقميف الناجمة عف االستجوابات 

تعرض  رصد بخصوصإلى الشكاوى التي سجميا المزيادة التي تقوـ بيا قوات األمف 
  3.تسميط عمييـ عقوبات جسديةالمعتقميف لسوء المعاممة و 

كانت تمس كؿ ؿ اإلداري كانت دوف تيـ محّددة و إضافة إلى أّف معظـ حاالت االعتقا
يتعارض مع نظرية األمر الذي  انتماءه إلى نشاط الحزب اإلسبلميشخص يشتبو في 

                                                           
 .37 ص ،مسعود شييوب، الحماية القضائية لمحريات األساسية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ -1
 .94 جموؿ مولودي، حماية الحقوؽ والحريات أثناء حالة الطوارئ في النظاـ الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ، ص -2
الجمعية العامة لممرصد طرؼ المصادؽ عميو مف  1995-1994ساف ممرصد الوطني لحقوؽ اإلنلالتقرير السنوي  -3

صورية العاصي، تأثير الضبط اإلداري في حماية عمى الحقوؽ والحريات  ،63-62ص  ،14/02/1996المنعقدة في 
  .125مرجع سابؽ، ص  العامة،
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إلى اإلجراءات االستثنائية إاّل في حالة  ستوجب عدـ المجوءتالتي  الظروؼ اإلستثنائية
الضرورة القصوى التي يستعصى فييا المجوء إلى اإلجراءات العادية نظًرا لما في ذلؾ مف 

 عمى األمفعمى أف يكوف ذلؾ بالقدر الضروري البلـز لممحافظة  ،مساس بالحريات الفردية
لمبرر الوحيد لمجوء إلى ىذا النظاـ العاـ ىو امف و أي لزـو اعتبار خطورة الشخص عمى األ

متى تـ عتقاؿ اإلداري إلى أسباب جدية و ولذلؾ يجب أف يستند قرار اال اإلجراء المقّيد لمحرية
 1.أماـ القضاء اإلداري بدعوى تجاوز السمطة إصداره مخالؼ لذلؾ فإنو يجوز الطعف فيو

 الفرع الثاني
 حرية اختيار موطن اإلقامةتقييد 

تيار موطف اإلقامة مساًسا خطيًرا بحرية الشخص في اختيار يعد المساس بحرية اخ
 " : التي تنص 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  55موطف إقامتو وىو ما يخالؼ المادة 

 وأن إقامتو موطن يختار بحرية أن والسياسية المدنية بحقوقو يتمتع مواطن لكل يحق
 لو. مضمونا منو منو والخروج وطنيال التراب إلى الدول حق. الوطني الت راب عبر يتنقل

ة محددة وبموجب قرار مبرر من السمطة وال يمكن المر بأي تقيد ليذه الحقوق إال  لمد  
 (أوال)اإلقامة الجبرية  شكميف:في ظؿ المشروعية اإلستثنائية التقييد يأخذ ىذا  ". القضائية

 .الطوارئ وأسواء في حالة الحصار )ثانيا(  المّنع مف اإلقامة

 اإلجباريةاإلقامة  :أوال
يعتبر ىذا اإلجراء مساسا خطيرا بالحرية الشخصية لؤلفراد في التنقؿ واإلقامة إذ 
بموجبو يجبر الشخص عمى اإلقامة في مكاف محدد وال يسمح لو بالتنقؿ خارج حدود معينة 

  2.ضرورات قصوى وتحت رقابة الجيات اإلدارية المعنيةمإاّل ل

                                                           
 .91ص  زغدود جغموؿ، حالة الطوارئ وحقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ، -1
 .98ص مرجع سابؽ،  قوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية،عبد العزيز بر  -2
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الرئاسي رقـ  المرسـو مف 4مف خبلؿ المادة  في حالة الحصارء تـ تنظيـ ىذا اإلجرا
اإلقامة  الوضع تحت حدود ليضبط 2021-91كما جاء المرسـو التنفيذي رقـ ، 91-196

مّنو فإّنو يمكف لمسمطات العسكرية المخولة  الولىشروطيا فطبقا لممادة اإلجبارية و 
وضع أي شخص راشد تحت اإلقامة أف تتخذ تدابير  المختصة إقميميا صبلحيات الشرطة

جباره و الجبرية متى كاف إبعاده  األمف العمومي ميف باستعادة الّنظاـ و يقامة كفعمى اإلا 
ذلؾ بناء عمى اقتراحات قانونية آتية مف مصالح الشرطة مصحوبة برأي و  والمحافظة عمييما

  2.لجنة رعاية النظاـ العاـ
مف المرسـو  5قامة الجبرية طبقا لممادة يتمثؿ األشخاص المذيف يمكف وضعيـ تحت اإل

 فيما يمي: 202-91 رقـالتنفيذي 
 المن العمومي لمخطر بسب نشاطاتيم،الذين يعرضون الن ظام العام و  -
من المرسوم الرئاسي  8التدابير المتخذة تطبيقا لممادة الذين يخالفون الترتيبات و  -
   196.3-91رقم

                                                           
، يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطو تطبيقا 25/06/1991مؤرخ في  ،202-91مرسـو تنفيذي رقـ  -1

، 31د المتضمف تقرير حالة الحصار، ج ر عد 04/06/1991المؤرخ في  196-91مف المرسـو الرئاسي  04لممادة 
1991.  

 يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطو.  ،202-91مرسـو تنفيذي رقـ  2المادة  -2
 تتعمؽ بمجنة رعاية النظاـ العاـ. المتضمف تقرير حالة الحصار، ،196-91 مرسـو رئاسي رقـ مف 6و 5المادتيف 

يمكن لمسمطات ما يمي: " الحصار عمى المتضمف تقرير حالة ،196-91 مرسـو رئاسي رقـمف  8تنص المادة  -3
أن تضيق  -العسكرية المخولة صالحيات الشرطة أن تقوم بواسطة، عبر جزء مقاطعة كل واحدة منيا أو كمو، بما يأتي: 

أن تنشئ مناطق ذات إقامة مقننة لغير  -أو تمنع مرور الشخاص أو تجمعيم في الطرق والماكن العمومية. 
إقامة أي شخص راشد يتبين أن نشاطاتو مضرة بالنظام العام وبالسير العادي لممرافق العمومية. أن تمنع  -  المقيمين.

أن تمنع اإلضرابات التي  -تنظم عن الطريق اإلدارية مرور المواد الغذائية أو بعض المعدات المعينة، وتوزيعيا.  -
ن تأمر بتسخير المستخدمين لمقيام بنشاطاتيم أ -يمكن أن تعرقل استعادة النظام العام العادي لممرافق العمومية. 

أن تأمر عن طريق التسخير، في حالة االستعجال والضرورة، كل مرفق عام، أو -  المينية المعتادة، في منصب عمميم.
 مؤسسة عمومية أو خاصة بأداء خدماتيا."
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 202-91مف المرسـو التنفيذي رقـ 3 ا لممادةطبقيمكف أف يكوف تدبير منع اإلقامة 
أياـ لدى المجمس الجيوي لحفظ الّنظاـ العاـ المنشأ  (10)موضوع طعف يرفع خبلؿ عشرة 

  201.1-91 مف المرسـو التنفيذي رقـ 8و 7بموجب المادتيف 
 يتعيف عمى األشخاص الموضوعيف تحت اإلقامة الجبرية أف يقوموا بما يأتي:

 لمكان الذي يحدده قرار الوضع تحت اإلقامة الجبرية،أن يقيموا في ا -
حصر بطاقة المعمومات و رار الوضع تحت اإلقامة الجبرية و أن يسعوا لتأشير ق -

أو قائد فرقة الدرك  عالهالتحرك التي تسمميا السمطة التي اتخذت التدابير المذكورة أ
  يو.الوطني أو محافظ الشرطة في المكان الذي اجبروا عمى اإلقامة ف

زيادة عمى صورة ىوية المعني عمى  حصر التحركبطاقة المعمومات و تشتمؿ   -
عمى والعبلمات الخاصة التي تميزه و  عمى مبلمحومات الحالة المدنية التي تخصو و معمو 

بصمات أصابعو ثـ عدد كاؼ مف الخانات لعممية الرقابة التي يخضع ليا الشخص طواؿ 
   2.وضعو تحت اإلقامة الجبرية

بطاقتو ا عمى استظيار أف يكوف كؿ شخص موضوع تحت الرقابة الجبرية قادرً  يجب
  3.ةأو سمطات الدرؾ الوطني أو الشرط كمما طمبت منو ذلؾ السمطة العسكرية

إذا فقد الشخص المعني بطاقتو وجب عميو التصريح شفييا بذلؾ خبلؿ الثماني 
و الوطني في المكاف الذي يقيـ في فرقة الدرؾ أو محافظ الشرطة إلى ( ساعة48)واألربعيف 

                                                           
 .مفالمجالس المنشئة لمنظر في الطعوف المقدمة ضد تدبير الوضع مركز األنفس ىي  -1
  الذي يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطو. ،202-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  6المادة  -2
 6يشمل تأشير سمطة الشرطة، المنصوص عميو في المادة مف المرسـو التنفيذي أعبله عمى ما يمي:"  9تنص المادة  -

عامل في مكان اإلقامة الجبرية المذكورة خاتما نديا أعاله عمى وضع محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني ال
وتوقيعيو عمى تمك البطاقة. وتتولى محافظات الشرطة وفرق الدرك الوطني ليذا الغرض مسك سجالت يوقع عمييا عند 

 كل تأشير الشخص الموضوع تحت اإلقامة الجبرية".
 لوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطو.الذي يضبط حدود ا ،202-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  7المادة  -3
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تطمب دونما تعطيؿ مف السمطة تمقى ىذا التصريح وصبل عف ذلؾ و تسمـ السمطة التي تو 
   1.العسكرية نسخة مف الوثيقة التي سممتيا

ا إذا طمب الشخص الموضوع تحت اإلقامة الجبرية ألسباب قاىرة أو استعجالية إذنً 
 عشرخمسة ة أقصاىا يمكف أف تمنحو ىذا اإلذف لمدّ  ا بالتنقؿ داخؿ التراب الوطنيمؤقتً 

ة يوما( 15) في حالة قبوؿ اإلذف و  2السمطة العسكرية التي يتبعيا مكاف اإلقامة الجبري
مف وصولو عمى يد  ساعة (24)العشريف جب أف يأشر بطاقتو خبلؿ األربع و بالّتغيب في

يجب زيادة عمى ذلؾ و  يتجو إليو الوطني في المكاف الذيمحافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرؾ 
عند انتياء أجؿ التنقؿ الذي أذف لو أف يؤشر بطاقتو عمى يد سمطات الشرطة في مكاف 

 3.وضعو تحت اإلقامة الجبرية

إذا حكـ عمى الشخص الموضوع تحت اإلقامة الجبرية خبلؿ مّدة وضعو تحت اإلقامة 
جف أف يشعر بذلؾ فوًرا القائد الجبرية بعقوبة تسمبو حريتو يجب عمى رئيس مؤسسة الس

  4.العسكري الذي قّرر تدبير الوضع تحت اإلقامة الجبرية

العبلج لجبرية مف المساعدة االجتماعية و تحت اإلقامة ا الموضوعيفيستفيد األشخاص 
مصالح الصحة جتماعية و ا إليو لدى المصالح االالطبي المجاني الذي يمكف أف يحتاجو 

 5تحت اإلقامة الجبرية. العمومية في مكاف وضعيـ

مف المرسـو الرئاسي  4فقرة  6ا لما تضمنتو المادة فوفقً  ،في خالل حالة الطوارئأما 
يخول وضع حيز التنفيذ، لوزير  "فإّنو:  حالة الطوارئ متضمف اإلعبلف عفال 44-92رقـ 

يتو في الداخمية والجماعات المحمية في كامل التراب الوطني والوالي عمى امتداد تراب وال
                                                           

 الذي يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطو. ،202-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  8المادة  -1
 الذي يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطو. ،202-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  10المادة  -2
 الذي يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطو. ،202-91 المرسـو التنفيذي رقـمف  11المادة  -3
 الذي يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطو.  ،202-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  12فقرة  12المادة  -4

 الذي يضبط حدود الوضع تحت اإلقامة الجبرية وشروطو. ،202-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  13المادة  - 5
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إطار التوجييات الحكومية أن سمطة القيام بالوضع تحت اإلقامة الجبرية لكل شخص راشد 
 ". يتضح أن  نشاطو مضر بالن ظام العام أو بسير المصالح العمومية

 : المنع من اإلقامةثانيا
رقـ  الرئاسي المرسـو مف 8بموجب المادة  في ظل حالة الحصارد ىذا القيّ تنظيـ تـ 

حيث يمكف لمسمطات العسكرية المخولة صبلحيات ر الحصا حالة تقرير المتضمف 91-196
 وبالسير العام مضرة بالنظام نشاطاتو أن   يتبين راشد شخص أي إقامة تمنع أن  "الشرطة:
  ." العمومية لممرافق العادي

تدابير المنع مف  تطبيؽ يضبط كيفيات 203-91 صدر المرسوـ تنفيذي رقـ بناء عميو
 حالة تقرير المتضمف 196-91رقـ  الرئاسي المرسـو مف 8مة المتخذة طبقا لممادة اإلقا

مف طرؼ السمطة منو عمى أف تتخذ تدابير المنع مف اإلقامة  2نصت المادة  ،1الحصار
بناء عمى اقتراحات قانونية مف  حيات الشرطة المختصة إقميمياالعسكرية المخولة صبل

مف  قرار المنعفي يجب أف يذكر و  2رعاية النظاـ العاـ مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة
الممنوع مف  والحراسة التي يجب أف يخضع لونظاـ الرقابة و  قامة قائمة األماكف الممنوعةاإل

 التي الوقائع بحسب فييا اإلقامة تمنع أف يمكف التي األماكف قائمة إعداد يتـ .3الحراسة
  4.فوري وقائي أثر ذلؾ عف ينتج أف ويجب المعني الفرد وشخصية الّتدبير ىذا سببت

الرقابة عمى الفرد المعني في منعو مف مصاحبة بعض و  تدابير الحراسةتتمثؿ 
تقوـ  عمى بطاقة المعمومات مف جية أخرىفي إلزامو بالتأشير الدوري و شخاص مف جية األ

                                                           
، يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة المتخذة 25/06/1991المؤرخ في  ،203-91مرسـو تنفيذي رقـ  -1

المتضمف تقرير حالة الحصار، ج ر عدد  04/06/1991المؤرخ في  ،196-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  8طبقا لممادة 
31 ،1991.  

 المتضمف تقرير حالة الحصار.  ،196-91 مرسـو الرئاسي رقـمف ال 6و 5المادتيف  -2
 الذي يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة.  ،203-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  4المادة  -3
 الذي يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة.  ،203-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  5المادة  -4
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رات في قرار منع التأشي ىذه تبيف وتيرة تعاقبالدرؾ الوطني في مكاف اإلقامة بو الشرطة أو 
  1.اإلقامة

تسميـ بطاقة المعمومات التي تخص المعني بطمب مف ـ تبميغ قرار المنع مف اإلقامة و يت
وذلؾ في جميع طة أو الدرؾ الوطني حسب الحالة السمطة العسكرية بواسطة مصالح الشر 

 .2يكوف فييا الممنوع مف اإلقامة معتقبلً ال الحاالت التي 

أياـ لدى  (10)العشرة منع اإلقامة موضوع طعف يرفع خبلؿ  يكوف تدبير يمكف أف 
مف المرسـو التنفيذي رقـ  8و7 المادتيف المجمس الجيوي لحفظ النظاـ العاـ المنشأ بموجب

رح عمى القائد يمكف لمسمطة العسكرية مكاف اإلقامة أف تقت 7طبقا لممادة  ،91-2013
 بعض أحكاـ قرار منع اإلقامة أو كميا توقيؼ العسكري في أي وقت بناء عمى طمب المعني

  :ومف نفس المرسـو التنفيذي فإنّ  15 وطبقا لممادة

                                                           
 .الذي يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة 203-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  6 مادةال -1
عمى ما يمي:"  الذي يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة 203-91المرسـو التنفيذي رقـ  مف 9تنص المادة  -

ن المرسوم م 5تحمل بطاقة المعمومات توقيع السمطة العسكرية وختم لجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 
 المذكور أعاله. 1991يونيو  4المؤرخ في  196-91رقم 

نسخة من قرار -المعمومات والخصائص البدنية الظاىرة في الشخص-الحالة المدنية لمشخص المعني-وتشمل ما يمي: 
 تاريخ تبميغ القرار المذكور".-منع اإلقامة 

كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة عمى ما يمي:  الذي يضبط 203-91المرسـو التنفيذي رقـ من  11تنص المادة -
" يجب أن يكون الممنوع من اإلقامة قادرا عمى تقديم بطاقة المعمومات كمما تطمبيا منو السمطات العسكرية وسمطات 

ير الذي يضبط كيفيات تطبيق تداب 203-91المرسوم التنفيذي رقم من  11بينما تنص المادة ، الدرك الوطني والشرطة"
:" يجب عمى كل ممنوع من اإلقامة يفقد بطاقة معموماتو أن يصرح بذلك خالل الثماني المنع من اإلقامة عمى ما يمي:

ساعة إلى محافظة الشرطة أو إلى فرقة الدرك الوطني في المكان الذي يقيم فيو. ويسمم محافظ الشرطة  (48والربعين )
، ويطمب في أقرب اآلجال من السمطة العسكرية المعنية، نسخة من أو رئيس فرقة الدرك الوطني، وصال عن تصريحو

 الوثيقة المفقودة".
 الذي يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة.  ،203-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  10المادة  -2
  المنع مف اإلقامة.  الذي يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير ،203-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  3أحالت إليو المادة  -3
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نع أن اإلذن باإلقامة المؤقتة في مكان م   لممنوع من اإلقامة لسباب قاىرةإذا طمب ا "
يوما السمطة ( 15إلذن لمدة أقصاىا خمسة عشرة )يقيم فيو يمكن أن تمنحو ىذا ا

 لجنة رعاية النظام العام في المكان الذي يقيم فيو.العسكرية التي ترأس 
تخبر بيذه الرخصة السمطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظام العام محل و  

 اإلقامة الجديد.
في حالة الرفض، يحق لمممنوع من اإلقامة أن يرفع طعنا لدى قيادة ىيئة أركان و 

 196-91رقم  الرئاسي المرسوم من 3الفقرة  4 وفقا لممادة الشعبي الجيش الوطني
  المذكور أعاله. 1991يونيو سنة  4 المؤرخ
يوما  (15)عندما يتجاوز طمب رخصة اإلقامة في مكان ممنوع أكثر خمسة عشر و  

ال يمكن أن تمنح ىذه الرخصة إال  من قبل السمطة المختصة عمى مستوى ىيئة أركان 
  ." الشعبي الجيش الوطني

اإلقامة الذي أذف لو أف يقيـ في المكاف أو في األماكف التي يجب عمى الممنوع مف 
ذا حكـ عمى و  1الحراسةلمنع المتعمقة بتدابير الرقابة و أف يخضع لتعميمات قرار ا منعت عنو ا 

وجب عمى النيابة لدى الجية ؿ مدة منع اإلقامة بعقوبة الحبس الممنوع مف اإلقامة طوا
مـ بذلؾ فورا القيادة العسكرية التي أصدرت قرار القضائية التي أصدرت ىذا الحكـ أف تع

  2.المنع مف اإلقامة
 44-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  4 فقرة 6، فوفًقا ألحكاـ المادة ما في حالة الطوارئأ

لوزير الداخمية  ع حيز التنفيذيخوؿ وضفإنو  حالة الطوارئ المتضمف اإلعبلف عف
الوالي عمى امتداد تراب واليتو في إطار ني و المحمية في كامؿ التراب الوطالجماعات و 

اإلقامة الجبرية لكل بمنع من اإلقامة أو الوضع تحت  التوجييات الحكومية سمطة القياـ
 ".شخص راشد يتضح أن  نشاطو مضر بالن ظام العام أو بسير المصالح العمومية

                                                           
 الذي يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة.  ،203-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  16المادة  -1
 الذي يضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة. ،203-91المرسـو التنفيذي رقـ مف  17المادة  -2
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 الفرع الثالث
 الخاصةالعمومية و  المحالتو  المساس بحرمة المساكن

يعرؼ عمى أنو المكاف  ذيوالمف أىـ عناصر الحرية الشخصية  حرمة المسكفتعد 
يكوف معزوال عف العالـ اء أكاف ذلؾ بصفة دائمة أو مؤقتة الذي أعده الشخص لمسكف سو 

ويكوف مخصصا بصفة مشروعة لسكف شخصا  توحا كاف أـ ثابتا كاف أـ متحركاالخارجي مف
  1و التي دخوؿ الغير أو بقاءه فيو دوف إذف.أو أكثر وبطريقة تؤدي إلى إرادة ساكني

عدم  الدولة تضمن " عمى أف: 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  47تنص المادة 
 إال   تفتيش وال احترامو إطار وفي القانون بمقتضى إال   تفتيش المسكن. فال حرمة انتياك
  ." المختصة القضائية السمطة عن صادر مكتوب بأمر

 إلجراءات الجزائية الضوابط العامة المتعمقة بالتفتيش إذ يجب أف يتـحدد قانوف اكما 
إلجراء بحضور المتيـ كقاعدة بناء عمى أمر مكتوب مف السمطات القضائية وأف يتـ ا ذلؾ
أمر بدوف  برير المساس بيذه الحرية الفرديةإاّل أّف مف شأف الظروؼ االستثنائية ت عامة

ا ضمف قانوف اإلجراءات ج األوقات المنصوص فييخار مكتوب مف السمطات القضائية و 
 سواء في حالة الحصار أو الطوارئ.الجزائية 

 المتضمف 196-91 رقـ الرئاسي المرسـو مف 2 فقرة 7المادة في حالة الحصار، نجد 
العسكرية المخولة صالحيات يمكن لمسمطات  عمى أنو: " الحصار نصت حالة تقرير

 تفتيشات يجري من تكمف أو ن طريق الحكومة أن تجريضمن الشروط المحددة ع الشرطة
 . المساكن داخل وكذلك الخاصة أو العمومية تالمحاال في نيارية أو ليمية

                                                           
مكانية إخضاعيما لمتشريعات غالب صيتاف محجـ الماضي، الضمانات الدستورية لح -1 رية الرأي والحرية الشخصية وا 

  .53، ص2012العقابية، دار حامد، عماف، 
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 7لمادة االمحدد لشروط تطبيؽ  204-91 طبقا ليذه المادة صدر المرسـو التنفيذي رقـ
مّنو  3المادة دت حدّ  ،1الحصار حالة تقرير المتضمف 196-91 رقـ الرئاسي المرسـو مف

  :نصت عمى أفّ  حيث المحاالتتفتيش المساكف و  فيو ستوجبتُ  التي الحاالت

 الخطيرة والجنح الجنايات بسببو  الدولة بأمن الم س حاالت في التفتيشات تقرر" 
 :اآلتي ذكرىاالحصرية غير  في الحاالت وكذلك والمالك الشخاص ضد التي ترتكب

 المتفجرات، وأمخابئ السمحة والذخائر  -
 مالجئ الشرار المسمحين المذين شاركوا في تجمير تمردي،  -
 التمرد، عمى ا رضو ح الب حث عن أفراد -
 أفعال تمردية ضد السمطة،  -
 جوسسة، أفعال مناىضة و  -
 أفعال التخريب،  -
  ."المنشورات المناىضة أو التي تدعوا إلى الفوضى أو تدعوا إلييا حجز -

إما بناء عمى استظيار  لدارالتفتيشات بحضور مالؾ المحؿ أو رب ايجب أف تتـ ىذه 
ما بناء عمى إظيار األمر  2أوراؽ اليوية التي تثبت صفة العوف في حالة االستعجاؿ وا 

الكتابي الصادر عف السمطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية الّنظاـ العاـ خارج األوضاع 

                                                           
مف المرسـو الرئاسي رقـ  7، يحدد شروط تطبيؽ المادة 25/06/1991مؤرخ في  ،204-91مرسـو تنفيذي رقـ  -1

  .1991، 31المتضمف تقرير حالة الحصار، ج ر عدد  04/06/1991المؤرخ في  91-196
المحدد لشروط  204-91مرسـو التنفيذي رقـ مف ال 1فقرة  2تجرى التفتيشات في الحاالت االستعجالية طبقا لممادة  -2

مف طرؼ: ضباط الشرطة القضائية  المتضمف تقرير حالة الحصار 196-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  7تطبيؽ المادة 
ضباط الشرطة  -ينتموف إلى القسـ المعني في وزارة الدفاع الوطنيضباط الشرطة القضائية الذيف  -في الدرؾ الوطني

المستخدموف الذيف تؤىميـ قانونا السمطات العسكرية المخولة صبلحيات الشرطة حسب مفيـو  -القضائية في األمف الوطني
 المتضمف اإلعبلف عف حالة الحصار.  196-91المرسـو الرئاسي رقـ 
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ة بحضور شاىديف يتـ التفتيش أو مالؾ المحؿ غياب رب الدار حالة وفي  1اإلستعجالي
 .مطموبيف ليذا الغرض
الحجز التي كما يتـ جرد عماليات  ف العمميات التي تتـ في كؿ تفتيشيحرر محضر ع

مطموبيف ( 2)أو شاىديف  تختتـ بحضور مالؾ المحؿ أو رب الدارتجرى في ىذا اإلطار و 
  2.يترتب عف ذلؾ إعداد محضرو  ليذا الغرض

ى وكيؿ أعبله إل 3شخاص الموقوفيف في الحاالت المذكورة في المادة يقدـ األ
في ىذه الحالة يقاد و  إذا قررت ىذه السمطة غير ذلؾ إالّ  الجميورية العسكري المختص

ألشياء المحجوزة في تودع ا .إقميميااألشخاص الموقوفوف أماـ السمطة القضائية المختصة 
في المحكمة حسب الحالة ضبط الأو لدى كتابة لدى النيابة العسكرية  إطار التفتيش

 3.مصحوبة بأوراؽ الممؼ

مف  6فقرة  6اإلجراء بموجب المادة  ىذا المجوء أيضا إلى في حالة الطوارئ،يمكن 
عمى ما  تنصحالة الطوارئ التي  المتضمف اإلعبلف عف 44-92المرسـو الرئاسي رقـ 

المحمية في كامل التراب الجماعات لوزير الداخمية و  ع حيز التنفيذيخول وض " يمي:
القيام بما  الوالي عمى امتداد تراب واليتو في إطار التوجييات الحكومية سمطةالوطني و 

استبعاد الرخصة القضائية لمقياـ تـ  وعميو "، بالتفتيش نيارا أو ليال المر استثنائيا - :يأتي

                                                           
المحدد  204-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  4المادة  1فقرة  2ستعجالية طبقا لممادة تتـ التفتيشات خارج ظروؼ اال -1

بناء عمى تعميمات كتابية  المتضمف تقرير حالة الحصار 196-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  7لشروط تطبيؽ المادة 
-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  5ادة صادرة عف السمطة العسكرية التي ترأس لجنة رعاية النظاـ العاـ المحدثة بمقتضى الم

 المتضمف اإلعبلف عف حالة الحصار. 196
، 196-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  7المحدد لشروط تطبيؽ المادة  ،204-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  4المادة  -2

 المتضمف تقرير حالة الحصار. 
، 196-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  7تطبيؽ المادة المحدد لشروط  ،204-91مف المرسـو التنفيذي رقـ  5المادة  -3

 المتضمف تقرير حالة الحصار. 
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قانونية المنصوص عمييا في قانوف بالتفتيش كما يمكف القياـ بيذا اإلجراء خارج األوقات ال
 اإلجراءات الجزائية.

 المطمب الثاني
 المشروعية اإلستثنائية لتقييد الحقوق والحريات الجماعية

عبلقاتو مع دنية و يقصد بالحريات الجماعية تمؾ الخاصة بحرية الفرد في حياتو الم
  اآلخريف داخؿ محيط اجتماعي معيف. األفراد

نشاءو  التعبير حريات ": عمى أف 2016لسنة  يدستور ديؿ الالتع مف 48 تنص المادة  ا 
د ىذه شأف الظروؼ االستثنائية تقيّ  و مفنّ أغير  ،" لممواطن مضمونة الجمعيات واالجتماع

 .الطوارئ وأالحصار  في ظؿ حالة الحريات

إنشاء الجمعيات كذا التعبير و التظاىر و حرية االجتماع و فيما يمي إلى تقييد نتطرؽ  
في ظؿ المجالس التنفيذية البمدية توقيؼ المجالس الشعبية المحمية و ثـ حؿ أو أول(  )فرع

 )فرع ثاني(.الحصار وأالطوارئ  حالةإعماؿ 

 الفرع الول
 إنشاء الجمعياتحرية تقي د حرية االجتماع والتظاىر والتعبير وكذا 

حرية إنشاء  دثـ تقي)أوال( حرية التعبير التظاىر و د حرية االجتماع و نتطرؽ لتقيّ 
 )ثانيا(.الجمعيات 

 تقي د حرية االجتماع والتظاىر وحرية التعبيرأوال: 
 .(2)الرأي والتعبيرحرية ثـ تقّيد  (1)د حرية االجتماع والتظاىر نتطرؽ لتقيّ 
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 تقيد حرية االجتماع والتظاىر :1
الفرد  رىاظاىر مف أىـ الحريات األساسية التي يتعدى أثالتّ تعتبر حرية االجتماع و  

مف التعديؿ  49و 48وقد حظيت باىتماـ دستوري بموجب المادتيف  المجتمع والسمطةو 
حرية التعبير وحرية التظاىر السممي مضمونة  التي نصتا عمى أفّ  2016الدستوري لسنة 

ا تشريعيا بموجب ميتـ تنظيما و ملممواطف في إطار القانوف الذي يحدد كيفيات ممارستي
   1.التظاىرات العموميةلمتعمؽ باالجتماعات و ا 29-89القانوف رقـ 

تجمير مؤقت  " :واالجتماع العمومي بأنّ  مف القانوف السالؼ الذكر 2ت المادة عرف
فكار أو المنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل متفق عميو و  لألشخاص

  2." الدفاع عن مصالح مشتركة

المواكب  " :أنيامنو عمى  10المادة  مف خبلؿالمظاىرات العمومية  عرؼبينما 
عمى  رة عامة جميع المظاىرات التي تجرىبصو و  أو تجمير الشخاص االستعراضاتو 

 . 3" الطريق العمومي

ما تقوـ السمطة العسكرية فكثيرا  االستثنائيةالظروؼ لمخرؽ في ظؿ  ريةىذه الحتتعرض 
 تنصحيث  ،ألماكف العموميةالتجمع في العديد مف األشخاص بحجة التجمير و باعتقاؿ ا
الحصار عمى أّنو  حالة تقرير المتضمف 196-91رقـ  الرئاسي المرسـو مف 1فقرة  8المادة 

ور األشخاص يمكف لمسمطات العسكرية المخولة صبلحيات الشرطة أف تضيؽ أو تمنع مر 
  .األماكف العموميةأو تجمعيـ في الطرؽ و 

                                                           
، 1990، 04، المتعمؽ باالجتماعات والمظاىرات العمومية، ج ر عدد 31/12/1989مؤرخ في  ،28-89قانوف رقـ  -1

  .1991، 62، ج ر عدد 02/12/1989، المؤرخ في 19-91معدؿ ومتمـ بالقانوف رقـ 
 ، المتعمؽ باالجتماعات والمظاىرات العمومية، معدؿ ومتمـ. 28-89القانوف رقـ مف  2المادة  -2
 ، المتعمؽ باالجتماعات والمظاىرات العمومية، معدؿ ومتمـ. 28-89القانوف رقـ مف  10المادة  -3
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الذي أشار أّف  05/06/1991ادر بتاريخ وىو ما تضمنو بياف السمطة العسكرية الص
لعؿ االستثناء الوحيد في ىذا السياؽ ىو و  06/06/19911يبدأ مف يـو يكوف مطمقا و المنع 

باستعماؿ  تإذ أذن 20/06/1991ذلؾ الذي تضمنو بياف السمطة العسكرية الصادر في 
 2األضحى المبارؾبمناسبة عيد  الساحات العمومية المجاورة لممساجد بغرض الصبلةالطرؽ و 

حات العمومية الساالمستوى الوالئي بتخصيص الطرؽ و  كمفت السمطات اإلدارية عمى حيث
ذلؾ عف لغرض صبلة عيد األضحى المبارؾ و  كذا الفضاءات الشاغرةالمجاورة لممساجد و 

ما يجب توضيح ك األماكف المخصصة ليذا الغرضؽ قرار إداري تبيف فيو الشوارع و طري
 .لتوقيتالتاريخ أو ا

السير الحسف  بررت السمطة العسكرية ىذا اإلجراء بحرصيا عمى عدـ عرقمة 
بو وطبقا لمتعميمات السابقة أصدر والي والية الجزائر قرار إداري يعمـ  لبلحتفاالت الدينية

كؿ األماكف األخرى التي تستعمؿ ألداء ف بالوالية بأّف أماكف العبادة والشوارع و بكافة المواطني
ذا كاف مف المفروض أف يتـ إلغاء و  ،3العيد ىي مفتوحة برخصة قانونية رسميةصبلة  ا 

اإلجراء المتعمؽ بمنع المسيرات والمظاىرات بمجرد رفع إجراء حضر التجواؿ الذي شرع فيو 
إذ  ،جاء عمى خبلؼ ذلؾ إاّل أّف بياف السمطة العسكرية 07/07/1991مف تاريخ  ابتدءا

 والتجميراتميؽ لمنع المسيرات اؿ ال يترتب عميو أي تعوضح باّف تعميؽ حضر التجو أ
 4أّف ىذا المنع سيضؿ ساري المفعوؿ. أكدتوالتجمعات عمى الساحات العمومية و 

 تنص 44-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  5فقرة  6فنجد المادة أما في حالة الطوارئ، 
أو  راب غير مرخص بوضفي حالة إ المعتاد " تسخير العمال لمقيام بنشاطيم الميني عمى:

                                                           
 .1991جواف  8و7في جريدة المساء اليومية، يـو في نشر بياف السمطة العسكرية  -1
 .22/06/1991في جريدة الوطف اليومية، يـو نشر  العسكريةبياف السمطة  -2
 .22/06/1991 ، يـوجريدة المساء اليوميةنشر ممخص ىذا القرار في  -3
  .22/06/1991يـو  جريدة الوطن اليوميةفي نشر بياف السمطة العسكرية  -4
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ديم يشمل ىذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة لمحصول عمى تقو   غير شرعي
 ." الخدمات ذات المنفعة العامة

 اغير مشروع ايتضح أّف اإلضراب الواقع دوف رخصة مف سمطة التنفيذية يعتبر إضراب
مف المرسـو الرئاسي  7 دةالماأما  األمني،نظرا لتأـز الوضع  خاصة في ظؿ حالة الطوارئو 

يؤىل وزير  " :عمى ما يمي تنصف حالة الطوارئ المتضمف اإلعبلف عف 44-92رقـ 
لألمر عن طريق قرار باإلغالق الوالي المختص إقميميا عات المحمية و الجماالداخمية و 

وبمنع كل ن االجتماعات ميما كانت طبيعتيا المؤقت لمقاعات العروض الترفييية وأماك
ذلؾ نظرا لبلنزالقات التي يمكف و  ،"الطمأنينة العموميةيحتمل فييا اإلخالل بالن ظام و  ةمظاىر 

 .أف تنجر عف ىذه التجمعات نظرا لتأـز الوضع األمني خبلؿ حالة الطوارئ

وارئ منع العديد مف مف مظاىر المساس بحرية االجتماع خبلؿ فترة سرياف حالة الط 
عمى سبيؿ المثاؿ منع والي نذكر  ،وف تبرير ذلؾ منياالتظاىرات العمومية داالجتماعات و 

"اإلدارة  والية قسنطينة الرابطة الجزائرية لحقوؽ اإلنساف مف تنظيـ يوـ دراسي دولي حوؿ 
والجماعات  وزارة الداخمية تمنعكذلؾ و  ؼ نفسيا عناء تبرير ذلؾ المنعدوف تكمي " الرشيدة
التي دعت إلييا األحزاب تفاضة الشعبية و ات المساندة لبلنالترخيص بالمظاىر  المحمية

اإلصبلح، حزب العماؿ، فالمنع ىو الصورة التي السياسية مثؿ حركة حمس، النيضة و 
 -حسبيا-فكانت السمطات تمنع أي تجمع مف شأنو ت الواقع منذ إعبلف حالة الطوارئطبع

 1.أف يمس الّنظاـ العاـ أو يخؿ باألمف أو يؤدي إلى تيديد استقرار الببلد

مّنذ إعبلف حالة الطوارئ بسبب انعداـ األمف نظرا مف جية أخرى  تأثرت ىذه الحرية
 اكف التي يجرى فييا تجمع األشخاصالنتشار األعماؿ اإلرىابية التي طالت الكثير مف األم

 4خمفت  20/06/1996بتاريخ  بالبميدة نذكر مف بينيا انفجار آلية مفخخة في قاعة شاي

                                                           
 .218ص ف الحريات العامة، مرجع سابؽ، إبراىيـ يامنة، لوائح الضبط اإلداري بيف الحفاظ عمى الّنظاـ العاـ وضما -1
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خمؼ قتيؿ  بباب الوادداخؿ مقيى  30/07/1996 حدث بتاريخألمر نفسو جريحا وا 26قتمى و
 10خمؼ انفجار سيارة مخففة أماـ مقيى بوسط العاصمة  23/12/1996وفي  جرحى 4و

خصوصا بعد ث مف أثر اتجاه تقميص التجمعات و ال يخفى عمى أحد ما ليذه األحداو  1قتمى
لمختمفة نيف عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ انشرىا عمى أوسع نطاؽ في أوساط المواطتيويميا و 

يكوف التجمع قمؽ ال متناىي عندما متزايد و الذي نتج عنو خوؼ داخمية كانت أو خارجية و 
كؿ األماكف التي يجرى فييا تجمع ضرورة مثؿ األسواؽ والمراكز التجارية والمساجد و 

 1.األشخاص بحكـ طبيعة الخدمة التي تقدميا

 بيرالتعالرأي و  : تقيد حرية2
 48و 42 المادتيف بموجب الّتعبير مف الحريات المضمونة دستورياالرأي و تعتبر حرية  

 حرية بحرمة مساس ال "عمى ما يمي:  42 إذ تنص 2016سنة ي لمف التعديؿ الدستور 
نشاء التعبير، حريات " :عمى أف 48 المادة في حيف تنص ،"الرأي حرية وحرمة المعتقد  وا 

  2."لممواطن مضمونة الجمعيات، واالجتماع،

ىذه تتمثؿ ىذه الحرية في حرية الشخص في أف يقوؿ ما يفكر دوف أف يطارد وتشمؿ 
ذاعتيا بأي وسيمة كانت دوف التقيد الحرية أيضا  الحرية في استقصاء األخبار وتمقييا وا 

بالحدود الجغرافية وبأي شكؿ سواء كانت مكتوبة أو شفيية أو مطبوعة أو بأي وسيمة 

                                                           
 . 87ص زغدود جغموؿ، حالة الطوارئ وحقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ،  -1
لكل إنسان حق في اعتناق آراء مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية عمى ما يمي:"  19تنص المادة  -2

الحق حريتو في التماس مختمف ضروب المعمومات دون مضايقتو. لكل إنسان حق في حرية التعبير. يشمل ىذا 
والفكار وتمقييا ونقميا إلى اآلخرين دون اعتبار لمحدود سواء عمى شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية 

من ىذه المادة واجبات ومسؤوليات  2وسيمة أخرى يختارىا. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عمييا في الفقرة 
 -ذلك يجوز إخضاعيا لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص قانون وأن تكون ضرورية: أخاصة. وعمى 

 ."لحماية المن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة -احترام حقوق اإلنسان. ب
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 التعبير ضمف الدستور فإّف ممارستيا فيبالرغـ مف إدراج حرية الرأي و و  ،1الشخص يختارىا
ذا كاف ىذا ىو  2شروط محددة قانوًناظؿ الظروؼ العادية يخضع لقيود و  الوضع في ظؿ وا 

 االستثنائية. تزداد في ظؿ الظروؼ شأف ىذه القيود أفمف  الظروؼ العادية فإفّ 

 196-91رقـ  الرئاسي المرسـو مف 2قرة ف 7المادة  تنص، في حالة الحصار

" يمكن لمسمطات العسكرية المخولة صالحيات و: الحصار عمى أن حالة تقرير المتضمف
 وأحكومة أن تمنع إصدار المنشورات الشرطة ضمن الشروط المحددة عن طريق ال

أو  لمنانعدام او لفوضى النداءات العمومية التي يعتقد أن يا كفيمة بإثارة ااالجتماعات و 
المحدد لشروط  204-91 مف المرسـو تنفيذي رقـ 6 لمادةىو ما أكدتو او  ."استمرارىماو 

التي  الحصار حالة تقرير المتضمف 196-91رقـ الرئاسي المرسـو مف 7تطبيؽ لممادة 
 : عمى ما يمي تنص

  أو اجتماع أن تمنع أي نشر يمكن لمسمطات العسكرية المخولة صالحيات الشرطة "
اءات عمومية يعتقد أنيا كفيمة بإثارة الفوضى وانعدام المن استمرارىما وذلك بناء أو ند

من المرسوم الرئاسي رقم  5عمى اقتراح لجنة رعاية النظام العام المحدثة بمقتضى المادة 
  المذكور أعاله. 1991يونيو  4المؤرخ في  91-196

 أي في ىذا اإلجراء، اعميي يسمط التي الوثائق حجز المنشورات منع يترتب عمى
 الطباعة وسائل العدالة يد تحت وتوضع تصادر .الميل أو النيار من ساعة أيو  مكان

 ." الفوضى عمى لمتحريض أخرى تستعمل وسيمة وأي واالستنساخ

منع يقضي ب 20/08/1991بياف عف السمطة العسكرية بتاريخ في ىذا الصدد صدر 
ية لئلنقاذ بسبب نشرىا ابعتيف لحزب الجبية اإلسبلمالت «الفرقان»و «المنقذ» إصدار جريدتي

                                                           
أحمد درارية ، أدرار، قيقة، جامعة زيف مميوى، حرية التعبير ومقتضيات األمف العاـ في الظرؼ االستثنائي، مجمة الح -1

  .85، ص 2016 39عدد 
2
 - Bernard STRIN, Le juge administratif et les restrictions à la liberté d’expression, R.F.D.A, 

N°6, 2003, p1081. 
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أعماؿ عنؼ تحرض عمى ارتكاب ي و بيانات وتصريحات تدعوا إلى العصياف المدنلمقاالت و 
 .1أمف الدولةتيّدد الّنظاـ العاـ و 

أف كؿ شخص طبيعي أو معنوي يخالؼ ىذا القرار سواء بالنشر أو  أضاؼ البياف 
المتابعة الجزائية مع جريدتيف المذكورتيف يتعرض إلى بيع لمالطبع أو التوزيع أو عرض لمب

  الوضع تحت العدالة لموسائؿ المستعممة الخاصة بالتعبير.المصادرة و 

جنبية أثناء تطبيؽ حالة فرضت السمطة العسكرية إجراءات استثنائية عمى الصحافة األ
مف الدخوؿ إلى  حداثجاءوا لتغطية األالمذيف ذلؾ بمنع مجموعة مف الصحافييف الحصار و 

فأصبح بإمكانيـ  15/07/1991ىي اإلجراءات التي تـ إلغائيا ابتداء مف و  التراب الوطني
الدخوؿ إلى الجزائر بشرط حوزتيـ عمى تأشيرة خاصة تمنح ليـ مف قبؿ السفارات الجزائرية 

  2الموجودة في بمدانيـ.
المتمـ  320-92رئاسي رقـ مف المرسـو ال 3المادة فنصت ، أما في ظل حالة الطوارئ

" يمكن اتخاذ تدابير لوقف نشاط كل شركة أو  :عمى أنو  44-92 رقـ لممرسـو الرئاسي
أو غمقيا ميما كانت طبيعتيا أو اختصاصيا عندما تعرض ىذه  ىيئةجياز أو مؤسسة أو 

ا النشطات النظام العام أو المن العمومي أو السير العادي لممؤسسات أو المصالح العمي
تتخذ التدابير المذكورة أعاله عن طريق قرار وزاري لمدة ال تتجاوز ستة  لمبالد لمحظر.

الشكميات المنصوص عميو في ضوع طعن وفق الشروط و أن تكون مو يمكن و  أشير( 6)
  3."التشريع الجاري بو العمل

                                                           
 . 196ص  ،سعيد بويزري، ضمانات تطبيؽ مبدأ المشروعية في الفقو اإلسبلمي والقانوف الوضعي، مرجع سابؽ -1
 .10/07/1991يـو  جريدة المساء اليومية،في  نشر بياف السمطة العسكرية -
 .18/07/1991يـو  المساء اليومية،في جريدة نشر بياف السمطة العسكرية  -2

المؤرخ في  ،44-92، يتمـ المرسـو الرئاسي رقـ11/08/1992مؤرخ في ،320-92مرسـو رئاسي رقـ  -3
  .1992قرير حالة الطوارئ، ج ر عدد، ، والمتضمف ت09/04/1992
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الييئة مما أدى دـ الدقة حوؿ المقصود بالمؤسسة و عيبلحظ عمى ىذا النص الغموض و 
 المعتقد.لرأي و ىو ما يشكؿ مساسا بحرية االمساجد و مف الصحؼ والمطابع و  غمؽ العديدلى إ

فقد بمغ  منذ اإلعبلف عف حالة الطوارئ إلعبلـ بشكؿ موسعتـ التضييؽ عمى وسائؿ ا
ة الوقؼ أو وصمت مدّ كما  ،1 حالة 36تعميؽ صدور الجرائد أو حجزىا في المطابع حوالي 

ذروتو بمنع الصدور النيائي  عمى حرية اإلعبلـ ضييؽكما بمغ التّ  أشير (6)عميؽ ستة التّ 
 ،" المنقذ " جريدة ،" البالغ"  جريدة لممنشورات القريبة مف الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ مثؿ

قاالت تدعو إلى العصياف المدني والعنؼ والتحريض عمى مل" بحجة نشرىا  الفرقان "جريدة 
ا خبلؿ صحفيً  24كما تـ اعتقاؿ  ،2أمف الدولةظاـ العاـ و اقتراؼ الجرائـ والجنح ضد النّ 

 دور الحكـ والخصـ في نفس الوقت مف طرؼ السمطة التي لعبت 1995-1992سنتي 
عتبر أكبر ضمانة لحرية يكاف الذي  إلغاء المجمس األعمى إلعبلـ يؽىذا التضي ساعدو 

 رقـ أحكاـ القانوفيخص بعض  13-93ذلؾ مف خبلؿ المرسـو التشريعي رقـ اإلعبلـ و 
                                                           

 بعض القرارات الصادرة عن وزارة الداخمية والجماعات المحمية المتعمقة بتعميق بعض الصحف: -1
تتضمف تعميؽ صدور يوميات  15/08/1992ثبلث قرارات صادرة عف وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخة في  -
تـ رفع التعميؽ الصدور عف ىذه الجرائد بموجب قرارات  1992، 76"، ج ر عدد يوملوماتان" "الناصيون"، "الجزائر ال"

 .1992، 77، ج ر عدد  06/11/1992مؤرخة في 
ج ر  :"الصحافة"،، يتضمف تعميؽ صدور أسبوعية19/08/1992قرار وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في  -

 .1992 76عدد 
 بريد شرق الجزائر"،، يتضمف تعميؽ صدور أسبوعية "31/08/1992ات المحمية، مؤرخ في قرار وزارة الداخمية والجماع -

 .1992، 76ج ر عدد 
ج  "أال أون"،، يتضمف تعميؽ صدور نصؼ الشيرية 28/09/1992قرار وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤرخ في  -

 .1992 76ر عدد 
ج ر عدد  "ليبرتي"،، يتضمف تعميؽ صدور يومية 01/10/1992رخ في قرار وزارة الداخمية والجماعات المحمية، مؤ  -

76 ،1992 . 
حول وضع الصحف التي تعرضت لمتعميق سواء الناطقة بالمغة العربية أو الجنبية  لالطالع عمى مزيد من التفاصيل -2

، رسالة لنيؿ 2000-1992ا بيف وريدة خيمية، الوضعية األمنية في الجزائر مف خبلؿ الصحافة الوطنية في الفترة م: أنظر
 .376-372ص  ،2011، 03شيادة الدكتوراه في اإلعبلـ واالتصاؿ، جامعة الجزائر 

، دراسة وصفية تحميمية، 2004-1992محمد شبري، ممارسة الصحفييف الجزائرييف لممينة خبلؿ فترة حالة الطوارئ  - 
  .39-34، ص 2005الجزائر  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في اإلعبلـ واالتصاؿ، جامعة
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صة بالمجمس األعمى المادة األولى منو األحكاـ الخاالمتعمؽ باإلعبلـ الذي ألغت  90-07
 1.والمتعمؽ باإلعبلـ 07-90تضمنيا القانوف رقـ لئلعبلـ التي 

نصا تنظيميا يتعمؽ بمعالجة  مف جيتيا الجماعات المحميةأصدرت وزارة الداخمية و  
في ىذا اإلطار تـ إنشاء خمية لئلعبلـ و ، 07/03/1994ي بتاريخ األخبار ذات الطابع األمن

عداد و  بالعبلقات مكمفة لرسمية المتعمقة بالوضع األمني نشر البيانات امع وسائؿ اإلعبلـ وا 
تمـز جميع وسائؿ اإلعبلـ األخرى عمنيا وكالة األنباء الجزائرية و ىي البيانات التي كانت تو 

كما تـ منع نشر أي خبر ذو  ،الصحافة بنشرىا بعد األخذ عنياع أثناء المقاءات العبلنية م
مف خبلؿ قراءة الصحؼ الوطنية  ج في إطار إحدى البيانات الرسميةمني غير مدر طابع أ

 والدوريات و  سائؿ التعبير األخرى كالمجاالتسواء الخاصة أو العامة وكذا و 
 .2...الخالنشريات

 comités de la) ) لجان لمقراءة 21/02/1996كما أحدثت وزارة الداخمية بتاريخ  

lecture  توى تتكمؼ ىذه المجاف بمراقبة مح مف موظفي تابعيف لوزارة الداخميةتتشكؿ
ومف ذلؾ التاريخ أصبح الحجز ومنع نشر الصحؼ يتـ  الجرائد قبؿ وضعيا تحت الطبع

 3مباشرة عمى مستوى الطبع.

 الجمعياتإنشاء حرية : تقيد ثانيا
 ريات المنصوص عمييا دستوريا مف خبلؿمف بيف الحإنشاء الجمعيات  تعتبر حرية

الجمعيات  إنشاء حق "فييا:  جاء التي 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  54المادة 
وكيفية  قانون عضوي شروط يحدد الجمعوية، الحركة ازدىار الدولة تشجع مضمون،

                                                           
، المؤرخ في 07-90، يخص بعض أحكاـ القانوف رقـ 26/10/1993مؤرخ في  ،13-93 مرسـو تشريعي رقـ -1

  .1993، 69والمتعمؽ باإلعبلـ، ج ر عدد  03/04/1990
تقرير رقـ  أشار إلى .98، ص أحمد سحنيف، الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية في الجزائر، مرجع سابؽ -2

 .69، 68الصادر عف المرصد الوطني لحقوؽ اإلنساف ص  94-95
 .96زيف مميوى، حرية التعبير ومقتضيات األمف العاـ في الظرؼ االستثنائي، مرجع سابؽ، ص  -3
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 إعماؿ المشروعيةرض لمتضييؽ في ظؿ إاّل أّف ىذه الحربة كثيرا ما تتع ،"الجمعيات إنشاء
 .لمدولة االستثنائية

 تقرير المتضمف 196-91 الرئاسي رقـ المرسـو مف 9، نجد المادة في حالة الحصار 
 مرسوم بواسطة النشاطات كل عن لمتوقيف تتعرض " :تنص عمى ما يمي الحصار حالة

 ىاؤ أعضا أو قادتيا قومي التي وجيتيا أو قانونيا الساسي كان ميما الجمعيات تنفيذي
 1989يوليو سنة  5المؤرخ في  11-89 ال سيما القانون رقملمقوانين  مخالفة بأعمال
في ىذه الحالة تطبق و  .أو أحكام ىذا المرسوم مق بالجمعيات ذات الطابع السياسيوالمتع

  من القانون السالف الذكر إذ تعمق المر بجمعية ذات طابع سياسي". 34أحكام المادة 

كاف قانونيا األساسي أو وجيتيا  ميما أو حميا توقيؼ نشاط الجمعياتتعتبر مسالة 
عف اختصاص السمطة العسكرية ما داـ أّف ىذا اإلجراء يتخذ بموجب مرسـو تنفيذي خارجة 

ا قاـ قادة ىذه ممضي مف طرؼ رئيس الحكومة )الوزير األوؿ حاليا( وذلؾ في حالة ما إذ
-91 رقـ عماؿ مخالفة لمقانونيف خاصة أحكاـ المرسـو الرئاسيىا بأالجمعيات أو أعضاؤ 

196.  

 11-89مف القانوف رقـ  34أما إذا تعمؽ األمر بجمعية ذات طابع سياسي فإّف المادة 

و يجوز لموزير المكمؼ بالداخمية أف يتضح لنا بأنّ إلى ىذه المادة بالرجوع و  1ىي التي تطبؽ
 ىاؤ الطابع السياسي التي قاـ قادتيا أو أعضا يرفع دعوى قضائية ضد الجمعيات ذات

 ذلؾ قصد طمب حميا قضائياو  11-89بأعماؿ مخالفة لمقوانيف خاصة أحكاـ القانوف رقـ 
مف  35و 34ا لما جاء ضمف المادتيف و إلمكانية الوصوؿ إلى ىذه النتيجة طبقً أنّ غير 

إجراء آخر يتمثؿ في بحؿ بد أف يسبؽ أو أف يقترف مع إجراء طمب الال 11-89القانوف رقـ 
                                                           

، 1989، 27، يتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي، ج ر عدد 05/07/1989مؤرخ في  11-89قانوف رقـ  -1
المؤرخ في  09-97وقد تـ إلغاءه بمقتضى بموجب األمر رقـ  1989مف دستور  40نوف تطبيقا لممادة صدر ىذا القا

، والذي الغي بدوره 1997، 12المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية، ج ر عدد  06/03/1997
  .2012، 02ج ر عدد  اسية،يتعمق بالحزاب السي ،12/01/2012مؤرخ في  ،04-12رقم  بمقتضى القانوف العضوي
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توقيؼ جميع قياـ الوزير المكمؼ بالداخمية برفع دعوى قضائية ضد تمؾ الجمعية قصد 
مؤقت لجميع محبلت تمؾ الجمعية عمى أّف قرار الغمؽ الكذلؾ األمر قضائيا بنشاطاتيا و 

 1.إلى الممثؿ القانوني لمجمعية ابمغم و التوقيؼ يجب أف يكوف معمبلً 

ة توقيؼ نشاطات الجمعيات ذات الطابع السياسي أو حميا ىي مسألة يتضح أّف مسأل
التي يتعيف و  مف اختصاص القضاء المتمثؿ في الغرفة اإلدارية لدى مجمس قضاء الجزائر

القرار الصادر في  فّ إ .الموالي لرفع القضية إلييا الشير زاع خبلؿعمييا أف تفصؿ في النّ 
مجمس الدولة -كمة العميااؼ أماـ الغرفة اإلدارية بالمحىذا المجاؿ قابؿ لمطعف فيو باالستئن

الموالي لرفع  الشير التي يتعيف عمييا األخرى أف تفصؿ في االستئناؼ خبلؿو  -حاليا
   2.القضية ليا

تـ رفض اعتماد ، إجراء الوقؼ أوحؿ الجمعيات ذات الطابع السياسيإضافة إلى 
لنظاـ العاـ مف ذلؾ رفض طمب اعتماد تأسيس أحزاب سياسية بدعوى احتماؿ اإلخبلؿ با
بدعوى أف مف  العمال المستقمة وكفدراليةحركة الوفاء والعدل وحزب الجبية الديمقراطية 

بيف مؤسسييا أعضاء مف الحزب المنحؿ )الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ( الممنوعيف مف 
ي آلجاؿ ف لـ يكفا و حيث أف رفض تقديـ االعتماد لـ يكف صريح ،الممارسة السياسية

                                                           
، المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي عمى ما يمي: 11-89قانوف رقـ  -89مف القانوف رقـ  33تنص المادة  -1

"دون اإلخالل بالحكام التشريعية الخرى وفي حالة خرق فادح لمقوانين السارية من قبل جمعية ذات طابع سياسي وفي 
وشك أن يحل بالن ظام العام، يجوز لموزير المكمف بالداخمية استصدار حكم عن طريق القضاء حالة االستعجال أو خطر ي

بتوقيف جميع نشاطات الجمعية المعنية وكذا المر عن طريق القضاء بغمق مؤقت لجميع محاالت الجمعية. يجب أن 
 يكون قرار التوقيف معمال ويبمغ إلى الممثل الشرعي لمجمعية".

 .107ص مرجع سابؽ،  الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية،مراد بدراف،  -2
: "يجوز لموزير المكمف المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي عمى ما يمي ،11-89مف قانوف رقـ  34المادة  -

 من ىذا القانون." 33المادة بالداخمية طمب الحل القضائي لمجمعية التي تصدر ضدىا اإلجراءات المشار إلييا في 
: "ينظر في طمبات التوقف و/أو الحل من قبل الغرفة اإلدارية لمجمس الجزائر التي تبت فييا خالل الشير 35المادة  -

الموالي لرفع القضية إلييا. يجوز الطعن في قرار المجمس أمام الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا التي تبت في ظرف الشير 
 ع القضية إلييا." الموالي لرف
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ذات بحرية إنشاء الجمعيات العادية و  بذلؾ فإف ىذا اإلجراء مف شأنو المساس ،1القانونية
 2قانونيا.طابع السياسي المكفولة دستوريا و ال

لى إصراحة  المتعمق بإعالن حالة الطوارئ 44-92المرسوم الرئاسي رقم لم يتطرق 
مف المرسـو الرئاسي  3شممتو المادة إال أّف ىذا اإلجراء الجمعيات غمؽ  أو توقيؼ إمكانية
"يمكن اتخاذ  :عمى أنو تنصالتي  44-92 رقـ المتمـ لممرسـو الرئاسي 320-92رقـ 

تدابير لوقف نشاط كل شركة أو جياز أو مؤسسة أو ىيئة أو غمقيا ميما كانت طبيعتيا 
ير أو اختصاصيا عندما تعرض ىذه النشطات النظام العام أو المن العمومي أو الس

تتخذ التدابير المذكورة أعاله عن  العادي لممؤسسات أو المصالح العميا لمبالد لمحظر.
أن تكون موضوع طعن وفق  يمكن( أشير و 6لمدة ال تتجاوز ستة ) طريق قرار وزاري

 .  3"الشكميات المنصوص عميو في التشريع الجاري بو العملالشروط و 

الجمعيات تشمؿ  يمكف يامادة أعبله فإنّ في ظؿ عدـ تحديد الييئات المعنية في الو  
مؤسسات أو أو السير العادي لم النظاـ العاـ أو األمف العمومي التي تعرض نشاطاتيا
ما نجده مف الناحية التطبيقية مف خبلؿ قرار وزير  ، ذلؾلمحظر المصالح العميا لمببلد

نشاطات الجمعية المتضمف توقيؼ  08/10/1992المؤرخ في  الجماعات المحميةو  الداخمية
دد ا لممارستيا نشاطات تيّ نظرً ، "حياء التراث العربي اإلسالميالجمعية اإلسالمية إل" المسماة

 08/10/1992تحتسب ابتداء مف  أشير (6)ستة ة لمدّ وذلؾ  األمف العموميالنظاـ العاـ و 

                                                           
 .219 إبراىيـ يامنة، لوائح الضبط اإلداري بيف الحفاظ عمى الّنظاـ العاـ وضماف الحريات العامة، مرجع سابؽ، ص -1
 .85، صأحمد سحنيف، الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية في الجزائر، مرجع سابؽ -2

، المؤرخ في 44-92تمـ المرسـو الرئاسي رقـ، ي11/08/1992، مؤرخ في 320-92مرسـو رئاسي رقـ  -3
  .1992والمتضمف تقرير حالة الطوارئ، ج ر عدد،  09/04/1992
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-92رقـ  كذا المرسـو الرئاسيالمتعمؽ بالجمعيات و  31-90استند القرار إلى القانوف رقـ و 
  1.حالة الطوارئعف عبلف اإلالمتضمف  44

المتمـ لممرسـو الرئاسي رقـ  320-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  3 المادة تضمفلـ ت 
 أي تمييز بيف الجمعيات العادية أو تمؾ التي تحمؿ الطابع السياسي مف حيث 92-44

حل و حمية قامت بتوقيؼالجماعات الموزارة الداخمية و  غير أف ،الوقؼ أو الغمؽ إجراءات
-92المرسـو الرئاسي رقـ  ت فيواليـو الذي اتخذنفس في  حزب الجبية اإلسالمية لإلنقاذ

اإلجراءات التي نص عمييا في ذلؾ اتبعت و  المتضمف اإلعبلف عف حالة الطوارئ 44
 " ط المتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي فيما يتعمؽ بتوقيؼ نشا 11-89القانوف رقـ 

اء لمحصوؿ عمى حكـ لجاءت إلى القضحيث  ،وكذا حمو " زب الجبية اإلسالمية لإلنقاذح
إاّل أّف  2رمف القانوف السالؼ الذك 35إلى  33كما تنص عمى ذلؾ المواد ،  في ىذا الصّدد

 44-92ا إلى المرسـو الرئاسي رقـ ذلؾ الحزب جاءت استنادً حؿ ذلؾ ال يعني بأّف إجراءات 
ز يدخؿ حيلـ حالة الطوارئ كوف أّف المرسـو الرئاسي في الجزائر عف  عبلفاإلالمتضمف 

أّف حيث عمى نشره في الجريدة الرسمية  ساعة (24)عشروف ذ إاّل بعد مرور أربعة و التنفيّ 
يز بيف إجراءات غمؽ أو حؿ الجمعيات يلـ يتضمف أي تم 320-92 رقـ المرسـو الرئاسي

 3.ميما كانت طبيعتيا

 

                                                           
" الجمعية توقيؼ نشاطات الجمعية المسماة يتضمن  08/10/1992قرار وزير الداخمية والجماعات المحمية مؤرخ في  -1

 .1992، 82ج ر عدد اإلسالمية ال حياء التراث العربي اإلسالمي"، 
إذا كانت وزارة الداخمية اتبعت فيما يتعمق بتوقيف وحل نشاط "حزب الجبية اإلسالمية لإلنقاذ" اإلجراءات التي نص " -2

المتعمق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، إال  أن  قوات المن قد تجاوزت اختصاصاتيا  11-89عمييا القانون رقم 
ز الحزب قبل صدور حكم قضائي في ىذا الخصوص، وفي ىذا مخالفة عندما قامت بغمق المحل الذي يوجد بو مرك

صريحة لممواد السالفة الذكر من قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي التي تشترط صدور حكم قضائي يقضي بغمق 
  .125ؽ، صمرجع ساب مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، راجع: ".محل الحزب

 .125مرجع سابؽ، ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -3
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 الفرع الثاني
 التنفيذية البمدية المجالسو المحمية الشعبية المجالس أو توقيف حل 

لمسمطة  196-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  10 خولت المادة ،ففي حالة الحصار
مجالس الشعبية لا اتخاذ التدابير مف أجؿ حؿ أو توقيؼ دوف العسكرية صبلحيةالمدنية 
مستوى  عمى تعويضيا بمندوبيات تنفيذيةو المنتخبة و المجالس التنفيذية البمدية أالمحمية 

إذ جاءت ىو ما يشكؿ مساس باختيار الشعب لممثميو المحميف، و الجماعات اإلقميمية المعنية 
  المادة كما يمي:

إذا حصل في مجال النظام العام أو في سير المرافق العمومية إفشال عمل " 
أو معارضة صريحة من  مبينةالسمطات العمومية القانوني أو عرقمتو بمواقف تجميدية 

 أو تنفيذية بمدية منتخبة، تتخذ الحكومة بشأنيا تدابير لتوقيفيا أو حميا. مجالس محمية
ن مندوبيات تنفيذية في مستوى الجماعات يفي ىذه الحالة تقوم السمطة الوصية بتعيو 

طريق  اإلقميمية المعنية من بين الموظفين حتى إلغاء ذلك التوقيف أو شغل مناصبيا عن
 . "االنتخاب في الوقت المناسب

ىو ما تـ فعبل بعد رفض بعض رؤساء المجالس الشعبية البمدية التابعيف لمحزب و  
مديات التي كانوا بإعادة رموز الجميورية الجزائرية لمب " الجبية اإلسالمية لإلنقاذ "المحظور 

خاصة  12/06/1991منذ المسيرة مف قبميـ يشرفوف عمييا وذلؾ عبر كامؿ التراب الوطني و 
قرات التي كانت تعمؽ عمى مداخؿ وواجيات م " من الشعب إلى الشعب "منيا شعار 

 23/06/1991أماـ ذلؾ الوضع أصدرت السمطة العسكرية بياف و  المجالس الشعبية البمدية

  :جاء فيو

فإن   04/06/1991المؤرخ قي  196-91وفقا لحكام المرسوم الرئاسي رقم  " 
العسكرية تعتبر أن  تعويض بعض البمديات الالفتات الرسمية بالفتات أخرى السمطات 
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يجعميا تحمل تسمية غير رسمية بحيث ال تتماشى مع شعار الدولة الجزائرية المعيود 
 1". 1989 من دستور 11المحدد في نص المادة 

 فيذيةتنالييئات الأو  حؿ المجالس الشعبيةفقد تـ النص عمى أما في حالة الطوارئ، 
عندما يعطل العمل الشرعي "  : 44-92 رقـ مف المرسـو التنفيذي 8بموجب المادة  بمدية

لس محمية أو لمسمطات العمومية أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعمنيا مجا
تتخذ الحكومة عند االقتضاء التدابير التي من شأنيا تعميق نشاطيا  ىيئات تنفيذية بمدية

ي ىذه الحالة تقوم السمطة الوصية بتعين مندوبيات تنفيذية عمى مستوى فو  أو حميا.
  ."الجماعات اإلقميمية المعنية إلى أن تجدد ىذه الخيرة عن طريق االنتخاب

يتـ بموجب مرسـو  بمدية في حالة الطوارئ أو ىيئات تنفيذية ّف حؿ المجالس الشعبيةإ
تضمف ي 141-92المرسـو التنفيذي رقـ  ابإصدارىىو ما قامت بو الحكومة فعبل تنفيذي و 

بالحؿ منو عمى تحديد قائمة المجالس المعنية الولى  المادة تنص حؿ مجالس شعبية والئية
 .2في الممحؽ المرفؽ بيذا المرسـو

ثمانية  (8( أو )7) منو عمى إنشاء مندوبيات والئية تضـ سبعة 2مادة ال تكما نص 
صبلحيات المجالس تمارس ل جماعات المحمية بقراروزير الداخمية واليعينيـ  أعضاء 

ف يتعي يتـ عمى أف ى غاية تجديدىا عف طريؽ االنتخابالشعبية الوالئية التي تـ حميا إل

                                                           
" تستمد الدولة مشروعيتيا وسبب وجودىا من إرادة الشعب.  عمى ما يمي: 1989مف دستور  11تنص المادة  -1

 شعارىا: " بالشعب و لمشعب" وفي خدمة وحدتو".
-البميدة  05 –بشار  04-بسكرة  03-أـ البواقي  02-الشمؼ -01: ياحمتم لس الشعبية الوالئية التي قائمة المجا -2

 14-المدية  13 -سكيكدة  12 –سطيؼ  11 –جيجؿ  10 –الجزائر  09–تيارت  -08 تتامنغس -07البويرة  06
  غيمزاف.18-عيف تموشنت  -17 الدفمةعيف  -16 تتيسمسيم 15-المسيمة 

  .1992، 27، ج ر والئيةيتضمن حل مجالس شعبية ، 11/04/1992، مؤرخ في 141-92 التنفيذي رقـ المرسـو -
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الموظفيف واألعواف العمومييف وكؿ شخص ذي خبرة  أعضاء المندويبات الوالئية مف بيف
   1.كفاءة لتولي تسيير الشؤوف العمومية المحميةو 

تـ إصدار المرسـو التنفيذي رقـ  44-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  8لممادة  تطبيًقا
عوضت ىذه و  2البمديةشعبية المجالس العديد مف الحؿ  منو الولى ت المادةتضمن 92-142

 المجالس بمندويات تنفيذية تشمؿ ما يأتي:

 نسمة فاقؿ، 50.000أعضاء في البمديات التي يبمغ عدد سكانيا  (3)ثبلثة  -
 100.000إلى  50.001أعضاء في البمديات التي يبمغ عدد سكانيا  (4)بعة أر  -

 ،نسمة
                                                           

 حؿ مجالس شعبية والئية.، المتضمف 141-92 رقـ مف المرسـو التنفيذي 3المادة  -1
، 44-92رقـ رئاسي المرسوـ اللعديد مف المراسيـ التنفيذية األخرى تضـ حؿ مجالس شعبية والئية تستند إلى اصدور  -
 نذكر منيا: ،حؿ مجالس شعبية والئيةالمتضمف  141-92 رقـ المرسـو التنفيذيو  تضمف إعبلف حالة الطوارئ،الم
 .53،1992يتضمف حؿ المجمس الشعبي الوالئي )والية تممساف(، ج ر عدد  ،277-92مرسـو التنفيذي رقـ  -
حؿ مجالس شعبية والئية )األغواط، باتنة، الجمفة،  ، يتضمف27/02/1993مؤرخ في  ،55-93مرسـو التنفيذي رقـ  -

 .13،1993تيبازة، ميمة قسنطينة، ج ر عدد 
، يتضمف حؿ المجمس الشعبي الوالئي )والية البيض(، ج ر 05/05/1993مؤرخ في ، 105-93مرسـو التنفيذي رقـ  -

 .1993 30عدد 
مجمس شعبي والئي )والية تيزي وزو(، ج ر  ، يتضمف حؿ29/05/1993مؤرخ في ، 127-93مرسـو التنفيذي رقـ  -

 .1993 36عدد
، 11/04/1992مؤرخ في ال ،142-92 أنظر قائمة المجالس البمدية المحمة في الممحؽ المرفؽ بالمرسـو التنفيذي رقـ-2
 . 1992، 27 عددتضمف حؿ مجالس شعبية بمدية، ج ر الم
، 44-92رئاسي رقـ المرسـو التستند إلى  الس شعبية بمديةلعديد مف المراسيـ التنفيذية األخرى تضـ حؿ مجا رتصد -
 -نذكر منيا: تضمف حؿ مجالس شعبية بمدية الم 142-92 لمرسـو التنفيذي رقـوا تضمف إعبلف حالة الطوارئالم
ضمف حؿ مجالس شعبية بمدية )مدية، وىراف، تيسمسيمت، بيض، مستغانـ، المت ،278-92مرسوم التنفيذي رقم ال

، يتضمف حؿ 27/02/1993مؤرخ في ، ال56-93 مرسوم التنفيذي رقمال -. 1995، 53.الخ( ج ر عدد المسيمة..
مجالس شعبية بمدية )األغواط، بومرداس، برج بوعريريج ورقمة، قسنطينة، باتنة، تيارت، سعيدة، الطارؼ، سوؽ ىراس، 

، يتضمف حؿ 05/05/1993رخ في مؤ ، ال106-93 مرسوم التنفيذي رقمال -. 1993، 13عيف تموشنت(، ج ر عدد 
، 30مجالس شعبية بمدية )أدرار، األغواط، بجاية، بسكرة بشار، البويرة، تبسة، تممساف، تيزي وزو...الخ(، ج ر عدد 

، يتضمف حؿ مجالس شعبية بمدية )تيزي وزو، 29/05/1993مؤرخ في ال ،128-93رقـ  مرسوم التنفيذيال - .1993
 . 1993، 36بويرة، بجاية، سطيؼ( ج رعدد
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 ،نسمة 100.000أعضاء في البمديات التي يتجاوز عدد سكانيا  (5)خمسة   -

تضـ عددا مف البمديات في شكؿ قطاعات حضرية و  تضـ المندوبيات التنفيذية في
 142-92 رقـ المرسـو التنفيذيمف  2طبقا لممادة اء بقدر عدد القطاعات الحضرية و األعض

ف األعوايات التنفيذية مف بيف الموظفيف و إقميما بقرار أعضاء المندوب ن الوالي المختصيعي  
يرأس  كفاءة لتولي تسير الشؤوف العمومية المحمية.العمومييف أو كؿ شخص ذي خبرة و 

س المندوبية التنفيذية يتولى رئي، و ضو مف أعضائيا المعيف بيذه الصفةالمندوبية التنفيذية ع
 1.مياـ رئيس المجمس الشعبي البمدي

 :يستفيد أعضاء المندوبية التنفيذية عمى سبيل المماثمة
 رئيس المجمس الشعبي البمدي بالنسبة لرئيس المندوبية التنفيذية، -
 2.لنواب رئيس المجمس الشعبي البمدي بالنسبة ألعضاء التنفيذية اآلخريف -

خدمة موظفييا األعضاء في المندوبية التنفيذية عند االقتضاء، في تضع الييئات المست
 3.وضعية انتداب أثناء فترة أداء مياميـ

إاّل أّف إجراءاتيا نظمت  أشير (4) أربعةرغـ تطبيقا لمدة ال تتجاوز و إّف حالة الحصار 
ىذا أمر حالة الطوارئ و بموجب مراسيـ تنفيذية تتسـ بكثرة العدد ودقة التنصيص مقارنة مع 

غير مستساغ مف الناحية المنطقية مقارنة بحالة الطوارئ التي تميزت بطوؿ مّدة متناقض و 
المنظـ ليذه الحالة  75-92 رقـ فالمرسـو التنفيذي ريانيا التي تجاوزت العقد والنصؼ،س

  : ومن 10اكتفى بتنظيـ إجراء االعتقاؿ إذ نصت المادة 
حمية بتعميمة كيفيات تطبيق مختمف تدابير حالة يبين وزير الداخمية والجماعات الم "

وعميو  "الطوارئ السيما المتعمقة بالوضع تحت اإلقامة الجبرية والمنع من اإلقامة والتفتيش
مف كما أنو  ،بقيت اإلجراءات األخرى تطبؽ بموجب المرسـو الرئاسي دوف بياف ألحكاميا

                                                           
 .تضمف حؿ مجالس شعبية بمديةالم ،142-92 لمرسـو التنفيذي رقـامف  3المادة  -1
  .تضمف حؿ مجالس شعبية بمدية، الم142-92 مرسـو التنفيذي رقـالمف  4ة لمادا -2
  .تضمف حؿ مجالس شعبية بمدية، الم142-92 مرسـو التنفيذي رقـال مف 5 المادة -3
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الحريات في حالة الطوارئ أخؼ وؽ و المفروض أف تكوف التدابير واإلجراءات المقيدة لمحق
شّدة مف تمؾ المتخذة في حالة الحصار وأف تتضمف الحالة األولى قيودا عمى السمطة لصالح 

أخؼ في حالة الطوارئ ىذه اإلجراءات ليست أقؿ و  ر مف الحالة الثانية لكف نجدالحريات أكث
مف طرؼ السمطة  رئير األوضاع في حالة الطوايكما أف ميزة تس حصارمنيا في حالة ال

  1.الطوارئ مف الناحية الواقعيةالحصار و  لغى كؿ تمييز بيف حالةالعسكرية قد أ

 المبحث الثاني
المشروعية اإلستثنائية لممساس بمبدأ الفصل بين السمطات لصالح السمطة 

 التنفيذية
التنفيذية عمى حساب  صبلحيات توسيع خبلؿ مف االستثنائية الظروؼ ثارآ تظير

في ظؿ وامر األ عف طريؽ ة التشريعية مف خبلؿ تولي رئيس الجميورية سمطة الّتشريعالسمط
فكرة الضرورة  تحت التشريعية السمطة قبؿ مف تنازؿ وجود عمى ما يدؿ الحالة اإلستثنائية

 التوترات لتفاقـ تفاديا تأخير أي يحتمؿ ال الذي السريع التدخؿ تستوجب الممحة التي
 ضد حد لوضع الدولة سيادة عمى وحفاظا واستتبابو العاـ عمى النظاـوحفاظا  واالضطرابات

 الببلد واستقبلؿ األمة ووحدة الوطنية الوحدة بسبلمة اسمسال ذلؾ تنتج عف انعكاسات أي
والخاصة  العامة والممتمكات األشخاص وحماية لممؤسسات العادي والسير اقتصادىا وسبلمة

 . )مطمب أول(
رئيس الجميورية جممة خبلؿ تولي مف أ الفصؿ بيف السمطات كما يظير المساس بمبد

الستتاب األمف  استعجاليومف التدابير ذات الصبغة القضائية بحجة اتخاذ إجراءات وقائية 
تدخبًل واضًحا تعتبر ىذه الّتدابير  والّنظاـ العمومي وكذا إنشاء نظاـ قضائي استثنائي حيث

عمى االستقبلؿ الوظيفي  القضائية كونيا تؤثر لمسمطة التنفيذية في اختصاصات السمطة

                                                           
د الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع نوارة العشي، القيو  -1

 .235سابؽ، 
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طار محاكمة لمقضاة وذلؾ باغتصاب صبلحياتيـ المتمثمة في الحكـ عمى األشخاص في إ
  )مطمب ثاني(. عادلة ومنصفة

 المطمب الول
 صالحياتياممارسة مزاحمة السمطة التنفيذية لمسمطة التشريعية في 

ظؿ الظروؼ  في الجميورية رئيس دىايتقم التي الواسعة الصبلحيات يرجع أساس
 سير استمرار وضرورة ؿاالستعجا بفكرة مدلوليا يختمط التي الضرورة فكرة إلى اإلستثنائية

 إلى ثانوي مشرع مف في ظؿ الحالة اإلستثنائية الجميورية رئيس يتحوؿ حيثب العامة المرافؽ
 الظرؼ لمواجية ودتق التي الممحة الضرورة تبرره بشكؿ كؿ ذلؾ وأصيؿ حقيقي مشرع

  .)فرع الول( 1.بكافة الوسائؿ االستثنائي

عرفتيا الجزائر والتي التي  مرحمة االنتقاليةالّف ممارسة الّتشريع االستثنائي خبلؿ إ 
التي تميزت بوجود فراغ  ارئالتي صادفت تطبيؽ حالة الطو  1995-1992امتدت مف سنة 
ية وحؿ البرلماف مف جية ومف جية لشغور منصب رئيس الجميور نظرا دستوري مزدوج 

أخرى سّد ىذا الفراغ بإحداث ىيئات تتميز بعدـ الشرعية الدستورية تقـو بمقاـ أو مياـ 
 )فرع ثاني( المؤسستيف.

 فرع الولال
 صالحية التشريع بالوامر في ظل الحالة اإلستثنائية تولي رئيس الجميورية

 حية التشريع باألوامر في ظؿ الحالةرئيس الجميورية لصبلنتطرؽ إلى أساس ممارسة 
 )ثانيا(.ضوابط ممارسة ىذه الصبلحية  ثـ )أوال(االستثنائية 

                                                           
1

- Jean CICQUEL, Constitutions et pouvoirs, Montchrestien, éd Lextenso, France, 2008, 

p193.  
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 رئيس الجميورية لمتشريع بالوامر في ظل الحالةأساس ممارسة  أوال:
 االستثنائية

لرئيس الجميورية بممارسة  الدستورية المقارنة كفرنسا ومصر تعترؼ جؿ األنظمة
تدخؿ النظرا لكوف ىذه الحالة كثيرا ما تتطمب االستثنائية  في ظؿ الحالة التشريع االستثنائي

التي ال يستطيع البرلماف بحكـ طبعتيو  عات تواجو بيا الظروؼ الطارئةالسريع إلصدار تشري
جراءات عممو أف يقـو بيا بنفس الطريقة السريعة والحازمة التي تعمؿ بيا السمطة التنفيذية  1وا 

تنظيـ ىذه الصبلحية االستثنائية سواء مف حيث الشروط في كيفية غير أنيا اختمفت 
 واإلجراءات القبمية أو البعدية الواجبة لممارسة ىذا العمؿ.

 منو 16ضمف المادة  1958في الدستور الفرنسي لسنة نجد أساس ىذه الصبلحية  
أما في  ع،يس الجميورية مباشرة سمطات التشريحيث تعتبر بمثابة ترخيص دستوري يجيز لرئ

بحيث  ،1971مف دستور  74و 147فإّف أساس ىذه الصبلحية ىي المادتيف  النظام المصري
بشكؿ صريح بصبلحية رئيس الجميورية في إصدار القرارات التي ليا  147تقضي المادة 

قوة القانوف وذلؾ في حالة غياب مجمس الشعب وقياـ حالة استثنائية مستعجمة وفًقا لشروط 

                                                           
" لوائح ريع عف طريؽ أوامر حالة الضرورة تتفؽ جؿ التشريعات الدستورية عمى منح رئيس الجميورية حؽ التش -1

 الموائح التفويضية ".أو بواسطة التفويض التشريعي "  الضرورة"
يقصد بالموائح التفويضية تمؾ الموائح التي تصدرىا السمطة التنفيذية بناء عمى تفويض مف السمطة التشريعية في شأف  -

عمى خبلؼ الموائح الضرورة التي ال تصدر إاّل بعد الحصوؿ  المسائؿ الداخمة في اختصاص ىذه السمطة األخيرة، فيي
عمى موافقة البرلماف عمى إصدارىا ولذلؾ فإّنيا ال تصدر إاّل في وجود البرلماف. يكوف التفويض في موضوعات معينة 

التي تنص  1963مف دستور  58ولمّدة محّددة. عرؼ الدستور الجزائري تطبيقا ليذا الّنوع مف الموائح مف خبلؿ المادة 
يجوز لرئيس الجميورية أن يطمب من المجمس الوطني التفويض لو لمد ة محدودة، حق اتخاذ تدابير ذات  عمى ما يمي :"

صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجمس الوزراء أو تعرض عمى مصادقة المجمس في أجل 
و يحّدد الظروؼ التي مف شأنيا أف تؤدي إلى منح التفويض التشريعي أّف المؤسس الدستوري لـ يبيف أ غير ثالثة أشير"

إاّل إذا وجدت ظروؼ  ال يجب أف تمجأ السمطة التشريعية إلى وسيمة التفويضكالظروؼ االستثنائية مثبل إال أنو ضمنيا 
خنيش، المؤسسات  بغداد أنظر:غير عادية تقتضي منح االختصاص األصيؿ لمسمطة التشريعية إلى السمطة التنفيذية، 

 .124الدستورية في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص 
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جراءات مح ةوا  حيث لرئيس  ضمنًيا بوجود ىذه الصبلحية 74بينما توحي المادة  ،1ّدد
د الوحدة الوطنية أو سبلمة الوطف أو يعطؿ الجميورية في حالة قياـ الخطر الذي ييدّ 

راءات البلزمة لمواجية صبلحية اّتخاذ كؿ اإلج لدولة عف أدائيا دورىا الدّستوريمؤّسسات ا
عمما أّف ىذه  ه لمقرارات التي ليا قوة القانوفحية اتخاذومف بيف ىذه اإلجراءات صبل الخطر

 .1958مف الدستور الفرنسي لسنة  16المادة مستوحاة مف نص المادة 

ضمف  1996ألوؿ مرة إثر صدور دستور الجزائر في تـ النص عمى ىذه الصبلحية 
 2016ي لسنة التعديؿ الدستور  من 4فقرة  142التي تقابميا حاليا المادة و منو 124المادة 

حيث منحت لرئيس الجميورية صبلحية الّتشريع باألوامر أثناء تطبيؽ نظاـ الحالة 
 مف التعديؿ الدستوري لسنة 107 المادة) 93االستثنائية المنصوص عمييا ضمف المادة 

2016). 

مف الدستور ذاتو  96يمكف أف تفيـ ىذه الصبلحية بشكؿ ضمني في إطار المادة  
التي تنص بشكؿ  (2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  110الحرب )المادة  والمتعمقة بحالة

العمؿ بالدستور طيمة مّدة  ؼيوقتصريح عمى تولى رئيس الجميورية جميع السمطات و 
فرئيس الجميورية يستأثر في ظؿ ىذه الظروؼ بكؿ السمطات بما فييا السمطة  الحرب،

 .2التشريعية

عمى  صبلحية رئيس الجميورية تقتصرفار الحص وأالطوارئ  أما في ظؿ حالة 
الصبلحيات التنظيمية إذ ال يمكنو الّتشريع بموجب أوامر تشريعية استثنائية حيث يعود 

مف  92التشريع في ىاتيف الحالتيف الختصاص البرلماف بموجب قانوف عضوي طبًقا لممادة 
  3.(2016من التعديل الدستوري لسنة  106)المادة  1996دستور 

                                                           
1
 - Xavier BOISSY, La séparation des pouvoirs œuvre jurisprudentielle, Bruylant, Bruxelles, 

2003, p 261.  
 . 112 - 54ص عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، -2
 .74مرجع سابؽ، ص فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية،  -3
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نجدىا تنص عمى ما  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  142المادة عودة إلى نص بال 
لرئيس الجميورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجمة في حالة شغور المجمس  " يمي:

ويعرض رئيس  الشعبي الوطني أو خالل العطل البرلمانية، بعد رأي مجمس الدولة.
من البرلمان في أول دورة لو لتوافق الجميورية النصوص التي اتخذىا عمى كل غرفة 

يمكن رئيس الجميورية أن يشرع  عمييا. تعد  الغية الوامر التي ال يوافق عمييا البرلمان.
  من الدستور. 107بأوامر في الحالة االستثنائية المذكورة في المادة 

مر سمطة التشريع باألوابرئيس الجميورية يتمتع  ."تتخذ الوامر في مجمس الوزراء 
أف ىناؾ اختبلؼ بيف األوامر المتخذة عمى  ؼ العادية واالستثنائية عمى سواءفي ظؿ الظرو 

 االستثنائية.عادية وتمؾ المتخذة في ظؿ الحالة في ظؿ الظروؼ ال

 فبالنسبة لؤلوامر التشريعية المّتخذة في ظؿ الظروؼ العادية فتتخذ في حالتيف وىما: -
كما تعرض  ب كاف وفيما بيف دورتي البرلمافألي سب حالة شغور المجمس الشعبي الوطني

أو حيث لو سمطة إلغائيا  إلزاًما عمى البرلماف في أوؿ دورة الحقة لو ليقّرر ما يراه بشأنيا
وىو ما أكده المجمس  فبل تعرض عميو إطبلًقاستثنائية أما األوامر الّتشريعية اال إبقائيا

المتعمؽ بمراقبة و 24/02/1999المؤرخ في  99/ ر.ق. ع/ م.د/08رقمرأيو  الدستوري في
 حيث ورد فيو ما يمي: ألحكاـ الدستور 02-99مطابقة القانوف العضوي رقـ 

من  124ن المادة م 1،2،3اعتبارا أن  المؤس س الدستوري حين خص ص الفقرات "  
بي الوطني التي يتخذىا رئيس الجميورية في حالة شغور المجمس الشعالدستور لألوامر 

وخصص الفقرة الرابعة من نفس المادة لألوامر التي يمكن أن  و بين دورتي البرلمانأ
فإن و ييدف من وراء ذلك إلى الت مييز بين  الجميورية في الحالة االستثنائيةيتخذىا رئيس 

واعتبارا،  -الوامر التي تعرض عمى كل غرفة من البرلمان والوامر المستثناة من ذلك،
ا كان قصد المشرع أن يعرض رئيس الجميورية الوامر المذكورة في بالنتيجة، أنو إذ
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من الدستور بما في ذلك الوامر المتخذة في ظل الحالة االستثنائية، ففي  124المادة 
 1."من الدستور 124ىذه الحالة يكون قد خالف أحكام المادة 

ـ أحكاـ الدستور وال تخضع األوامر التشريعية العادية باعتبارىا قوانيف عادية الحترا -
أما األوامر الّتشريعية االستثنائية فيمكنيا  كاف األمر أف توقؼ أي نص دستوري يمكنيا ميما

أف توقؼ مؤقًتا العمؿ ببعض أحكاـ الدستور وذلؾ باعتبارىا وجو مف أوجو تطبيؽ نظاـ 
ميورية الظروؼ االستثنائية نظًرا لكونيا تتعمؽ بتحويؿ االختصاص التشريعي لرئيس الج

 2.خارج إطار المشروعية العادية

تيدؼ األوامر التشريعية المّتخذة في ظؿ الحالة االستثنائية إلى دفع الخطر الذي  -
 تقبلؿ الببلد ومؤسستيا الدستوريةييّدد الببلد ومف ثـ يجب أف تيدؼ إلى المحافظة عمى اس

 3.ي ظؿ الظروؼ العاديةبينما ال يشرط مثؿ ىذا الشرط في األوامر التشريعية المتخذة ف

ضوابط ممارسة رئيس الجميورية لمت شريع بالوامر في الحالة ثانيا: 
 اإلستثنائية

ستثنائية يمكف استنتاج ضوابط تمتع األوامر التشريعية الصادرة في ظؿ الحالة اال
والتي تتمثؿ  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107مف خبلؿ المادة  بالمشروعية االستثنائية

( 2)اتخاذ األوامر في مجمس الوزراء  (1)فقط ضرورة صدورىا عف رئيس الجميورية في 

أف تيدؼ إلى دفع خطر الداىـ الذي يوشؾ أف  (3) ظؿ انعقاد البرلماففي  اتخاذ األوامر
 (.4)يصيب المؤسسات الدستورية في الببلد أو استقبلليا أو سبلمة ترابيا 

                                                           
يتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي ، 24/02/1999، مؤرخ في 99/ ر.ق. ع/ م.د/08رأي مجمس الدستوري رقـ -1

العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة لمدستور، الذي يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة، وعمميما وكذا 
 . 1999 15عدد ج ر 

 .74مرجع سابؽ، ص فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية،  -2
أحمد بركات، االختصاصات التشريعية لرئيس الجميورية في النظاـ الدستوري الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  -3

 .52ص ، 2008في القانوف جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، 
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 االستثنائيةفي الحالة تشريع بالوامر : احتكار رئيس الجميورية سمطة ال1

ستثنائية عمى رئيس قصر المؤّسس الدستوري سمطة الّتشريع باألوامر في الحالة اال 
خر كالوزير األوؿ أو و أف يفوض ىذه الصبلحية ألي شخص آحيث ال يمكن الجميورية فقط

التي  2016لسنة  التعديؿ الدستوري مف 101تطبيقا لما جاء في أحكاـ المادة  أحد الوزراء
 تنص عمى ما يمي:

ال يجوز بأي حال من الحوال أن يفوض رئيس الجميورية سمطتو في تعيين  " 
الوزير الول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائيا الذين لم 

كما ال يجوز أن يفو ض سمطتو في الم جوء   ينص الد ستور عمى طريقة أخرى لتعيينيم.
االستفتاء وحل  المجمس الش عبي  الوطني  وتقرير إجراء االنتخابات الت شريعية قبل أوانيا  إلى

 109إلى  107ومن  105و 92و 91وتطبيق الحكام المنصوص عمييا في المواد 
 1."من الدستور 146و 145و 144و 142و 111و

لحالة وء إلى تطبيؽ ابصبلحية إعبلف رئيس الجميورية المج 107تتعمؽ المادة 
روؼ التشريع باألوامر في ظؿ الظ بصبلحيتو في 142في حيف تتعمؽ المادة  اإلستثنائية

ذا  جميورية أف يفوض غيره لمقياـ بياوبالتالي ال يمكف لرئيس ال العادية واالستثنائية لمدولة وا 
ءه سيفتقد حدث أف فوض غيره بسمطة التشريع باألوامر في الحالة االستثنائية فإّف إجرا

ويمكف لممجمس الدستوري أف يقضى بعدـ دستورية ذلؾ باعتباره  مشروعية االستثنائيةلم

                                                           
"ال يجوز بأي حال من الحوال والتي تنص عمى ما يمي:  2016قبؿ تعديمو سنة  1996مف دستور  87تقابميا المادة  -1

 أن يفوض رئيس الجميورية سمطتو في تعيين رئيس الحكومة وأعضائيا وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائيا
الذين لم ينص الدستور عمى طريقة أخرى لتعيينيم. كما ال يجوز أن يفوض سمطتو في المجوء إلى االستفتاء، وحل 
المجمس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء االنتخابات التشريعية قبل أوانيا، وتطبيق الحكام المنصوص عمييا في المواد 

 من الدستور". 128و 127و 126و 124و 97و 95إلى  93ومن 91و 78و 77
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مف التعديؿ الدستوري لسنة  182الجياز المكمؼ بالسير عمى دستورية القوانيف طبًقا لممادة 
2016.1  
ممارسة سمطة التشريع كذلؾ ال يجوز لرئيس مجمس األمة ورئيس المجمس الدستوري  

يتولياف مياـ رئاسة الدولة في حالة شغور منصب رئيس الجميورية بسبب باألوامر عندما 
 حصوؿ مانع لو كالمرض المزمف والخطير واستمرار المانع لمدة تزيد عف خمسة وأربعيف

ال يمكف لمف يمارس مياـ رئاسة الدولة في حالة وفاة يوما أو في حالة استقالتو، كما  (45)
خر لو ة في الدور الثاني أو انسحابو أو حدوث أي مانع آأحد المرشحيف لبلنتخابات الرئاسي

فقرة مف التعديؿ الدستوري لسنة  104وفقا لما نصت عميو المادة  ممارسة التشريع االستثنائي
في الفترتين المنصوص عمييما في المادتين  ال يمكن " :التي جاءت كما ما يمي 2016
 91من المادة  8و7في الفقرتين  أعاله، تطبيق الحكام المنصوص عمييا 103و 102

 .2"من الد ستور 211و 210و 208و 155و 154و 147و 142و 93والمواد 
 : اتخاذ الوامر في مجمس الوزراء2 

اتخاذ األوامر  2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة 142 مف المادة 5 تستمـز الفقرة 
حيث يبدوا وزراء" " تتخذ الوامر في مجمس ال:عمى مستوى مجمس الوزراء حيث تنص

لموىمة األولى أف اتخاذ األوامر في مجمس الوزراء يعتبر كقيد عمى رئيس الجميورية بحيث 
غير أنو بالرجوع إلى نص  ،ال يقـو باتخاذ ىذه األوامر دوف إشراؾ الجياز التنفيذي لمدولة

رية نجد أف مف بيف صبلحيات رئيس الجميو  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  91المادة 
ىي رئاسة مجمس الوزراء دوف أف يكوف لو الحؽ في تفويض الرئاسة مما يترتب عمى ذلؾ 

                                                           
 .2016قبؿ التعديؿ الدستوري لسنة  1996مف دستور  163المادة  -1
ال يمكن،  "والتي تنص عمى ما يمي:  2016قبؿ التعديؿ الدستوري لسنة  1996مف دستور  3فقرة  90تقابميا المادة  -2

، تطبيق الحكام 89و 88دتين ( يوما المنصوص عمييما في الما60( يوما والستين )45في فترتي الخمسة والربعين )
 177و 176و 174و 137و 136و 129و 124و 79والمواد  77من المادة  8و 7المنصوص عمييا في الفقرتين 

 من الدستور." 
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نتيجة حتمية وىي عدـ استقبللية منصب رئيس الوزراء عف منصب رئيس الجميورية منو 
 نستنج اندماج المنصبيف في شخص رئيس الجميورية

مة مف اختصاص ف تعييف وعزؿ أعضاء مجمس الوزراء مف وزير أوؿ وأعضاء حكو إ 
رئيس الجميورية وىي صبلحية دستورية غير قابمة لمتفويض يمارسيا رئيس الجميورية 
انفراديا دوف الحاجة إلى اقتراح أو استشارة ىيئة ما مما يعزز مف مكانتو وسيطرتو عمى 
مجمس الوزراء، إذ ال يمكف أف يمارس أعضاؤه صبلحياتيـ باستقبللية بؿ ىـ في تبعية دائمة 

س الجميورية يعمموف وفقا لتوجيياتو وتبعا لذلؾ يتحكـ الرئيس في مجمس الوزراء بشكؿ لرئي
مطمؽ، منو سواء اتخذت األوامر في مجمس الوزراء أو بمنأى عنو ففي كمتا الحالتيف التحكـ 

صدارىا يكوف بإشرافو وتحت  وامرفي مضاميف األ تكوف وفقا لرغبة رئيس الجميورية وا 
نما جيازا لممناقشة وتبادؿ اآلراء بشأف ما  سمطتو، كما أف مجمس الوزراء ليس جيازا تداوليا وا 

يعرض عميو مف أعماؿ والتي مف بينيا األوامر التشريعية التي يرغب رئيس الجميورية في 
 1فدوره استشاري وتوجييي لمرئيس دوف أف يكوف لو سمطة الفصؿ في ىذه األوامر. إصدارىا

ن رئيس الجميورية في الحالة االستثنائية في ظل اتخاذ الوامر الصادرة ع: 3
 انعقاد البرلمان

تتميز األوامر التشريعية التي يتخذىا رئيس الجميورية في ظؿ الظروؼ العادية عف  
تمؾ التي يتخذىا في ظؿ الحالة اإلستثنائية في كونيا تتخذ في ظؿ غياب البرلماف إما بسبب 

ما األوامر التشريعية الصادرة في ظؿ الحالة االستثنائية أ ،مو أو بسبب انتياء دورتو العاديةح
 107حيث يجتمع البرلماف وجوبا بموجب المادة  وانعقاد البرلماف فيي تصدر في ظؿ تواجد

  2016.2مف التعديؿ الدستوري لسنة  4فقرة 

                                                           
الجيبللي بونعامة، خميس  جامعة ، سمطة التشريع بأوامر في ظؿ الحالة اإلستثنائية، مجمة صوت القانوف،قريش أمنة - 1

 .188 -187ص ،08،2017عدد   مميانة

 .55أحمد بركات، االختصاصات التشريعية لرئيس الجميورية في النظاـ الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ، ص  -2
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في ظؿ الحالة  االنعقاد الوجوبي لمبرلمانمصطمح استعماؿ المؤسس الدستوري 
منو  16مى خبلؼ المؤسس الدستوري الفرنسي الذي استعمؿ ضمف المادة اإلستثنائية ع

ومف ىنا فإّف ىذا االنعقاد ال يحتاج إلى دعوة مف قبؿ  انعقاد البرلمان بقوة القانونمصطمح 
 بقى احتماؿ دعوة البرلماف وارًداالسمطة التنفيذية في حيف أّف مصطمح انعقاد البرلماف وجوًبا ي

المحد د لتنظيم المجمس  02-99 القانون العضوي رقممف  98لى المادة ومع ذلؾ وبالرجوع إ
نجدىا تنص عمى أّف اجتماع البرلماف المنعقد بغرفتيو يكوف  الشعبي الوطني ومجمس المة

 .1بناء عمى استدعاء مف رئيس الجميورية

لـ تنص عمى بقاء البرلماف  2016 لسنة مف التعديؿ الدستوري 107المادة لـ تنص  
جتمًعا طواؿ فترة الحالة االستثنائية عمى خبلؼ المؤّسس الدستوري الفرنسي الذي نص م

بؿ أكثر مف ذلؾ فإّنو نص  ةعمى بقاء البرلماف مجتمًعا طواؿ فترة تقرير الحالة االستثنائي
 عمى عدـ جواز حؿ الجمعية الوطنية خبلؿ ممارسة السمطات االستثنائية وىو ما لـ يشر

الشيء الذي يترتب عمية مف الناحية القانونية جواز حؿ  دستوري الجزائريإليو المؤّسس ال
ف كاف المنطؽ يقضي بأنو ال يجوز  المجمس الشعبي الوطني بعد تقرير الحالة االستثنائية وا 
لرئيس الجميورية أف يستخدـ حقو في حؿ المجمس الشعبي الوطني حتى يتمكف ىذا األخير 

  2.اءات استثنائيةمف رقابة عمى ما يتخذه مف إجر 

 عمى اجتماع البرلماف وجوًبا في الحالة االستثنائية المؤّسس الدستوري الجزائرينص 
فإننا نتساءل عن الحدود الموضوعية لصالحية رئيس الجميورية في التشريع لذا 

ىل يقتصر و  ؟2016من التعديل الدستوري لسنة  142و 107االستثنائي بموجب المادتين 

                                                           
، يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما 1999/ 08/03مؤرخ في  ،02-99قانوف عضوي رقـ  -1

 .1999، 15ر عدد  وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة، ج
عمى ما يمي: "يجتمع البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعيتيف معا، بناء  02-99 مف القانوف العضوي رقـ 98تنص المادة  -

 و....". 95و  93و  2الفقرة  91عمى استدعاء مف رئيس الجميورية في الحاالت المنصوص عمييا في المواد 
 .146ص ى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، مراد بدراف، الرقابة القضائية عم -2
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لمجاالت ذات الصمة بالظروف االستثنائية أم يمارس صالحية التشريع التشريع عمى ا
  االستثنائي في كل المواضيع المحجوزة لمتشريع ؟

يقتضي المقابمة بيف  عبد العزيز برقوقإف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ حسب رأي األستاذ 
ري لسنة التعديؿ الدستو  من 142و 107تقابميا حاليا  1996دستور مف 124و 93المادتيف 
  وذلؾ عمى النحو التالي: 2016

ويفيم في  107حكم المادة  ىو جزء من 142من المادة  4ىل ما جاء في الفقرة 
لسؤاؿ إّف ننتجو ىذا ا ال يفسرىا بقدر ما يكمميا ويتمميا؟ إطارىا أم ىو حكم مستقل عنيا

 1:قرر أحد الحكميفتجعمو ي

فإّف  107كإضافة تكمؿ المادة  ةقممست تجاء 142مف المادة  4الفقرة  إذا كانت 
األوامر الّتشريعية التي يأتييا رئيس الجميورية بموجب سمطتو في الحالة االستثنائية ال 

أي في إطار شروطيا  اإلطار العاـ لتطبيؽ ىذه الحالة تخضع ألي قّيد عدا أف تكوف ضمف
وبالتالي  فيو أحكاميا ار الزمني الذي تسريوفي اإلط 107الشكمية والموضوعية وفقا لممادة 

فإّف رئيس الجميورية يكوف لو حؽ الّتدخؿ بواسطة ىذه األوامر الّتشريعية في كؿ المجاالت 
 .لعادي عمى نحو ما جاء في الدستورالتي يختص بيا المشرع ا

فإّف رئيس  107ىو تفسير فقط لممادة  142مف المادة  4حكـ الفقرة  أما إذا كاف 
فيما يصدره مف أوامر تشريعية بالقّيد والضابط الذي حّددتو المادة  الجميورية يكوف ممزًما

وىو أف تكوف ىذه اإلجراءات ه المادة لكؿ اإلجراءات االستثنائية في حالة إعماؿ ىذ 107
االستثنائية بما فييا األوامر التشريعية ضرورية وواجبة لمحفاظ عمى استقبلؿ األمة 

 أي ترتبط ارتباًطا وثيًقا ومباشًرا بالظروؼ االستثنائية. المؤسسات الدستورية في الجميوريةو 

 
                                                           

 .117ص  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، -1
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 : ويرجح الستاذ عبد العزيز برقوق تطبيق الحكم الول لممبررات التالية

توحي بشكؿ كبير وواضح أف الشرط الوحيد  142مف المادة  4إّف صياغة الفقرة  -
وف في إطار سرياف إلصدار ىذه األوامر الّتشريعية مف طرؼ رئيس الجميورية ىو أف تك

ولو أراد المؤسس الدستوري غير ذلؾ ال أشار إلى أّف ىذه األوامر ال بّد  فحسب 107المادة 
إلى غير ذلؾ مف  107أو أف تمارس وفؽ مقتضيات المادة  107أف تخضع ألحكاـ المادة 

مر ولكنو اكتفى بالنص عمى أف رئيس الجميورية يمكنو أف يشرع بأوا العبارات ذات الداللة
 في الحالة االستثنائية دوف أية إضافة أخرى.

ىي أقرب في داللتيا إلى  107إّف عبارة اإلجراءات االستثنائية المذكورة في المادة  -
الصبلحيات التنظيمية التي يمارسيا رئيس الجميورية مّنيا إلى الصبلحيات الّتشريعية وىذا 

 1.األخيرةما جعؿ المؤسس الدستوري يحرص عمى إضافة الصبلحية 

إذا كاف يجوز لرئيس الجميورية الّتدخؿ في المجاؿ المخصص لمبرلماف خبلؿ تقرير  
فيل يجوز لمبرلمان مناقشة أو إلغاء ما اتخذه رئيس الجميورية في ، الحالة االستثنائية

  2ىذا الصد د؟

 ممارسة مف البرلماف يمنع ما يوجد ال بأنو القوؿ إلى الفرنسي ذىب بعض مف الفقو
 مف آخر جانب اجتماعو غير أف أمكف متى األزمات أوقات كاممة في التشريعية ظيفتوو 

 الدستور الفرنسي مف 16 لممادة طبقا بقوة القانوف البرلماف انعقاد أف اعتبارا العكس أكد الفقو
 مع حتى صبلحياتو مف مجردا يبقى العادية وبذلؾ سمطاتو مباشرة إمكانية منحو يعني ال

                                                           
 . 118 -117، صعبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ -1
 . 148ص ة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، مراد بدراف، الرقاب -2
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 سبؽ التي المجاالت في التدخؿ لمبرلماف يجوز بأنو ال يدؿ ذلؾ كؿ اجتماعو انيةبإمك التسميـ
 1.الدستور مف  16 لممادة طبقا تشريعية الجميورية بقرارات رئيس نظميا وأف

عمى  1958مف الدستور سنة  16 بمناسبة تطبيؽ المادة  ديغولالفرنسي أكد الرئيس 
ف كاف لو مناقشة رئيس ال إاّل أّنو ال يجوز لو  جميورية في الّتدابير التي يتخذىاأّف البرلماف وا 

معارضتيا عف طريؽ إصدار تشريعات مف شأنيا إلغاء أو تعديؿ المسائؿ التي تدخؿ فييا 
حيث تظؿ  ظروؼ العادية في اختصاص البرلمافرئيس الجميورية والتي تدخؿ أصبًل في ال

وظيفتو  ممارسة الحؽ في أّف لو رغي ، 2سمطة القرار فييا مف اختصاص رئيس الجميورية
في كؿ المجاالت التي تدخؿ في اختصاصو دستوريا خارج المسائؿ التي تدخؿ  التشريعية

 3.فييا رئيس الجميورية ما داـ الدستور لـ يمنعو صراحة مف القياـ بعممو

أن تيدف الوامر إلى دفع خطر الداىم الذي يوشك أن يصيب المؤسسات : 4
 بالد أو استقالليا أو سالمة ترابياالدستورية في ال

إف كاف يبدوا أّف سمطة رئيس الجميورية في الّتشريع باألوامر في ظؿ الحالة 
مف التعديؿ الدستوري  2 فقرة 142االستثنائية ىي سمطة مطمقة وفًقا لما نصت عميو المادة 

لسمطة فييا اإذ بموجبو يستطيع أف يشرع في جميع المياديف التي تشرع  2016لسنة 
نجد  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107أّنو بالرجوع إلى المادة غير  التشريعية بدوف قّيد

أّف ىذه السمطة مقّيدة بضرورة دفع الخطر الداىـ الذي يوّشؾ أف يصيب المؤّسسات 
 ع إذا لـ يبتغي مواجية ىذاوعميو ال يجوز لو الّتشرية أو استقبلليا أو سبلمة ترابيا الّدستوري
ف حدث ذلؾ فإّف أوامره تشوبيا عدـ الدستورية لمخالفتيا أحكاـ المادة  الخطر مف  107وا 

  .2016التعديؿ الدستوري لسنة 

                                                           
 .387ص  أحسف رابحي، مبدأ تدرج المعايير القانونية في النظاـ القانوني الجزائري، مرجع سابؽ، -1
 .148ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -2
 .56ص أحمد بركات، االختصاصات التشريعية لرئيس الجميورية في النظاـ الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ،  -3
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األوامر الّتشريعية المّتخذة في ظؿ الحالة االستثنائية تتميز عف نظيرتيا المّتخذة تتميز 
جميورية عّند حيث ال يشترط عمى رئيس ال ،ظؿ الظروؼ العادية مف حيث الغايةفي 

بعكس األوامر المّتخذة في  العادية أف يحقؽ غاية معينة تشريعية باألوامر في ظؿ الظروؼ
ظؿ الحالة االستثنائية أف يستمـز فييا أف تيدؼ إلى دفع الخطر الذي ييّدد الببلد وتعمؿ 

ط ويشكؿ ىذا الضاب ّسسات الدستورية في الجميوريةعمى الحفاظ عمى استقبلؿ األمة والمؤ 
في الحقيقة بمثابة ضماف لحماية حقوؽ وحريات األفراد بحيث تصبح سمطة رئيس الجميورية 

 1.في التشريع مقّيدة وليست مطمقة إذ يمارسيا في حدود دفع الخطر الذي ييّدد الببلد

يترتب عمى تقيد صبلحية رئيس الجميورية في الّتشريع باألوامر في الحالة االستثنائية 
تميز ىذه األوامر  قبلؿ الببلد ومؤّسستيا الدستوريةر الذي ييّدد استبضرورة دفع الخط
بمعنى أّف ىذه األوامر الّتشريعية تسري فقط أثناء فترة تقرير الحالة  بالطبيعة المؤقتة

االستثنائية وبمجرد رفع الحالة االستثنائية تسقط معيا ىذه األوامر كونيا صدرت مف أجؿ 
فإذا  ،دستوريةالمحافظة عمى استقبلؿ الببلد ومؤسستيا الغاية معينة وىي دفع الخطر و 

حققت ىذه الغاية وتـ تقرير رفع الحالة االستثنائية بعد إتباع رئيس الجميورية األشكاؿ 
فإّف  عدة توازي األشكاؿواإلجراءات والقانونية المتبعة عّند إعبلنو الحالة االستثنائية تطبيًقا لقا

فيذا المجاؿ الزمني المحدود لمثؿ ىذا النوع مف األوامر  لتبعيةلعمؿ بيذه األوامر تسقط باا
ىو تطبيؽ لمقواعد العامة لنظرية الظروؼ االستثنائية التي تعتبر الحالة االستثنائية إحدى 
تطبيقاتيا حيث تقتضي ىذه القواعد ضرورة سقوط كافة اإلجراءات االستثنائية والتي تعتبر 

  2.ااألوامر االستثنائية إحدى صورى

جانب مف الفقو إلى القوؿ إلى أنو بمجرد انتياء الحالة االستثنائية يجب التمييز  ذىب
 ت:اإلجراءا مف نوعيفبيف 

                                                           
1
 52صأحمد بركات، االختصاصات التشريعية لرئيس الجميورية في النظاـ الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ،  - 

 وص 52صظاـ الدستوري الجزائري، مرجع سابؽ، أحمد بركات، االختصاصات التشريعية لرئيس الجميورية في الن -2
57 . 
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 المجال المخصص في أصال تدخل والتي الجميورية رئيس يتخذىا التي اإلجراءات 
 1 فقرة 143 المادة المقررة بمقتضى المستقمة التنظيمية السمطة أي،  العادية الظروف في لو
 في أو العادية الظروؼ في سواء بيا بقاءىا كونو المختص يمنع ما يوجد فبل الدستور مف

 .1االستثنائية الظروؼ

 الظروف العادية في أخرى لسمطة المخصص المجال في تدخل التي اإلجراءات
ية االستثنائ بزواؿ الظروؼ تزوؿ أف فيجب،  لمبرلمان المحجوزة المواد في التشريع السيما
 142و 107 المادتيف بمقتضى الحالة ىذه في الجميورية لرئيس الممنوحة السمطات كوف

 في اختصاص العادية الظروؼ في تدخؿ والتي 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  4فقرة
 إذا إال يطبؽ أف ال يمكف واالستثناء عامة قاعدة وليس استثناء تشكؿ فيي أخرى سمطة
  2.الحاؿ قضية في األزمة تحقؽ شرط أي شروطو توفرت

ما إذا انتيت الحالة االستثنائية التي صدرت  التساؤؿ في ىذا الخصوص حوؿيطرح 
فيل تبقى ىذه  ،بموجبيا األوامر التشريعية مع عدـ اإلعبلف الرسمي عف ىذا االنتياء

 الوامر سارية اقترانا بالوجود الرسمي لمحالة االستثنائية أم يتوقف سريانيا عمى أساس
  ؟ الزوال الفعمي لمسببات ودواعي إصدارىا

باستمرار تطبيؽ  ولديغعمى ىذه الحالة بمناسبة قرار الجنراؿ  الفقو الفرنسيعمؽ 
فذىبوا إلى أّف ىذا اإلجراء مخالؼ لمدستور تأسيًسا عمى  30/09/1961 إلى غاية 16المادة 

فرنسي في الجزائر عاد تاريخ القضاء عمى تمرد الجيش ال 25/04/1961أّنو اعتبارا مف 
وبالتالي كاف يتعّيف عميو رفع الحالة االستثنائية وما  مّنتظـ لمسمطات العامة الدستوريةالسير ال

                                                           
يمارس رئيس الجميورية السمطة عمى ما يمي: " 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  1فقرة  143تنص المادة  -1

 التنظيمية في المسائل غير المخصصة لمقانون".
 .389ص الجزائري، مرجع سابؽ، أحمد بركات، االختصاصات التشريعية لرئيس الجميورية في النظاـ الدستوري  -2



 الباب الثاني:         توسيع مبدأ المشروعية في ظل الظروف االستثنائية في النظام القانوني الجزائري

247 

ذلؾ أّف اليدؼ مف  1صاحبيا مف إجراءات وقرارات وأوامر استثنائية اعتبارا مف ذلؾ التاريخ
ممارسة وظائفيا في  فمنح رئيس الجميورية سمطات واسعة ىو تمكيف السمطات الدستورية م

وعميو إذا تحقؽ وجب عمى رئيس الجميورية أف يمتنع عف استخداـ سمطاتو  أقؿ وقت ممكف
اّل ك  2.االستثنائيةاف تصرفو يفتقد لممشروعية االستثنائية وا 

 الثانيفرع ال
آثار التشريع االستثنائي والتدابير االستثنائية عمى االلتزام بأحكام الدستور وعمى 

 1995-1992التشريعية خالل المرحمة االنتقالية الوظيفة 

بممارسة صبلحية  في ظؿ الظروؼ االستثنائية يعترؼ لمسمطة التنفيذيةإذا كاف 
عمى حساب السمطة التشريعية مف خبلؿ تولي رئيس الجميورية سمطة التشريع االستثنائي 

مدى عن التساؤؿ  فإنو يثور ،في ظؿ الحالة اإلستثنائية أوامر رئاسية بموجب الّتشريع
إمكانية إلغاء الدستور أو تعديمو أو وقفو بموجب ىذا التشريع االستثنائي وكذا التدابير 

 لحاالت اإلستثنائية الخرى كحالةاإلستثنائية المتخذة من طرف السمطة التنفيذية في ظل ا
؟ دولةالمساس بالتشريع الساسي لم الحصار وكذا الحرب باعتبارىا تؤدي إلى وأالطوارئ 

  . (أوال) 3

ذا كانت الجزائر عرفت تطبيؽ  حالة الطوارئ مف الناحية الواقعية والتي تميزت لوا 
بشغور المجمس الشعبي الوطني الييئة التشريعية األصمية وكذا منصب رئيس الجميورية 

الجية التي تولت التشريع في ىذه المرحمة االنتقالية التي تميزت بغياب  فإننا نتساءؿ عف
                                                           

 .115ص  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، -1
 .151ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -2
جب أن يتقيد  كل تشريع بالتشريع العمى منو درجة، فالتشريع يفي الظروف العادية فإنو مقتضى مبدأ المشروعية ب -3

العادي ال يمكن أن يخالف الحكام الدستورية، فيناك تدرج بين النواع التشريعية المختمفة بمقتضى ىذا التدرج  يخضع 
الح الطروانة، العبلقة ميند ص .التشريع الدنى درجة لمتشريع العمى منو درجة في سمم التدرج اليرمي لمقواعد القانونية

 .182، ص 2009بيف السمطتيف التنفيذية والتشريعية في النظاـ البرلماني، الوراؽ، عماف، 
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ؤسسات الدستورية التي يرجع ليا حق التشريع سواء في الظروف العادية أو الم
  (.ا)ثاني ؟اإلستثنائية

 : آثار التشريع االستثنائي والتدابير االستثنائية عمى االلتزام بأحكام الدستورأوال

دة يعتبر الدستور مصدًرا لممشروعية االستثنائية وضابطا لئلجراءات والتدابير المقيّ 
تطبيؽ ضوعية لمجوء إلى مشروط الشكمية والمو حريات األفراد مف خبلؿ تحديده لو  حقوؽل

لمظروؼ االستثنائية عمى تطبيؽ أو  مدى تأثيرحوؿ لكف يثور التساؤؿ إحدى ىذه حاالت، 
استبعاد تطبيؽ القاعدة الدستورية؟ وىؿ مف الممكف أف يكوف لمتشريع االستثنائي والتدابير 

ظؿ الظروؼ اإلستثنائية أف تمغي أو تعديؿ أو توقؼ العمؿ بأحكاـ  المتخذة في االستثنائية
الدستور في ظؿ االعتراؼ بمبدأ سبلمة الدولة أولى مف سبلمة القانوف في ظؿ الظروؼ 

عمى  لئلجابة عف التساؤؿ نتطرؽ ألثر مختمؼ حاالت الظروؼ االستثنائية االستثنائية؟ 
ثـ حالة  (1)الحصار وكذا الحالة االستثنائية  وأ ارئالطو  بحالة اءسرياف القاعدة الدستورية بد

 (.2)الحرب 

الحالة  وأالحصار  وأ الطوارئ لة: نطاق االلتزام بأحكام الدستور في ظل حا1
 االستثنائية

والحصار والحالة االستثنائية مف ناحية عدـ نص المؤسس  تشترؾ حاالت الطوارئ 
الطوارئ  وفيما يمي نتطرؽ لحالة 1دستوريةحوؿ تطبيؽ القاعدة الي عمى أثرىما الدستور 

 (.ب)ثـ الحالة االستثنائية ( أ)والحصار

 الحصار وأالطوارئ  ة: حالأ
دستور خبلؿ لـ يصرح المؤسس الدستوري بإمكانية إلغاء أو تعديؿ أو وقؼ العمؿ بال 
بعد  كما أّف القانوف العضوي المنظـ لياتيف الحالتيف لـ يصدر ،رالحصا وأالطوارئ  حالة

                                                           
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107و 105المادتيف  -1
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وعميو فإّف سمطة رئيس الجميورية في إلغاء أو تعديؿ أو وقؼ الدستور ال يمكف استنتاجيا 
 إاّل مف خبلؿ آراء الفقو القانوني في جانبو الّنظري ومف المراسيـ المنظمة لياتيف الحالتيف.

الطوارئ والحصار تضمنت  راسيـ التّنظيمية المتعمقة بحالةأّف المفي ىذا الصّدد نجد  
 ممارسة الحقوؽ والحريات األفراد ؽ مفي أغمبيا العّديد مف اإلجراءات والّتدابير التي تضيّ ف

  تضمنت وقؼ الكثير مف الضمانات التي تنص عمييا القواعد القانونية وكذا الدستورية. حيث
التي تجعؿ مف حرية  2016التعديؿ الدستوري لسنة  مف 41نذكر عمى سبيؿ المثاؿ المادة 

  عمى ما يمي: حرية مضمونة دستورًيا بنصيا االجتماع

نشاء التعبير حريات "  مف شأف  غير أف ،" لممواطن مضمونة واالجتماع الجمعيات وا 
 196-91 رقـ الرئاسي المرسـو مف 8إذ تنص المادة  ،الظروؼ االستثنائية تقّيد ىذه الحرية

المخولة صبلحيات الحصار عمى أّنو يمكف لمسمطات العسكرية  حالة تقرير المتضمف
الشرطة أف تقـو عبر جزء مقاطعة واحدة أو كمو أف تضيؽ أو تمنع مرور األشخاص أو 

 .تجمعيـ في الطرؽ واألماكف العمومية

المتضمف اإلعبلف عمى حالة  44-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  7بّينما تنص  
لؤلمر عف  مختص إقميمياالمحمية والوالي ال يؤىؿ وزير الداخمية والجماعات الطوارئ عمى أف

كف االجتماعات ميما كانت طريؽ قرار باإلغبلؽ المؤقت لمقاعات العروض الترفييية وأما
  وبمنع كؿ مظاىرة يحتمؿ فييا اإلخبلؿ بالّنظاـ والطمأنينة العمومية. طبيعتيا

الحصار تتعرض لموقؼ  وأالطوارئ  ّف القاعدة الدستورية في ظؿ حالةيمكف القوؿ أ 
فيما يخص ضمانات حقوؽ وحريات األفراد وذلؾ في المجاؿ الذي تعرضت لو  الجزئي

بينما  القوانيف ذات الصمة بالتقّييد والتضّييؽ وذلؾ استنادا إلى مبدأ المشروعية االستثنائية
 .1تبقى سارية المفعوؿ في الجزء اآلخر الذي لـ تتطرؽ لو

                                                           
 .77ص مرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -1
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مانات رقابية عمى رئيس ي تشكؿ ضوقؼ القواعد الدستورية التالمراسيـ ال يمكف ليذه  
مثاليا النصوص المتضمنة لشروط المجوء إلى الظروؼ االستثنائية وتمؾ المتعمقة  الجميورية

كما أنيا ليست مطمقة األحكاـ ،  1بمحاكمة رئيس الجميورية إثر اتيامو بالخيانة العظمى
المشرع مطالب باحتراميا  فيما تتضمنو مف تقّييد لمحقوؽ والحريات المكرسة دستورًيا ذلؾ أفّ 

بقى لمقاعدة الدستورية سموىا حدى الحريات بدعوى تنظيمييا حيث تإذ ال يمكنو أف يمغي إ
في ىذا المجاؿ وال يمكف لمقاعدة الّتشريعية أو التّنظيمية أّف تيدر أصؿ الحرية وتصادرىا 

ة والحقوؽ تحت غطاء تنظيميا فالتنظيـ يقتضى الموازنة بيف متطمبات المصمحة العام
   .والحريات المكفولة دستوريا

ذا كاف ال  الحصار أو الطوارئ إاّل الوقؼ  يمكف لرئيس الجميورية في ظؿ حالةوا 
 ستبعد كميًام  في ظؿ ىذه الظروؼ  أو إلغاءهل الدستور فإن  تعديالجزئي ألحكاـ الدستور 

ممؤسسات الدستورية في ة لوذلؾ نظًرا لآلثار الخطيرة المتربة عف ىاذيف اإلجراءيف بالنسب
ورة التي تتمّيز بطابع فإذا كاف الوقؼ الجزئي ألحكاـ الدستور يتفؽ وأحكاـ الضر  ،الدولة

الطوارئ أو الحصار  لدستور بمجرد رفع حالةيتـ الرجوع إلى العمؿ بأحكاـ ا التأقيت حيث
تمتد آثارىما فإّف تعديؿ الدستور أو إلغاءه يتنافى وخصائص نظاـ الظروؼ االستثنائية حيث 

 2حتى بعد زواؿ الظروؼ االستثنائية التي أدت إلى إعبلف إحدى الحالتيف.

 : بالنسبة لمحالة االستثنائيةب

مف الدستور الفرنسي  16المادة  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107تقابؿ المادة  
وقؼ العمؿ إلغاء أو تعديؿ أو  حيث تتميز المادتيف بعدـ النص عمى إمكانية 1958لسنة 

ّنما اكتفت بتخويؿ رئيس الجميورية اّتخاذ  بالدستور في ظؿ إعماؿ الحالة االستثنائية وا 

                                                           
القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع نوارة العشي،  -1

 .129سابؽ، ص 
2
 .80 -79صمرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، - 
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اإلجراءات اإلستثنائية التي تستوجبيا المحافظة عمى استقبلؿ األمة والمؤسسات الدستورية 
  1.في الجميورية وبالتالي إعادة السير المّنتظـ ليا

وص عمى أّنو ال يجوز لرئيس الجميورية أف يقوـ يتفؽ الفقو الفرنسي في ىذا الخص 
ذلؾ أّف ىذه المسألة  استناًدا إلى الحالة االستثنائيةبإلغاء الدستور أو تعديمو جزئيا أو كمًيا 

فإذا كاف مف حؽ رئيس الجميورية أف يحؿ محؿ  ،تعود لسمطة التأسيسية أو المنشأة
فإّنو ال يجوز لو االعتداء عمى  اة مف أجؿ القياـ ببعض اختصاصاتيالسمطات الدستوري

  2.اختصاصات السمطة األصمية التي ىي الشعب أو األمة

ذا كاف الفقو الفرنسي متفؽ عمى عدـ جواز تعديؿ وا    فإّف بعض الفقو لغاء الدستوروا 
خاصة تمؾ  ذىب إلى أّنو بإمكاف رئيس الجميورية أف يوقؼ العمؿ ببعض أحكاـ الدستور

ذلؾ أّف وقؼ العمؿ ببعض نصوص الدستور ُيعدُّ  شخصية والجماعيةالمتعمقة بالحريات ال
وبيذا الشكؿ ال ُيعدُّ اعتداء عمى اختصاص  ءا مؤقًتا يتفؽ مع خصائص الضرورةإجرا

  3السمطة التأسيسية تماشًيا مع روح الدستور.

وقؼ ليس لو الحرية الكاممة في  كما رئيس الجميورية باحتراـ بقاء الدستور القائـيمتـز 
د باّتخاذ اإلجراءات والقرارات التي ليا عبلقة ما يشاء مف نصوص الدستور بؿ ىو مقيّ 

كما ذىب  دوف غيرىا مف اإلجراءات، 1958مف الدستور  16مباشرة بظروؼ تطبيؽ المادة 
البعض إلى القوؿ إلى أّف ىناؾ بعض النصوص تستبعد بداىة مف نطاؽ سمطة الرئيس في 

                                                           
 .80 -79صمرجع سابؽ،  ثنائية،عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االست -1
 .145مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -2
، 09مجمد جامعة الموصؿ، العراؽ،  ،حارث اديب ابراىيـ، الظروؼ االستثنائية وأثرىا عمى الحريات، الرافديف لمحقوؽ -3

 .259، ص 2007، 31، عدد 12سنة 
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كاجتماع  16بتمؾ النصوص التي تشكؿ ضمانات لرقابة إعماؿ المادة  إيقافيا ويتعمؽ األمر
مكانية اتياـ رئيس الجميورية بالخيانة العظمى.   1البرلماف بقوة القانوف وا 

ولة أي محا 1961عاـ و  1958مف دستور  16التطبيؽ العممي لممادة لـ ينجر عف 
ستخدـ سمطتو في وقؼ بعض أف رئيس الجميورية آنذاؾ ا لتعديؿ الدستور أو إلغاءه غير

الذي كاف مف شأنو وقؼ  25/04/1961أحكاـ الدستور عف السرياف وذلؾ بواسطتو قراره في 
   2مف الدستور التي تقضي بأّف القضاة غير قابميف لمعزؿ. 4فقرة  64تطبيؽ المادة 

في الجزائر وفي ظؿ عدـ وجود تطبيؽ لمحالة االستثنائية مف ناحية عدـ صدور تشريع 
السابؽ يصمح  فإّنو يمكف القوؿ أّف الرأي في ىذا الخصوص أو مراسيـ تنظيميةستثنائي ا

لذا فإّف تقرير الحالة االستثنائية ال يّترتب عميو إمكانية إلغاء أو تعديؿ  ،لمتطبيؽ في الجزائر
 وني ككؿالدستور نظًرا لخطورة ىذا اإلجراء عمى نظاـ الحقوؽ والحريات وعمى الّنظاـ القان

بؿ ال بّد مف صدور  ض أحكاـ الدستور يجب أف ال يكوف آلياً ي حيف أّف وقؼ العمؿ ببعف
بؿ  ،د فيو المواد الموقوؼ العمؿ بياقرار صريح مف رئيس الجميورية في ىذا الشأف يحدّ 

أكثر مف ذلؾ يجب أف تكوف المواد التي تقرر إيقاؼ العمؿ بيا مف شأّنيا لو استمر العمؿ 
ا عمى استخداـ رئيس الجميورية لسمطاتو االستثنائية قصد الوصوؿ إلى بيا أف تؤثر سمبً 

 3.اليدؼ المبتغى مراعًيا في ذلؾ مبدأ التناسب مع درجة خطورة الحالة االستثنائية

 : نطاق االلتزام بأحكام الدستور في ظل حالة الحرب2

الحالة  الحصار وكذا وأالطوارئ  حالة لـ ينص المؤّسس الدستوري عمى آثار إعماؿ
فقد نص صراحة  عمى عكس حالة الحرب  االستثنائية عمى العمؿ بأحكاـ الدستور مف عدمو

                                                           
سامي جماؿ الديف،  - .81ص مرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -1

بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ  -. 172مرجع سابؽ، ص  لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية،
 .74ص  االستثنائية، مرجع سابؽ،

 . 177مرجع سابؽ، ص  لوائح الضرورة وضمانة الرقابة القضائية، سامي جماؿ الديف، -2
 .145-144مرجع سابؽ، ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، -3
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عمى وقؼ العمؿ بالدستور طيمة مّدة حالة الحرب وتولي رئيس  2فقرة  107مف خبلؿ المادة 
عمى أنو لم يوضح إذا كان المر يتعمق بالوقف الجزئي أو  1الجميورية جميع السمطات

الدستور ؟ أو ما إذا يمكن تعديل أو إلغاء الدستور أثناء تطبيق إجراءات  الكمي لحكام
 حالة الحرب؟

الطوارئ  شأنو شأف حالة فػإفّ  أو تعديل الدستور في حالة الحربفيما يخص إلغاء  -
حيث يتفؽ جؿ الفقو عمى عدـ أحقية رئيس الجميورية  الحصار وكذا الحالة االستثنائية وأ

ذلؾ أّف الدستور ىو القانوف االسمي في  دستور كمًيا أو جزئًيا خبللياال في إلغاء أو تعديؿ
وبالتالي  ة التأسيسية التي وضعتو بموافقتوالدولة والمعبر عف إرادة الشعب عف طريؽ السمط

فإف وافؽ  ،در أال وىو الشعب وأخذ رأيو حولوفإّف أي تعديؿ لو ال بد مف الرجوع إلى المص
ف رفض يعتبيتـ إ وأماـ استحالة استدعاء أفراده أثناء حالة الحرب . ر كأنو لـ يؾقراره وا 

لمعرفة موقفو أو عمى األقؿ موقؼ السمطة التأسيسية التي تمثمو فإّف رئيس الجميورية ال 
 .2يممؾ سوى صبلحية وقؼ العمؿ بأحكاـ الدستور دوف أحقيتو تعديمو أو إلغاءه

لدستور أو تعديمو أمر غير كاؼ ما لـ ّف استقرار الفقو القانوني عمى منع إلغاء اإ 
عف ذلؾ يؤدي إلى مخاوؼ عدة  كوف أف السكوت ذلؾرية تصرح بمنع يدعـ بنصوص دستو 

منيا إمكانية تعديؿ أو إلغاء الدستور في ظؿ الظروؼ االستثنائية بما يكرس صفة الفردية 
 3ومصمحة النظاـ دوف األفراد بحجة ظروؼ األزمة.

فمنيـ مف  ،فمقد تباينت آراء الفقو القانوني بشأنوعمل بالدستور أما بالنسبة لوقف ال -
ثر مباشر يتـ بصفة تمقائية بعد تقرير حالة الحرب ىو أيرى أّف وقؼ العمؿ بأحكاـ الدستور 

                                                           
لة الحرب ي وَقف العمل بالد ستور مد ة حاعمى ما يمي: "  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  1فقرة  110تنص المادة  -1

 ".ويتول ى رئيس الجميوري ة جميع الس مطات
 .151ص توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  -2
نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، مرجع  -3
 .130ص بؽ، سا
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لـ تستثنى أي  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  2 فقرة 107إذ يذىبوف إلى القوؿ أّف المادة 
وطالما كاف الوقؼ  ما يفيد أّف ذلؾ يشمؿ كامؿ نصوصوؼ بجزء مف الدستور مف أثر الوق

اـ الدستور بمجرد رفع حالة طيمة مّدة الحرب فيو إجراء مقبوؿ إذ يتـ العودة إلى العمؿ بأحك
ويستندوف في ذلؾ إلى أّف حالة الحرب تستمـز تقوية سمطات رئيس الجميورية  الحرب

دستورًيا حتى يستطيع التصدي لمعدواف  وتدعيمو بصبلحيات تتجاوز كثيًرا تمؾ المقّررة
المسمح األجنبي الذي ييّدد استقرار المؤّسسات وييّدد استقبلؿ وسبلمة الّتراب الببلد األمر 
الذي يبّرر ضرورة تعميؽ أو وقؼ العمؿ بنصوص الدستور لمّدة مرتبطة أساًسا باستمرار 

ر سمبية عمى حقوؽ الحرب بيدؼ حماية المصمحة العامة حتى لو ترتب عف ذلؾ آثا
 1.وحريات األفراد

قؼ أحكاـ الدستور لـ تقصد و  2فقرة  107أّف المادة  آخر مف الفقوجانب  يرى-
بؿ المقصود بو ىو توقيؼ أحكاـ الدستور المتعمقة بفصؿ السمطات عضوًيا  بمفيومو الشامؿ

ذلؾ أّف  ،و ضابطؽ ببل قيد أووظيفًيا وال يعني تجميد كؿ األحكاـ الدستورية وقياـ نظاـ مطم
بعدما نصت عمى توقيؼ العمؿ بالدستور مّدة الحرب  2فقرة  107مف المادة  ةالثاني الفقرة

أي أّف حالة الحرب تجعؿ مف رئيس  لي رئيس الجميورية لجميع السمطاتنصت عمى تو 
 الجميورية مشرعا ومنفذا وقاضيا في نفس الوقت. 

ئيس الجميورية لمسمطة التشريعية ال أّف ممارسة ر في ىذا اإلطار الفقو بعض يرى 
نما يبقى ممارسا لصبلحياتوإلغاء يمكنو أف  بالقدر الذي يتماشى  دور البرلماف بشكؿ نيائي وا 

عمى اجتماع البرلماف وجوبا بعد  2فقرة  107وما يؤكد ذلؾ نص المادة  وظروؼ الحرب
 2ظؿ حالة الحرب.إعبلف حالة الحرب وىذا دليؿ عمى عدـ التجميد الكمي لمدستور في 

                                                           
 .152ص توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا، مرجع سابؽ،  -1
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في ظؿ حالة الحرب  الفقو القانوني أّف الظروؼ االستثنائية إّف المبدأ المسمـ بو في
خاصة فيما  ى أقصى حد ممكف دوف إلغائيا كميةتؤدي إلى انحصار المشروعية العادية إل

وحؽ  فيتعمؽ بالمبادئ العامة لمقانوف التي يتضمنيا الدستور عادة كمبدأ المساواة أماـ القانو 
وقد عرؼ مجمس الدولة الفرنسي أحكاـ كثيرة لصالح حماية  الدفاع وعدـ رجعية الجرائـ

 حقوؽ األفراد وحرياتيـ إلغاءا وتعويضا ضد اإلجراءات المتخذة في ظروؼ الحرب.

ابطا لئلجراءات والتدابير المضيقة لحقوؽ وحريات األفراد تبقى القاعدة الدستورية ض 
ف اختمؼ درجة ىذا الضماف بحسب شدة وخطورة كؿ حالة في ظؿ الظروؼ االستثنا ئية وا 

فنجد أّف إمكانية وقؼ العمؿ بالقواعد الدستورية يكوف أكثر اتًساعا واحتمااًل في  ،مف الحاالت
إعبلف إحدى أف الطوارئ، كما  وأالحصار  والحالة االستثنائية منو في حالةحالتي الحرب 

نما يستمر بقاءىا الحاالت االستثنائية ال يترتب عمي و تمقائيا تعطيؿ حقوؽ حريات األفراد وا 
د ممف يممؾ السمطة بشكؿ طبيعي إلى أف يصدر تحديد صريح لمحريات التي يرد عمييا التقيّ 

وفي كؿ األحواؿ فإّف ىذا التعطيؿ يخضع  .قانوف المنظـ لمظروؼ االستثنائيةبمقتضى ال
األصؿ وأّف ذلؾ أّف الحرية ىي  في حدود ضيقة وال يكوف إالّ  ""الضرورة تقدر بقدرىالقاعدة 

 1واالستثناء ال يقاس وال يتوسع في تفسيره. التقييد ىو االستثناء

القاعدة الدستورية دائما ضمانة سامية لمحقوؽ والحريات ليس فقط في الظروؼ تبقى  
التزاـ كؿ العادية بؿ حتى في الظروؼ االستثنائية ولئف كاف سمو القاعدة الدستورية وضرورة 

فإّف األمر يختمؼ في  ،السمطات العامة في الدولة ال تثير أي إشكاؿ في الظروؼ العادية
ظؿ الظروؼ الطارئة حيث تنزع القاعدة الدستورية وتضطمع السمطة التنفيذية بصبلحيات 

فإّف الدستور يضؿ  ورغـ ذلؾ،  2استثنائية واسعة تؤثر تأثيرا خطيرا عمى حقوؽ اإلنساف
لصالح حماية  قى قائمة في ظؿ نظاـ الظروؼ اإلستثنائيةء مف الضمانات التي تبيشكؿ جز 

                                                           
 .84ص مرجع سابؽ،  عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -1

2
 - Pascal MBONGO, Constitution française et libertés,  la revu administrative,  N° 330, 2002, 

p 601. 
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ئمة عمى إدارة وتسير ىذا حقوؽ وحريات األفراد في مواجية السمطة التنفيذية بصفتيا القا
ىذه الضمانات تظير مف خبلؿ القيود الصريحة بشاف حالة الطوارئ حيث تشكؿ النظاـ، 

لة لتحقيؽ أىداؼ خاصة تتجاوز أىداؼ إعبلف الظروؼ سياجا منيعا في وجو كؿ محاو 
 1االستثنائية.

 1995-1992: السمطة التشريعية خالل المرحمة االنتقالية ثانيا

قبؿ الّتطرؽ إلى دراسة أو قياس درجة الّتراجع الوظيفي لدور البرلماف خبلؿ المرحمة 
ربة عصيبة عاشتيا ارئ كتجوالتي صادفت تطبيؽ حالة الطو  1995-1992االنتقالية مف 

ال بّد مف اإلشارة إلى الظروؼ الخاصة التي مرت بيا الجزائر والتي تمّيزت بوجود  الجزائر
فراغ دستوري مزدوج لشغور منصب رئيس الجميورية وحؿ البرلماف مف جية ومف جية 
أخرى سّد ىذا الفراغ بإحداث ىيئات تتمّيز بعدـ الشرعية الدستورية تقـو بمقاـ أو مياـ 

 لمؤسستيف. ا

حؿ المجمس الشعبي أف أعمف رئيس الجميورية استقالتو بعد  11/01/1992 فبتاريخ
وبذلؾ اقترف شغور منصب رئاسة الجميورية عف طريؽ  04/01/1992الوطني يوـ 

فاحدث فراغا دستوريا لـ تنص  2االستقالة بشغور المجمس الشعبي الوطني عف طرؽ حمو
الساري المفعوؿ آنذاؾ والذي تضمف حالة واحدة وىي  1989مف دستور  84عميو المادة 

 اقتراف وفاة رئيس الجميورية بحؿ المجمس الشعبي الوطني.

المجمس تولي إنشاء  المجمس العمى لألمنأعقب استقالة رئيس الجميورية إقداـ  
كرئاسة جماعية لمدولة والذي امتدت ميمتو إلى  14/01/1992بموجب إعبلف  العمى لمدولة

يتولى مساعدة المجمس  المجمس االستشاري الوطنيكما قاـ بإنشاء ، 30/01/1994ة غاي
                                                           

 .114ص  حالة الطوارئ وحقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ،زغدود جغموؿ،  -1
 ،02، يتضمف حؿ المجمس الشعبي الوطني،ج ر عدد 04/01/1992مؤرخ في ، 01-92 مرسـو رئاسي رقـ -2

1992.  
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والذي دامت عيدتو سنتيف  22/04/1992األعمى لمدولة في ممارسة ميامو الذي نصب في 
الذي  بالمجمس الوطني االنتقاليبحيث تـ استبدالو بعد ندوة الوفاؽ الوطني  (1) 1992-1994

  1.(2) واسطة األوامر الّتشريعيةأسند لو ميمة الّتشريع ب

ل عن دور كل من المجمس االستشاري الوطني ومجمس الوطني يطرح التساؤ
االنتقالي في العممية التشريعية في غياب الييئة التشريعية الصمية "المجمس الشعبي 

 ؟  "الوطني المنحل" أثناء فترة تطبيق حالة الطوارئ في الجزائر

 راسيم التشريعية ودور المجمس االستشاري الوطني: مرحمة الت شريع بالم1

 14/01/1992مف إعبلف  2بعد إنشاء المجمس األعمى الدولة الذي أوكمت لو الفقرة  
المتضمف إقامة المجمس األعمى لمدولة جميع السمطات التي يعيد بيا الدستور لرئيس 

 .3ستشارية وطنيةمف نفس اإلعبلف عمى أف تساعده ىيئة ا 6نصت الفقرة  2 الجميورية

كاف يعتقد مف ىذه صياغة ىذه الفقرة أّف ىذه الييئة االستشارية جاءت لتسّد شغور  
الييئة التشريعية وتمارس مؤقًتا وفعمًيا التشريع طالما أّف المجمس األعمى لمدولة أوكمت لو 

                                                           
 .127ص  بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، -1
تاريخ اإلعالن  14/01/1992يعية من طرف المجمس العمى لمدولة من امتدت مرحمة الت شريع بالمراسيم التشر " -2

وىو تاريخ تعيين رئيس الدولة خمفا لرئيس المجمس العمى  30/01/1994عن إقامة المجمس العمى لمدولة إلى غاية 
في جانبيا لمدولة طبقا لألرضية المتضمنة نشر الوفاق الوطني حول المرحمة االنتقالية، وقد عرفت ىذه المرحمة 

حميد مزياني، آلية  :أنظر. "( مرسوما تشريعيا من طرف المجمس العمى لمدولة38التشريعي صدور ثمان وثالثين )
  .56ص مرجع سابؽ،  التشريع باألوامر في الجزائر بيف النص والممارسة

إذ ال توجد نصوص إن إنشاء المجمس الوطني االستشاري ال يستند إلى أي سند دستوري أو أساس قانوني، " -3
دستورية وال قانونية توحي بشرعية ىذا الكيان الجديد، بل ىو تنظيم سياسي قامت بو السمطة في ظروف غامضة لسد 
الفراغ الدستوري المتعمق بغياب البرلمان المنتخب. وبما أن الدستور ال يخول رئيس الجميورية صالحيات التشريع 

يجمد عمل الحكومة في ىذا الميدان، وال يستطيع رئيس الدولة إذن أن يحررىا، بأوامر، فإن غياب المؤسسة التشريعية 
تنص عمى حالة وحيدة فقط يسمح فييا لرئيس الجميورية بتولي جميع  1989من دستور  90كون أن المادة 

ة الماجستير ، مذكرة لنيؿ شياد2007-1962نواؿ بمحربي، أزمة الشرعية في الجزائر  أنظر:. "السمطات وىي حالة الحرب
 .173، ص 2008في العمـو السياسية، جامعة بف يوسؼ بف خدة، الجزائر، 
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ميمة ممارسة صبلحيات السمطة التّنفيذية ممثمة في صبلحيات رئيس الجميورية لكف 
عّندما أصبح الّتشريع بيد المجمس األعمى لمدولة بموجب المراسيـ  ،عاف ما حسـ األمرسر 

الّتشريعية واقتصر دور الييئة االنتقالية االستشارية عمى إبداء الرأي في المراسيـ واألعماؿ 
 14/02/1992إذ جاء في مداولة المجمس األعمى لمدولة المؤرخة في  التي تعرض عمييا

 :راسيـ ذات الطابع التشريعي ما يميالمتعمقة بالم

استمرارية وتنفيذ يتخذ المجمس العمى لمدولة التدابير التشريعية الالزمة لضمان  -" 
حتى يعود السير العادي لممؤسسات والنظام الدستوري، بموجب مراسيم  برنامج الحكومة

 .ذات طابع تشريعي

رأيو في  جمس العمى الدولةيرجع إليو الم الذييعطي المجمس الوطني االستشاري -
 مشاريع المراسيم ذات الطابع التشريعي التي تعرض عميو،

وتنشر في  شريعي رئيس المجمس العمى لمدولةيصدر المراسيم ذات الطابع الت-
  1".الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المتعمؽ بصبلحيات  04/02/1992المؤرخ في  39-92بالرجوع لممرسـو الرئاسي رقـ 
دور المجمس في  نجده يؤكد استبعاد المجمس االستشاري الوطني وطرؽ تنظيمو وعممو

  2 حيث ينحصر دوره  في: المجاؿ الّتشريعي
تقديـ االستشارات واالقتراحات التي مف شأنيا المساعدة عمى استمرارية الدولة  -

 ظاـ الدستوري سيرا عاديا.  وتوفير الشروط الضرورية لسّير المؤسسات والنّ 

                                                           
، تتعمؽ بالمراسيـ ذات الطابع التشريعي، ج 14/04/1992، مؤرخة في 02-92مداولة المجمس األعمى لمدولة، رقـ  -1
 .1992 28ر 

س االستشاري الوطني وطرؽ تنظيمو يتعمؽ بصبلحيات المجم ،04/02/1992مؤرخ في ، 39-92مرسـو رئاسي رقـ  -2
، ج ر 20/06/1992المؤرخ في ، 257-92، معدؿ ومتمـ بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ 1992، 10وعممو، ج ر عدد 

  .1992، 47عدد 
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يبدي، بناء عمى إخطار مف المجمس األعمى لمدولة بآراء وتوصيات تتعمؽ بمساءؿ ذات  -
المصمحة أو البعد الوطنييف والتابعيف لمسمطات واالختصاصات المخولة لمجمس األعمى 

 لمدولة ويعد في ىذا اإلطار كؿ تقرير يتعمؽ بذلؾ.
ة مف المجمس األعمى لمدولة بكؿ دراسة أو تحميؿ أو تقويـ يبادر بعد الموافقة القبمي -

ومف ىنا يتضح أّف ىذا المجمس ليست لو أي  ؿ محددة ذات مصمحة أو بعد وطنييفلمساء
 مبادرة في مجاؿ الّتشريع فيو ىيئة تابعة لممجمس األعمى لمدولة.

ي التي يمكف أف دراسة القضايا التابعة لمجاؿ الّنظاـ العاـ أو ذات الطابع التشريع -
  1ويفحص ذلؾ. عرضيا عميو المجمس األعمى لمدولةي

عرض القضايا ذات يتضح أّف المجمس االستشاري الوطني ال يبادر مف تمقاء نفسو في 
ومف ثـ  عميوواألىـ مف ذلؾ أّف المجمس األعمى لمدولة ليس ممزًما بعرضيا  عيالطابع التشري

لممجمس األعمى لمدولة وتحت جرد ىيئة مساعدة يعتبر ىذا المجمس االستشاري الوطني م
ولـ يكف لو أي دور أو رأي فعاؿ خبلؿ المرحمة االنتقالية فمـ يستشر في انتخاب  سمطتو

رئيس المجمس األعمى لمدولة بعد وفاة رئيسو ولـ يكف لو دور فعاؿ في الحوار الذي جرى في 
مؤقتة حسب طبيعة ميمتو المتمثمة في وباعتبار المجمس ىيئة انتقالية استشارية  ،تمؾ الفترة

مع اختفاء المجمس  مساعدة مجمس األعمى الدولة فكاف مف المفروض أف تنتيي ميامو
 جانفيأّنو بقي قائًما لغاية المرحمة االنتقالية الثانية التي جاءت في غير  األعمى لمدولة

 . حيث انييت المياـ المسندة لو 1994
  1996-1994 المجمس الوطني االنتقالي ر"ودو : المراسيم الت شريعية 2

في محاولة ثانية لّتجاوز الفراغ المؤسساتي وفي ظؿ تمّديد حالة الطوارئ بموجب 
مى والّتداعيات التي صاحبت ىذه الفّترة ع وأماـ كؿ الظروؼ 44-92المرسـو الرئاسي رقـ 

 ني منيا الجزائرمة التي كانت تعاوبيدؼ الخروج مف األز جميع األصعدة وخاصة السياسية 
                                                           

المتعمؽ بصبلحيات المجمس االستشاري الوطني وطرؽ تنظيمو  ،39-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  3و 2المادتيف  -1
 وعممو.
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 جمعت مختمؼ القوى السياسية 1994 جانفي 26و 25يومي  ندوة الوفاق الوطنيتـ عقد 
ة والتي  1فتوصمت إلى اعتماد األرضية المتضمنة الوفاؽ الوطني حوؿ المرحمة االنتقالي

حيث يمارس ،  2نصت عمى إنشاء مؤسسة رئاسة الدولة عوض المجمس األعمى لمدولة
 والمجمس الوطني االنتقالياعدة ىيئات انتقالية تتمثؿ في كؿ مف الحكومة رئاسة ميامو بمس

الذي أوكمت لو ميمة التشريع  3ليحؿ محؿ الييئة الّتشريعية بناء عمى أرضية الوفاؽ الوطني
 عف طريؽ األوامر عمى أّف ذلؾ تـ خبلؿ مرحمتيف:

 االنتقالي : سمطة التشريع بالمراسيم التشريعية قبل تنصيب المجمس الوطنيأ
 قبؿ الوطني الوفاؽ أرضية إطار في الّتشريعية الوظيفة ممارسة اختصاص يعود 

تشريعية طبًقا ألحكاـ  طريؽ مراسيـ عف الدولة رئيس إلى االنتقالي الوطني تنصيب المجمس
المتعمؽ بنشر أرضية  الوفاؽ الوطني التي  44-92المرسـو الرئاسي رقـ  مف 42المادة 
 4 "يس الدولة بمراسيم تشريعية إلى حين إقامة المجمس الوطني االنتقالييشرع رئ "تنص: 

 
 

                                                           
، يتعمؽ بنشر أرضية الوفاؽ الوطني حوؿ المرحمة االنتقالية، ج 29/01/1994، مؤرخ في 40-94ـو رئاسي رقـ مرس -1

:" تتمثل ىيئات الدولة خالل المرحمة االنتقالية في: رئاسة الدولة، منو عمى ما يمي 4. نصت المادة 1994، 06ر عدد 
 الحكومة، المجمس الوطني االنتقالي".

 .30/01/1992الدولة مف طرؼ المجمس األعمى لؤلمف بموجب اإلعبلف المؤرخ في ف رئيس تـ تعيّ  -2
وليد شريط، السمطة التشريعية مف خبلؿ التطور الدستوري الجزائري، رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف، جامعة أبو  -3

 .154، ص 2011بكر بمقايد، تممساف،
مؤرخ في ال ،03-94تشريعي رقـ المرسـو الثبلثة مراسيـ تشريعية تتمثؿ في: اتخذ رئيس الدولة طبقا لنص ىذه المادة  -4

مؤرخ ال ،04-94تشريعي رقـ المرسـو ال -.1994، 20تعمؽ بعبلقات العمؿ، ج رعدد المت، 11/04/1994
 مرسـوال -. 1994، 20، الذي يتعمؽ بالتأمينات االجتماعية، ج ر عدد 11-83يعدؿ القانوف رقـ  11/04/1994في
، 20الذي يتعمؽ بالتقاعد، ج ر عدد  12-83، يتمـ القانوف رقـ 11/04/1994مؤرخ في ال ،05-94تشريعي رقـ ال

 مرجع سابؽ، آلية التشريع باألوامر في الجزائر بيف النص والممارسة،  حميد مزياني راجع في ىذا الخصوص: .1992
 .58ص 
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 سمطة التشريع بالوامر بعد تنصيب المجمس الوطني االنتقالي :ب
وعيدت لو ميمة الّتشريع  18/05/19941تـ تنصيب المجمس الوطني االنتقالي بتاريخ 

"  لوطني التي تنص عمى ما يمي:مف أرضية الوفاؽ ا 25باألوامر الّتشريعية بموجب المادة 
يمارس المجمس الوطني االنتقالي الوظيفة التشريعية عن طريق الوامر في المواد 
المتعمقة بالقانون بمبادرة من الحكومة أو فيما يتعمق بأىداف المرحمة االنتقالية بمبادرة 

 2." أعضاء المجمس الوطني االنتقالي بعد موافقة الحكومة 1/3من ثمث 

تكميؼ المجمس الوطني االنتقالي بميمة التشريع ما ىو إاّل مغالطة واضحة الف إّف 
الذي فكرة التشريع باألوامر توقدنا إلى نفي الوظيفة التشريعية عف المجمس الوطني االنتقالي 

  :وذلؾ يتضح مف خبلؿ أمور عديدة تتمثؿ يفترض ممارستو لسف القوانيف

في المواد  "لوامر"انونية التي تتخذ باسـ يعود اختصاص المبادرة بالنصوص القا
ث أعضاء المجمس الوطني المتعمقة بالقانوف خبلؿ ىذه المرحمة إلى رئيس الحكومة أو إلى ثم

دى مكتب وقبؿ إيداعيا ل مشاريعيا في النطاؽ مجمس الوزراءبعد المصادقة عمى  االنتقالي
التي  يوما 30صدار األوامر في ميمة بينما يتولى رئيس الدولة إ ، المجمس الوطني االنتقالي

تصويت عمييا حيث يكوف ال ،مف طرؼ المجمس الوطني االنتقالي تمي المصادقة عمييا
مع إمكانية طمب رئيس الدولة مداولة ثانية عمييا مف طرؼ المجمس  باألغمبية البسيطة

ينما يتولى رئيس ب التي تمي مصادقتو األولى عمييا يوما (30) ثبلثيفالوطني االنتقالي خبلؿ 
حيث  ابتداء مف تاريخ المصادقة عمييا يوما (30)ثبلثيف  الدولة إصدار األوامر في أجؿ

 :مف أرضية الوفاؽ الوطني عمى أف 26 تنص المادة

                                                           
أمرًا  (56)صدور ست وخمسين  18/05/1994النتقالي في شيدت المرحمة الموالية لتنصيب المجمس الوطني ا" -1

حميد مزياني،  أنظر:". 18/05/1997استمر في أداء ميامو إلى غاية المجمس وقد  ،بناء عمى أرضية الوفاق الوطني
 .59ص  مرجع سابؽ، آلية التشريع باألوامر في الجزائر بيف النص والممارسة،

 .ر أرضية الوفاؽ الوطني حوؿ المرحمة االنتقاليةيتعمؽ بنش، 40-94مرسـو رئاسي رقـ  -2
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في حالة غياب  ي عمى الوامر بالغمبية البسيطةيصوت المجمس الوطني االنتقال " 
 ويت بالوكالة إال  في حدود توكيل واحد.عضو المجمس الوطني االنتقالي ال يقبل التص

يمكن لرئيس الدولة أن يطمب قرأه ثانية لألمر المصوت عميو في ميمة ثالثين يوما  
أعضاء المجمس  2/3التي تمي تاريخ المصادقة عميو. في ىذه الحالة، فإن  أغمبية ثمثي 

مر المصادق عميو الوطني االنتقالي مطموبة لممصادقة عمى المر. يصدر رئيس الدولة ال
  "من طرف المجمس الوطني االنتقالي في مدة ثالثين يوما ابتداء من تاريخ المصادقة عميو

جميا تدخؿ السمطة التنفيذية في مختمؼ مراحؿ الّتشريع وكأّف المجمس مف ذلؾ يظير 
فإّف ومف ثـ  دة الحكومة في العممية التشريعيةالوطني االنتقالي ىيئة تابعة ليا تتولى مساع

إقداـ رئيس رئاسة الدولة عمى التشريع بواسطة المراسيـ التشريعية في المرحمة االنتقالية 
األولى واألوامر التشريعية في خبلؿ المرحمة االنتقالية الثانية ما ىو إاّل احتكار تاـ لوظيفة 
 التشريع وتجريد السمطة التشريعية مف جوىر اختصاصاتيا في ظؿ حالة الطوارئ الممتدة

 1.تمقائيا

أف كؿ المراسيـ التشريعية التي اختص بيا المجمس األعمى لمدولة واألوامر  يمكف القوؿ
ؿ تنصيب المجمس الوطني قب 1994 جانفيالتي اختص بيا رئيس الدولة ابتداء مف 

واألوامر التي اختص بيا المجمس الوطني االنتقالي المنبثؽ عف تنظيـ عف الييئات  االنتقالي
كميا  ؽ الوطني حوؿ المرحمة االنتقاليةة بناء عمى األرضية المتضمنة نشر الوفااالنتقالي

حيث قامت بإصدارىا  ظؿ عدـ وجود سمطة تشريعية منتخبةنصوص تشريعية صدرت في 
المفيوـ الدستوري الشكمي  لكف دوف أف يكوف ليا األوامرسمطة غير منتخبة متخذة باسـ 

نم كما أنو معروؼ عمى أف األمر بمفيومو  لمادي فقط،ا ىي قوانيف بمفيوميا الؤلمر وا 

                                                           
 .134 بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص -1
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الدستوري الشكمي ىو ذلؾ التشريع الصادر مف رئيس الجميورية والذي دخؿ حيز التطبيؽ ثـ 
 1.يعرض عمى البرلماف لممصادقة عميو بمناسبة انعقاده في أوؿ دورة مقبمو

 لثانيالمطمب ا
 سة صالحياتيامزاحمة السمطة التنفيذية لمسمطة القضائية في ممار 

لـ يكتفي المؤسس الدستوري في ظؿ الظروؼ االستثنائية بمنح العديد مف الصبلحيات 
بؿ منحا أيضا مف االختصاصات  د والية السمطة الّتشريعية وحدىالمسمطة التنفيذية التي تيدّ 

ة إجراءات تدخؿ في اختصاص السمطة القضائياتخاذ بالقياـ بييّدد والية السمطة القضائية  ما
 )فرع ثاني(.إحداث نظاـ قضائي استثنائي وكذا )فرع أول( 

 الفرع الول
 تدخل السمطة التنفيذية في الوظيفة القضائية

بغض الّنظر عف مبدأ الفصؿ بيف السمطات يممؾ رئيس الجميورية في ظؿ الظروؼ 
 2العادية بعض الوظائؼ القضائية كحقو في إصدار العفو وتخفيض العقوبات أو استبداليا

فقد خوؿ المشرع لرئيس  أما في ظؿ الظروؼ االستثنائية ،3وكذا سمطتو في تعّيف القضاة
الجميورية جممة مف التدابير ذات الصبغة القضائية بحجة اتخاذ إجراءات وقائية استعجالية 

 .الستتاب األمف والّنظاـ العمومي

                                                           
 .60ص  حميد مزياني، آلية التشريع باألوامر في الجزائر بيف النص والممارسة، مرجع سابؽ، -1
 .2016التعديؿ الدستوري لسنة مف  7فقرة  91المادة  -2
 .2016التعديؿ الدستوري لسنة مف  8فقرة  92المادة  -3
بف عبيدة عبد الحفيظ، استقبللية القضاء وسيادة القانوف في ضوء التشريع الجزائري  حول تعيين القضاة انظر: -

  .145-143، ص 2008والممارسات منشورات البغدادي، الجزائر، 
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صات السمطة القضائية تعتبر ىذه  التدابير تدخبًل واضًحا لمسمطة التنفيذية في اختصا 
عمى االستقبلؿ الوظيفي لمقضاة وذلؾ باغتصاب صبلحياتيـ المتمثمة في الحكـ  كونيا تؤثر

  1عمى األشخاص في إطار محاكمة عادلة ومنصفة.
توسيع  )أوال( األفراد نذكر مف ىذه التدابير القضائية الّتضييؽ في مجاؿ حقوؽ وحريات

 )ثانيا(.حؽ العفو الرئاسي 
 ق في مجال حقوق وحريات الفراديالتضيأوال: 

يمكف لرئيس الجميورية أف يمنح السمطة المكمفة بتسيير الظروؼ االستثنائية الحؽ في 
اتخاذ التدابير التي يتـ بموجبيا الّتضييؽ في مجاؿ حقوؽ وحريات األفراد والتي ترجع 

 .2لمجيات القضائية المختصة الظروؼ العاديةصبلحية اتخاذىا في ظؿ 

نذكر مّف ىذه التدابير: قرارات االعتقاؿ والوضع في مركز لؤلمف، الوضع تحت  
اإلقامة الجبرية، قرارات تفتيش المنازؿ ليبل ونيارا، قرارات الحجز أو تعميؽ أو مصادرة 

منع أو تقييد الحؽ في  الصحؼ أو المنشورات والمطبوعات وكافة وسائؿ التعبير والدعاية،
رات واألمر بتسميـ األسمحة عمما أّف المواد الدستورية والقانونية تنص اإلضراب ومّنع المظاى
الجيات القضائية   تصدر في الظروؼ العادية إاّل بموجب أمر مفعمى أّف ىذه القرارات ال

 3.المختصة

 

 
                                                           

في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة مولود  شفيؽ شيخي، انعداـ االستقبلؿ الوظيفي لمقضاة -1
 .60، ص 2011معمري، تيزي وزو، 

2
- Abdel Hakim BEDER-KHAN, Etude sur les rapports du pouvoir judicaire avec les 

pouvoirs exécutif et législatif à travers l’organisation constitutionnelle de la Mauritanie, 

A.J.D.A, N° 4, 1994, p 757. 
مرجع  نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، -3

 .137صسابؽ 
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 ثانيا: توسيع حق العفو الرئاسي
في العفو  تمنح جؿ الدساتير الحديثة لرئيس الجميورية في ظؿ الظروؼ العادية الحؽ

أو تخفيض العقوبات كسمطة سامية يتمّتع بيا الرئيس بموجبو يمكنو الّتدخؿ في اختصاصات 
أما بالنسبة لمظروؼ اإلستثنائية  ،لة عمؿ قامت بو الييئات القضائيةالسمطة القضائية بإزا

ة ال فالعفو في ىذه الحال عاـ بمناسبة إنّياء أزمة سياسية فإّف األمر قد يّتسع بإصدار عفو
ّنما بسبب طبيعة المخالفات التي ارتكبيا وبالّنظر  يمنح استناًدا لصفة ومؤىبلت الجاني وا 
لمفتّرة الزمنية التي ارتكبت فييا ويستعمؿ ىذا الحؽ غالبا إلنياء حرب أىمية أو سياسة 

  1.مصاحبة بأعماؿ عنؼ وشغب أو في حاالت المساس باألمف الداخمي

مخوؿ لرئيس الجميورية عمبًل مف أعماؿ السيادة في الفقو ال العفو الرئاسي حؽ اعتبر
 أنو منصوص عميو دستورياالوضعي عمى أساس أّف قرار العفو غير قابؿ لممراقبة والطعف و 

وقد سبؽ أف اتخذ رئيس  الوضع فبل يرد عميو إاّل قيد واحد يتمثؿ في كونو كفيبًل الستتاب
 بادرة بالقوانيف التالية:الجميورية الجزائرية ىذا الحؽ مف خبلؿ الم

الصادر في عيد الرئيس ياميف  المتضمن تدابير الرحمة 12-95لقانون رقم اا 
 01-06 المر رقم وآخرىا 3المتعمق باستعادة الوئام المدني 08-99القانون رقم ، 2زرواؿ

في عيد الرئيس عبد العزيز الصادر  4المتضمن تنفيذ ميثاق السمم والمصالحة الوطنية
  5.ميقةبوتف

                                                           
مرجع  اإلسبلمية، نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة -1

 .139ص سابؽ، 
 .1995، 11، يتضمف تدابير الرحمة، ج ر عدد 25/02/1995مؤرخ في  ،12-95قانوف رقـ  -2
 . 1999، 46، يتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني، ج ر عدد 13/07/1999مؤرخ في ، 08-99قانوف رقـ  -3
 .2006، 11عدد  سمـ والمصالحة الوطنية، ج ر، يتضمف تنفيذ ميثاؽ ال27/02/2006مؤرخ في ، 01-06أمر رقـ  -4
شفيؽ شيخي، انعداـ  -. 153-152ص ، بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ -5

 .69ص ، مرجع سابؽ االستقبلؿ الوظيفي لمقضاة في الجزائر،
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تضمنت ىذه القوانيف في مجمميا تدابير تحفيزية في سبيؿ القضاء عمى الجريمة 
اإلرىابية أو الّتخريبية والمطبقة عمى ألشخاص المتابعيف بجرائـ اإلرىاب والّتخريب والمذيف 
سمموا أنفسيـ تمقائيا لمسمطات المختصة أو أشعروا بتوقفيـ عف كؿ نشاط إرىابي أو تخريبي 

يـ عمى تسميـ أنفسيـ طواعية مقابؿ إّنياء المتابعات القضائية والعفو، تخفيض وكذا حث
الوضع رىف اإلرجاء والذي يتمثؿ في التأجيؿ المؤقت  العقوبات الجزائية أو استبداليا،

لممتابعات خبلؿ فّترة معينة بغرض التأكد مف االستقامة الكاممة لمشخص الخاضع ليا، 
 1.انقضاء الدعوى العمومية

ساىمت ىذه القوانيف بشكؿ إيجابي في تطويؽ أزمة الجزائر وحقف دماء أىميا  
 واالنتقاؿ مف مرحمة العشرية السوداء إلى مرحمة عودة األماف والسمـ إلى المجتمع.

 

                                                           
مرجع  ئية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية،نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنا -1

مجموعة مف التدابير التحفيزية في سبيؿ القضاء تدابير الرحمة  المتضمن 12-95حدد المر رقم -. 140ص سابؽ، 
سيـ عمى الجريمة اإلرىابية أو التخريبية والمطبقة عمى ألشخاص المتابعيف بجرائـ اإلرىاب والتخريب والمذيف سمموا أنف

لمسمطات تمقائيا لمسمطات المختصة وأشعروا بتوقفيـ عف كؿ نشاط إرىابي أو تخربي ولقد تضمف ىذا األمر تدبريف ىما: 
 (. 5و 4)المادتين وتخفيض العقوبات ( 2)المادةاإلعفاء مف المتابعة

ى تأسيس تدابير خاصة بغية طبقا لممادة األولى مّنو إل المتعمق باستعادة الوئام المدني 08-99ييدف القانون رقم  -
توفير حموؿ مبلئمة لؤلشخاص المورطيف والمتورطيف في أعماؿ إرىاب أو تخريب المذيف يعبروف عف إرادتيـ في التوقؼ 
. بكؿ وعي عف نشاطاتيـ اإلجرامية بإعطانيـ الفرصة لتجسيد ىذا الطموح عمى نيج إعادة اإلدماج المدني في المجتمع

ا القانوف يجب عمى األشخاص المذكوريف في ىذا القانوف إشعار السمطات المختصة بتوقفيـ عف لبلستفادة مف أحكاـ ىذ
 اإلعفاء من المتابعاتمّنو ثبلث تدابير: تتمثؿ  2تضمف ىذا القانوف طبقا لممادة  .كؿ نشاط إرىابي والحضور أماميا

تابعات خبلؿ فترة معينة بغرض التأكد مف الذي يتمثؿ في التأجيؿ المؤقت لمم الوضع رىن اإلرجاء (،4و3)المادتين
 (. 28و27) تخفيف العقوبات (،8و7)المادتيناالستقامة الكاممة لمشخص الخاضع ليا 

طبقا لممادة األولى منو إلى تجسيد  تصميـ  المتضمن تنفيذ ميثاق السمم والمصالحة الوطنية 01-06ييدف المر رقم  -
سمـ والمصالحة الوطنية الضرورية الستقرار األمة وتطورىا مف خبلؿ حث الشعب الجزائري عمى استكماؿ سياسية ال

اإلرىابييف ومف تورطوا في اإلرىاب بتسميـ أنفسيـ طواعية مقابؿ إنياء المتابعات والعفو، تضمف ىذا األمر عدة تدابير منيا 
إلغاء إجراءات الحرماف (، 17،18)تخفيؼ العقوبات أو استبداليا(، 16)العفو (،4،5،6،7،8)انقضاء الدعوى العمومية 

 (. 21مف الحقوؽ مف القائمة في حؽ األشخاص الذيف استفادوا مف أحكاـ القانوف المتعمؽ باستعادة الوئاـ المدني )
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 الفرع الثاني
 إنشاء قضاء استثنائي أو محاكم استثنائية

ى وصف المحاكم ويجرى الييئات التي تعط :"يمكف تعريؼ المحاكـ االستثنائية بأنيا 
 ". تشكيميا عمى نحو يسمب والية القضاء العادي بيدف تطبيق قوانين استثنائية

السمطة التّنفيذية فيي التي تتولى تشكيميا ووضع قواعدىا تسيطر عمى ىذه المحاكـ  
ضع ليا الييئات القضائية األمر الذي يجعميا تخضع إلجراءات مغايرة عف تمؾ التي تخ

يعّيف فييا قضاة ال تتوفر فييـ شروط القضاء وتخضع فييا المحاكمات إلجراءات  إذ العادية
موؿ بيا في المحاكمات العادية استثنائية سريعة فييا إخبلؿ بحؽ الدفاع وقواعد اإلثبات المع

 1.ومف أمثمتيا المحاكـ العسكرية لممدنييف وتكويف محاكـ خاصة لحاالت الطوارئ

ئيس الجميورية سمطة إعطاء الييئة التّنفيذية المسيرة خولت النصوص القانونية لر 
لؤلوضاع خبلؿ الظروؼ االستثنائية الحؽ في إحالة بعض القضايا إلى جيات قضائية 

وذلؾ مف خبلؿ إمكانية إخطار المحاكـ  تخرج عف نطاؽ المشروعية العادية خاصة جعميا
ميما كانت صفة مرتكبييا  لةترتكب ضد أمف الدو  العسكرية بوقوع جنايات أو جرائـ خطيرة

إضافة إلى إنشاء محاكـ خاصة  (1) لطوارئاأو المتورطيف معيـ خبلؿ حالتي الحصار و
في حالة الطوارئ والتي سميت بالمجالس القضائية الخاصة وذلؾ بموجب المرسـو الّتشريعي 

الس ىذا األخير الذي جعؿ ليذه المج 2المتعمؽ بمكافحة التخريب واإلرىاب 03-92رقـ 
  3(.2) الخاصة الحؽ في مباشرة القضايا المّتعمقة باألعماؿ اإلرىابية أو التخريبية

                                                           
مرجع  نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية، -1

 . 137، ص سابؽ
، 1992، 70، يتعمؽ بمكافحة التخريب واإلرىاب، ج رعدد 30/09/1992مؤرخ في  ،03-92مرسـو تشريعي رقـ  -2

 . 1993، 25، ج ر عدد 16/04/1993مؤرخ في ، 05-93معدؿ ومتمـ بموجب المرسـو التشريعي رقـ 
مرجع   قوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية،نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف ال -3

 .137ص سابؽ، 
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 : إنشاء المحاكم العسكرية1

إذا كانت المحاكـ العادية ىي التي يجب أف تنظر في الجرائـ الخطيرة والماسة بأمف  
الرئاسي رقـ مف المرسـو  11الحصار فإف المادة  وأالطوارئ  لمرتكبة خبلؿ حالةالدولة ا

 44-92رقـ  مف المرسـو الرئاسي 10المتضمف تقرير حالة الحصار والمادة  91-196
 المتضمف إعبلف حالة الطوارئ  قد منحتا ىذا االختصاص لممحاكـ العسكرية.

يمكن المحاكم " عمى ما يمي: 196-91 مف المرسـو الرئاسي رقـ 11 تنص المادة
بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة ترتكب ضد أمن  أن تخطر العسكرية طوال حالة الحصار

 .الدولة، ميما كانت صفة مرتكبييا أو المتورطين معيم"

" يمكن تبميغ  :عمى أنو 44-92رقم  مف المرسـو الرئاسي 10 مادةال في حيف نصت 
كانت صفة  المرتكبة ضد أمن الدولة ميما لعسكرية بالجرائم والجنح الجسيمةالمحاكم ا

  ". أو فاعمييا أو الشركاء فييا ارتكابيا المحرضين عمى

اختصاص المحاكـ العسكرية إلى جميع الجرائـ الماسة بأمف الدولة ومرتكبييا  يمتد
يف ليـ وكؿ فاعؿ أصمي أو ممثموكذا جميع الجرائـ المرتكبة مف طرؼ العسكرييف و 

قا ألحكاـ مساىميف أو شريؾ ليـ سواء كانت الجريمة عسكرية أو مف القانوف العاـ وف
 ، حيث1المتضمف قانوف القضاء العسكري 28-71 مف األمر رقـ 32و 2فقرة  40المادتيف 

 :منو عمى ما يمي 2فقرة  40تنص المادة 

                                                           
ددت حُ  -. 1971، 38، يتضمف قانوف القضاء العسكري، ج ر عدد 22/04/1971مؤرخ في  ،28-71أمر رقـ  -1

 لمتضمف قانوف العقوبات المعدؿ والمتمـا، 156-66مكرر مف األمر قـ  96-61منمف الدولة مف خبلؿ المواد أجرائـ 
)الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي(. الفصؿ الباب الولمنو)الجنايات والجنح وعقوباتيا(،  الكتاب الثالثف وذلؾ ضم

: جرائـ التعدي األخرى القسم الثاني -لتجسسا: جرائـ الخيانة و القسم الول أقساـ كما يأتي: 6األوؿ الذي تضمف ستة 
االعتداءات والمؤامرات والجرائـ األخرى ضد سمطة الدولة وسبلمة  ث:القسم الثال عمى الدفاع الوطني واالقتصاد الوطني.

الجرائـ الموصوفة بأفعاؿ إرىابية  القسم الرابع مكرر:جنايات التقتيؿ والتخريب المخمة بالدولة. القسم الرابع: أرض الوطف. 
كان عدد المحاكم  -   ـ مختمفة.أحكا القسم السادس:جنايات المساىمة في حركات التمرد.  القسم الخامس:أو تخريبية. 
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فيمتد اختصاص  ن الحكم العرفي أو حالة الطوارئفي زمن السمم، وفي حالة إعال "  
ن المتقاضين المبينين في المحاكم العسكرية الدائمة عمى جميع أنواع الجرائم المرتكبة م

 ."25من المادة  3مع مراعاة أحكام الفقرة  28و 27، و26المواد 

" تختص المحاكم األمر السالؼ الذكر عمى ما يمي:  مف 3فقرة  25كما تنص المادة  
من قانون اإلجراءات الجزائية بالفصل في  218العسكرية الدائمة خالفا لحكام المادة 

أمن الدولة وفقا لنص الوارد في قانون العقوبات وذلك عندما تزيد  الجرائم المرتكبة ضد
عقوبة الحبس مدة  خمس سنوات. وعندما تكون الجريمة من نوع الجنحة فال تختص 

 المحاكم العسكرية الدائمة بيا إال  إذا كان الفاعل عسكريا أو ممثال لو ".

جرائـ أمف الدولة ميما  فتختص المحاكـ العسكرية بالّنظر فيأما في حالة الحرب، 
 28-71مف األمر رقـ  32كانت عقوبتيا وميما كانت صفة مرتكبييا وفًقا ألحكاـ المادة 

تختص المحاكم العسكرية في زمن الحرب بالنظر في " السالؼ الذكر التي تنص عمى أّنو: 
 . "قضايا االعتداء عمى أمن الدولة جميع

روؼ االستثنائية ال يستند إلى صفة إّف اختصاص المحاكـ العسكرية في ظؿ الظ
ّنما يؤسس عمى مدى ما يمح قو الفاعؿ عسكرًيا كاف أو مدنًيا فنكوف بصّدد معيار شخصي وا 

عمى أّف امتداد اختصاص المحاكـ العسكرية ينتيي بمجرد الفعؿ مف ضرر بالّنظاـ العاـ 
تالي تعود إلى اإلعبلف عف رفع الظرؼ االستثنائي الذي استدعى تمديد اختصاصيا وبال

                                                                                                                                                                                     

 -وىران لدى الناحية العسكرية الثانية الثانية -البميدةلدى الناحية العسكرية األولى  لولى: امحاكم العسكرية الدائمة ثالث
المتضمف قانوف  28-71مف األمر رقـ 4تـ إنشاءىا بموجب المادة  ،قسنطينة لدى الناحية العسكرية الخامسةالثالثة 
وذلك بإضافة ثالث محاكم العسكرية دائمة بموجب المراسيم  1992 في سنة( 6)ثم أصبح عددىا ء العسكري، القضا

يتضمف إنشاء محكمة عسكرية في بشار ، 03/03/1992مؤرخ في ، 92-92رقـ مرسـو رئاسي -الرئاسية التالية:
يتضمف إنشاء ، 03/03/1992مؤرخ في  ،93-92مرسـو رئاسي رقـ -.1992، 18)الناحية العسكرية الثالثة(، ج رعدد 

مؤرخ في  ،94-92رقـ مرسـو رئاسي -.1992، 18محكمة عسكرية في ورقمة)الناحية العسكرية الرابعة(، ج رعدد 
 . 1992، 18يتضمف إنشاء محكمة عسكرية في تامنغست، )الناحية العسكرية السادسة(، ج رعدد ، 03/03/1992
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االختصاص المخوؿ ليا في خبلؿ الظروؼ العادية سواء مف حيث االختصاص النوعي أو 
 الشخصي أو اإلقميمي بالنسبة لؤلفعاؿ ومرتكبييا المستقبمية.

أما فيما يخص الجرائـ المرتكبة قبؿ اإلعبلف عف رفع حاالت الظروؼ االستثنائية فإّف  
ري المفعوؿ بالنسبة لمجرائـ ومرتكبييا إذا حركت اختصاص المحاكـ العسكرية يبقى سا

الدعوى العمومية بشأنيا، أما إذا لـ تحرؾ الدعوى العمومية فإّف جرائـ القانوف العاـ يعود 
-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  11وىو ما تأكده المادة  1الّنظر فييا إلى محاكـ القانوف العاـ

عمييا في المنصوص  إن  الت دابير التقييدات "  المتضمف اإلعبلف عف حالة الطوارئ: 44
 ."ىذا المرسوم ترفع بمجرد إنياء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية

المتضمف تقرير حالة  196 -91 المرسـو الرئاسي رقـ مف 12 المادة نصت كذلؾ
وم، بمجرد رسترفع التدابير التضييقات التي يدخميا ىذا الم " التي جاءت كما يمي:ر الحصا

 ". ماعدا المتابعات التي يكون قد شرع فييا أمام الجيات القضائيةانتياء حالة الحصار 
واإلجراءات  )أ( تتجمى الطبيعة الخاصة ليذه المحاكم من خالل تشكيل ىيئة حكميا

 2.)ب( المتبعة أماميا

 : تشكيمة ىيئة حكمياأ
ة مرتكبي الجرائـ وعميو فإّف األصؿ أّف القضاء الجزائي العادي ىو المختص بمحاكم 

إذ  ،خص مف المثوؿ أماـ قاضيو الطبيعيإنشاء المحاكـ العسكرية مف شأنو حرماف الش
تتشكؿ ىيئة حكـ المحكمة العسكرية مف ثبلثة أعضاء ىـ: الرئيس ويكوف مستشارا مف 

   3.المجالس القضائية ويساعده قاضياف

                                                           
، جامعة بف مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوفالعسكرية في التشريع الجزائري،  الطاىر مرجانة، اختصاص المحاكـ -1

  .93، ص 2009يوسؼ بف خدة، الجزائر، 
 .245ص ، 2003محند أمقراف بوبشير، الّنظاـ القضائي الجزائري، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة،  -2
 .تضمف قانوف القضاء العسكري، الم28-71رقـ األمر مف  5المادة  -3
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ويكوف  يـ جندًيا أو ضابط صؼتّ يكوف أحد المساعديف ضابط صؼ عندما يكوف الم
وفي حالة تعّدد مّتيـ عمى األقؿ إذا كاف ضابًطا القاضياف المساعداف ضابطيف مف رتبة ال

 .المّتيميف مف ذوي الرتب والمراتب المختمفة ينظر إلى الحّد األعمى لمرتبة واألقدمية
منسوبة إليو تراعي في تشكيؿ المحكمة رتبة المّتيـ ومرتبتو وقت حصوؿ الوقائع ال 

القضاة وعميو تظير التشكيمة المختمطة لييئة حكـ المحاكـ العسكرية بيف الرئيس المدني و 
عمى أف يتـ تعينيـ جميًعا لمدة سنة واحدة بموجب قرار مشترؾ صادر المساعديف العسكرييف 

مف األمر رقـ  318طبقا لممادة ،  1عف وزير العدؿ حامؿ األختاـ ووزير الدفاع الوطني
أشير كؿ عسكري يرفض أو ييمؿ  (6) شيريف إلى ستة (2)يعاقب بالحبس مف  71-28

ذا كاف  بدوف عذر مشروع االشتراؾ في جمسات المحاكـ العسكرية التي يدعى لمجموس فييا وا 
 2.المجـر ضابًطا فيمكف أف يعاقب في حالة الرفض بفقداف الرتبة

ىي مسالة الحياد عّند أساسية أال و مشكمة تثيره تشكيمة ىيئة حكـ المحاكـ العسكرية  
فالثابت قانوًنا وعمبًل أّف قضاة المحاكـ العسكرية عمى ، الفصؿ في القضايا المعروضة عمييا

اختبلؼ رتبيـ يعينوف مف طرؼ السمطة الّتدرجية وبإرادتيا المّنفردة )السمطة العسكرية( مما 
يحكـ بالحكـ الذي يمميو عميو يحوؿ دوف تمتعيـ بالحصانة القضائية التي تجعؿ القاضي 

ما يجعؿ األحكاـ الصادرة عنيـ ترجع في  ضميره بعيًدا عف تأثير نفوذ السمطة التّنفيذية
استقبللية يعتبر مساًسا بحقوؽ اإلنساف وبمبدأ  وىوالسمطة التّنفيذية التي عينتيـ األصؿ إلى 

طني الدولة فرصة المثوؿ إضافة إلى أّف مبدأ العدالة الذي يقتضي منح جميع موا القضاء،
فإّف القضاة يـ الوظيفي عف السمطة التنفيذية أماـ قضاة مؤىميف بطبيعة تكوينيـ واستقبلل

العسكرييف المساعديف ال تتوفر فبيـ صفات الخبرة والتخصص في المجاؿ القانوني الذي 

                                                           
 .تضمف قانوف القضاء العسكري، الم28-71رقـ األمر مف  6المادة  -1
 .تضمف قانوف القضاء العسكري، الم28-71رقـ األمر مف  318المادة  -2
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قيؽ يسمح ليـ بادراؾ ظروؼ ومبلبسات المنازعة القضائية ما مف شأنو أف يمنع مف تح
  1.المساواة وسبًبا في حرماف المتقاضيف مف تشكيمة قضائية طبيعة

 ب: اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم العسكرية

تكوف اإلجراءات خبلؿ الّتحقيؽ واالستنطاؽ سرية إاّل في األحواؿ التي ينص القانوف عمى  -
ه اإلجراءات يتعيف عمى كؿ شخص يشترؾ في ىذدفاع و ودوف اإلخبلؿ بحقوؽ ال خبلؼ ذلؾ

 2أف يحافظ عمى السر الميني.
محاموف مقيدوف في منظمة المحاميف أو  يتولى ميمة الدفاع أماـ المحاكـ العسكرية -

 عسكري مقبوؿ مف السمطة العسكرية.
 3تبقى أوامر التوقيؼ واإليداع في السجف سارية المفعوؿ لحيف البت في القضية. -
فيما عدا المتعمقة بعدـ االختصاص وف تسبيب اكـ العسكرية أحكاميا دتصدر المح -

  4والطالبات العارضة.

 : إنشاء المجالس القضائية الخاصة2
عرؼ الّنظاـ القانوني الجزائري إضافة إلى سمطة إحالة بعض الجرائـ إلى  

بالمجالس المحاكـ العسكرية إنشاء محاكـ خاصة في ظؿ حالة الطوارئ سميت "
المتعمؽ بمكافحة  03-92جب المرسوـ الّتشريعي رقـ وذلؾ بمو  "القضائية الخاصة

                                                           
كتوراه في القانوف، رسالة لنيؿ شيادة الد لقانوف القضاء العسكري الجزائري، االستثنائيعبد الرحماف بربارة، حدود الطابع -1

 .86، ص 2005،جامعة الجزائر
  .تضمف قانوف القضاء العسكري، الم28-71رقـ األمر  مف 41المادة   -2
  .تضمف قانوف القضاء العسكري، الم28-71رقـ مف األمر  143المادة   -3
  .تضمف قانوف القضاء العسكري، الم28-71رقـ مف األمر  176المادة  -4
مرجع  محند أمقراف بوبشير، الّنظاـ القضائي الجزائري، اإلجراءات المتبعة أماـ المحاكـ العسكرية، راجع أكثر حوؿ -

 .251، ص سابؽ
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ىذا األخير الذي جعؿ ليذه المجالس الحؽ في مباشرة القضايا المتعمقة  1التخريب واإلرىاب
صدار العقوبات المشّددة بشأنيا  11حيث تنص المادة ، 2باألعماؿ اإلرىابية أو التخريبية وا 

في المخالفات المنصوص عمييا في الفصؿ لتنظر  ثالث جيات قضائية خاصةمنو عمى إحداث 
وضعت ىذه المجالس تحت رئاسة قاض يساعده نائب  .3األوؿ مف ىذا المرسـو التشريعي

  4.رئيس يعيناف بمرسـو رئاسي غير قابؿ لمنشر بناء عمى اقتراح مف وزير العدؿ

يتكوف المجمس القضائي الخاص مف غرفتيف لمحكـ عمى األقؿ وتتكوف كؿ غرفة مف 
تنشأ لدى المجمس القضائي الخاص غرفة لمتحقيؽ أو  5.قضاة مساعديف (4)ئيس وأربعة ر 

أكثر وغرفة لمراقبة التحقيؽ، تتكوف األولى مف قضاة تحقيؽ يعينوف بيف قضاة الحكـ أما 
إضافة إلى كتابة ضبط خاصة بكؿ ، 6الثانية فتتكوف تتكوف مف رئيس ومساعديف اثنيف

  8.ة العامة أحد قضاة النيابة العامةيمارس مياـ النياب 7.غرفة

                                                           
، 1992، 70، يتعمؽ بمكافحة التخريب واإلرىاب، ج رعدد 30/09/1992مؤرخ في  ،03-92مرسـو تشريعي رقـ  -1

لـ يتـ العمؿ بو  ،1993، 25، ج رعدد 16/04/1993مؤرخ في  05-93معدؿ ومتمـ بموجب المرسـو التشريعي رقـ 
، 1995، 11، ج ر 25/02/1995المؤرخ في ، 10-95طويبًل إذ سرعاف ما ألغي بقوة القانوف بمجرد صدور األمر رقـ 

وذلؾ  1966، 49تضمف قانوف العقوبات، ج رعدد الم، 08/05/1966مؤرخ في ال ،156-66المعدؿ والمتمـ لؤلمر رقـ 
-92"تمغى جميع الحكام المخالفة ليذا المر، السيما المرسوم التشريعي رقم  :منو التي تنص عمى أّنو 2 بموجب المادة

 والمتعمق بمكافحة اإلرىاب والتخريب، والمعدل والمتمم". 30/09/1992المؤرخ في ، 03
مرجع  وضعية والشريعة اإلسبلمية،نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف ال -2

   .137سابؽ، ص 
ممقر واالختصاص اإلقميمي لحدد الم، 20/11/1992المؤرخ في ، 387-92مف المرسـو التنفيذي رقـ  2المادة تنص  -3

والمتعمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب، ج رعدد  03-92لممجالس القضائية الخاصة المحدثة بموجب المرسـو التشريعي رقـ 
-92من المرسوم التشريعي رقم  11:" إن  المجالس القضائية الخاصة المذكورة في المادة عمى ما يمي  1992، 76
والمذكورة أعاله، تعقد جمساتيا عمى التوالي بمدينة الجزائر ووىران  1992سبتمبر سنة  30المؤرخ في  03

 وقسنطينة".
 مغى.ؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب، مالمتعم، 03-92 رقـ مف المرسـو التشريعي 11المادة  -4
 .ممغى المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب،، 03-92 رقـ مف المرسـو التشريعي 12المادة  -5
 .ممغى المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب،، 03-92 رقـ مف المرسـو التشريعي 15و 14 تيفالماد -6
 . ممغى عمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب،المت، 03-92 رقـ مف المرسـو التشريعي 16المادة  -7
 .157 بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص :راجع في ىذا الخصوص -8
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مف  17قضاة المجالس الخاصة مف انتقاـ الجماعات اإلرىابية نصت المادة لحماية 
  المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب عمى أنو: 03-92 رقـ المرسـو التشريعي

يعين بمرسوم رئاسي ال ينشر بناء عمى اقتراح من وزير العدل، رئيس المجمس  "
ي الخاص ومساعدوه ورئيس غرفة المراقبة ومساعداه والنائب العام لدى المجمس القضائ

أكثر مف ذلؾ  "،القضائي الخاص. ويعين القضاة اآلخرون بقرار ال ينشر يتخذه وزير العدل
س القضائي كل من يعمن عن ىوية القضاة الممحفين بالمجم فعؿجـر المشرع الجزائري فإف 

ا يكن نوعيا من شأنيا أن تحدد ىويتيم وذلك بالحبس ميم الخاص أو يفشي معمومات
ف كاف يحمي قضاة ىذه المجالس غير  ،1( سنوات5( إلى )2من سنتين ) أّف ذلؾ وا 

أّف عدـ نشر أسماءىـ قد يؤدي حيث الخاصة ويؤمف سبلمتيـ فإنو يضر بمقتضيات العدالة 
د ييدر حقوؽ المواطنيف إلى تعينيـ مف بيف العسكرييف أو غير القانونييف األمر الذي ق

 2.الماثميف أماـ ىذه المجالس رغـ أنيا ىيئات مؤقتة زالت وحمت محميا المحاكـ العادية

أما عف المخالفات الموصوفة باألعماؿ اإلرىابية أو الّتخريبية التي تختص المجالس 
سـو مف المر  7إلى  1القضائية الخاصة بالفصؿ فييا فقد تـ تحديدىا مف خبلؿ المواد مف 

" يعتبر عمال تخريبا أو إذ تنص المادة األولى منو عمى ما يمي:  03-92الّتشريعي رقـ 
إرىابيا في مفيوم ىذا المرسوم التشريعي كل مخالفة تستيدف أمن الدولة والسالمة 

 :عن طريق أي عمل غرضو ما يأتي سيرىا العاديالترابية، واستقرار المؤسسات و 

عمى  االعتداء خبلؿ مف األمف مف انعداـ جو وخمؽ السكاف أوساط في الرعب بث -
 بممتمكاتيـ، المس أو لمخطر أمنيـ أو حريتيـ أو حياتيـ األشخاص أو تعريض

 العمومية، والساحات الطرؽ في التنقؿ حرية أو المرور حركة عرقمة -

                                                           
 .ممغى المتعمؽ بمكافحة اإلرىاب والتخريب،، 03-92 رقـ مف المرسـو التشريعي 2فقرة  17المادة  -1
 .192، ص ي ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽعمي بف موسى، الحؽ في اإلعبلـ ف -2
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 لنقؿ والممكيات العمومية والخاصةالمحيط وعمى وسائؿ المواصبلت وا عمى االعتداء-
 رموز عمى القبور أو االعتداء وتدنيس احتبلليا دوف مسوغ قانونيالستحواذ عمييا و وا

 الجميورية،
 وسير العامة والحريات العبادة ممارسة حرية أو العمومية السمطات عرقمة عمؿ -

 المؤسسات المساعدة لممرفؽ العاـ، سير أو عرقمة لممرفؽ العاـ المساعدة المؤسسات
 أو ممتمكاتيا أو أعوانيا حياة عمى االعتداء العمومية أو عرقمة سير المؤسسات -
 ".القوانيف والتنظيمات تطبيؽ عرقمة

تأسيس أو تنظيـ أو تسير أي جمعية أو تنظيـ أو مجموعة أو منظمة يكوف غرضيا  -
 أو تقع أنشطتيا تحت طائمة أحكاـ المادة األولى أعبله.

لجمعيات أو التنظيمات أو المجموعات االنخراط أو المشاركة ميما يكف شكميا في ا -
 أو المنظمات المذكورة أعبله.

تشيد أو تشجيع أو التمويؿ بأي وسيمة كانت األفعاؿ المذكورة في المادة األولى  -
 أعبله.
إعادة طبع أو نشر الوثائؽ أو المطبوعات أو التسجيبلت التي تشيد باألفعاؿ المذكورة -

 في المادة األولى أعبله.
في الخارج لكؿ جزائري في أي جمعية أو مجموعة أو منظمة معروفة  التجنيد -

ف كانت ىذه األفعاؿ غير موجية  باألعماؿ اإلرىابية ميما يكف شكميا أو تسميتيا، حتى وا 
 ضد الجزائر.

حيازة أسمحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة، أو حمميا أو المتاجرة فييا أو استيرادىا  -
 .1وف رخصة مف السمطة المختصةأو صنعيا أو إصبلحيا د
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تختص المجالس القضائية الخاصة دوف الجيات القضائية العادية في الّنظر والفصؿ  
ذا حدث وأف رفعت إحدى المخالفات المذكورة أعبله إلى جية  قضائية غير في ىذه الجرائـ وا 

لدى فإّف القضية تسحب منيا وجوًبا إذا طمب النائب العاـ  المجمس القضائي الخاص
أّنو يجوز لمنائب العاـ لدى المجمس القضائي الخاص  غير، ذلؾالمجمس القضائي الخاص 

 1أف يتخمى لصالح الجيات القضائية في القانوف العاـ المختصة إقميمًيا.

بالعديد مف الحقوؽ المحمية قانونا داخميا ودوليا  03-92رقـ المرسـو التشريعي  يمس 
محاكمة العادلة وغيرىا مف ضي إثر التوقيؼ والحؽ في المثؿ الحؽ في المثوؿ أماـ القا

لمبدأ مف  امنو خرق 42المرسـو بأثر رجعي طبقا لممادة  كما يعتبر تطبيؽ أحكاـ الحقوؽ
بإخضاع القضايا التي ىي "  مبدأ عدم رجعية القوانين "وىوأال مبادئ القانوف األساسية 

ـ وحرماف المتيميف بذلؾ مف االستفادة ىذا المرسو بصدد التحقيؽ أو المحاكمة لمقتضيات 
 منو عمى ما يمي:  42حيث تنص المادة  مف مبدأ القانوف األصمح لممتيـ

نصوص عمييا في الفصل الول حول اإلجراءات القضائية المتعمقة بالجرائم المت   "
 ت القضائية العادية بقوة القانونالتي ىي بصدد التحقيق أو المحاكمة لدى الجيا أعاله

طمب من النائب العام لدى المجمس القضائي الخاص إلى المجمس القضائي الخاص ب
 ." المختص إقميما

مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  2فقرة  4يعتبر ىذا اإلجراء مخالفا لمقتضيات المادة 
المدنية والسياسية التي تجعؿ مف مبدأ عدـ رجعية القوانيف مبدءا ال يجوز المساس فيو سواء 

المحكمة العميا الجزائرية وىو األمر الذي أكده قرار  ،ؿ الظروؼ العادية أو اإلستثنائيةفي ظ
بطاؿ الحكـ المنتقد مع اإلحالة لتعمؽ األمر بحؽ أساسي مف حقوؽ  أيف قامت بنقض وا 

مف العيد الدولي الخاص بالحقوؽ  2فقرة  4 اإلنساف غير القابؿ لخرؽ والتقييد بمفيوـ المادة
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في قرار  وىو حق عدم رجعية القوانينسياسية دوف اإلشارة فيو إلى حالة الطوارئ المدنية وال
في قضية )ؾ.ب( ضد النيابة العامة حيث جاء فيو ما  22/03/1994صادر ليا بتاريخ 

 يمي: 

وأن   ى الماضي إال ما كان منو أقل شدة" من المقرر أن  ال يسري قانون العقوبات عم
إلرىاب والتخريب يكون بقوة القانون بناء عمى طمب السيد التخمي عن قضايا مكافحة ا

أن  المرسوم التشريعي  -من قضية الحال -ولما ثبت النائب العام لدى المحكمة الخاصة
المتيم لموقائع ( أشير من ارتكاب 05المذكور أعاله لم يصدر إال بعد حوالي خمسة )

فيو جاء مخالفا لنص القانون الذي فإن  حكم محكمة الجنايات المطعون  المتابع من أجميا
ضائية كما ال يجوز لمجيات الق لحا لممتيم،ايمنع تطبيق القانون بأثر رجعي إال  إذا كان ص

التصريح تمقائيا بأمر التخمي لصالح المحكمة الخاصة، مما  الخرى غير النيابة العامة
بطال الحكم المنتقد مع اإلحالة  1."يتعين نقض وا 

أثناء  "المجالس القضائية الخاصة"التنفيذية إنشاء قضاء استثنائي  تولى السمطةيعد 
قياـ الظروؼ االستثنائية تدخبًل في اختصاصات السمطة القضائية كوف أّف السمطة القضائية 
بمحاكميا العادية تستطيع الفصؿ في جميع المنازعات سواء في الظروؼ العادية أو 

مف القضاء يمثؿ انتقاص لوالية ىذه السمطة وسمًبا  فضبًل عمى أّف ىذا النوع ،االستثنائية
إىدار لحؽ مف جية أخرى الختصاصيا األصيؿ بالنظر في جميع المنازعات وىو يشكؿ 

خبلؿ بمبدأ الفصؿ بيف السمطات ومساس  المواطف في المجوء إلى قاضيو الطبيعي وا 
في ظؿ الظروؼ  ورغـ ذلؾ كمو فإف إنشاء ىذه المحاكـ ،باستقبللية السمطة القضائية

                                                           
-247 ، ص1994، 3المجمة القضائية، عدد  ، قضية )ؾ.ب( ضد النيابة،22/03/1994المحكمة العميا، قرار  -1
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ية المشروع ستثنائية التي يترتب عميياالظروؼ اإلنظرية اإلستثنائية تشكؿ وجيا مف أوجو 
 1.حقوؽ وحريات األفراداالستثنائية لتقييد 

أف لمظروؼ اإلستثنائية آثار عمى توسيع سمطات رئيس  يتضح مف خبلؿ ما سبؽ
يقتضي جمع أغمب السمطات في الجميورية حيث أف المنطؽ الواقعي لمظروؼ اإلستثنائية 

يد رئيس الجميورية المتبلكو القدرة البلزمة لدفع المخاطر الجسيمة والمحدقة بالدولة ونظاميا 
عادة األمور إلى حيث لرئيس الجميورية تبعا  أوضاعيا العادية في أقرب اآلجاؿ وأمنيا وا 

ية وبعض لذلؾ أف يجمع في قبضة يده اختصاصات السمطتيف التنفيذية والتشريع
ؾ بمشروعية ويتمتع في ذل ند قياـ حالة الظروؼ اإلستثنائيةاختصاصات السمطة القضائية ع

ه مناسبا لمعالجة الظروؼ حرية اختيار اإلجراء أو التدبير الذي يراحيث لو ، دستورية
تعتبر ىذه االختصاصات اختصاصات استثنائية وليست أصمية تزوؿ بزواؿ و  الطارئة

 . يةالظروؼ اإلستثنائ

عمى رئيس الجميورية أف يضع نصب عينيو عند خروجو عف مبدأ الفصؿ بيف يجب 
ده لحقوؽ وحريات األفراد العمؿ عمى تحقيؽ ىدفيف إحداىما ىو تحقيؽ السمطتيف وتقيّ 

البلـز  إاّل بالقدر األفراد وعدـ التعدي عمى حرياتيـالمصمحة العامة والثاني ىو حماية حقوؽ 
مف شأنيا التأثير عمى مبدأ الفصؿ  منو فإف الظروؼ االستثنائية ذكورةلتحقيؽ المصمحة الم

 2بيف السمطات وحقوؽ وحريات األفراد بصفة مؤقتة.
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 الفصل الثاني
 ضمانات توسيع من مبدأ المشروعية في ظل الظروف اإلستثنائية لمدولة

ية كمبدأ الفصؿ بيف المشروع االستثنائية تأثيرا مباشرا عمى مقومات مبدأ الظروؼ تؤثر
السمطات ومبدأ حماية حقوؽ وحريات األفراد ما يشكؿ تعسؼ السمطة التنفيذية في استعماؿ 
ف الفقو القانوني المعاصر في أغمبية الدوؿ كفرنسا ومصر ما فتئ يؤكد عمى  السمطة وارد وا 
 وجوب خضوع التدابير واإلجراءات التي تتخذىا السمطة التنفيذية لمواجية الظروؼ

إّف مخاصمة اإلستثنائية لمختمؼ أنواع الرقابة بكؿ صورىا القضائية وغير القضائية. 
التنفيذية أماـ القضاء ليناقشيا فيما أصدرتو مف تصرفات ومراجعتيا في مدى مشروعيتيا يعد 
مف أقوى ضمانات مبدأ المشروعية في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية كوف أّف القضاء ىو حصف 

لذا كانت أىـ وأنجع أنواع الرقابة ىي رقابة القاضي اإلداري عمى  الحريات وحامييا 
ف كانت ىذه الرقابة تمييز عف  السمطات السمطة التنفيذية فيما تتخذه مف إجراءات وتدابير وا 
تمؾ المعموؿ بيا في ظؿ الظروؼ العادية مف حيث نطاؽ الرقابة وكذا أوجو الرقابة 

 .)مبحث أول(القضائية. 
ذا كاف لم  رقابة القضائية دور كبير وفعاؿ في ضبط السمطة التنفيذية أثناء الظروؼ وا 

طار المشروعية  االستثنائية حماية لمحقوؽ والحريات العامة انطبلًقا مف تكريس حدود وا 
االستثنائية فإنو يظؿ ىناؾ جانب أخر مف الرقابة ىي الرقابة غير القضائية التي ليا دورىا 

السمطة، تتشكؿ ىذه الرقابة أساسا مف البرلماف والمجمس  الذي تساىـ بو في ضبط ىذه
الدستوري بحيث يتولى البرلماف الرقابة عمى السمطات اإلستثنائية المخولة لمسمطة التنفيذية 
في إطار وظيفتو التقميدية، كما يتولى المجمس الدستوري في إطاره كمؤسسة دستورية السير 

الرقابة غير القضائية في ظؿ ىذه الظروؼ تعتبر  عمى احتراـ دستورية القوانيف، عمى أف
أقؿ ضمانة لمحقوؽ وحريات األفراد مف الرقابة القضائية ورغـ ذلؾ فإنو ال يجب االستغناء 
عنيا حيث تعتبر أوجو مف أوجو الرقابة عمى توسيع مبدأ المشروعية في ظؿ الظروؼ 

 )مبحث ثاني(اإلستثنائية. 
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 المبحث الول

 في ظل الظروف اإلستثنائية لمدولة الرقابة القضائية
يؤسس القاضي أحكامو عمى مبادئ الشرعية ويسير عمى ضماف احتراـ القانوف وعدـ 

فيو يسير عمى التأكد مف عدـ مخالفة أعماؿ السمطة التنفيذية لمقوانيف التي  ،1مخالفتو
ائية التي وضعتيا السمطة التشريعية في ظؿ الظروؼ العادية، أما في ظؿ الظروؼ اإلستثن

 في بيا تتقيد التي الدستورية والقانونية باحتراـ القواعد االلتزاـ التنفيذية مف فييا السمطة تعفي
 .العادية متى استمزمت ذلؾ الضرورة الممحة بيدؼ المحافظة عمى استمرارية الدولة الظروؼ

و في ظؿ إف قياـ السمطة القضائية بمراقبة السمطة التنفيذية طبًقا لما ىو معموؿ ب 
الظروؼ العادية يعني إذف الوقوع في التناقض مع إرادة المؤّسس الدستوري الذي أضفى 

يطرح التساؤؿ حوؿ مدى في ظؿ ىذا التناقض و  .مشروعية استثنائية عمى ىذه اإلجراءات
إمكانية إعماؿ الرقابة القضائية عمى القرارات المعمنة لتطبيؽ نظاـ لتطبيؽ إحدى حاالت 

 )مطمب أول(؟ تثنائية وكذا اإلجراءات المتخذة بناء عميياالظروؼ اإلس

إف سممنا بحتمية وجود رقابة قضائية استثنائية في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية فإنو يتحتـ  
عمينا التطرؽ ألوجو ىذه الرقابة والمبادئ األساسية التي تحكميا في الظروؼ االستثنائية 

نسي لتجربتو القديمة وقدامو الراسخ في الميداف معتمديف في ذلؾ عمى ما كرسو القضاء الفر 
وذلؾ في ظؿ غياب االجتياد القضاء اإلداري الجزائري الذي يقوؿ عنو البعض أنو لف يخرج 

 )مطمب ثاني(.عف إجماع النظـ الوضعية خاصة القضاء الفرنسي في ىذه المسالة 
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 المطمب الول
 ية لمدولةنطاق الرقابة القضائية في ظل الظروف االستثنائ

يختمؼ نطاؽ الرقابة القضائية عمى السمطات والتدابير اإلستثنائية التي تتخذىا السمطة 
التنفيذية مف حالة إلى أخرى، لذا ينبغي التطرؽ لمختمؼ ىذه الحاالت بدءا بنطاؽ الرقابية 

 (.)فرع ثانيثـ الحالة اإلستثنائية  )فرع أول(القضائية في حالة الطوارئ أو الحصار 

 فرع الولال
 نطاق الرقابة القضائية في ظل حالة الطوارئ أو الحصار

( ثـ اإلجراءات )أوالنميز في ىذه الحالة بيف قرار إعبلف حالة الطوارئ أو الحصار 
 )ثانيا(.الصادرة استنادا إلييما 

 حالة الطوارئ أو الحصار أوال: رقابة القضاء لقرار إعالن 
ية لقرار إعبلف حالة الطوارئ أو الحصار أىمية خاصة إف لعممية تحديد الطبيعة القانون

في ىذا المجاؿ إذ عمى أساسو يتـ تحديد اآلثار القانونية المرّتبة عف ذلؾ القرار وبالتالي 
معرفة ما إذا كاف ذلؾ القرار يعد قراًرا إدارًيا خاضًعا لرقابة القاضي اإلداري أو قراًرا سيادًيا 

 فيما يمي بيف رأي كؿ مف الفقو والقضاء.نمّيز   1يفمت مف الرقابة القضائية.

 : موقف الفقو1
انقسـ الفقو الفرنسي في ىذا الخصوص إلى رأيّيف فيما يخص تكّييؼ قرار السمطة  

 التّنفيذية بإعبلف حالة الطوارئ أو الحصار. 

                                                           
حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، ص  -1
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من قبيل أعمال الحصار يميؿ الرأي األوؿ إلى اعتبار قرار إعبلف حالة الطوارئ أو 
طالما أنو يتعمؽ بأمف الدولة وىو صادر في حدود السمطة التي خوليا ليا القانوف  يادةالس  

وبالتالي يستبعد الطعف فيو أماـ القضاء خاصة أف الرقابة القضائية عمى ىذا اإلعبلف ىو 
أمر غير مجد بسبب خضوع اإلعبلف بعد عرضو عمى البرلماف لرقابة ىذا األخير، مما 

 .1في تصديؽ البرلماف عميو يجعؿ الطعف فيو طعنا

يذىب الرأي الثاني إلى اعتبار قرار السمطة التنفيذية بإعبلف حالة الطوارئ أو الحصار 
التي تخضع لرقابة القضاء وقد استقر الرأي عمى تغميب ىذا  قبيل القرارات اإلدارية من

السمطة التنفيذية االتجاه لعدة مبررات أىميا: عندما يضع القانوف حدودا لممارسة أحد أعماؿ 
حيث يتعّيف خضوعيا  ،فإنيا ال تتمتع بحصانة أعماؿ السيادة إذا ما تجاوزت ىذه الحدود

لمرقابة القضائية لمتأكد مف تقيدىا بيذه الضوابط وعدـ خروجيا عمييا وأف اإلعبلف الصادر 
اإلعبلف كما أف الرقابة القضائية عمى ىذا  ،عمى خبلؼ أحكاـ القانوف ال يتمتع بأي حصانة

 2ال تحوؿ دوف رقابة القضاء عميو.

 : موقف القضاء2
 قرار إلى يّنظر التاسع عشر( 19)إلى غاية نياية القرف  الفرنسي الدولة كاف مجمس 
 عف نطاؽ رقابة يخرج سيادي قرار أنو الخصوص عمى وجو عمى الحصار حالة إعبلف
 الحصار يعد بمثابة حالة اعتبر أف قرار إعبلف Palangrât Frèresقضية  ففي ،القضاء
وذلؾ عندما رفعت الدعوى أمامو قصد إلغاء  3رقابتو القاضي حؽ مف ليس سياسی عمؿ

                                                           
 .40مسعود شييوب، الحماية القضائية لمحريات األساسية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،   -1
 .107حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص  -
-195نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، صحميد شاوش،  -2

 .246ص ىندوف سميماني، سمطات الضبط في اإلدارة الجزائرية، مرجع سابؽ،  - .196
مرجع اإلداري،  حمزة نقاش، دور القضاء اإلداري في حماية الحريات الشخصية أثناء حالة الطوارئ: حالة االعتقاؿ -3

 .251ص سابؽ
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قرار رفض وزير الحرب منح الّتعويض لصاحب السفينة التي احتجزتيا السمطات العامة منذ 
د وق ،بسبب حالة الحصار التي قررتيا الحكومة الفرنسية Anversفي ميناء  أشير (6)ستة 

انتيى مجمس الدولة الفرنسي إلى أّف قرار الوزير ال يمكف أف يخضع لمرقابة القضائية كوف 
أف حالة الحصار وما يترتب عمييا مف أعماؿ تعد أعماال سياسية ليس مف حؽ القاضي 

   1رقابتيا بؿ أّف رقابتيا تدخؿ في اختصاص الييئات السياسية في الدولة.

التاسع عشر بتقريره  (19)القرف  نياية ىذا الموضوع معحسـ القضاء اإلداري الفرنسي 
القضاء، حيث  أف قرار إعبلف حالة الطوارئ ال يعتبر مف أعماؿ السيادة وأنو يخضع لرقابة

الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع الفرنسية أنيا قد قضت في معظـ  سيتبيف مف أحكاـ مجم
بار قرار اإلعبلف عف حالة الطوارئ األحياف برفض الدعوى ألسباب موضوعية وليس العت

 Huckelمف أعماؿ السيادة وىو ما نجده في قرار مجمس الدولة الفرنسي الصادر في قضية 
  .Pelletierوكذا حكـ محكمة التنازع الصادرة في قضية 

Pelletier ففي قضية
طعف بإلغاء القرار الصادر عف السمطة التنفيذية الذي كاف  2

استنادا إلى أّف مرسـو إعبلف الطوارئ الصادر بتاريخ  Devoir Leيقضي بمصادرة جريدة 
مخالًفا لقانوف لكونو لـ يعرض عمى مجمس الشيوخ طبًقا  كاف Loiseبمنطقة  08/08/1870

وقد قضت  ولـ ينشر في الجريدة الرسمية 1851مف دستور 12لما نصت عميو المادة 
سـو الصادر بإعبلف حالة الطوارئ بيذه بمشروعية المر  30/07/1873محكمة التنازع بتاريخ 

المنطقة وبذلؾ أقرت ضمنيا أّف المرسوـ الصادر مف السمطة التنفيذية بإعبلف حالة الطوارئ 

                                                           
1
- C.E, 13 mai 1836, Palengat Frères.  

- «Dans un arrêt palengat frères du 13 mai 1836, le conseil d’Etat refuse de contrôler 

l’administration au motif que  la décision de blocus et celle de tenir siège d’une ville sont 

par leur nature des faits de guerre et, à ce titre, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours 

contentieux». Voir: François SAINT-BONNET, l’état d’exception et la qualification 

juridique, C.R.D.F, N°6, 2007, p.  
2 - T.C ,30 juillet 1873,  Pelletier.  

 .164قابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، صمراد بدراف، الر -
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ليس مف أعماؿ السيادة بؿ ىو قرار إداري خاضع لرقابة القضائية ومف ثـ ناقشت أسباب 
  1الطعف وفصمت فيو موضوعًيا.

حيث تـ الطعف أماـ مجمس الدولة في Huckel 2 نجد الوضع نفسو في قضية
 21/12/1945مشروعية إعبلف الحاكـ الفرنسي لحالة الطوارئ في اليند الصينية بتاريخ 

التي  1849 لسنة قانوف األحكاـ العرفية أو حالة الحصارمف  6، 5، 4استنادا ألحكاـ المواد 
و بشرط إببلغ الحكومة تجيز لمحاكـ الفرنسي إعبلف حالة الطوارئ في المناطؽ الخاضعة ل

الفرنسية بذلؾ فورا  فإذا لـ توافؽ الحكومة عمى ذلؾ وجب عميو عرض األمر عمى البرلماف 
ليبت فيو وقد دفعت الحكومة الفرنسية بأّف إعبلف حالة الطوارئ ىو مف قبيؿ أعماؿ السيادة 
ال يخضع بطبيعتو لرقابة القضاء غير أّف مجمس الدولة الفرنسي قضى بتاريخ 

باختصاصو بالّنظر في ىذا الطعف تأسيًسا عمى أّف قرار الحاكـ الفرنسي في  23/10/1953
 3ىذا الصدد صادر مّنو بصفتو سمطة إدارية وبالتالي فيو قابؿ لمطعف فيو أماـ القضاء.

عبلف حالة الطوارئ لمدة  في الجزائر سنة إال أنو  19ورغـ إعبلف حالة الحصار وا 
ناقشة ىذا الموضوع وانعداـ األحكاـ القضائية المتعمقة بيذا الجانب يبلحظ إحجاـ الفقو عف م

ومع ذلؾ ونظًرا لؤلوضاع القضاء الجزائري الذي لـ يكف مستقًرا خبلؿ صدور المرسوميف 
أنو كاف  عتقدحالة الحصار والطوارئ فإننا نالمتعمقيف بإعبلف  44-92 و 196-91رقـ 

 4يادة.سيرجح اعتبار ىذا القرار مف أعماؿ الس

رئيس  يتـ إقرار حالة الطوارئ أو الحصار بموجب مرسـو رئاسي صادر عف "
تمددييما سواء في الجزائر وفرنسا يعد مف اختصاص البرلماف بحيث  أما مسألة " الجميورية

 موافقة يوجب الدستور كاف إذا يرى الفقو أّنو في ىذا المجاؿ  ،يتـ تمديدىما بموجب قانوف
                                                           

 . 151ص  زغدود جغموؿ، حالة الطوارئ وحقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ،  -1
2
 - C.E, 23 octobre 1953, Huckel. 

 .151ص زغدود جغموؿ، حالة الطوارئ وحقوؽ اإلنساف، مرجع سابؽ،  -3
 .107ر نفسو يراه: نقاش حمزة، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص األم -4
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مرسـو –العمؿ اإلداري الذي يدخؿ في مجاؿ التنظيـ  فإف ما إداري قرار عمى البرلماف
البرلماف  موافقة بمجرد برلماني الذي يدخؿ في مجاؿ الّتشريع عمؿ يتحوؿ إلى -رئاسي
حالة  أو الطوارئ حالة تقّرر بأف التّنفيذية لمسمطة يسمح الدستوري المؤسس كاف فإذا وعميو

 الّسمطة تسترجعو ما سرعاف الحؽ ىذا فإفّ  رئاسي ـمحدوّدة بموجب بمرسو  الحصار لمّدة
 يخضع أف يمكف فبل بقانوف يتـ الّتمديد كاف الّتشريعية في حالة تمديد العمؿ بالحالتيف ولما

ف القاضي لرقابة  1 الدستوري. المجمس لرقابة يخضع باإلمكاف أف كاف اإلداري وا 

ستنادا لقرار إعالن حالة رقابة القضاء لإلجراءات والتدابير المتخذة اثانيا: 
 الطوارئ أو الحصار

لـ تثر اإلجراءات والّتدابير االستثنائية المّتخذة طيمة قياـ حالة الطوارئ أو الحصار أي 
خبلؼ بيف الفقو والقضاء بينيـ بؿ يكاد يتفقوف عمى خضوعيا لمرقابة القضائية كونيا أعماؿ 

ؽ دعوى تجاوز السمطة أو دعوى إدارية محضة تخضع لرقابة القاضي اإلداري عف طري
ف كانت ىذه الرقابة تتمّيز عف تمؾ الرقابة المعموؿ ليا في ظؿ  المسؤولية اإلدارية وا 

 الظروؼ العادية.

أن المرسوم الذي يعمن الحكام العرفية ىو وحده الذي يعتبر من "  يرى بعض الفقو: 
تدابير التي تتخذ في ظل ىذه أعمال السيادة، فال يخضع لرقابة القضاء أما اإلجراءات وال

الحكام تنفيذا ليا فيي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء سواء كانت قرارات فردية أو 
قرارات تنظيمية ويستوي في ذلك أن تكون ىذه القرارات صادرة عن سمطة محددة أو عن 

واسعا في سمطة تقديرية عمى أن يترك القضاء لمقائم عمى إجراء الحكام العرفية مجاال 
 2". استعمال سمطتو التقديرية

                                                           
 .126مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص  -1
داري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلحميد شاوش، كتاب،  -2

 . 199ص مرجع سابؽ 
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استقر قضاء مجمس الدولة الفرنسي عمى أف ما تمارسو السمطة التنفيذية أثناء حالة  
جراءات وما تصدره مف قرارات ىي جميعيا مف قبيؿ األعماؿ اإلدارية  الطوارئ مف أعماؿ وا 

القضاء أيا كاف سندىا أو وبإصباغ الصبغة اإلدارية ليذه القرارات تكوف بذلؾ خاضعة لرقابة 
 1.مصدرىا وال يمكف إسباغ صفة أعماؿ السيادة ليذه القرارات

حيث ،  Chéronفي قضية 05/06/1874نجد في ىذا الخصوص قراره الصادر بتاريخ 
ف امتنع القاضي فيو عف رقابة قرار المجوء إلى حالة الحصار فإنو مع ذلؾ قاـ برقابة  وا 

تتمخص وقائع ىذه القضية في أّف المدعي   إلى ذلؾ القرار. األعماؿ التي اتخذت استنادا
مف قانوف  9رفع دعوى ضد قرار قائد الحصار الذي قاـ بمصادرة الجريدة ذلؾ أّف المادة 

حالة الحصار نصت عمى أنو يجوز منع نشر الجريدة ولـ تنص عمى مصادرتيا. حكـ 
يشمؿ كؿ مف إجراء  9 ي المادةالقاضي بمشروعية مصادرة الجريدة معتبًرا أف ما جاء ف

المنع والمصادرة ليذا اعتبر القاضي أّف القرار المطعوف فيو اتخذ في حدود السمطات التي 
 2مف قانوف حالة الحصار. 9نصت عمييا المادة 

تعمقة بحالة الطوارئ أو المراسيـ الرئاسية المفإف بشأف القضاء اإلداري الجزائري  أما
حصرىا في إطار القرارات الفردية التي تصدر تطبيقا تلرقابة و ضّيؽ مف مجاؿ اتالحصار 

لممراسيـ السابقة وعميو فإّف كؿ القرارات واإلجراءات التي تتخذىا السمطة التنفيذية تطبيقا 
 3لمرسـو الطوارئ أو الحصار يبسط عمييا القضاء رقابتو.

بعض  ر فيالطوارئ أو الحصا حالة بحالة أشارت الّنصوص التنظيمية المتعمقة
 إلى استناًدا الصادرة اإلجراءات والتدابير اإلستثنائية في اإلداري الطعف إمكانية إلى الحاالت

                                                           
1
- C.E, 05 juin 1874, Chéron. 

 -Artur DYEVRE , Quelques problèmes concernant les effets de l’exception d’illégalité, 

R.D.P , N 6, 1990, p 1736. 
 .168في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة -2
، مرجع نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية -3

 .251سابؽ، ص 
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 تتطرؽ لمطعف لـ النصوص تمؾ كانت واف ،حالة الطوارئ أو الحصار مرسـو إعبلف
 ما لتحريكيا نص إلى تحتاج ال اإللغاء دعوى اإلداري فإفّ  الطعف رفض حالة في القضائي

 مقبوالً  اإلداري الطعف يكوف أف غير المعقوؿ ومف  السيادة بأعماؿ يتعمؽ ال مراأل داـ
 طبيعة ليا بأعماؿ األمر يتعمؽ أفّ  داـ ما مقبوؿ غير القضائي والطعف عميو ومنصوًصا

منو فالّتدابير المتعمقة بالوضع في مركز األمف والوضع تحت اإلقامة الجبرية المنع  ،1إدارية
جر  اء الّتفتيش ليبًل ونياًرا...الخ كميا تكوف معرضة لئللغاء مف طرؼ القاضي مف اإلقامة وا 

اإلداري كمما خالفت الشروط واألحكاـ التي نصت عمييا المراّسيـ التّنفيذية المنظمة ليا، كما 
يمكف أف يعوض كؿ فرد لحقو ضرر مف جراء تطبيؽ أحد تمؾ الّتدابير واإلجراءات المخالفة 

 2ف طريؽ دعوى المسؤولية اإلدارية.ألحكاـ تنظيمييا ع

 الفرع الثاني
 نطاق الرقابة القضائية في ظل الحالة االستثنائية

ثـ القرارات الصادرة  )أوال(نميز في ىذا الصدد بيف قرار إعبلف الحالة االستثنائية 
 )ثانيا(.استنادا إلييا

 أوال: رقابة القضاء لقرار إعالن الحالة االستثنائية 

 (.2)ثـ موقؼ القضاء (1)وقؼ الفقو نتطرؽ إلى م
 : موقف الفقو1

 16يكاد يجمع الفقو في فرنسا عمى أّف قرار إعبلف رئيس الجميورية تطبيؽ المادة 

ّنياء العمؿ بيا ُيعد عمبًل مف أعماؿ السيادة التي ال  مف الدستور الفرنسي وتحديد مّدتيا وا 
يتعمؽ بالعبلقة بيف السمطات العامة  يجوز الطعف فييا أماـ القضاء عمى أساس أّف القرار

                                                           
 .110نقاش حمزة، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .128وؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص عبد العزيز برق -2
 .200ص  حميد شاوش، نظرية الضرورة في القانوف الدستوري واإلداري وتطبيقاتيا في التشريع الجزائري، مرجع سابؽ، -
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لمدولة يؤدي إلى إدماج كؿ السمطات مف الناحية العضوية لصالح رئيس الجميورية فضبًل 
عمى أّف االعتبارات السياسية ىي التي تدفع رئيس الجميورية غالًبا إلى اّتخاذه وىو ما 

 .1يضفي عمى قرار المجوء إلى الحالة االستثنائية طابًعا سياسًيا
أما في الجزائر فيبدوا أّف ىناؾ اّتجاه فقيي يميؿ إلى اعتماد نفس االّتجاه السائد في  

فرنسا والذي يميؿ إلى اعتبار قرار المجوء إلى الحالة االستثنائية عمبًل مف أعماؿ السيادة 
أّنو يجب  مسعود شييوبيؤكد األستاذ في ىذا الصدد  ،  2الذي ال يخضع لرقابة القضاء

وبيف الحؽ وشكميات ممارستو فمبدأ إعبلف الحالة  ،بيف المبدأ وبيف إجراءات تطبيقو الّتمييز
االستثنائية اختصاص مف اختصاصات السيادة العائد لرئيس الجميورية بينما ممارسة ىذا 
االختصاص ينبغي أف يتـ وفؽ اإلجراءات الدستورية وبطبيعة الحاؿ فإّف رئيس الجميورية 

 3ر والّتصرؼ في إطاره وليس خارجو.ممـز باحتراـ الدستو 

 : موقف القضاء2
أتيحت الفرصة لمجمس الدولة الفرنسي إلبداء رأيو حوؿ الطبيعة القانونية لقرار المجوء  

 Rubin de Servensإلى الحالة االستثنائية مف خبلؿ حكمو الشيير في قضية
4

وذلؾ عندما  
الذي أعمف فيو رئيس الجميورية  23/04/1961رفض الّتعرض لمشروعية القرار الصادر في 

الذي أنيى العمؿ  29/09/1961وكذا قراره المؤرخ في  1958مف دستور  16تطبيؽ المادة 
 بما.

                                                           
 .128صعبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -1
 . 120حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص  -2
 .182مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص  -
 . 33ع سابؽ، ص مرج مسعود شييوب، الحماية القضائية لمحريات األساسية في الظروؼ االستثنائية، -3
 . 131 عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص -

4
-. C.E,02 mars 1962, Rubin de Sevens.  
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لذيف شاركوا ا Rubin de Servens تتمخص وقائع ىذه القضية في طعف أحد الضباط 
ة لمحاكمة في عممية الّتمرد في الجزائر في قرار رئيس الجميورية بإنشاء محكمة عسكري

 1 الضباط الذيف اشتركوا في عممية الّتمرد وأسس طعنو عمى الحجج التالية:

  المحكمة إنشاء مف الدستور فقرار 16عدـ توفر الشروط الموضوعية إلعماؿ المادة 
 تيّديد محؿ الدولة الوقت مؤّسسات ذلؾ ولـ تكف في 03/05/1961العسكرية اتخذ بتاريخ 

 عادية بطريقة بوظائفيا القياـ مف السمطات تمؾ يمّنع ما اؾىن يكف لـ وحاؿ كما جّسيـ
 .ومنّتظمة
   عمى األمر الفرنسي حيث يتوجب عرض العاـ لمقانوف العامة المبادئ مخالفة 

 يتحقؽ وىو ما ال التّنفيذية السمطة تجاه باالستقبللية لتمتعيا الفرنسية المحاكـ الجزائية
العسكرية  المحاكـ بإنشاء الجميورية رئيس أّف قرار إلى إضافة العسكرية بالنسبة لممحاكـ

 تاريخ مف ارتكبت التي الجرائـ عمى يطبؽ أف المفروض كاف مف 03/05/1961بتاريخ 
 لذلؾ النص بذلؾ العمؿ قبؿ ارتكبت جرائميـ أف حيف قبميا في وليس 16 المادة بنص العمؿ
 القوانيف رجعية عدـ لقاعدة مخالفة تعتبر الضباط أماـ المحكمة العسكرية ىؤالء محاكمة فإف

 .الجنائية
 عمى اإلستثنائية الحالة إلى المجوء بقرار يتعمؽ فيما الفرنسي الدولة مجمس جواب كاف 

 بعد وذلك 04/1961/ 23في صدر قد 16 المادة إلى المجوء قرار أن حيث" الشكؿ التالي: 
 المجمس رأي أخذ وبعدالبرلمان  غرفتي ورئيسي لموزير الول الرسمية االستشارة
 تقدير الدولة لمجمس يحق ال الذي السيادة عمل طبيعة لو القرار ىذا أن حيث. الدستوري
 2".  رفض الطعن المجمس قرر لذلك تطبيقو مدة مراقبة أو شرعيتو

                                                           
 .129ص عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -1

2
 185.ة عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص مراد بدراف، الرقابة القضائي - 
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الحالة  إلى المجوء لقرار المشروعية الداخمية رقابة عف الفرنسي الدولة امتنع مجمس
 لمييئات الرسمية االستشارة بعد اّتخاذه تـ قد الطعف محؿ القرار أفّ  أكد غير أنو اإلستثنائية

 المادي الوجود برقابة قاـ قد الدولة مجمس أف يعني ما الدستور مف 16 حّددتيا المادة التي
  16المادة إلى المجوء تجيز التي الواقعية الظروؼ أو األسباب توفر يقـ برقابة ولـ لموقائع

 بعد اّتخذ قد القرار أف ذلؾ مف والّتأكد القرار وجود مف الّتحقؽ مجّرد مىع بحثو اقتصر بؿ
 لـ الدولة مجمس رقابة أفّ  المادة حيث تطمبتيا التي الشكمية أو اإلجرائية الشروط استيفاء
 تعمؽ لمقرار وسواء الخارجية رقابة الشرعية إلى امتّدت بؿ المادي الوجود رقابة عمى تقتصر
 حقيقية ضمانة أي يقدـ ال ذلؾ الخارجية فإفّ  المشروعية رقابة أو المادي وجودال برقابة األمر
 داـ أّنو ما الدستور 16 المادة تطبيؽ مبررات لتوافر الجميورية رئيس بتقدير يتعمؽ فيما

 مجمس ذلؾ عف عبر كما السيادة أعماؿ مف عمبلً  يعد الّتقدير وىذا بتقديرىا لوحده يستقؿ
 1الدولة.

فرصة لمقضاء اإلداري الجزائري إلبداء رأيو حوؿ الطبيعة القانونية لقرار لـ تتح ال
المجوء إلى الحالة االستثنائية بالرغـ مف تطبيؽ نظاـ الحالة االستثنائية في ظؿ دستور 

 1963مف دستور  59حيث لـ نجد أي قرار قضائي يخص إجراءات تطبيؽ المادة  1963

مقضاء اإلداري الجزائري ىو إتباع ما ترجح عّند غير أف الموقؼ المحتمؿ بشكؿ كبير ل
القضاء الفرنسي نظًرا لتأثره بو في مختمؼ المواضيع وىذا التأثير يحمؿ سمبيات متعّددة منيا 
فقداف القضاء الجزائري لحرية المبادرة ولخصوصية القرار رغـ ما يقاؿ عف إيجابيتو مف 

  2توحيد المبادئ ونظريات القضاء اإلداري.
 

                                                           
 .123 -121حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص -1
 .187مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص -
، مرجع نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية -2

 .252ص  سابؽ،
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 يا: رقابة القضاء لإلجراءات المت خذة في ظل الحالة االستثنائية ثان
 (.2)ثـ موقؼ القضاء  (1)نتطرؽ لرأي الفقو 

 : موقف الفقو1
إذا كاف ىناؾ شبو إجماع فقيي في فرنسا عمى اعتبار قرار المجوء إلى الحالة  

إّف الفقو الفرنسي لـ يّتفؽ االستثنائية ومّدة تطبيقيا وكذا قرار إنيائيا ّيعد مف أعماؿ السيادة ف
فيما يتعمؽ بتحّديد الطبيعة القانونية لئلجراءات المتخذة طبقا لو وفيما يمي نّتطرؽ لبلّتجاىات 

 التي ظيرت في ىذا الصّدد:

 في ىذا الشأف بمثابة الصادرة الجميورية رئيس قرارات اعتبار إلى اّتجاه ذىب -
نفسو، لـ  القانوف مف أعمى األعماؿ مف نيةقانو  فئة تنشئ باعتبارىا خاص نوع مف قرارات

 االعتراؼ معناه بو اإلطبلؽ عمى مستوى الفقو كوف أف األخذ عمى تأييًدا يمقى ىذا الرأي
 تماًما يتناقض الدولة وىو ما سمطات باقي عمى تسمو الدستور لـ ينشئيا عميا سمطة بوجود

 الدستورية والمشروعية. العامة مع المبادئ
 الحالة خبلؿ الصادرة الجميورية رئيس اعتبار قرارات إلى رآخ اتجاه ذىب -

 مراقبتيا يمكف ال بحيث الحالة ىذه إلى المجوء قرار شأف السيادة شأّنيا أعماؿ مف اإلستثنائية
 والقرارات اإلستثنائية الحالة إلى المجوء قرار بيف الّتمييز استحالة أساس قضائيا وذلؾ عمى 

 جية ومف جية مف الحكـ ىذا نفس القرارات تمؾ كؿ تأخذ أف و يجبوعمي لو الصادرة استناًدا
  الّتشريعية والسمطة التّنفيذية السمطة بيف القرارات تتصؿ بالعبلقة ىذه فإّف معظـ أخرى

 سمطة باعتباره بؿ إدارية باعتباره سمطة يصدرىا ال الجميورية رئيس إضافة إلى ذلؾ فإفّ 
  1الدستورية. العامة لمسمطات نتظـالم السير إعادة قصد حكومية وذلؾ

                                                           
 . 190-188ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -1
 .125-124ة والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائي -
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انتقد ىذا الرأي كونو يؤدي إلى إعداـ الرقابة القضائية طواؿ فّترة الحالة االستثنائية  -
وىي فّترة حرجة تحتاج إلى نوع مف الموازنة بينما يقتضيو دفع الخطر عف الببلد مف ناحية 

والحريات مف ناحية أخرى،  وما يقتضيو مبدأ سيادة القانوف وما يتطمبو مف ضمانات الحقوؽ
كما أّف ىذا الرأي يخالؼ الّنزعة الحديثة التي تبناىا القضاء نحو الّتضييؽ مف دائرة آثار 
أعماؿ السيادة عمى الحقوؽ والحريات بظيور نظرية اإلجراءات اإلدارية القابمة لبلنفصاؿ 

 1عف أعماؿ السيادة.
ظؿ  في الجميورية رئيس يّتخذىا التي القرارات بأفّ  القوؿ آخر إلى اّتجاه ذىب -
 فيو عمى تدخؿ الذي المجاؿ كاف ميما اإلداري بطابعيا محتفظة تبقى اإلستثنائية الحالة
 المجاؿ في تدخؿ فإذا تشريعية، ىيئة إدارية وليس ىيئة الجميورية يعتبر أّف رئيس أساس

 المجاؿ في تدخؿ إذا أما ،إّشكاؿ أي يثور ال وىنا قرارات إدارية ّتعد قراراتو فإفّ  التّنظيمي
 بإمكانيا أي القانوف قوة ليا تكوف بيا يقـو األعماؿ التي الّتشريعية فإفّ  لمّسمطة المخصص

 تتمتع التي فالقوة اإلدارية محتفظة بطبيعتيا تبقى فإّنيا ذلؾ ومع القانوف تعدؿ أو تمغي أف
 2بتيا.برقا اإلداري القاضي قياـ وبيف بينيا تحوؿ ال األعماؿ تمؾ بيا

لـ يمقى ىذا الرأي تجاوًبا وقبواًل عّند غالبية الفقو نظًرا لمفكرة السائدة التي تضفي   -
عمى المواد المتضمنة لمحالة االستثنائية واإلجراءات المّتخذة في إطارىا صفة أعماؿ السيادة 
لتمكيف السمطة التنفيذية مف حرية التصرؼ في اإلحاطة باألوضاع ودفع المخاطر دوف 

  3اقيؿ أو إشكاالت.عر 

                                                           
مرجع  ،نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية -1

 .252سابؽ، ص
  190-188ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -2
 .125-124حمزة نقاش حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية و الرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص ص  -
مرجع  ،نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية -3

 .253سابؽ ص
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 رئيس يّتخذىا التي القرارات مف نوعيف بيف الّتمييز إلى ذىب اتجاه آخر األخير -
 تشريعية أعماالً  ّتعد الّتشريعية لمسمطة أصبلً  تعود والتي يّتخذىا التي الجميورية فالقرارات

 محؿ ؿيح فإّنو اإلستثنائية الحالة في بيا يقوـ عّندما الجميورية أّف رئيس أساس عمى
 الّتشريع طابع تكتسي قراراتو فإفّ  ذلؾ عمى الوظيفة التشريعية وبناًءا ممارسة في البرلماف

 المجاؿ في تدخؿ والتي يّتخذىا التي القرارات عمييا، أما البرلماف تصديؽ إلى حاجة دوف
 نفيذًيات جياًزا باعتباره الجميورية عف رئيس تصدر كونيا إدارية قرارات تعتبر فإّنيا التنظيمي

 .القضاء لرقابة تخضع فيي سياسًيا وبذلؾ جياًزا وليس

 الحالة المّتخذة في األوامر إخضاع إمكانية مدى حوؿ الجزائري اختمؼ الفقو
 .اّتجاىات أو آراء ثبلثة وجدنا الصّدد ىذا وفي القضائية لمرقابة اإلستثنائية

رئيس  يّتخذىا التي راراتالق اعتبار إلى االّتجاه ىذا أصحاب يدعو االت جاه الول:
تخضع  ال التي الحكومة أعماؿ مف اإلستثنائية الحالة إلى المجوء قرار إلى استناًدا الجميورية

 1السيادة. صاحب باعتباره يمارسيا الجميورية رئيس القضائية كوف أفّ  لمرقابة

 أثناء ةالجميوري رئيس يصدرىا التي األوامر أفّ  إلى الرأي ىذا : ذىبالثاني االت جاه
مف التعديؿ الدستوري لسنة  142المادة  تشريعية كوف أف تعتبر أعماال الحالة اإلستثنائية

 القضاء استطاعة في يكوف لف وبالتالي البرلماف تمـز عرضيا األوامر عمى لـ 2016
 2مراقبتيا.

رئيس  طرؼ مف المّتخذة األوامر االّتجاه فاعتبروا ىذا أصحاب أما الثالث: االت جاه
إدارية فيي  ىيئة مف لصدورىا نظًرا إدارية تعتبر قرارات اإلستثنائية الحالة في ظؿ لجميوريةا

                                                           
 .33ت األساسية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، صمسعود شييوب،الحماية القضائية لمحريا -1
 .190مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص  -
 .285ص سعاد ميمونة، األوامر الصادرة عف رئيس الجميورية ورقابتيا في ظؿ الدستور الجزائري، مرجع سابؽ،  -2
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ويعتبر ىذا الرأي األجدر باإلتباع كونو يوفر ضمانة دنيا  1الرقابة القضائية تقبؿ بالتالي
 2لحماية حقوؽ وحريات األفراد في ظؿ الظروؼ االستثنائية.

 : موقف القضاء2
مقضاء الفرنسي إلبداء رأيو حوؿ طبيعة اإلجراءات المّتخذة أثناء أتيحت الفرصة ل 

لتي اRubin de Servens قضية  في الشيير حكمو الظروؼ االستثنائية وذلؾ مف خبلؿ
 رئيس بيا يقوـ التي األعماؿ أفّ  الفرنسي الدولة مجمس اعتبر فقد إلييا، سبؽ اإلشارة
 مف 34 المادة حصرتو ما حسب شريعيةالت السمطة اختصاص في والتي تدخؿ الجميورية
 األعماؿ عكس عمى رقابتو وذلؾ عف تخرج فيي وبالتالي طابع الّتشريع ليا يكوف الدستور

الدستور  مف 37 المادة نطاؽ في تدخؿ والتي  أو التنفيذي التنظيمي المجاؿ في تدخؿ التي
 3.العامة لمقواعد طبقا بتولرقا تخضع ما يجعميا اإلدارية بطبيعتيا محتفظة تبقى فإّنيا 1958

 الجميورية رئيس يصدرىا التي القرارات اعتبار مف الفرنسي الدولة مجمس موقؼ إفّ 
 التشريع ىو مجاؿ في تدخؿ كانت متى رقابتو عف تخرج الدستور مف 16 إلى المادة استناًدا
ف القرارات لتمؾ اإلدارية الطبيعة عمى اإلبقاء كاف عميو غريب حيث موقؼ  تتمتع تكان وا 
ف ذلؾ الّتشريع بقوة  لمعمؿ القانونية القوة في يغير أف الدستوري حؽ المؤسس مف كاف وا 

 كانت ميما لمعمؿ القانونية الطبيعة يممؾ تغيير ال فإّنو- القانوف - التشريع قوة مثبل فيعطيو
 عمى سيساوتأ الظروؼ كانت ميما لمعمؿ الطبيعة القانونية يممؾ القاضي تغيير ال وعميو الظروؼ

                                                           
 .191مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .285ص سعاد ميمونة، األوامر الصادرة عف رئيس الجميورية ورقابتيا في ظؿ الدستور الجزائري، مرجع سابؽ،  -2

3 - C.E,02 mars 1962, Rubin de Sevens.  

 .193القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص مراد بدراف، الرقابة-
 أحمد سميـ سعيفاف، قراَءة َنظرية في وضع الحريات العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مجمة الحقوؽ والعمـو السياسية-

 .141، ص 2014، 02الجامعة المبنانية، لبناف، العدد 
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  1الجميورية. رئيس اتخذىا التي القرارات رقابتو عمى يبسط أف الفرنسي الدولة مجمس عمى كاف ذلؾ

أما في بالنسبة لمقضاء اإلداري الجزائري وفي ظؿ غياب القرارات القضائية المتعمقة 
مع عدـ وضوح الّنصوص القانونية  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107بتطبيؽ المادة 

ي ىذا الخصوص األمر الذي يفتح باًبا واسًعا إلضعاؼ أو إزالة الرقابة القضائية رغـ أّف ف
تنص عمى أّف القضاء يّنظر في الطعف في  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  161المادة 

قرارات السمطات اإلدارية دوف الّتفريؽ بيف الحالة العادية والحالة االستثنائية ومع ذلؾ فإّف 
الّنظاـ القضائي الجزائري سيميؿ إلى استبعاد الرقابة القضائية عمى إجراءات المتخذة طبيعة 

  2خبلؿ إعماؿ الحالة االستثنائية.

 المطمب الثاني
 أوجو الرقابة القضائية في ظل الظروف االستثنائية لمدولة

ة وازف مجمس الدولة الفرنسي خبلؿ الظروؼ اإلستثنائية بيف قواعد المشروعية المقرر 
 افي الظروؼ العادية وبيف ما تتطمبو ىذه الظروؼ اإلستثنائية مف سمطات أكثر اتساعا وبناء

عمى ذلؾ فقد توسع نطاؽ مبدأ المشروعية ليصبح أكثر مرونة وتبلؤما مع تمؾ الظروؼ فما 
يخرج مف تصرفات اإلدارة عف إطار المشروعية في الظروؼ العادية يصبح مشروعا في 

ر أف ذلؾ لـ يمنع القضاء اإلداري مف بسط رقابتو عمى أعماؿ اإلدارة غي ،حالة الضرورة
ف كانت ىذه الرقابة تتمّيز عف تمؾ الرقابة المعموؿ  خبلؿ تمؾ الظروؼ إلغاءا وتعويضا وا 

أو  )أوال(بيا في ظؿ الظروؼ العادية مف حيث أسس الرقابة سواء فيما تعمؽ بدعوى اإللغاء
  3)ثانيا(التعويض 

                                                           
 .126الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص  حمزة نقاش -1
 .193مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص  -
مرجع  ،يعة اإلسبلميةنوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشر  -2

 .253ص  سابؽ،
3
-  " Les  compétences de l’autorité de police s’étendent en période de crise, mais sont 

cependant néanmoins contrôlées selon une jurisprudence nom moins classique des 

juridictions administratives". VOIR : Jean-Jacques ISRAEL, Le juge administratif et les 

moyens de la liberté, R.F.D.A, N°6, 2003, p1087.  
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 لالفرع الو
 دعوى اإللغاء في ظل الظروف االستثنائية

إذا كاف مبدأ المشروعية في ظؿ الظروؼ العادية يقتضي بسط رقابة اإللغاء عمى كؿ 
فإف اتساع مبدأ المشروعية  ،أركاف القرار اإلداري سواء الداخمية أو الخارجية بدوف استثناء
ى بعض أركاف القرار اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية يقتضي استبعاد الرقابة القضائية عم

وحصر ىذه الرقابة عمى كؿ مف ركف الغاية وركف السبب في القرارات اإلدارية في )أوال( 
 1)ثانيا(.إطار الرقابة العادية  

 المشروعية اإلستثنائيةأوال: رقابة اإللغاء في إطار 
افظة عمى يترتب عمى الظروؼ االستثنائية تبرير اإلجراءات اإلدارية المّتخذة لممح
ّف  التطبيقات الّنظاـ واألمف العمومييف والتي قد تمس بالحقوؽ والحريات األساسية لؤلفراد وا 

القضائية لدعوى اإللغاء في ىذا الصدد تشير إلى توسع مشروعية القرارات الصادرة في ظؿ 
القضائية الظروؼ االستثنائية وىو ما يعبر عّنو بالمشروعية االستثنائية بحيث تستبعد الرقابة 

عيب الشكؿ واإلجراءات  (1)عيب عدـ االختصاص المتمثمة في كؿ مف عمى بعض أركانو و 
وفي كؿ الحاالت فإّف اإلدارة ليس ليا أف تحّدد بنفسيا بشكؿ ( 3) ركف عيب المحؿ (2)

ّنما تبقى خاضعة لرقابة  مطمؽ ما يدخؿ في اختصاصاتيا في ظؿ الظروؼ االستثنائية وا 
الذي لو أف يقّرر ما يعتبر توسًعا مشروَعا وما ال يعتبر كذلؾ وفي ىذه القاضي اإلداري 

 2الحالة األخيرة يقضى بإلغاء القرار اإلداري المطعوف فيو لّتجاوز السمطة.

 
                                                           

1
 -" En cas d’urgence, écrit R. Odent, une autorité administrative peut sans commettre 

d’illégalité d’une part excéder sa propre compétence….et d’autres part user de ses 

pouvoirs sans respecter les formalités légales ou réglementaires qui risqueraient 

d’entraver son action nécessaire ». C'est-à-dire que les règles de compétence et de forme 

qui gouvernent en temps normal l’action administrative se trouvent provisoirement 

écartées du fait de l’urgence". Voir : Guillaume PAMBOU TCHIVOUNDA, Recherche sur 

l’urgence en droit administratif français, R.D.P,  N°1, 1983, p125. 
 .138ص عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -2
لدرابي، الظروؼ اإلستثنائية وأثرىا عمى الحقوؽ والحريات العامة في فمسطيف، دراسة تحميمية أحمد عبد المالؾ سويمـ أبو ا-

  .65، ص2017مقارنة الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف،
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 في ظل الظروف االستثنائية :عيب عدم االختصاص1

إّف القرار الذي يخرج عف حدود اختصاص مصدره وال يراعي في إصداره قواعد  
صاص الشخصي أو الموضوعي أو الزمني أو المكاني ٌيمكف أف يعتبر مشروًعا إذا االخت

وذلؾ عمى أساس أّف القضاء  ،1توافرت الظروؼ االستثنائية التي تبرر ما بو مف عيب
اإلداري سواء الفرنسي أو الجزائري سمح لئلدارة باتخاذ القرارات البلزمة لمواجية الظروؼ 

لؾ خروًجا عف حدود اختصاصاتيا مادامت تبررىا الظروؼ االستثنائية حتى ولو كاف ذ
االستثنائية ومف ىنا فإّف تحديد الييئات اإلدارية المختصة يطرأ عميو بعض التعديبلت حيث 

 2لو تمت في إطار المشروعية العادية لترتب عنيا إلغاء القرار اإلداري.

إدارية صدرت في ظؿ أقر مجمس الدولة الفرنسي في ىذا المجاؿ بمشروعية قرارات  
الظروؼ االستثنائية بالرغـ مف مخالفتيا لقواعد االختصاص العادي، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ 

اعتبر الرسـ الذي فرضتو  أيف" Le Cocp"في قضية  07/01/1944قراره الصادر بتاريخ 
  3المجّنة المحمية بمثابة رسـو مشروعة رغـ أّنيا غير مختصة بفرضيا.

في Le Cocp بمدية  األلماني الجيش احتؿ أف بعد أّنو فيلقضية تتمخص وقائع ا 
 مف قميبلً  عدًدا إالّ  يبؽ فييا البمدة ولـ ىذه سكاف معظـ الثانية ىرب العالمية الحرب خبلؿ
إلى  البمدية الوضع رئيس ىذه ىذا دفع  منيا. يعيشوف موارد أي المذيف ال يممكوف األفراد

                                                           
رسالة لنيؿ شيادة الدكتوراه في القانوف،  باية سكاكني، دور القاضي اإلداري في حماية الحقوؽ و الحريات األساسية، -1

  .51ص  ،2011ؽ جامعة مولود معمري، تيزي وز، كمية الحقو 
 .128حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص  -2
 .196مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص  -
  .51ص مرجع سابؽ،  ي حماية الحقوؽ والحريات األساسية،باية سكاكني، دور القاضي اإلداري ف -3

- C.E, 07 janvier 1944, Le Cocq. 
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 ضريبة عمى فرض السارية مّنيا القوانيف في عمييا صمنصو  غير اقتصادية تدابير فرض
 الّتموينية.  بالموارد األفراد ىؤالء يزود أف يستطيع حتى الّتجارية والصناعية الصفقات

أماـ مجمس الدولة الفرنسي غير أّف ىذا األخير رفض إلغاءه  طعف في ىذا اإلجراء
التي فرضت عمى السمطات المحمية واعتبره متميًزا بمشروعية استثنائية بسبب ظروؼ الحرب 

السرعة نظًرا الستحالة اجتماع المجمس  وجو عمى محمية موارد عمى الحصوؿ ضرورة
 الشأف لذا ىذا في اإلجراءات البلزمة اّتخاذ والحصوؿ عمى موافقة حاكـ اإلقميـ عمى المحمي

 1ثنائية القائمة.االست الحالة تتطمبيا التي الّتدابير يّتخذ أف البمدية لرئيس يحؽ فإّنو

 في قضية السيدتيف 28/02/1919نجد قرار أخر لمجمس الدولة الفرنسي بتاريخ 
Laurent Dol et les dames  إذ قضى فيو بمشروعية قرار المحافظ البحري لمدينة تولوف

الصادر في خبلؿ الحرب العالمية األولى والذي منع استيبلؾ المشروبات الكحولية في 
مة غمقيا حماية لمعسكرييف الذاىبيف إلى الجبية الشرقية أو راجعيف منيا الحانات تحت طائ

تفاديا لتأثير المشروبات الكحولية عمييـ، فقامت السيديف برفع دعوى تجاوز السمطة ضد 
القرار أماـ مجمس الدولة الفرنسي الذي قضى أف الظروؼ االستثنائية المتمثمة في الحرب 

تبرر اإلجراء االستثنائي غير المشروع الذي اتخذه المحافظ  العالمية األولى وحالة الحرب
البحري لمدينة تولوف رغـ كونو غير مختص باتخاذ القرارات الماسة بحرية التجارة والمساس 

 05/04/1984.2بحريات العامة طبًقا لمقانوف رقـ 

بالمشروعية  17/02/1947 حكـ مجمس الدولة الفرنسي في نفس السياؽ بتاريخ
 السيد  بإصدار قرار إيداع  Leureيف قاـ محافظ مقاطعةأ Bosqainثنائية في قضية االست

Bosqain  سجف مدينةEvreux  ثـ أخرجو مف السجف وحّدد إقامتو الجبرية في باريس دوف
                                                           

 .133حياة غبلي، حدود سمطات الضبط اإلداري، مرجع سابؽ، ص  -1
 .198مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص  -

2- C.E , 82  fevrier1919,  Dames Dol et Laurent. 
 214ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -
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أف يستصدر أمًرا مف النيابة العامة أو حكًما مف القضاء ولما طعف المعنى بإلغاء قرار 
ة رفض ىذا األخير إلغاءه واعتبر أّف الظروؼ اإلستثنائية التي اعتقالو أماـ مجمس الدول

كانت قائمة أثناء صدور القرار تبرر اعتقالو بعد أف ثبت أّف بقائو حًرا طميًقا فيو خطورة عمى 
 1.مصالح الدفاع القومي واألمف العاـ

ير بالنسبة لمجزائر فالبرغـ مف اعتبار األحكاـ القضائية قميمة في ىذا الخصوص غ 
اّنو أتيحت الفرصة لمقضاء الجزائري إلبداء موقفو حوؿ ىذه المسألة، حيث نجد في ىذا 

الذي اعتبر فيو أّف  02/07/1999الصدد القرار الصادر عف المجمس األعمى سابًقا بتاريخ 
مف شأف الظروؼ االستثنائية أف تبرر خرؽ عيب عدـ االختصاص في ظؿ الظروؼ 

 االستثنائية. 

باالستيبلء  1962القضية أّف الجيش التحرير الوطني قاـ في جويمية  تتمخص وقائع
عمى قطعة أرض ألحد الخواص مخالًفا بذلؾ قواعد االختصاص ما داـ أف تمؾ المسألة تعد 
مف اختصاص الوالي ولما طعف المعني باألمر بدعوى تجاوز السمطة ضد القرار الصادر 

بر القاضي أّف القرار ٌيعّد مشروًعا وذلؾ ضده عمى أساس مخالفة قواعد االختصاص اعت
 2.لكوف جيش التحرير الوطني آنذاؾ ىو السمطة الوحيدة الموجودة التخاذ القرار

 

                                                           
1- C.E,17 février 1947, Bosqain.  

جامعة بف يوسؼ  ،ي القانوفمحمد عمي سديرة، الحاالت االستثنائية في القانوف الجزائري، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير ف -
 .74، ص 2013، الجزائر بف خدة

 .215مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص  -
 . 129، مرجع سابؽ، ص حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية -2
 .200ضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، صمراد بدراف، الرقابة الق -
باية سكاني، إشكالية الموازنة بيف السمطة والحرية في ظؿ الظروؼ االستثنائية، المجمة الّنقدية لمقانوف والعمـو السياسية،  -

  .51، ص 2009، 01جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد 
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 : عيب الشكل واإلجراءات في ظل الظروف االستثنائية2
إّف مف شأف الظروؼ االستثنائية أف تبرر مخالفة اإلدارة لمقانوف في إتباع اإلجراءات  

ىرية أو الثانوية ووقؼ الضمانات والشكميات التي ينص عمييا القانوف واتخاذ إجراءات الشكمية الجو 
مغايرة تكوف أقؿ ضماًنا لحقوؽ والحريات الفردية دوف أف يعاب عمميا بعيب مخالفة الشكؿ 

  1.واإلجراءات مف الناحية القانونية مادامت ىذه المخالفة اتخذت لمواجية الظروؼ االستثنائية

س الدولة الفرنسي في ىذا الصدد أّف الظروؼ االستثنائية تحرر لئلدارة مف أقر مجم
اإلجراءات التي يفرضيا عمييا القانوف، فقضى بمشروعية قرارات استيبلء اإلدارة عمى أمبلؾ 
الخواص عمى الرغـ مف إغفاليا إلجراء مسبؽ كاف مف الواجب عمييا اتخاذه وفًقا لقانوف تعبئة 

رب والمتمثؿ في ضرورة الحصوؿ عمى موافقة صاحب الشأف ودًيا قبؿ اتخاذ األمة في حالة الح
 2.قرار االستيبلء

في قضية  30/07/1915قضى مجمس الدولة الفرنسي كذلؾ في قرار صادر عنو بتاريخ 
أّف قرار إحالة الجنراؿ إلى التقاعد يعد قرارا مشروًعا عمى الرغـ مف عدـ استفاءه  Verrierالجنراؿ 
المتعمؽ  16/02/1910لمنصوص عميو ضمف المادة األولى مف القانوف الصادر في الشرط ا

بضرورة أخذ رأي المجمس األعمى لمدفاع قبؿ إحالة أي جنراؿ إلى التقاعد وقد أّسس مجمس الدولة 
حكمو أّف ظروؼ الحرب جعمت مف العسير استفاء اإلجراءات القانونية بشاف إحالة الضباط إلى 

إلى أّف ظروؼ الحرب تقتضي التخمص مف الضباط المذيف ال يصمحوف  التقاعد، إضافة
لمقتضيات الدفاع القومي وتحقيؽ النصر لمببلد بذلؾ برر مجمس الدولة مخالفة قواعد الشكؿ 

 3.واإلجراءات بسبب الظروؼ االستثنائية التي تبرر ما يشوب القرار مف عيب

                                                           
  .52العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص عبد  -1
 .85ىديؿ محمد العتمي الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص  -2

3 - C.E, 30 juillet 1915, Verrier.  
  .135ة ومشروعية القرار اإلداري، مرجع سابؽ، ص احمد كممؾ صالح الباجبلف، نظرية الظروؼ االستثنائي-
 .204ثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االست -
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ر أخر صادر عّنو بتاريخ اّتخذه مجمس الدولة الفرنسي نفس الموقؼ في قرا
أيف قضى برفض إلغاء القرار اإلداري الصادر بتاريخ  Heyriesفي قضية  18/06/1918
القاضي بفصؿ المدعي مف وظفتو رغـ أّف ىذا القرار قد صدر دوف تمكيف  22/10/1916

ادة المدعي مف االطبلع عمى ممفو مسبًقا قبؿ توقيع العقوبة التأديبية عميو كما تنص عميو الم
مؤسًسا حكمو عمى أّف ظروؼ الحرب التي صدر خبلليا  22/04/19051مف قانوف  65

 القرار تبرر مخالفة اإلدارة ليذا اإلجراء الجوىري.

أيف اعتبر القرار الصادر مف  Courantأكد مجمس الدولة مرة أخرى موقفو في قضية 
اإلجراءات المنصوص واستخبلفو دوف إتباع Dénérac أحد المحافظيف بوقؼ رئيس بمدية 

المتعمؽ بوقؼ رؤساء البمديات قرار  5/04/1884مف قانوف  86عمييا قانونا ضمف المادة 
ف كاف في األصؿ قرارا مخالفا لمقانوف وبالتالي فيو غير مشروع إال أّف صدور  مشروعا وا 
ا القرار في ظؿ الظروؼ االستثنائية لـ تسمح لئلدارة بمراعاة اإلجراءات التي نص عميي

  2.القانوف لذلؾ فيو يعتبر قرار مشروعا مادامت تبرره الظروؼ االستثنائية

أكده القضاء اإلداري الجزائري ما ذىب اليو مجمس الدولة الفرنسي إذ قضت الغرفة   
والفصؿ مف جديد برفض  اإلدارية بالمحكمة العميا سابًقا بإلغاء القرار المستأنؼ وبالتصدي

في قضية والي والية تممساف ضد  31/03/1996قرار ليا بتاريخ الدعوى لعدـ التأسيس في 
القاضي بإلغاء قرار الوالي القاضي بتوقيؼ  ،رئيس المجمس الشعبي البمدي لبمدية تيراني

رئيس المجمس الشعبي البمدي عف أداء ميامو دوف االستماع إلى أعضاء المجمس الشعبي 
 .مديةمف قانوف الب 32الوطني كما تنص عميو المادة 

                                                           
1 - C.E, 28 Juin 1918, Heyries.  

  .203و ص  196مرجع سابؽ، ص ، مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية-
  .205ص ، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،مراد بدراف -2
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أّسست الغرفة اإلدارية لممحكمة العميا قرارىا عمى أّف قرار الوالي اتخذ في ظؿ الظروؼ 
االستثنائية بعد إعبلف حالة الحصار وأّف الغرض مف إصدار القرار كاف لوضع حّد لمفوضى 

مف  32التي ترتبت عف اإلضراب السياسي وحماية النظاـ العاـ وكذا استحالة تطبيؽ المادة 
البمدية ما داـ أّف أعضاء المجمس الشعبي الوطني كانوا مضربيف ورفضوا االجتماع  قانوف

وعميو مف شاف الظروؼ االستثنائية تبرير مخالفة الوالي لئلجراء القانوني المتمثؿ في 
االستماع ألعضاء المجمس الشعبي الوطني وبالتالي رفضت المحكمة إلغاء القرار نظرا 

 .1يةلتمتعو بمشروعية استثنائ

أيف اعتبر قرار تسريح  09/04/2001قراًرا لمجمس الدولة الجزائري صادر بتاريخ نجد  
موظؼ عمومي دوف تمكينو مف حقوؽ الدفاع مشروًعا واستند مجمس الدولة في ىذا القرار 

المحّدد لبعض الواجبات الخاصة المطبقة عمى الموظفيف  54-93إلى المرسـو التّنفيذي رقـ 
ومييف وعماؿ المؤسسات العمومية ومف جية أخرى عمى المرسـو التشريعي رقـ واألعواف العم

 2.المّتضمف تمّديد حالة الطوارئ 93-02

 

 

 

                                                           
والي والية بيف )  ،07/07/1996، المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، مؤرخ في519فيرس  ،110145قرار رقـ  -1

قرار رفض إلغاء القرار اإلداري لتمتعو بمشروعية إستثنائية، ، (ي لبمدية تممسافنائب رئيس المجمس الشعب)ضد  (تممساف
ثنائية لمدولة، مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االست منقوؿ مف : .غير منشور

 .211مرجع سابؽ، ص 
، مجمة (قالمة لوالية التربية مديرية ) ضد ط(.، قضية )ب09/04/2011مجمس الدولة، الغرفة الثانية، قرار مؤرخ في  -2

 ) رفض إلغاء قرار إداري لتمتعو بمشروعية إستثنائية(. .2002، 02مجمس الدولة عدد 
يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة عمى الموظفيف واألعواف العمومييف وعماؿ  ،54-93مرسـو التنفيذي رقـ  -

 .1993، 11 عددالمؤسسات العمومية، ج ر 
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 : عيب مخالفة القانون في ظل الظروف االستثنائية3
تطبيًقا لمبدأ المشروعية في ظؿ الظروؼ العادية لمدولة يعتبر كؿ قرار إداري تّتخذه  

وعمى خبلؼ ذلؾ فمف شأف الظروؼ االستثنائية أف  1إستوجب إلغاءهاإلدارة مخالفة لمقانوف 
  2تبيح لئلدارة اتخاذ إجراءات مخالفة لمقانونيف السارية.

يستوي األمر أف تكوف ىذه المخالفة لمقوانيف العادية أو القوانيف المنظمة لمظروؼ 
المرافؽ العامة في االستثنائية متى كاف ذلؾ ضرورًيا لممحافظة عمى األمف والّنظاـ وسير 

ة ويعتبر القاضي اإلداري المرجع في تقدير ما إذا كانت ىذه  3ظؿ الظروؼ االستثنائي
 المخالفة مشروعة أـ ال.

العرشيف عمى  (20)استقر مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الخصوص مّنذ أوائؿ القرف  
فييا قصور توقعات أّنو في الظروؼ الطارئة التي لـ يسبؽ توقعيا المشرع أو التي يتضح 

النصوص يجب تفسير قواعد المشروعية المقررة لمظروؼ العادية تفسيًرا واسًعا يسمح لئلدارة 
بسمطات العمؿ السريع والحاسـ الذي تقتضيو ميمتيا في صيانة أمف الدولة وحسف سير 

د رخص بؿ أكثر مف ذلؾ فق ،4مرافقيا العامة بأكثر مما يسمح بو القانوف في األحواؿ العادية
عند قياـ الظروؼ االستثنائية في أف تيدر بأحكاـ القوانيف السارية وأف تباشر لئلدارة 

                                                           
محل القرار اإلداري ىو الثر القانوني المباشر الذي يحدثو القرار، فالقرار الصادر بفصل أحد الموظفين من وظيفتو " -1

يكون محمو ىو إنياء العالقة الوظيفية بين ىذا العامل و الجية اإلدارية التي يعمل بيا وحتى يكون القرار اإلداري سميَما 
محمو ممكًنا وجائًزا قانوًنا، فإذا كان القرار غير جائز قانوًنا ومع ذلك تت خذه اإلدارة فإن  عمميا  ومشروًعا، يجب أن يكون

يكون غير مشروع استوجب إلغاءه لمخالفتو لمقانون، وفي ىذا اإلطار ال يجوز لإلدارة أن تصدر قرارات تخالف أو تعدل 
عبد العزيز برقوؽ، ضوابط  :أنظر ".القواعد القانونيةأو تمغي أو توقف نصوص قانونية أعمى مرتبة منيا في سمم 

 .139، ص السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ
-Jean –Marie AUBY, Jean-Bernard AUBY, Institutions administratives, 7éd, Dalloz, France, 

1996, p 338.  
مسؤولية الدولة في نطاؽ قانوف الطوارئ، مكتبة الوفاء القانونية، مصر،  مجدى الشامي، الرقابة القضائية اإلدارية عمى -2

 .408ص  2016
 .140عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص  -3
 .13عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص  -4
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اختصاصات جديدة ال سّند ليا في ىذه القوانيف وذلؾ إذا تبّيف ليا أّف إعماليا في ظؿ 
الظروؼ االستثنائية القائمة ال ُيمكُنيا مف المحافظة عمى األمف والّنظاـ العمومييف والسير 

وقد سبؽ وأف تطرقنا لمعديد  ،منتظـ لممرافؽ العامة وىو ما يعتبر جوىر الظروؼ االستثنائيةال
مف القضايا التي فصؿ فييا مجمس الدولة الفرنسي أيف اعتمد أسموب الّتفسير الواسع 
لمنصوص القانونية وكذا الترخيص لئلدارة بممارسة اختصاصات جديدة في ظؿ الظروؼ 

مف ىذه القضايا نذكر  1 نا لنطاؽ نظرية الظروؼ اإلستثنائية القضائيةاالستثنائية عند تطرق
 Delmotte et sen-martin.2حكمو بخصوص قضيتي

 Delmotteتتمخص وقائع القضيتيف في صدور قرار مف الحاكـ العسكري بغمؽ حانة 

لوقوع مشاجرات فييما تخؿ بالنظاـ العاـ وتضر بمصالح الدفاع  Sen-Martin ومقيى
التي  1849مف قانوف حالة الحصار لسنة  9مف المادة  4ي مستنًدا في ذلؾ لمفقرة القوم

تمنع االجتماعات التي ترى بأّنيا تخؿ بالّنظاـ العاـ، انطبلًقا مف حرفية النص نجد أّف 
الحاكـ العسكري قد تجاوز سمطاتو باعتبار أّف المقاىي والحانات ليست أماكف معّدة لعقد 

ىذا األساس تـ الطعف في قراري اإلغبلؽ أماـ مجمس الدولة الفرنسي وعمى  ،االجتماعات
إللغائيما غير أّف مجمس الدولة الفرنسي رأى أّف قانوف الحصار ىو قانوف استثنائي ال ينبغي 
تفسيره عمى الّنحو الذي تفسر بو القواّنيف العادية ولكف يجب تفسيره تفسيًرا واسًعا يتبلءـ مع 

وبالتالي ذىب إلى اعتبار المقاىي والحانات أماكف معّدة لعقد  الظروؼ اإلستثنائية
االجتماعات إذا كاف اجتماع األفراد فييا يؤدي إلى إثارة االضطرابات المخمة باألمف والّنظاـ 

 العاـ خبلؿ فّترة الحرب.

 

                                                           
 .المبحث الثاني، المطمب األوؿ، الفرع الثاني، ثانياراجع الباب األوؿ، الفصؿ األوؿ،  -1

2 - C.E , 06 aout 1915, Delmotte et Senmartin.  
  .62ص  جماؿ قروؼ، الرقابة القضائية عمى أعماؿ الضبط اإلداري، مرجع سابؽ،-
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 .1 1950في سنة  Dehaeneنجد حكـ أخر لمجمس الدولة الفرنسي بشأف قضية 
أعمف موظفو محافظات البوليس  13/05/1958في أنو بتاريخ  تتمخص وقائع القضية

اإلضراب عف العمؿ وفي نفس اليـو أصدر وزير الداخمية منشورا يوقؼ بموجبو كؿ موظؼ 
مف درجة رئيس مكتب أو ما فوؽ يشارؾ في اإلضراب، فكاف مف بيف ىؤالء المضربيف 

رار توقيفو مستنًدا إلى أّف الذي أوقؼ عف العمؿ فطعف ىذا األخير ضد ق Dehaeneالسيد 
لكف مجمس الدولة الفرنسي رفض ىذه الحجة معتبرا أّنو ما  ،حؽ اإلضراب ىو حؽ دستوري

داـ لـ يصدر قانوف ينظـ ممارسة حؽ اإلضراب فإّف االعتراؼ بو دستورًيا ال يعني استبعاد 
اعتبارىا المسؤولة القيود التي يجب أف ترد عميو تجنًبا لسوء استعمالو ولذلؾ يحؽ لمحكومة ب

عف سير المرافؽ العامة باّنتظاـ أف تحّدد بنفسيا القيود التي يخضع ليا ممارسة ىذا حؽ وأف 
 2.تعاقب كؿ مف ال يمتـز بو

 في قضية الشركتيف  01/08/1919مف أحكاـ مجمس الدولة أيضا، حكمو الصادر 
vion et fils et Saupiquet  نشوء الحرب العالمية األولى  والتي تتمثؿ وقائعيما في أنو بعد

وضع مرفؽ الّسكؾ الحديدية تحت إشراؼ السمطة العسكرية أيف أصدرت ىذه األخيرة قرار 
يتضمف عدـ مسؤولية ىيئة السكؾ الحديدية عف فقداف البضائع التي يطمب مف األفراد 

نادا إلى أّف فطعنت كبل الشركتيف في القرار باإللغاء أماـ مجمس الدولة است ،والشركات نقميا
 301السمطة العسكرية قد تجاوزت سمطاتيا حيف أصدرتو حيث يعتبر مخالفا ألحكاـ  المادة 

غير أّف مجمس الدولة رفض ىذا الطعف استناًدا  ،مف القانوف التجاري بشأف مسؤولية الناقؿ
قد نص عمى أف يوضع مرفؽ الّسكؾ الحديدية  28/12/1988إلى أّف القانوف الصادر في 

ؿ فّترة الحرب تحت إشراؼ السمطة العّسكرية ومف ثـ فإّف ىذه السمطة تمتمؾ أف تّتخذ في طوا

                                                           
1 - C.E ,07 juillet 1950, Dehaene.  

 .214ابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، مرجع سابؽ، ص مراد بدراف، الرق -

 .58 -54مرجع سابؽ، ص بغداد خنيش، المؤسسات الدستورية في الظروؼ االستثنائية، -2
 .197رجع سابؽ، ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة العامة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لمدولة، م -
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ظؿ متطمبات الظرؼ االستثنائي القائـ كافة الّتدابير البلزمة لئلدارة ىذا المرفؽ الحيوي ولو 
 1.كانت مخالفة لمقوانيف السارية

 ثانيا: رقابة اإللغاء في إطار المشروعية العادية 
بوسع اإلدارة الّتحمؿ مف بعض قواعد صحة القرار اإلداري في ظؿ الظروؼ  إذا كاف

االستثنائية كمما تعمؽ األمر بركف االختصاص، قواعد الشكؿ واإلجراءات، ركف المحؿ، فإّنو 
ليس مف شاف ىذه الظروؼ أف ترتب زواؿ وجو عدـ المشروعية الذي أصاب القرار في 

دارة ليما إلغاء القرار اإلداري لعدـ مشروعيتو أو تبرر إذ يترتب عمى مخالفة اإل (1)سببو 
 .(2) اّنحراؼ السمطة التنفيذية باستعماؿ السمطة ولو في ظؿ الظروؼ االستثنائية

 : عيب السبب في ظل الظروف االستثنائية1
يختمؼ أثر الظروؼ االستثنائية عمى مشروعية القرار اإلداري عف باقي أركانو  

أف ىذه الظروؼ أف تبرر ما أصابو مف عيب في ركف السبب إذ أف األخرى إذ ليس مف ش
السمطة التنفيذية ممزمة باحتراـ ىذا ركف في القرارات اإلدارية الصادرة عنيا لمواجية الظروؼ 
ال تعرضت قراراتيا لئللغاء مف طرؼ القضاء اإلداري وذلؾ بنفس المعايير التي  االستثنائية وا 

يمارس القضاء اإلداري ىذه الرقابة في ظؿ حيث  ،العاديةيعتمد عمييا في ظؿ الظروؼ 
الظروؼ العادية ببسط رقابتو عمى الحالة القانونية أو الواقعية التي استندت إلييا اإلدارة 

إاّل أّف ىذه الرقابة ليست عمى درجة واحدة بؿ يتفاوت مداىا بحسب  ،بوصفيا سبًبا لقرراىا
 ب.طبيعة القرار المطعوف فيو لعيب السب

يمكف ترتيب حدود الرقابة عمى صحة السبب في القرار اإلداري نتيجة عيب أصابو  
وثانيتيا الرقابة عمى  )أ(إلى ثبلث مستويات متدرجة أوليا الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع 

                                                           
1 - C.E,  10 aout 1919, Vion et Saupiquet.  

 .79ص محمد عمي سديرة، الحاالت االستثنائية في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ، -
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ثـ الرقابة عمى أىمية وخطورة  )ب(الّتكييؼ القانوني الذي خمعتو اإلدارة عمى ىذه الوقائع 
 1)ج(.وىي رقابة متقدمة ال تخضع ليا القرارات اإلدارية إاّل استثناًءاالسبب 

 أ: الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع في ظل الظروف االستثنائية
إّف الرقابة عمى صحة الوقائع المادية التي تّستند إلييا اإلدارة التخاذ قراراتيا اإلدارية  

الرقابة التي يجب عمى القاضي اإلداري  مف أدنى التي تتضمف إجراءات استثنائية تعتبر حدّ 
 اّتخاذ ىذه القرارات ُتعد تبرر التي الوقائع أفّ  مف األقؿ عمى عميو التأكد يجبممارستيا إذ 

صحيحة وتستند إلى أسباب حقيقية وليست وىمية، كما يشترط أف تكوف الوقائع المنسوبة 
العاـ محّددة بشكؿ دقيؽ وبالتالي  لمشخص محؿ القرار والتي تفيد خطورتو عمى الّنظاـ

ضرورة ابتعادىا عف استعماؿ العبارات الغامضة والفضفاضة تجنًبا إللغاء القرار اإلداري 
غير أّف ما يجب اإلشارة إليو ىو أّف مجمس الدولة الفرنسي رفض في  ،2لعدـ مشروعيتو

االستثنائية بشرط أف بدايتو الرقابة عمى الوجود المادي لمقرارات الصادرة في ظؿ الظروؼ 
حيث كاف يكتفي بالنسبة  ،تكوف قد استندت عمى القوانيف االستثنائية كقانوف حالة الطوارئ

لتمؾ القرارات أف تكوف اإلدارة قد استندت في إصدارىا ليا عمى وقائع لتبرير تمؾ اإلجراءات 
 3.دوف الّتحقيؽ مف الوجود الفعمي ليذه الوقائع وصحتيا

امتنع فييا مجمس الدولة الفرنسي عف رقابة الوجود المادي لموقائع  مف القضايا التي
 4 .05/11/1920الصادر في  Wannieckنذكر قراره في قضية

                                                           
مأذوف ماموف، ركف السبب في القرارات اإلدارية والرقابة القضائية عميو، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف،  -1

  .80، ص 2007ر بمقايد، تممساف،جامعة أبو بك
حممي الدقدوقي، رقابة القضاء عمى المشروعية الداخمية ألعماؿ الضبط اإلداري، دراسة مقارنة بيف فرنسا ومصر  -2

  .458، ص 1989ومبادئ الشريعة اإلسبلمية، دار المطبوعات الجامعية، مصر 

 .155مشروعية القرار اإلداري، مرجع سابؽ، ص احمد كممؾ صالح الباجبلف، نظرية الظروؼ االستثنائية و  -3
4
 - C.E, 05 novembre 1920, Wannieck. 
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بعد القبض   Wannieckتتمخص وقائعيا بأّف سمطة الحكـ أصدرت قرار بترحيؿ السيد
يداعو الحبس لمّدة  عاـ استناًدا لمفقرة شيريف وذلؾ لخطورتو عمى الّنظاـ واألمف ال (2)عميو وا 

المنظـ لحالة األحكاـ العرفية وعمى إثره طعف  09/08/1849مف قانوف  9مف المادة  2
في القرار لعدـ استناده لوقائع صحيحة تبرره غير أّف مجمس الدولة قضى  Wannieckالسيد 

 بمشروعية قرار اإلبعاد دوف أف يتطرؽ لصحة الوقائع المنسوبة لممدعي فجاء في حيثيات
"...تقدير الوقائع التي قام عمييا قرار اإلبعاد ىي من المور الت قديرية القرار أّف : 

المتروكة لسمطة الحكم العرفي وتعد من قبيل اإلجراءات الضرورية لألمن القومي... ويكفي 
 1". لمشروعية القرار أن يدخل في مجال القانون

 الصادر بتاريخ في Frocrain ةمجمس الدولة الفرنسي في قضينجد قرار آخر ل
27/02/1948 .2 

تتمخص وقائعيا بأّنو في أثناء تطبيؽ األحكاـ العرفية خبلؿ الحرب العالمية الثانية 
والخاص باألشخاص الخطريف عمى األمف  04/10/1944وبموجب األمر الصادر في 

أف لخطورتو عمى األمف القومي دوف  Frocrainالقومي صدر قرار بتحديد إقامة السيد 
دعواه أماـ  Frocrainأية أفعاؿ تدؿ عمى ىذه الخطورة وعميو رفع السيد  ينسب في حقو

مجمس الدولة الفرنسي مطالًبا بالتعويض لعدـ مشروعية قرار تحديد اإلقامة مستنًدا في دفاعو 
وقد نيج المجمس نفس قضائو السابؽ وأقر ، عمى عدـ استناد القرار إلى وقائع صحيحة تبرره

وى التعويض وقد جاء في حيثيات الحكـ نفس ما سبؽ أف رّدده المجمس في حكمو برفض دع
السابؽ بأّنو يكفي أف تكوف الوقائع التي ذكرتيا اإلدارة تدخؿ في مجاؿ تطبيؽ القانوف وىذا 

 3 دوف الّتحقؽ مف صحة وجودىا.

                                                           
 .360مجدي الشامي، الرقابة القضائية اإلدارية عمى مسؤولية الدولة في نطاؽ قانوف الطوارئ، مرجع سابؽ، ص  -1

2 - C.E, 27 février 1948, Frocrain.  
 .361رية عمى مسؤولية الدولة في نطاؽ قانوف الطوارئ، مرجع سابؽ، صمجدي الشامي، الرقابة القضائية اإلدا -3
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اّتجو كاف موقؼ مجمس الدولة الفرنسي محؿ انتقاد شديد مف طرؼ الفقو الفرنسي لذلؾ 
إلى العدوؿ عف قضائو السابؽ وفرض  30/01/1959الصادر  Grangeمنذ قراره في قضية 

لموقائع التي تمثؿ الحّد األدنى لمرقابة والتي ال يمكف  رقابتو عمى الّتحقؽ مف الوجود المادي
 1أف تكوف محؿ تقدير لسمطة الطوارئ. 

 قرار الجزائر بإصدار تتمخص وقائع ىذه القضية في قياـ السمطات الفرنسية في 
 16في الصادر المرسـو نصوص إلى استناًدا  Grangeحديد إقامة األستاذ المحامييقضي بتّ 

المحامي إلى تنظيـ سري ىدفو اإلخبلؿ  بانتماء األستاذ وقد بررت اإلدارة قرارىا 03/1956/
تندت ليا الجزائر وذلؾ دوف أف تفصح عف الوقائع التي اس في المجاىديف باألمف ومساعدة

ولما طعف المذكور في القرار عمى أساس عدـ استناده لوقائع مادية  .في تأسيس ىذا االتياـ
في  Chardeauصحيحة تبرر اتخاذ مثؿ ىذا القرار استجاب المجمس لرأي مفوض الحكومة 

التي  تقريره المقدـ والذي دعا فيو المجمس بالعدوؿ عف قضائو السابؽ حيث أّف األسباب
 اإلداري في الظروؼ االستثنائية القرار عمى مشروعية لمحكـ مقبولة ييا اإلدارة تعتبرتستند إل

نظرا لكونيا لـ  اإلدارة ادعتيا التي الوقائع صحة عدـ إلى غير أّف مجمس الدولة توصؿ
في القرار الذي أصدرتو وبالتالي قاـ بإلغاء القرار  Grangeتنسب أي وقائع محّددة لسيد 

 2.الذي أصدرتو

تأكد ىذا القضاء في قرارات مجمس الدولة الفرنسي البلحقة نذكر منيا حكمو في قضية 
Mony  باعتقاؿ السيد  14/03/1962تتمخص وقائعيا في إصدار وزير الداخمية قرار بتاريخ
Mony مما دفع السيد ،اعتقااًل إدارًيا Mony  إلى الطعف ضد القرار أماـ المحكمة اإلدارية

يقضي بإلغاء القرار ولما طعف وزير ي الذ 25/11/1964بتاريخ  التي أصدرت حكميا
                                                           

1 - C.E,30 janvier 1959, Grange.  

 . 227ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -2
 .147حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص  -
  .362مجدي الشامي، الرقابة القضائية اإلدارية عمى مسؤولية الدولة في نطاؽ قانوف الطوارئ، مرجع سابؽ، ص  -
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أيد ىذا األخير حكـ المحكمة اإلدارية معتبرا ، الداخمية في قرار المحكمة أماـ مجمس الدولة 
ف كاف مستنًدا إلى المادة  مف  16أّف قرار االعتقاؿ المّتخذ مف طرؼ وزير الداخمية وا 

ى سبب يبرره، كما أف القرار المطعوف فيو يشير إلى وجود الدستور إال اّنو لـ يكف يستند إل
اتصاؿ بيف المطعوف عميو والمّتمرديف المسئوليف عف أحداث الجزائر إال أّنو لـ يحدد طبيعة 
ىذا االتصاؿ وعميو توصؿ مجمس الدولة إلى عدـ استناد القرار إلى أسباب صحيحة مما 

 1.روعيةيتعيف عميو تأييد الحكـ باإللغاء لعدـ المش

والتي   Magne de la croixسار مجمس الدولة الفرنسي في نفس االتجاه في قضية
  Magne de la croixتتمخص وقائعيا في إصدار وزير الداخمية قراًرا باعتقاؿ السيد

لذا قاـ ىذا األخير بالطعف ضد قرار وزير الداخمية أماـ المحكمة  ،11/01/1962بتاريخ 
ار وزير الداخمية ورفضت طمبات الطاعف مما جعمو يستأنؼ قضيتو اإلدارية التي أيدت قر 

لغاء القرار المطعوف فيو حيث أّف المجمس  أماـ مجمس الدولة الذي قضى بقبوؿ الطعف وا 
راقب الوجود المادي لموقائع في قرار االعتقاؿ وتوصؿ إلى عدـ صحتيا،  لذا قاـ بإلغاء 

 2القرار لعدـ مشروعيتو.

بلؿ القرارات القضائية التي قدميا مجمس الدولة الفرنسي أنو حاوؿ يمكف القوؿ مف خ
الحد مف سمطة اإلدارة التقديرية بما يحقؽ التوازف بيف مصمحة اإلدارة وحماية الحقوؽ 

إذ تعتبر الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع خطوة ىامة قاـ بيا مجمس الدولة  ،والحريات

                                                           
 . 308ص فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية، مرجع سابؽ،  -1

-C.E, 22/04/1965, MINISTRE DE L’intérieur C/MONY.  
2

-  C.E, 13/07/1965, Mangne de la croix. 

 .229صمراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -
 .309، مرجع سابؽ، ص فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية- -2
 .234ص ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في -
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الرامية إلى وضع القيود عمى سمطات اإلدارة لكي ال الفرنسي ليحقؽ سياسيتو القضائية 
 .1تتحوؿ تمؾ السمطات إلى نوع مف التعسؼ

بالنسبة لمقضاء الجزائري فالقرارات القضائية في ىذا الخصوص تكاد تكوف نادرة إال 
أيف مارس مجمس الدولة الجزائري أطروحتو في  بدران مرادأننا وجدنا قرار أشار إليو األستاذ 

ضد الجمعية  والي والية مستغانممف الرقابة عمى الوجود المادي لموقائع في قضية  حد أدنى
 سي احمد بن احمد.اإلسبلمية الشيخ 

تتمخص وقائع القضية في قياـ والي والية مستعانـ برفع دعوى قضائية أماـ الغرفة  
ف أجؿ م سي احمد بن احمداإلدارية بمجمس قضاء مستغانـ ضد الجمعية الثقافية الشيخ 

حميا قضائيا وذلؾ بسبب قياميا بنشاطات غير مشروعة ودوف أف يقدـ أي دليؿ عمى صحة 
المؤرخ في  12-90مف القانوف رقـ  35و 8ما يدعيو بؿ أشار فقط إلى الماديتيف 

المتعمؽ بالجمعيات والتي تسمح لو برفع مثؿ ىذه الدعوى في حالة قياـ  04/12/1990
إاّل أّف الغرفة اإلدارية بالمجمس القضائي رفضت عمى  ،الجمعية بنشطات غير مشروعة

الحاؿ تمؾ الدعوى ما داـ أّف الوالي لـ يقدـ أي دليؿ عمى صحة ما يدعيو فقاـ الوالي 
بالطعف في ىذا القرار أماـ الغرفة اإلدارية بالمحكمة العميا طالبا إلغاء القرار المستأنؼ فيو 

لـ تستجب لطمب الوالي وقامت بتأييد القرار المستأنؼ  وحؿ الجمعية غير أّف المحكمة العميا
 :وذلؾ عمى أساس أّف الوالي لـ يقدـ الدليؿ عمى صحة ما يدعيو وقد جاء في حيثيات القرار

" غير أن السمطات لم تقدم ولم تعرض تقديم دليل إدعائيا عمى مادية الوقائع 
ق السميم لما لم يعتمد عمى مجرد وبالتالي فإن  قاضي الدرجة الولى طبق القانون التطبي

  2ادعاءات السمطة اإلدارية".

                                                           
 .234ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -1
قضية بيف ) والي والية مستغانـ (  ،24/12/1995 مؤرخ في ، المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية،138642قرار رقـ   -2

قرار غير  رفض إلغاء قرار إداري لعدم استناده عمى وقائع مادية،  (،سي احمد بن احمدثقافية الشيخ الجمعية الضد )
 .232ص مراد بدراف الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  منشور.
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ف منحت اإلدارة سمطة تقديرية في إصدار القرارات اإلدارية في ظؿ الظروؼ و  عميو وا 
االستثنائية غير أنيا تبقى ممزمة بأف تستند إلى وقائع صحيحة في قراراتيا اإلدارية، فإذا 

كانت موجودة ولكنيا غير صحيحة فإّف القرار الذي  كانت ىذه الوقائع غير موجودة أصبًل أو
 1.تصدره اإلدارة في ىذا الصّدد يكوف قد استند عمى سبب غير صحيح وبالتالي وجب إلغاءه

 ب: الرقابة عمى التكييف القانوني لموقائع في ظل الظروف االستثنائية
حاالت التي تتمّتع أرسى مجمس الدولة الفرنسي قيًدا أخر لمحّد مف تعسؼ اإلدارة في ال 

 بيا تتذرع التي فييا بيا السمطة الّتقديرية تتمثؿ في الرقابة عمى الّتكييؼ القانوني لموقائع
ففي الحاالت التي تكوف فييا سمطة ، 2ليا المشرع أعطاه الذي ومدى توافقيا مع الوصؼ

زاـ بيذا اليدؼ اإلدارة مقّيد بأّف تكوف ممنوحة قصد تحقيؽ ىدؼ معيف فإّنو يجب عمييا االلتّ 
وال تستخدـ سمطتيا إاّل باالستناد إلى الوقائع المادية التي مف شأّنيا تحقيؽ اليدؼ الذي 

 .قصده المشرع

وعميو فكمما أمكف تحديد اليدؼ بدقة كمما أمكنو رقابة تحديد الوقائع التي تبرر  
تي تستند إلييا إصدار القرار ومف ثـ الحكـ عمى مدى صحة الّتكييؼ القانوني لموقائع ال

أما في الحاالت التي يكوف فييا اليدؼ الذي قصده المشرع غير ، اإلدارة كمبرر لقراراتيا
واضح أو غير محّدد كأف يكوف االلتزاـ بتحقيؽ المصمحة العامة األمف العاـ فإّف رقابة 

الجوانب  أو عاـ بشكؿ الغرض معرفة تقتصر في رقابة البحث عمى القاضي اإلداري

                                                           
 .234ص مرجع سابؽ،  ،تثنائيةمراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االس -1

2
 - Jean –Claude HELIN, Les contrôles sont –ils efficaces ? Pouvoirs, N°60, 1992, p120. 

إدراج حالة واقعية معينة داخل إطار فكرة قانونية، بحيث يمكن أن يحمل القرار المت خذ يعرؼ الّتكييؼ القانوني بأنو:" -
بشر صبلح العاوو، سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية في : أنظر"، التخاذهعمييا باعتبارىا دافعا مشروعا 

 .168التشريع الفمسطيني مرجع سابؽ، ص 
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 وأسباب وقائع مف ذاتيا اإلدارة ادعتو بالبحث فيما ذلؾ بعد يتجو ثـ الغرض ليذا دةالمتعدّ 
 1.المّتخذ لمقرار مبّررة طبيعتو مف إذا كانت ما ليحّدد

 ال تنصب رقابة مشروعية التكييؼ القانوني عمى مدى صحة الوجود المادي لموقائع
 الطائفة في تندرج الوقائع تمؾ نتكا إذا ما تنصب عمى معرفة ولكف موجودة فعبلً  فالوقائع

القانوف لئلصدار القرار اإلداري ومف أنيا تحمؿ وصؼ اإلخبلؿ والّتيديد  يستمزميا التي
 عف ليس يصدر فيو معينة حالة في الوصؼ ىذا توافر يقرر القاضي وعندما 2بالّنظاـ العاـ

نما في شخصي أو ذاتي تقدير  بإضفاء تحقيقو عالمشر  أراد الذي القصد عف البحث ضوء وا 
ف كاف ىذا البحث مف جانب القاضي يقتضي بالضرورة قدرا مف  العاـ النظاـ عمى الحماية وا 

االجتياد الشخصي لتوضيح وتحديد معالـ فكرة النظاـ العاـ إاّل أّف ذلؾ يدخؿ في نطاؽ 
 3.اإلطار العادي لميمة القاضي في تفسير القانوف

انوني لموقائع بالنسبة روعية عمى التكييؼ القمارس مجمس الدولة الفرنسي رقابة مش
والّتدابير التي اتخذتيا اإلدارة لمواجية الظروؼ االستثنائية غير أّنو في بدايتو  لئلجراءات

كاف يفرغ مضموف تمؾ الرقابة مف أىميتيا إذ كاف يتجو في سبيؿ بسط رقابتو عمى التدابير 
فسير الواسع لتمؾ النصوص معتبرا أّف مفيوـ المّتخذة تنفيذا لمنصوص االستثنائية إلى التّ 

الّنظاـ العاـ في ظؿ الظروؼ االستثنائية يجب أف يكوف لو مفيوما مختمفا عف مفيومو في 
 Mausartومف أمثمة ذلؾ حكـ مجمس الدولة الفرنسي في قضية  ،4ظؿ الظروؼ العادية

 5 .09/01/1920الصادر بتاريخ 

                                                           
 .157حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص  -1
 .96ص  مرجع سابؽ، جماؿ قرفوؼ، الرقابة عمى أعماؿ الضبط اإلداري، -2
ص صبلح العاوور، سمطات الضبط اإلداري في الظروؼ اإلستثنائية في التشريع الفمسطيني، مرجع سابؽ، بشر  -3

168. 
 .236ص مرجع سابؽ، ،مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية -4

5 - C.E ,09 janvier, 1920, Mausart.  
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مف  Mausartكري أصدر قرار بإبعاد السيد تتمخص وقائعيا في أّف الحاكـ العس
المنطقة التي يقيـ فييا لبلشتباه في خطورتو عمى مصالح األمف القومي بتواجده في ىذه 

مطالًبا  09/08/1949مف قانوف  9البمدة ولما طعف المذكور في القرار لمخالفتو نص المادة 
ّتعويض حيث أتجو إلى بالتعويض عف ىذا القرار قضى المجمس بشرعية القرار ورفض ال

السالفة الذكر تفسيرا واسعا لتشمؿ األشخاص المشتّبو فييـ دوف أف يقوـ  9تفسير المادة 
 1.بتكييؼ مدى خطورة األفعاؿ المنسوبة إليو إذا كانت تخؿ بالنظاـ أـ ال

تخمى مجمس الدولة عف ىذا االتجاه فيما بعد وأصبح يفرض رقابتو عمى القرارات  
ؿ الظروؼ االستثنائية، نجد في ىذا الخصوص حكمو في قضية المّتخذة في ظ

Damaziére et autres :أيف ذىب إلى إلغاء القرار الصادر بمنع االجتماع مقرًرا أّف 

منع االجتماع الميد د اإلخالل لمن ظام العام إال  إذا  سمطات البوليس إلداري ال تممك " 
العام مع استمرار االجتماع وأن مجرد التيديد  لم تتح ليا الوسائل الكفيمة لصيانة الن ظام

وانتيى المجمس إلى إلغاء القرار الصادر "  بإثارة مظاىرات عادية ال يبرر منع االجتماع
بمنع االجتماع المزمع إقامتو والذي استندت فيو اإلدارة إلى خشية ما يتيّدد األمف مف 

 2.اضطراب يسببو ىذا االجتماع

في  10/11/1958الدولة الفرنسي في حكمو الصادر بتاريخ  نجد نفس االتجاه لمجمس
أيف فرض رقابتو عمى مشروعية التكييؼ القانوني لموقائع في مجاؿ حرية  Mazérnaقضية 

الصحافة وكاف ذلؾ بمناسبة صدور قرار مف الحاكـ العسكري بمصادرة جريدة بسبب نشرىا 
العاـ إاّل أّف المجمس وجد أف المقاالت لمقاالت مف شأنيا إثارة المشاعر المعادية لمّنظاـ 

                                                           
  .366ية اإلدارية عمى مسؤولية الدولة في نطاؽ قانوف الطوارئ، مرجع سابؽ، ص مجدي الشامي، الرقابة القضائ -1

2 - C.E,29 juillet 1953 , Damaziére et autres.  

 .237صمراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -
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المنشورة ليس فييا ما يمس بالنظاـ العاـ حتى يبرر تدخؿ اإلدارة وبالتالي قضى بعدـ 
 1مشروعية قرار الحاكـ العسكري.

في مجاؿ القضاء الجزائري، فاّف القرارات القضائية في ىذا المجاؿ نادرة إال أننا نسمـ 
عمى عنصر السبب حيث يجب عميو أف يتحقؽ مف وجود  بضرورة رقابة القاضي اإلداري

الظرؼ االستثنائي الذي يبرر الخروج عف قواعد المشروعية العادية ويتأكد مف صحة الحالة 
الواقعية التي دفعت اإلدارة إلى استخداـ سمطاتيا االستثنائية ومف صحة وصفيا القانوني 

ظروؼ في الحوادث الخطيرة وغير المتوقعة باعتبارىا ظرفا استثنائيا ويشترط أف تمثؿ ىذه ال
ما يعني أّف مجرد حالة االستعجاؿ ال تكفي لتكوف ظرفا استثنائيا بالمعنى الصحيح وال يسمح 

 لئلدارة باستخداـ سمطات استثنائية ال تقرىا قواعد المشروعية العادية.

 ثنائيةج: الرقابة عمى مالئمة القرارات اإلدارية الصادرة في ظل الظروف االست

إّذ كانت ىذه الرقابة ظّيرت ألوؿ مرة بالّنسبة لقرارات الضبط اإلداري نظًرا لما ىذه  
الرقابة مف أىمية في مجاؿ حماية حقوؽ وحريات األفراد فإّف ىذه الرقابة تزداد أىمية في 

 .ظؿ الظروؼ االستثنائية نظًرا التساع صبلحيات اإلدارة لمواجية الظروؼ االستثنائية

تأكد القاضي اإلداري مف وجود الظرؼ االستثنائي فإّنو في مرحمة أخرى يتأكد  فبعد 
عما إذا كاف استخداـ اإلدارة لسمطاتيا االستثنائية كانت الزمة وضرورية لمواجية تمؾ 

فإذا ثبت لو أّف اإلدارة كانت تستطيع أف تتغمب عمى المصاعب  ،الظروؼ غير العادية
ية القائمة بما تممكو مف سمطات ووسائؿ تنص عمييا الناجمة عف الظروؼ االستثنائ

التشريعات السارية ومع ذلؾ اتخذت إجراء استثنائي ال تجيزه ىذه التشريعات فإّنو يحكـ 
إاّل أّف المسألة مسألة وقائع يقدرىا القاضي اإلداري في ضوء الظروؼ ، بإلغاء ىذا اإلجراء 

ياـ الظرؼ االستثنائي وحده حتى يرخص لئلدارة الزمنية والمكانية التي تحيط بيا وال يكفي ق
                                                           

1 - C.E ,10 octobre 1958, Mazérna.  
 .237ص راف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، مراد بد-
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كما تنصب رقابة القضاء عمى شرطي عجز  بمخالفة القوانيف المعدة لمظروؼ العادية،
الوسائؿ العادية عف مواجية الظرؼ االستثنائي وضرورة التناسب بيف اإلجراء المتخذ 

ف يكوف اإلجراء الذي والظرؼ االستثنائي وىو ما عبر عنو مجمس الدولة الفرنسي بضرورة أ
  1.لجاءت إليو اإلدارة الزما وضروريا لمواجية الظرؼ االستثنائي

قاـ مجمس لدولة الفرنسي في ىذا الصدد بإلغاء العديد مف القرارات الصادرة في ظؿ 
الظروؼ االستثنائية والتي رأى بشأّنيا أّف ظروؼ الحاؿ ال تبرر مخالفتيا لمقوانيف السارية 

 Cambre syndicale du commerce في قضية 31/01/1958الصادر فيه قرار مثاؿ ذلؾ 

d’importation Indochine 2،  والقاضي بإلغاء قرار الحاكـ الفرنسي لميّند الصينية
والمتضمف إنشاء نظاـ المساعدات العائمية لصالح العامميف  27/09/1947الصادر في 

 .بالمشروعات الخاصة

أّف ىذا اإلجراء المخالؼ لمقانوف لـ يكف ضروريا أسس مجمس الدولة حكمو عمى  
والزما لمواجية الموقؼ االقتصادي واالجتماعي الذي كاف قائما في اليّند الصينية في تاريخ 
صدور قرار الحاكـ والناتج عف حالة الحرب التي كانت ىذه الببلد مسرحا ليا في ذلؾ الوقت 

عب الناتجة عف ىذا الموقؼ بالوسائؿ وأّنو كاف بإمكاف الحاكـ أف يتغمب عمى المصا
 3.والسمطات التي كاف يممكيا بموجب التشريعات السارية

أيف قاـ بإلغاء  08/02/1950نذكر كذلؾ حكـ مجمس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 
 18/02/1943 قرار الحاكـ العاـ لميند الصينية والذي كاف يقضي بإلغاء القانوف الصادر في

                                                           
 .309، مرجع سابؽ، ص فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية -1

2
 - C.E,31 janvier, cambre syndicale du commerce d’importation Indochine. 

 .244ص الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، مراد بدراف،  -

 .142ص حياة غبلي، حدود سمطات الضبط اإلداري، مرجع سابؽ،  -3
 .244ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -
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أّف الظروؼ الناتجة عف الحرب والتي استند إلييا الحاكـ ليصدر قراره  وأّسس حكمو عمى
 .المطعوف فيو ال تمثؿ حالة ضرورة تبرر اتخاذ إجراء مخالؼ لمقانوف الساري

أيف قاـ  Naudفي قضية  23/01/1953نجد قرار آخر لمجمس الدولة الفرنسي بتاريخ 
 1محافظ مدينة باريس.  بإلغاء قرار

مف إلقاء  Naudه القضية في إصدار المحافظ قرار بمنع السيد تتمخص وقائع ىذ
استناًدا إلى أّف إلقاء ىذه  Marignyفي مسرح  25/02/1949محاضرة كاف يزعـ إلقائيا يوـ 

في قرار  Naudالمحاضرة كاف سيثير اضطرابات تخؿ باألمف والّنظاـ العاـ فطعف السيد 
أّسس ىذا األخير حكمو عمى أّنو إذا كاف  .والمحافظ أماـ مجمس الدولة الذي قضى بإلغائ

المحافظ يختص بأف يّتخذ اإلجراءات البلزمة لوقاية الّنظاـ العاـ فإّنو ال يممؾ أف يّتخذ 
اإلجراء المطعوف فيو والذي يتضمف اعتداء عمى حرية االجتماع إاّل إذا ثبت أّف الخطر الذي 

در مف الجسامة بحيث تعجز تدابير عمى ق  Marignyسينتج عف إلقاء المحاضرة في مسرح
 2.الضبط اإلداري التي يممكيا المحافظ عف مواجيتو وىو ما لـ يتحقؽ في الحالة المطروحة

في  19/10/1962بتاريخ نجد حكـ أخر مجمس الدولة الفرنسي صادر عنو 
بإنشاء  01/10/1962 في الجميورية رئيس أصدره الذي أيف قاـ بإلغاء األمر  Canalقضية
 الفرنسي الجيش بو قاـ الذي الّتمرد في باالشتراؾ المتيميف لمحاكمة خاصة عسكرية كمةمح

 إنشاء تـ فييا التي الظروؼ مؤّسسا حكمو عمى أفّ  24/04/1961المرابط بالجزائر بتاريخ 
 المبادئ عمى االعتداء تبرر الخطورة مف كبيرة درجة عمى تكف االستثنائي لـ القضاء ىذا

  3.الدفاع حقوؽ يخص فيما خاصة وبصفة لمقانوف العامة

                                                           

1 - C.E, 23 octobre 1953, Naud.  
 .143عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص -2
 .220ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -

3 - C.E ,19 octobre 1962, Canal.  
 .143رجع سابؽ، ص حياة غبلي، حدود سمطات الضبط اإلداري، م-
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مارس مجمس الدولة الفرنسي رقابة عنصر المبلئمة ومدى تناسب القرار مف حيث  
حيث يحكـ القاضي باإللغاء القرار في حالة تحققو مف انعداـ  ،الشدة مع الظروؼ االستثنائية

مكانية حؿ المشكؿ بالوسائؿ القانونية المعدة لمظروؼ العا ةالتناسب وا  أما في ظؿ  ،1دي
القضاء اإلداري الجزائري فإننا لـ نتمكف مف العثور عمى أي قرار قضائي راقب فيو القاضي 

 اإلداري الجزائري مبلئمة القرار اإلداري الصادر في ظؿ الظروؼ االستثنائية.

 : االنحراف باستعمال السمطة في ظل الظروف االستثنائية2
اإلدارية الصادرة في ظؿ الظروؼ االستثنائية ىي  إّف الغاية األساسية مف القرارات 

دفع الظرؼ االستثنائي ومواجيتو لممحافظة عمى كياف الجماعة ككؿ وذلؾ تحت طائمة 
تعرض تصرفاتيا لئللغاء أو الّتعويض لعدـ لمشروعيتيا وعميو فالقاضي اإلداري يراقب ركف 

ية وفي ىذا ضمانة كبيرة لحماية الغاية بنفس المعايير التي يستعمميا في ظؿ الظروؼ العاد
الحقوؽ والحريات األفراد ضد اإلجراءات والّتدابير االستثنائية التي تأتييا اإلدارة متذرعة 
بمقتضيات الضرورة خاصة ما يتعمؽ بالتدابير الماسة بالحريات الشخصية بصفة مباشرة 

منو تتمثؿ الغاية مف  ،كقرارات االعتقاؿ والوضع تحت اإلقامة الجبرية والمّنع مف اإلقامة
القرارات الصادرة في ظؿ الظروؼ االستثنائية ىي دفع الظرؼ االستثنائي ومواجيتو 

 2.لممحافظة عمى كياف الجماعة ككؿ

في  18/07/1913نجد حكـ مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الشأف الصادر بتاريخ 
.Syndicat national des chemins de fer de France et des coloniesقضية 

3 

أعمف العامموف  1910تتمخص وقائع ىذه القضية أنو في بداية شير أكتوبر سنة  
بالسكؾ الحديدية اإلضراب فتوقؼ العمؿ بيذا المرفؽ الحيوي مما دفع الحكومة إلى أف 

                                                           
 .310، مرجع سابؽ، ص فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية -1
 .246ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -
 .144ص  حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، -2

3 - C.E, 18 juillet 1913, Syndicat national des chemins de fer de France et des colonies.  
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تطمب مف وزير الحرب أف يصدر قرار باستدعاء المضربيف لمخدمة العسكرية وبالفعؿ أصدر 
بتجنيد العماؿ المضربيف ثبلثة أسابيع فأصبحوا يعمموف في ىذا المرفؽ وزير الحرب قرار 

 .بصفتيـ عسكرييف خاضعيف لؤلنظمة والقوانيف العسكرية

طعنت نقابة العامميف بيذا المرفؽ في ىذا القرار باإللغاء أماـ مجمس الدولة استناًدا إلى 
تحقيؽ الغرض الذي ينص  أف وزير الحرب قد تجاوز سمطتو حيف أصدره إذ أنو لـ يقصد بو

غير أّف مجمس الدولة رفض ىذا الطعف استناًدا ، عميو قانوف التجنيد وىو أداء ضريبة الدـ
ف كاف وزير الحرب لـ يقصد بقراره المطعوف فيو تحقيؽ الغرض الذي ينص عميو  إلى أنو وا 

لحديدية قانوف الخدمة العسكرية فإنو مع ذلؾ قصد ضماف استمرارية خدمات مرفؽ السكؾ ا
ىذا المرفؽ الجوىري الذي يعد استمرار سيره أمًرا ضرورًيا لحماية أمف الدولة ومصالح الدفاع 
القومي وبالتالي ال يكوف الوزير قد تعسؼ استعماؿ سمطتو ماداـ أنو قصد مف ورائو تحقيؽ 

 1.المصمحة العامة

  Leفي قضية  25/02/1921 نجد في نفس إلطار قرار مجمس الدولة الفرنسي

Centre électrique  ، حيث قضى بإلغاء قرار أصدرتو السمطة العسكرية باالستيبلء عمى
المجمس حكمو عمى أّف السمطة العامة  وأسسSaint-Amand بمدينة محطة توليد الكيرباء 

قد ادعت أنيا اتخذت ىذا اإلجراء استجابة لمتطمبات الدفاع القومي بحكـ أّف محطة الكيرباء 
يا تمد كبل مف المستشفى العسكري ومحطة السكؾ الحديدية بالتيار الكيربائي المستولى عمي

بسبب عجزه عف   Saint-Amandثـ تبيف أنيا قد سممتيا إلى المجمس الشعبي البمدي لمدينة
اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الممتـز بإدارة ىذه المحطة الذي كاف قد ىّدد بالتوقؼ عف 

 2.بإلغاء القرار النحرافو باستعماؿ السمطة تشغمييا وقد قضى مجمس الدولة

                                                           
 .218ص مرجع سابؽ،  ،مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية -1
 . 80-79 سابؽ، ص محمد عمي سديرة، الحاالت االستثنائية في القانوف الجزائري، مرجع -
 .145عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص -2
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في قضية  31/10/1924بتاريخ  نجد حكـ آخر صادر عف مجمس الدولة الفرنسي
Cotte .1  تتمخص وقائعيا في أّف سمطة الحكـ العرفي أصدرت قرارا أثناء تطبيؽ األحكاـ

يا مؤيدة أللمانيا العرفية خبلؿ الحرب العالمية األولى بتمزيؽ اإلعبلنات التي يشتبو في أنّ 
سحب دعامتيا وقد طعف أصحاب شركات الدعاية في القرار النحرافو بالسمطة مطالبيف مع 

بالتعويض وقد قضى مجمس الدولة بأنو إذا كاف تدمير اإلعبلنات ىو أمر تحتمو ظروؼ 
الحرب إاّل أّف تدمير دعامتيا أمر مبالًغا فيو ويصيب القرار بعيب إساءة استعماؿ السمطة 

   2مما يتحتـ إلغاءه.
في الجزائر فإننا كما سبؽ وأف اشرنا إليو فالقرارات القضائية في مجاؿ الظروؼ 

  لـ نجد أي قرار قضائي بشاف التعسؼ في استعماؿ السمطة.منعدمة حيث  االستثنائية

ف كانت جعمت القضاء اإلداري يتجاوز عمى  خبلصة ما تقدـ أّف الظروؼ االستثنائية وا 
إاّل أّف ىذا التجاوز لـ يتعمؽ إال بعيوب ثبلثة ليذه  ،اريةعدـ مشروعية بعض القرارات اإلد

فالقرار الذي يخرج عف حدود اختصاص مصدره  .القرارات وىي االختصاص والشكؿ والمحؿ
أو الذي ال يراعي في إصداره الشكؿ المطموب أو الذي يخالؼ القوانيف والموائح يمكف أف 

 .التي تبرر ما بو مف عيب يعتبر مشروعا إذا توافرت الظروؼ االستثنائية
أما فيما يتعمؽ بسبب القرار اإلداري وغايتو فبل يمكف التجاوز عما يمحقيما مف مخالفة  

ويرجع السبب في ذلؾ أف سبب القرار اإلداري وىو الحالة الواقعية المتمثمة في الظروؼ 
رة إلجرائيا والذي دفع االستثنائية ما ىو في حقيقة األمر إاّل المبرر الذي دفع إلى اتخاذ اإلدا

بالقضاء أيضا إلى توسيع مجاؿ المشروعية واعتبار اإلجراء مشروعا رغـ عدـ كونو كذلؾ 
في الظروؼ العادية وكذلؾ الغاية مف القرار اإلداري فإنيا يجب أف تكوف في جميع األحواؿ 

أيا كانت ىي المصمحة العامة إذ أّف تحقيؽ المصمحة والحفاظ عمى كياف المجتمع وسبلمتو 
   3.الظروؼ ىو المقصود الحقيقي مف وراء تقرير نظرية الظروؼ االستثنائية

                                                           

1 - C.E, 31 octobre 1924, Cotte.  
 .356مجدي الشامي، الرقابة القضائية اإلدارية عمى مسؤولية الدولة في نطاؽ قانوف الطوارئ، مرجع سابؽ، ص -2
 .145، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، صعبد العزيز برقوؽ -3
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ذا كاف لمقضاء اإلداري أف يبسط رقابتو عمى تصرفات اإلدارة خبلؿ الظروؼ اإلستثنائية  وا 
 ؟وأف يمغييا كمما كانت مخالفة لمبادئ المشروعية فما مدى بسط رقابة التعويض عمييا

 الفرع الثاني
 المسؤولية اإلدارية في ظل الظروف االستثنائية لمدولةدعوى 

الضارة سواء الناتجة عف األعماؿ القانونية  عف أعماليايعتبر موضوع مسؤولية الدولة 
مف أحدث مواضيع القانوف اإلداري ولعؿ السبب في ذلؾ يعود إلى ىيمنة مبدأ عدـ  والمادية

 .الثامف عشر (18)لى غاية أواخر القرف مسؤولية الدولة لمرحمة تاريخية طويمة نسبًيا إ
ساد ىذا المبدأ فرنسا وفي إنجمترا الذي كاف ميّده األوؿ وفي الواليات المّتحدة  

األمريكية ومع تطور الفكر القانوني وظيور الدولة الحديثة وانتشار مبادئ الديمقراطية 
داخمية لمدوؿ تطورت فكرة والحريات التي كرستيا المواثيؽ الدولية والدساتير والتشريعات ال

سيادة الدولة وأصبحت غير متنافية مع خضوع الدولة لمقانوف ولمبدأ المشروعية ونتج عف 
 1.ضررا لؤلفرادأذلؾ مسؤولية الدولة عف أعماليا عندما تسبب 

                                                           
 08/02/1873الصادر عف محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ حكم بالنكو" يكاد يجمع أغمب فقياء القانوف العاـ، أّف " -1

ة زمنية طويمة والمصدر يعد نقطة انطبلؽ وضع القواعد األساسية لممسؤولية اإلدارية بعد سيادة عدـ مسؤوليتيا لحقب
والذي تتمثؿ وقائعو في أّف عربة تابعة لمصنع التبغ دىمت بنتا فرفع والدىا  األساسي لمميزات قواعد المسؤولية اإلدارية

دعوى تعويض أماـ القضاء العادي وأماـ منازعة اإلدارة الختصاص القاضي العادي في ىذا الّنزاع، رفع ىذا األخير إلى 
إن  مسؤولية الدولة عن الضرار التي تمحق الفراد بسبب ومف بيف ما جاء في إحدى حيثياتو ما يمي: "محكمة التنازع 

تصرفات الشخاص الذين تستخدميم في المرفق العام ال يمكن أن يمكن أن تحكميا المبادئ التي يقررىا القانون المدني 
ال بالمطمقة بل ليا قواعدىا الخاصة التي تتغير حسب حاجات لمعالقات فيما بين الفراد. وىذه المسؤولية ليست بالعامة و 

كرس ىذا الحكـ الشيير مبدأ مسؤولية اإلدارة صراحة بعد  المرفق، وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة".
المرافؽ سيادة مبدأ عدـ مسؤوليتو وأكد عمى خضوعيا إلى نظاـ قانوني خاص مرف ومتغير حسب المبادئ التي تحكـ 

العامة، كما تـ بموجبو تحديد القضاء اإلداري كجية وحيدة مختصة بالنظر في المنازعات اإلدارية المتعمقة منيا بالمسؤولية 
اإلدارية، كما يعد المرجع األساسي لخصائص قانوف المسؤولية اإلدارية والمتمثمة في: أنو قانوف مستقؿ لعدـ تناسب قواعد 

األنشطة اإلدارية. أنو قانوف قضائي أي أف القضاء يعد المصدر األساسي في وضع قواعده  القانوف الخاص مع مختمؼ
وأسسو. أنو قانوف يناسب نشاط اإلدارة وحاجات المرافؽ العامة، مرف ومتطور يعمؿ عمى إيجاد التوازف والتوفيؽ بيف 

وجيز في القانوف المنازعات اإلدارية، كمية عمر سبلمي، ال أنظر: المصمحة العامة والحفاظ عمى الحقوؽ وحريات األفراد،
  .136- 135(، ص 2008-2009الحقوؽ جامعة الجزائر، )
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يعتبر أساس المسؤولية اإلدارية ىو الخطأ ومع ذلؾ فاّف القاضي اإلداري أخذ إلى 
ف كاف ذلؾ عمى سبيؿ االستثناء ىذا في ظؿ جانب الخطأ بفكرة الم سؤولية دوف خطأ وا 

أما في ظؿ الظروؼ االستثنائية وفي ظؿ تمّيز اإلجراءات التي تّتخذىا  ،الظروؼ العادية
السمطة التنفيذية لمواجية الظروؼ غير العادية بالمشروعية في ظؿ توسيع مبدأ المشروعية 

الية معرفة مدى مسؤولية اإلدارة عن الضرار فان و تثور إشكحتى ولو أضرت باألفراد، 
ذا كانت اإلجابة باإليجاب فعمى أي أساس يمكن إقامة ىذه  التي تسببيا لألشخاص؟ وا 

ىل يمكن أن تقام عمى أساس الخطأ خاصة إذا أخذنا بعين االعتبار تغاضي المسؤولية؟ و 
 ظل الظروف االستثنائية؟القاضي اإلداري عن الكثير من الخطاء التي ترتكبيا اإلدارة في 

فإذا كاف القضاء يعترؼ لئلدارة بسمطات خطيرة في  ومف جية أخرى  .)أوال(ىذا مف جية 
ظؿ الظروؼ االستثنائية فإّف استعماؿ تمؾ السمطات مف أجؿ تحقيؽ المصمحة العامة قد 

وف يترتب عميو إلحاؽ ضرر ببعض األفراد وىنا يثور التساؤؿ عف مدى مسؤولية اإلدارة د
  1)ثانيا(.ارتكاب أي خطا تحقيًقا العتبارات العدالة؟ 

أوال: مدى مسؤولية اإلدارة عمى أساس الخطأ في ظل الظروف االستثنائية 
 لمدولة

اّتجو مجمس الدولة الفرنسي إلى تقرير مسؤولية الدولة كقاعدة عامة عمى أساس خطأ 
إاّل أّنو تشّدد في  (1) ستثنائيةاإلدارة سواء في ظؿ الظروؼ العادية أو في ظؿ الظروؼ اال

إثارة ىذه المسؤولية في ظؿ الظروؼ االستثنائية ماداـ أنو استبعد مسؤولية اإلدارة عمى 
أساس الخطأ البسيط وأقاميا عمى أساس الخطأ الجسيـ وفي ىذا تخفيؼ مف مسؤولية اإلدارة 

 (.2)عمى حساب حقوؽ وحريات األفراد

 

 
                                                           

 .247ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -1
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 لية اإلدارة في ظل الظروف االستثنائية: الخطأ كأساس قانوني لمسؤو 1
إذا كاف يترتب عمى الظروؼ االستثنائية اعتبار األعماؿ غير المشروعة التي تقوـ  

بيا اإلدارة بمثابة أعماؿ مشروعة فإّف القضاء اإلداري ألـز اإلدارة باحتراـ قواعد المشروعية 
تجاوزىا أثناء ممارستيا لسمطاتيا االستثنائية لما قاـ بتحديد الضوابط التي يجب عمييا عدـ 

ف كاف ىذا الخضوع يختمؼ عما  االستثنائية حيث تبقى خاضعة ألحكاـ مبدأ المشروعية وا 
 ىو مقرر في الظروؼ العادية حيث ال يمكننيا الّتحمؿ مف كؿ أحكامو.

يمكف ترتيب مسؤولية اإلدارة عمى أساس الخطأ إذا تجاوزت حدود المشروعية  
ذكر مف ىذه الحاالت إصدارىا لقرار ال يستند إلى وقائع مادية صحيحة أو أّف االستثنائية ون

ىذه الوقائع ال تمثؿ حالة ضرورة تبرر اتخاذ إجراء مخالؼ لمقانوف الساري أو انحرافيا في 
دفع الظرؼ االستثنائي والحفاظ عمى النظاـ العاـ  استعماليا سمطتيا بحيث لـ تستيدؼ

وقد سبؽ أف تطرقنا إلى أّف  ،لمرفؽ العاـ في ظؿ ىذه الظروؼوضماف استمرارية خدمات ا
القضاء يراقب ركف السبب والغاية التي تستند إلييا القرارات اإلدارية بنفس المعايير التي 
يعتمد عمييا في الظروؼ العادية ويرتب عمى مخالفة قواعدىما إلغاء القرارات اإلدارية وفي 

لمغير فاّنو يمكف أف يؤدي إلى قياـ مسؤولية اإلدارة عمى  حالة ما إذا رتب ذلؾ العمؿ ضرًرا
أساس الخطأ ويتقرر حؽ لؤلفراد الحؽ في الحصوؿ عمى الّتعويض عف تمؾ األضرار وىذا 

 1.الحؽ مقرر لكؿ ذي مصمحة

 : طبيعة الخطأ الموجب لمسؤولية اإلدارة في ظل الظروف االستثنائية2

ثبلثة أركاف تتمثؿ في الخطأ الواقع مف جانب  عمىتقـو المسؤولية الخطيئة لئلدارة  
اإلدارة العامة والضرر الذي لحؽ األفراد والعبلقة السببية ما بّيف خطأ اإلدارة والضرر ثـ 

 .الجزاء المترتب عمى تقرير مسؤولية اإلدارة أال وىو التعويض 

                                                           
 .250ص ة، مرجع سابؽ، مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائي -1
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ذا كاف القضاء اإلداري الفرنسي يقيـ المسؤولية الخطيئة لدولة عف أعما ليا الصادرة وا 
في ظؿ الظروؼ االستثنائية عمى نفس األركاف التي يقيـ مسؤوليتيا في ظؿ الظروؼ العادية 
إاّل أّف مجاؿ تطبيؽ مسؤوليتيا عمى أساس الخطأ يتميز بنوع مف الّتشدد في تقرير مسؤولية 

خفيؼ مف وفي ىذا ت 1ما داـ أنو استمـز إلمكانية إثارة ىذه المسؤولية الخطأ الجسيـاإلدارة 
ذلؾ أّنو إذا كانت اإلدارة تتمتع في  ، مسؤولية اإلدارة عمى حساب حقوؽ األفراد وحرياتيـ

ظؿ الظروؼ العادية بالوقت الكافي لوزف مبلبسات األعماؿ التي تقوـ بيا وما يمكف أف 
يترتب عف ذلؾ مف آثار فإّنيا ال تتوفر عمى ذلؾ الوقت لمواجية الظروؼ االستثنائية لذا 

فمف غير المقبوؿ أف تقوـ الخشية ،  2ىذا السبب أدى إلى التخفيؼ مف مسؤولية اإلدارة فإفّ 
قرار األمف  مف المسؤولية عائقا لمسمطة العامة عف القياـ بميماتيا في استتاب األوضاع وا 
والسكينة وضماف المصالح العميا التي تتصؿ بسبلمة األرواح واألمواؿ والببلد بصورة عامة 

لمصمحة في شيء أف تؤدي كثرة األحكاـ الصادرة ضد رجاؿ األمف مثبل وىـ فميس مف ا
 3.يؤدوف واجبيـ إلى عرقمة جيودىـ في ىذا السبيؿ

رفض مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الخصوص الّتسيمـ بمسؤولية اإلدارة عمى أساس 
بيعة األخطاء البسيطة ورأى أّنو يتعّيف عمى القاضي اإلداري أف يضع في اعتباره ط
فإذا  ،الخدمات التي تؤدييا اإلدارة والظروؼ االستثنائية التي يتـ فييا أداء ىذه الخدمات

انتيى القاضي أّف األخطاء التي وقعت مف اإلدارة ليست مف طبيعتيا أف تسأؿ عنيا تعيف 
 4.عميو أف يرفض دعوى التعويض التي ترفع بسببيا

                                                           
1
  "- L’exigence de la faute lourde est traditionnellement conçue comme une exigence de 

mise à l’écart de la règle de droit ordinaire Ainsi, « alors qu’en période normale une 

faute simple de l’administration engagerait sa responsabilité, en période exceptionnelle, 

seule une faute lourde ou d’une particulière gravité serait susceptible de la faire ». Voir : 
Anne TRIMARCO MARCIALI, La notion de circonstances particulières en droit 

administratif,  R.R.J, N 5, 2009, p847. 
 .248ص مرجع سابؽ،  ،ابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائيةمراد بدراف، الرق -2
، مرجع نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية -3

 .257سابؽ، ص 
 .146ص ستثنائية، مرجع سابؽ، عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ اال -4
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ا مجمس الدولة الفرنسي ممارسة الرقابة نذكر مف بيف األحكاـ القضائية التي رفض فيي
في  05/11/1920عمى المسؤولية اإلدارة عمى أساس الخطأ البسيط قراره الصادر بتاريخ 

 Wannieck. 1قضية 

 مف األولى العالمية الحرب خبلؿ فيو اشتبو Wannieck السيد أفّ  في وقائعيا تتمخص
 عودتو ىناؾ وبعد الجزائر لحبسو إلى وترحيم تـ كما عميو القبض فتـ العسكرية السمطات قبؿ
 دوف Lyon et Marseille سجوف  في شيريف (2)لمّدة  حبسو عمى اإلبقاء تـ الجزائر مف
 تعويض عمى لمحصوؿ الطعف بو إلى أدى ما وىذا لحبسو المبرر القضائي التحقيؽ يتـ أف

 أفّ  إالّ  ، وعةغير المشر  التعسفية اإلجراءات جراء مف ليا تعرض التي األضرار نتيجة
اإلجراءات  قبيؿ مف تعد المدعي ضد اتخاذىا تـ التي الّتدابير أف اعتبر الدولة مجمس

جسيـ والذي يعد أساسا خطاء  ترتكب لـ العسكرية السمطة أفّ  وبما الوطني لؤلمف الضرورية
فإّف طمب التعويض  لمسؤوليتيا عف األعماؿ التي تقـو بيا في مثؿ تمؾ الظروؼ الصعبة

 2.مرفوضا يكوف ليا تعرض التي األضرار جراء مف ذي قاـ بو المدعيال

في  07/11/1947قضى مجمس الدولة الفرنسي أيضا في قراره الصادر بتاريخ 
 3بمسؤولية اإلدارة عمى أساس الخطأ الجسيـ.  Alexis et Wallffقضية

لرئيس تتمخص وقائع ىذه القضية في أف السيداف المذكوريف كانا عمى التوالي ا 
وكانا قد حصبل عمى عدة أوسمة نظًرا  Daks et Entrepôt de Marseilleوالمدير لشركة 

خبلصيـ في العمؿ مف أجؿ المصمحة العامة ووطنيتيـ وكانت معمومة  ألنشطتيـ اليامة وا 
أصدر حاكـ اإلقميـ قرار باالستيبلء  05/10/1944وفي  .لمكافة ولـ يثر أي ّشؾ حوليما

                                                           
1 - C.E, 05 novembre 1920, Wannieck. 

 .252ص مرجع سابؽ،  ،مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية -

 .81ص حياة غبلي، حدود سمطات الضبط اإلداري، مرجع سابؽ،  -2
 .252ص ؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعما -

3 - C.E ,07 octobre 1947, Alexis et Wallff.  
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 .درتيا ووقفيـ عف مباشرة وظائفيـ وحرمانيـ مف المرتبات الخاصة بيـعمى شركتيـ ومصا
أصدر أمر شفوي باعتقاليـ مف المجنة المركزية لؤلمف التي شكمت في  25/11/1944وفي 

مرسيميا عقب تحريرىا مف االحتبلؿ األلماني لمبحث عف األشخاص المذيف تعاونوا مع 
  .وا ألعماؿ عنؼ وتعذيب وحشيةسمطات االحتبلؿ وخبلؿ فترة اعتقاليـ تعرض

باإلفراج عنيـ لعدـ ثبوت شبيات حوليـ لذلؾ تقدـ  07/03/1945قررت المجنة في تاريخ 
السيديف برفع دعوى تعويض عف اعتقاليـ بدوف أمر قضائي أو أمر اعتقاؿ إداري عمى أساس 

ا لجسامة الخطأ توافر الخطأ الجسيـ الذي تقـو بو مسؤولية الدولة وىو ما قضى بو مجمس نظر 
لعدـ مشروعية قرار اعتقاليـ  Alexis et Wallffالمرتكب مف طرؼ اإلدارة في حؽ السيديف 

 1.نظرا لعدـ استناده إلى وقائع مادية وكذا قسوة الظروؼ التي تـ فييا اعتقاليـ

تجدر اإلشارة إلى أّف االختصاص النظر في االعتداءات عمى الحرية الشخصية التي 
دارة  تعود لمقضاء العادي في فرنسا ومع ذلؾ إذا وقعت تمؾ االعتداءات في ظؿ ترتكبيا اإل

وىو ما قضت بو محكمة التنازع الظروؼ االستثنائية فإّف القضاء اإلداري يختص بنظرىا 
.Dame de la Muretteقضية  07/03/1952حكميا الصادر في  الفرنسية في

2 

كورة قد تعرضت لمحجز التعسفي مف بأّف السيدة المذ تتمخص وقائع ىذه القضية 
بدوف إذف قضائي أو أمر اعتقاؿ إداري "  المدير اإلداري لإلقميم "سمطات الضبط اإلداري 

ولـ يتـ التحقيؽ معيا واستمر ىذا الحجز الّتعسفي الذي يمثؿ اعتداء عمى الحرية الشخصية 
 . 1945فبراير حتى شير 

مف أضرار مادية ومعنوية نتيجة الحجز  اتجيت السيدة برفع دعوى تعويض عما لحقيا
التعسفي أماـ القضاء المدني حامي الحريات الشخصية وقد دفعت الحكومة بعدـ اختصاص 
القضاء العادي لكوف المنازعة منازعة إدارية يختص بيا القضاء اإلداري وبعرض الموضوع عمى 

                                                           
1
 .255ص مرجع سابؽ،  ،مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية -- 

2 - C.E , 07 mars 1952, Dame de la Murette.  
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رغـ  -ازعة قضت المحكمةمحكمة التنازع لمفصؿ في أي القضائييف ىو المختص بنظر تمؾ المن
مادًيا وأّف االختصاص في ذلؾ معقود لمقضاء المدني طبقا  اعتداءا إقرارىا بأّف األمر يجسد فعبل

باختصاص القضاء اإلداري عمى أساس أّف الظروؼ االستثنائية التي  -لؤلصوؿ العامة المستقرة 
لضبط اإلداري صفة االعتداء تمت فييا عممية القبض واالعتقاؿ بدوف سند قانوني خمعت إجراء ا

المادي الذي يختص بنظر ما ينشأ عنو مف منازعات القضاء العادي وجعمتو إجراء ضبط إداري 
  1.غير مشروع مشوب بخطأ جسيـ يختص بنظره القضاء اإلداري

نجد مف خبلؿ األحكاـ القضائية السالفة الذكر أّف القضاء اإلداري الفرنسي وكذا محكمة 
ّددا في تقرير مسؤولية اإلدارة عمى أساس الخطأ، فالعمؿ اإلداري الذي تّتخذه اإلدارة التنازع قد تش

في ظؿ الظروؼ االستثنائية إذا كاف مشوًبا بعيب بسيط فإنو ال يمكف إلغاؤه وبذلؾ ال تكوف 
ومف ثـ فاّف المسؤولية عمى أساس الخطأ البسيط ال تستقيـ  ،اإلدارة قد أخطئت عندما قامت بو

الظروؼ االستثنائية الف المعموؿ بو في ظؿ ىذه الظروؼ ىو الخطأ الجسيـ الذي بمغ  في ظؿ
 .2درجة مف الجسامة التي ال تبررىا ىذه الظروؼ، ىذا في ظؿ القضاء اإلداري الفرنسي

أما في القضاء اإلداري الجزائري فإّف ىناؾ كثير مف األعماؿ وقعت في ظؿ الظروؼ  
ف كنا لـ نعثر عمى حكـ االستثنائية تبّرر قياـ مس ؤولية اإلدارة عمى أساس الخطأ الجسيـ وا 

قضائي في ىذا الصّدد إال أننا ال نّشؾ في أّف القاضي اإلداري سيخرج عف ما ذىب إليو 
القضاء اإلداري الفرنسي مف حيث التخفيؼ مف مسؤولية الدولة في ظؿ الظروؼ االستثنائية 

 .اـ بمياميا في ظؿ ىذه الظروؼنظرا لمصعوبات التي تعترضيا عند القي
 ثانيا: مسؤولية الدولة دون خطأ في ظل الظروف االستثنائية

اّتجو مجمس الدولة الفرنسي إلى تقرير مسؤولية الدولة كقاعدة عامة عمى أساس خطأ اإلدارة 
سواء في ظؿ الظروؼ العادية أو في ظؿ الظروؼ االستثنائية أما المسؤولية دوف خطأ فإّنيا 

                                                           
 . 263ص  ،2016 ،الضبط اإلداري في الظروؼ العادية واالستثنائية، مكتبة الوفاء القانونية، مصر ضوي،عبد المنغـ ال -1
 .82ص محمد عمي سديرة، الحاالت االستثنائية في القانوف الجزائري، مرجع سابؽ،   -2
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في مجاؿ القانوف اإلداري نظرية احتياطية ذات تطبيقات استثنائية ومع ذلؾ عرفت مسؤولية تشكؿ 
 ،اإلدارة دوف خطأ في ظؿ الظروؼ االستثنائية تطبيقا واسًعا مقارنة بالمسؤولية عمى أساس الخطأ

 مارس مجمس الدولة الفرنسي دوره اإلنشائي بحيث حاوؿ إعادة الّتوازف في مجاؿ المسؤوليةحيث 
فإذا كاف قد انتيى إلى أف مسؤولية اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية ال يمكف أف تقاـ إال عمى 
أساس الخطأ الجسيـ فإّف تشدده في شرط الخطأ أدى بو ضمانا لحقوؽ المتضرريف مف 
اإلجراءات االستثنائية إلى إيجاد وسيمة أخرى يمكف لؤلفراد مف خبلليا اقتضاء حقوقيـ في حالة 

أو ترتب  (1)سواء كانت تمؾ النشاطات خطيرة في حد ذاتيا  1إذا تضرروا مف أعماؿ اإلدارةما 
 (.2)عمييا إخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة 

 : مسؤولية اإلدارة عمى أساس المخاطر في ظل الظروف االستثنائية1
خطأ والضرر والعبلقة إذا كانت القاعدة العامة أّف مسؤولية اإلدارة تقـو عمى أساس ال 

فإّنو يمكف في حاالت محدودة أف تقـو عمى أساس المخاطر حيث يكفي ، السببية بينيما
لتعويض المضرور أف يقيـ ويثبت العبلقة السببية بيف نشاط اإلدارة والضرر الذي أصابو 

رة بحيث يتمّيز الضرر في ىذه الحالة بدرجة معّينة مف الخطو  ،2دوف أف يثبت خطأ اإلدارة
ومما ال ّشؾ فيو أّف األعماؿ  3مقارنة مع الّضرر في المسؤولية اإلدارية عمى أساس الخطأ

واإلجراءات التي تقـو بيا اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية تكوف أكثر خطورة عمى حقوؽ 
لذا فإّف األعماؿ التي  ،األفراد وحرياتيـ ما داـ أّف سمطات اإلدارة تّتسع في ىذه الظروؼ

ـو بيا في ظؿ الظروؼ االستثنائية تحتمؿ بطبيعتيا وقوع أضرار فاإلجراءات التي تتخذىا تق
                                                           

 .309 -265صؽ، مرجع ساب ،مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية -1
 .226محمد الصغير بعمي، الوسيط في المنازعة اإلدارية، مرجع سابؽ، ص  -2
تتمثل أىم تطبيقات نظرية المخاطر في العديد من المجاالت الرئيسية والحاالت التي يمكن أن نذكر منيا: الشغال " -3

خاطر الناجمة عن تمك الشغال فإن  مسؤولية العامة، المنشآت الخطرة التي يعتبر فييا الخطأ مفترًضا حيث نظًرا لمم
عمر صدوؽ، تطور التنظيـ القضائي اإلداري في الجزائر، دار : أنظر ".اإلدارة بالنسبة لمغير تكون دون حاجة لإلثبات

  .66، ص 2010األمؿ، تيزي وزو، 
نا وقضاءا، تقع عمى عاتق يمكن تعريف المسؤولية عمى أساس المخاطر عمى أنيا مسؤولية غير خطيئة مقررة قانو " -

حياة غبلي، حدود  :أنظر ".اإلدارة نتيجة نشاطاتيا المشروعة والخطرة التي ألحقت أضرارا خاصة وغير عادية لألفراد
  .157ص سمطات الضبط اإلداري، مرجع سابؽ، 
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تنطوي في حد ذاتيا عمى مخاطر استثنائية يترتب عمييا ضرر استثنائي أو جسيـ لفرد أو 
 1 مجموعة مف األفراد وذلؾ دوف أف ينسب خطأ لئلدارة.

مسؤولية اإلدارة عمى أساس  ذىب مجمس الدولة الفرنسي في ىذا الشأف إلى تقرير
 2. 28/03/1919في حكمو الصادر تاريخ Couitéas المخاطر االستثنائية في قضية 

لـ يظؿ القرار السابؽ وحيدا بؿ قرر مجمس الدولة مسؤولية اإلدارة في قضايا أخرى 
والتي تتعمؽ بانفجار  21/05/1920الصادر في تاريخ  Epoux Closaمنيا قراره في قضية 

السفف الحربية أثناء رسوىا في الميناء مما أدى إلى قتؿ بحارة السفف الراسية بالقرب  إحدى
منيا ولما تقدـ ورثتو بالتعويض عمى أساس خطأ اإلدارة حكـ مجمس الدولة الفرنسي 

  3.بالّتعويض عمى أساس مخاطر الجوار االستثنائية

ولى جمعت السمطات تتمخص وقائع ىذه القضية في أنو أثناء الحرب العالمية األ
العسكرية كمية كبيرة مف القنابؿ في ضواحي باريس وحدث وأف انفجرت كميات كبيرة مف 

فرفع مبلكيا دعوى ضد سمطات الحكـ  ،ىذه القنابؿ محدثة أضرار بالغة لممنازؿ المجاورة
وفي ذلؾ قدـ مفوض  ،العسكري مطالبيف بالّتعويض عما لحقيـ مف أضرار نتيجة االنفجار

كومة تقريره لمجمس الدولة مسمما بأّف سمطات الحكـ العسكرية أخمت بواجبيا كونيا لـ الح
تنظـ المرفؽ المعيود إلييا إداراتو بطريقة تضمف سبلمة المواطنيف وأف خطئيا يتجاوز في 
جسامتو ما يتطمب منيا يقظة حتى أثناء الحرب بذلؾ تكوف مسؤولة عمى أساس الخطأ وفقا 

لكف مجمس الدولة عمى غير عادتو رفض التسميـ بيذا التوجو الذي جاء بو  ،لمقواعد العامة
مفوض الدولة ولجأ إلى فكرة المسؤولية عمى أساس المخاطر مف غير أف يثيرىا أحد مف 
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" وحيث أنو ثبت من التحقيق أن السمطات العسكرية قد  الطرفيف المتخاصميف مقررا األتي:
ات كبيرة من القنابل التاج المزدوج التي تجاور إلى تخزين كمي 1915لجأت خالل سنة 

عداد ىذه الوسائل الخطرة لتستطيع أن تزود  منطقة آىمة بالسكان وكانت تمجأ إلى تركيب وا 
 الجيوش في الميدان بحاجتيا منيا بغاية السرعة.

وحيث أن  ىذه العمميات تمت بنظام بدائي تحت وطأة الضرورة التي كانت سائدة في  
والتي شكمت بالنسبة لألفراد مخاطر تجاوز في حدودىا تمك التي كان يفرضيا  ذلك الوقت

الجوار عادة، لذلك فإن ىذه المخاطر من شأنيا أن تؤدي إلى مسؤولية اإلدارة إذا ما ترتب 
  ." عمييا ضرر، وبصرف النظر عن وقوع خطأ من اإلدارة

  .Perruchقضية في  19/10/1952حكمو الصادر بتاريخ  وىو ما أكده أيضا في
1

 

تتمخص وقائعيا في أنو عند اندالع الحرب بيف كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، قامت 
كوريا الشمالية باالعتداء عمى عاصمة كوريا الجنوبية واحتمت بعض األقاليـ التابعة ليا وكاف 

رب إاّل أّف القنصؿ العاـ لفرنسا بكوريا الجنوبية ورغـ قياـ الح يشغؿ منصب Perruchالسيد 
الحكومة الفرنسية كمفتو باالستمرار في أداء وظيفتو وعدـ مغادرة عاصمة كوريا الجنوبية وىذا 
ما أدى بالقنصؿ إلى التعرض إلى مخاطر استثنائية تمثمت في اعتقالو بواسطة سمطات 

لذي كوريا الشمالية والتعدي الشديد عميو فضبًل عف االستيبلء عمى أموالو وعقاراتو األمر ا
تسبب لو ضرًرا جسيًما نتيجة ىذا الّتكميؼ، فقاـ برفع دعوى أماـ مجمس الدولة لممطالبة 
بالّتعويض عما أصابو مف ضرر، فحكـ لو مجمس الدولة الفرنسي بالّتعويض وذلؾ عمى 

 2.أساس المخاطر االستثنائية

اميا تثور مسؤولية اإلدارة عمى أساس المخاطر إذا ما عرضت اإلدارة أثناء قي  
 بوظائفيا بعض األشخاص لمخاطر خاصة دوف إمكانية القوؿ أنيا ارتكبت خطأ.

                                                           

1 - C.E, 19 octobre 1952, Perruch.  
 .275، 274، 273ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -2



 الباب الثاني:         توسيع مبدأ المشروعية في ظل الظروف االستثنائية في النظام القانوني الجزائري

331 

تجدر اإلشارة إلى أف الّتعويض في ىذه الحالة ليس أمرا حتميا ذلؾ أف القاضي تّشدد  
في شروط الضرر القابؿ لمتعويض ومع ذلؾ حاوؿ تحقيؽ التوازف بيف سمطات اإلدارة في 

األفراد حيث إذا كانت األعماؿ التي تقـو بيا في ظؿ ىذه  ظؿ الظروؼ االستثنائية وحقوؽ
الظروؼ تعد أعماال في معظميا مشروعة ما داـ أنيا تتخذ لممصمحة العامة والمتمثمة في 
الحفاظ عمى سبلمة الجماعة مف الخطر والمحافظة عمى النظاـ العاـ واألمف فإنو إلثارة ىذه 

الضرر خاصا بحيث يكوف قد أصاب فردا واحد المسؤولية عف تمؾ األعماؿ البد أف يكوف 
أو مجموعة معينة ومحددة مف األفراد، كما يستمـز أف يكوف ىذا الضرر جسيما بأف يكوف 
غير عاد أو استثنائي يتجاوز في حدوده ما يمتـز األفراد بتحمميا عادة وىذا الشرط يبقى 

بيف ضرورة التعويض ؽ الذي يحاوؿ التوفي 1خاضعا لمسمطة التقديرية لمقاضي اإلداري
والحكـ بمشروعية التصرؼ الصادر عف اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية مع وضعو 

 2.بعيف االعتبار خزينة الدولة

القضاء اإلداري الجزائري في مساءلة اإلدارة والحكـ بالتعويض عمييا عمى أساس  أخذ
ف كاف يضيؽ مف تطبيقو ومف نماذج ىذا القضاء قرار مجمس الدولة بتاريخ  المخاطر وا 

  3." بن عمارة لخميستي "في قضية وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة  08/03/1999

 بوضع الوطني الدرؾ رجاؿ قاـ 26/08/1994تتمخص وقائع القضية في أنو بتاريخ 
ليبًل فنصبوا حاجًزا في الطريؽ الرابط بيف  الثامنة الساعة المسمحة عمى ضد الجماعات كميف

الذي توقؼ "  عروف محمد "ي ومدينة قايس وخبلؿ ذلؾ الوقت مرت سيارة المدعو أـ البواق
بعض الثواني أماـ الحاجز ثـ انطمؽ مباشرة ظنا منو أّف ىذا الحاجز مزيؼ وأنو لمجماعات 
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المسمحة وذلؾ بسبب عدـ وجود اإلشارات المعمومة قانوًنا وعدـ وجود رمز السمطة عمى 
"بن لدرؾ في إطبلؽ النار عمى السيارة مما أدى إلى ىبلؾ المدعو السيارة عّندئذ بدأ رجاؿ ا

  1عمارة لخميستي"

يقضي بإلزاـ  14/11/1995 بتاريخأصدرت الغرفة لمجمس قضاء والية أـ البواقي قرار 
وزارة الدفاع الوطني وممثؿ الوكالة القضائية بالخزينة العامة بوزارة االقتصاد أف يدفعا 

 لكؿ واحد منيـ.  دج200.000لؾ مبمغا إجماليا قدره بالتضامف لورثة اليا

قامت وزارة الدفاع الوطني باالستئناؼ أماـ مجمس الدولة ممتمسة الحكـ بانتفاء 
مسؤولية الوزارة نظًرا لخطأ سائؽ السيارة الذي لـ يمتثؿ لموقوؼ فاضطر رجاؿ الدرؾ الوطني 

عدـ التعويض وذلؾ استناًدا إلى إلى إطبلؽ الرصاص عميو ومف ثـ طالبت وزارة الدفاع ب
أيد مجمس الدولة الجزائري القرار الصادر مف الغرفة  2.مف القانوف المدني 127المادة 

أيف أثبت مسؤولية وزارة الدفاع الوطني عمى  08/03/1999اإلدارية في قراره الصادر بتاريخ 
دني مؤسًسا رفضو مف القانوف الم 127أساس نظرية المخاطر ورفض االستناد إلى المادة 

 عمى أف المادة األخيرة تطبؽ عمى عبلقات األفراد التي ال تكوف السمطة العامة طرفا فييا
 :وجاء حيثيات قراره ما يمي

" حيث أنو ثابت أن  رجال الدرك الوطني كانوا مسمحين بأسمحة ثقيمة وخطيرة تشكل  
من طرف أعوان الدولة  خطرا بالنسبة لمغير. وحيث أنو بغض النظر عن الخطأ المرتكب

في أداء مياميم في دعوى الحال، والمذين لم يقوموا بالتحذيرات الواجبة فإنو من الثابت 

                                                           
التي عاشتيا الجزائر خالل العشرية الخيرة من القرن العشرين تمثل ىذه القضية نموذجا لموضعية المنية الخطيرة  -1

التي أطمق العشرية السوداء حيث انعدمت الثقة وأصبح المواطنون بل رجال والدرك كذلك يجزعون وييمعون بمجرد وجود 
 قرائن من الظن بانتماء أطراف مشكوك فييا إلى الجماعات المسمحة وعمى أساس ىذا الظن يتم التصرف.

"أذا ثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب ال يد لو فيو مف القانوف المدني عمى ما يمي:  127تنص المادة  -2
كحادث مفاجئ أو قوة قاىرة أو خطأ صدر من المضرور أو صدر من الغير كان غير ممزم بالتعويض ىذا الضرر ما لم 

 يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك".
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قضائيا بأن نظرية الخطر بالنسبة لعوان الدولة عند استعماليم لسمحة نارية قد تحمل 
من الدولة المسؤولية في حالة إلحاق ضرر لمغير وعميو فإن  دفع المستأنف بإعفائو 

المسؤولية بسبب خطأ الضحية دفع غير سديد يتعين رفضو والقول بأن قضاة الدرجة 
 الولى أصابوا و ينبغي تأييد القرار".

 معمقا عمى ىذا القرار: " " لحسن بن شيخ أث ممويا "ألستاذ افي نفس االتجاه، يقوؿ 
موا أسمحة نارية إن مسؤولية وزارة الدفاع الوطني قائمة لكون رجال الدرك الوطني استعم

في إحداث الضرر وال يشترط وجود أي خطأ من جنبيم ولو بسيطا فاالستعمال لسالح ناري 
يشكل خطرا عمى المواطنين ومن شأنو أن يسبب أضررا ليؤالء بغض النظر عن وجود أي 
خطأ من جانب الدرك الوطني وال يمزم ذوي حقوق الضحية إثبات الخطأ الستحقاق 

وعميو فاف القضاء الجزائري أخذ ،  1لضرر الذي حدث ليس عاديا...".التعويض، مادام ا
 بمسؤولية اإلدارة عمى أساس المخاطر عمى غرار مجمس الدولة الفرنسي.

: مسؤولية اإلدارة عمى أساس اإلخالل بمبدأ المساواة أمام العباء العامة في 2
 ف االستثنائيةظل الظرو 

خبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة إذا ما عمى أساس اإلتثور مسؤولية اإلدارة  
اختؿ التوازف بيف األفراد في تحمؿ األعباء العامة المترتبة عف نشاط الدولة فالحقوؽ 
والحريات يحكميا مبدأ أساسي ىو مبدأ المساواة  لذا فإف أفراد المجتمع متساووف في التمّتع 

ف كذلؾ في تحمؿ التكاليؼ واألعباء العامة بالحقوؽ والحريات وفي مقابؿ ذلؾ فإنيـ متساوو 
حيث أف التوازف بيف األفراد يختؿ إذا ما تحممت فئة منيـ  ،التي تفرضيا الحياة في المجتمع

وفي مجاؿ الظروؼ االستثنائية فإف اإلدارة تقوـ  ،أعباء الدولة دوف باقي أفراد المجتمع
ي ىذه اإلجراءات أف ينتفع بيا بإجراءات استثنائية مف أجؿ المصمحة العامة ويفترض ف

جميع األفراد ولكي تتحقؽ المساواة بيف الفئة التي استفادت مف عمؿ اإلدارة والفئة التي 
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تضررت منو يجب السماح ليؤالء المتضرريف المطالبة بالّتعويض عما أصابيـ مف ضرر 
فراد المجتمع جراء نشاط استفاد منو أغمب أفراد المجتمع فمـ يعد مسموحا أف يتحمؿ بعض أ

لوحدىـ األضرار التي تسببيا اإلدارة مف خبلؿ أعماليا حتى ولو اعتبرت تمؾ األعماؿ 
 1.مشروعة

عمى أساس اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة ىي إف شروط قياـ المسؤولية 
نفسيا شروط المسؤولية دوف خطأ المتمثمة في وجود ضرر جسيـ وخاص باإلضافة إلى 

غير أّف المسؤولية عمى أساس اإلخبلؿ بمبدأ المساواة ، سببية بينو وبيف عمؿ اإلدارة  عبلقة
أماـ األعباء العامة تستقؿ وتتميز إضافة إلى الشروط السابقة بشروط خاصة بيا تعتبر 
ضرورية والزمة النعقادىا، تتمثؿ ىذه الشروط في أف يكوف لمضرر صفة العبء العاـ وأف 

 .مبدأ المساواة يثير الحؽ في الّتعويضيكوف ىناؾ إخبلؿ ب

 مف يعتبر بو تقـو الذي النشاط كاف إذا تتحقق صفة العبء العام في نشاط اإلدارة-
 السمطة قبؿ مف المجتمع داخؿ األشخاص عمى المفروضة التكاليؼ أو العامة قبيؿ األعباء

 تحقيؽ ؿأج مف الزًما كاف المضرور لو تعرض الذي الضرر أف العامة ومعنى ذلؾ
 أفراد كؿ عاتؽ عمى يقع أف المفروض مف كاف عاـ الحقيقة عبء في العامة وىو المصمحة
 خبلؿ مف تشارؾ الجماعة فإفّ  ذلؾ عمى المصمحة العامة وبناء أجؿ مف كونو اتخذ المجتمع
 العبء ىذا تبعة لوحده تحمؿ الذي أصاب المّضرور الذي الّضرر جبر في العامة الخزينة

 تحمؿ في المجتمع أفراد بيف المساواة يحقؽ الذي الّتوازف يعيد أف ر الذي مف شأنوالعاـ األم
 2.العامة األعباء

 أال تقتضي واإلنصاؼ التي فيو إخبلؿ بمبادئ العدؿ اإلخالل بمبدأ المساواة العامة -
 ينبغي لذا اآلخريف أكثر مما يتحممو إضافية أعباء اإلدارة أضرار بسبب فرد أي يتحمؿ
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 ضرر العادؿ لؤلعباء بيف أفراد المجتمع فكؿ التوزيع مبدأ يتحقؽ وبذلؾ ض المضروريفتعوي
 عمى يتوجب مداه ما أو طبيعتو حيث مف يتجاوز األفراد مف محّددة مجموعة أو فردا يصيب
العامة  األعباء أماـ المساواة بمبدأ إخبلال يعد العاـ لمصالح ابتغاء تحممو المواطنيف عامة
يف حيث يتحمؿ بعض أفراد المجتمع في سبيؿ تحقيؽ المصمحة العامة تكاليؼ المواطن بيف

وأعباء وتضحيات تزيد عمى تمؾ التي يتحمميا باقي أفراد الجماعة في الدولة فيتحقؽ بذلؾ 
 1.اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة

 المساواة بمبدأ ؿاإلخبل فكرة عمى الفرنسي الدولة مجمس أسسيا يالت األحكاـ نذكر مف
والتي تعد مف  Couitéasقضية  في 30/11/1923 الصادر في حكمو األعباء العامة أماـ

 2أشير القضايا التي أقر فييا بمسؤولية اإلدارة دوف خطأ في مجاؿ الظروؼ االستثنائية.

تونس  وىو مف أصؿ يوناني ىاجر إلى Couitéasتتمخص ىذه القضية في أّف السيد  
تمؾ  ممكية حوؿ نزاع ثار ولما ليا فرنسا احتبلؿ أثناء وذلؾ ىناؾ أرض ةقطع واشترى
 وعندما ليا بممكيتو لو يقر النفاذ واجب حكما أصدر الذي القضاء إلى لجأ األرضية القطعة

 طويمة فترة منذ األرض تمؾ عمى استقرت عربية قبيمة بوجود فوجئ الحكـ ىذا حاوؿ تنفيذ
 الفرنسية اإلدارية السمطات إلى يمجأ جعمو الذي األمر عمييا،بممكيتو  لو ورفضت االعتراؼ

 .العرب أولئؾ لطرد القوة استعماؿ خبلؿ القضائي مف الحكـ منيا تنفيذ طالبا تونس في

 وخيمة عواقب لو ستكوف الحكـ ذلؾ لتنفيذ القوة إلى المجوء الفرنسية أف السمطاترأت  
 تنفيذ عف امتنعت العرب وبالتالي طرؼ مف لثورةوا اليياج إلى الفتنة سيؤدي إذ األمف عمى
 الدولة مجمس أماـ السمطات تمؾ ضدّ  دعوى رفع إلىCouitéas أّدى بالسيد  ما ،الحكـ

 األرض. لقطعة فقده جراء عادي وغير خاص ضّرر مف لحقو تعويضو عما طالًبا الفرنسي
                                                           

 .168ص مرجع سابؽ،  حياة غبلي، حدود سمطات الضبط اإلداري، -1
2
 - C.E ,30 octobre 1923, Couitéas. 

 .270صمراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -
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ذا  خطأ يشكؿ ال الحكـ ذلؾ تنفيذ عف اإلدارة امتناع بأفّ  أعتبر قد مجمس الدولة كاف وا 
 فإنو واألمف العاـ الّنظاـ حفظ وىو أىـ واجب أجؿ مف كاف أّف امتناعيا داـ ما مف جانبيا

لممدعي بالتعويض عمى أساس أّف العدالة تأبى أف يضحى فردا لصالح جماعة  حكـ ذلؾ مع
مؾ الخاص لمّدة إذا كاف باإلمكاف توزيع األعباء عمى الجميع والّف الحرماف مف االنتفاع بالم

يتعذر تحديدىا نتيجة موقؼ اإلدارة تجاىو قد سبب لو ضّرًرا جسيما يجب أف يعوض عميو 
 1.استنادا إلى اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة

تجدر اإلشارة إلى أنو وبالرغـ مف اعتراؼ مجمس الدولة الفرنسي بالمسؤولية عمى 
ـ األعباء العامة غير أنو اتجو في أحكامو البلحقة إلى أساس اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أما

التضييؽ مف مجاالت تطبيؽ ىذا المبدأ حيث لـ يطبقو إاّل في حاالت ضيقة وذلؾ رغـ 
غير أف مجمس الدولة الفرنسي لـ  ،النداءات المتكّررة مف طرؼ الفقو لتوسيع ىذا المبدأ

تثنائية تعد في حّد ذاتيا سبًبا موجًبا يستجيب لذلؾ ولعؿ السبب يرجع إلى أّف الظروؼ االس
لمتخفيؼ مف المسؤولية بؿ توجب في بعض األحياف رفع المسؤولية عنيا نيائيا إضافة إلى 
أّف مجمس الدولة الفرنسي كاف يراعي مصمحة الخزينة العامة وكذلؾ تشدده في شروط 

سيتو الرامية إلى الضرر القابؿ لمتعويض وعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ حاوؿ المجمس تنفيذ سيا
تحقيؽ التوازف بيف سمطات اإلدارة في الظروؼ االستثنائية وحقوؽ األفراد وكذا التوفيؽ 
العادؿ بيف ضرورة التعويض عف الضرر والحكـ في الوقت نفسو بمشروعية التصرؼ الذي 

 2 .صدر مف اإلدارة في الظروؼ االستثنائية

نتمكف مف الحصوؿ عمى قرارات تتعمؽ  بالنسبة لمقضاء اإلداري الجزائري، فإننا لـ 
بالتعويض عف اإلجراءات االستثنائية أسس فييا القاضي الجزائري صراحة عمى فكرة 
اإلخبلؿ بمبدأ المساواة أماـ األعباء العامة غير أنو يعتقد أنو سيكوف عمى خطى نظيره 

                                                           
 .270ص مرجع سابؽ،  ،مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية -1
 .274ص الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  مراد بدراف، -2
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وذلؾ  1واضيعالفرنسي تماشيا مع منيجو المطرد في التأثر بالقضاء الفرنسي في شتى الم
عمى خبلؼ القضاء المصري الذي ذىب في بدايتو إلى عدـ مسؤولية اإلدارة نيائيا عف 
تصرفاتيا في ظؿ أحواؿ الضرورة والظروؼ االستثنائية ولكنو عدؿ عف ىذا الموقؼ وقرر 
قياـ ىذه المسؤولية مع اشتراط تأسيسيا عمى الخطأ الجسيـ االستثنائي الذي يبمغ درجة 

تعمد دوف الخطأ البسيط أو الخطأ الجسيـ العادي ولـ يساير مف جية أخرى ما التعسؼ الم
ذىب القضاء الفرنسي في عقد مسؤولية اإلدارة عمى أساس المخاطر وتحمؿ التبعة إاّل في 

  2.حالة واحدة وىي وجود نص تشريعي صريح يسمح بذلؾ

ئية عف تصرفاتيا التي أقر القضاء اإلداري بمسؤولية اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنا 
تمحؽ أضرار باألفراد وأقاـ ىذه المسؤولية عمى أساس الخطأ كأصؿ عاـ واشترط فيو أف 
يكوف عمى درجة استثنائية مف الجسامة تماشيا ومقتضيات الظروؼ التي تحيط بأعماؿ 
اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية لكنو لـ ينكر عقد ىذه المسؤولية عمى أساس المخاطر 

 .تحمؿ التبعة في بعض الحاالت الخاصة مراعاة لمبدأ المساواة أماـ األعباء العامةو 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .150 -147صعبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -1
 .149ص عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،  -2
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 المبحث الثاني
 الرقابة غير القضائية في ظل الظروف االستثنائية لمدولة

إذا كاف لمرقابة القضائية دور كبير وفعاؿ في ضبط السمطة التنفيذية أثناء حاالت 
طار الظروؼ االستثنائية حماية لمحقوؽ والح ريات العامة انطبلًقا مف تكريس حدود وا 

فإنو يظؿ ىناؾ جانب أخر مف الرقابة ىي الرقابة غير القضائية  ،المشروعية االستثنائية
التي ليا دورىا الذي تساىـ بو في ضبط ىذه السمطة وتتشكؿ ىذه الرقابة أساسا مف الرقابة 

  1.البرلمانية ورقابة المجمس الدستوري
التشريعية وظيفة الرقابة عمى أعماؿ السمطة التنفيذية في إطار دورىا تمارس السمطة  

التقميدي الذي تسعى مف خبللو إلى مراقبة تنفيذ الحكومة لبرنامجيا وتحقيؽ أىدافيا وفؽ 
تتجمى أىمية الرقابة البرلمانية عمى االختصاصات التي تحوزىا  ،السياسية العامة لمدولة

وؼ اإلستثنائية في اتساع صبلحيات ىذه األخيرة في ظؿ ىذه السمطة التنفيذية في ظؿ الظر 
الظروؼ واختبلؼ مدى ىذه الرقابة ووسائميا وفقا الختبلؼ الظروؼ اإلستثنائية التي تمارس 

  )مطمب أول(خبلليا 

في حيف يعتبر المجمس الدستوري مؤسسة دستورية استشارية ورقابية ميمتيا السير 
ؿ القواعد الدستورية أىـ ضمانات الحقوؽ والحريات التي عمى احتراـ الدستور، حيث تشك

تمتـز السمطات العامة بالتقيد بيا في الظروؼ العادية والظروؼ اإلستثنائية عمى أف ىذه 
 2)مطمب ثاني(.الرقابة تختمؼ تبعا الختبلؼ الظروؼ اإلستثنائية 

 

 
                                                           

 .159، ص مرجع سابؽزغدود جغموؿ، حالة الطوارئ وحقوؽ اإلنساف،  -1
2
- «pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le 

pouvoir arrête  le pouvoir » Voir : Guillaume Bacot, l’esprit des lois, la séparation des 

pouvoirs et Charles Eisenmann,  R.D.P, N°3, 1992, p650. 
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 المطمب الول

 ةالرقابة البرلمانية في ظل الظروف االستثنائية لمدول

تعتبر الرقابة البرلمانية رقابة سياسية بالدرجة األولى فالسمطة التشريعية تراقب أعماؿ 
السمطة التنفيذية السياسية واإلدارية وتسير عمى متابعة مدى نجاحيا في تحقيؽ أىدافيا 
بكفاءة وفاعمية وضماف عدـ انحرافيا وسمطيا وقياميا بالعمؿ وفؽ األىداؼ السياسية العامة 

ومما ال شؾ أّف ليذه الرقابة أىميتيا األكيدة في ظؿ الظروؼ االستثنائية فيي تكفؿ  ،1لمدولة
مراقبة السمطة التنفيذية في مباشرة اختصاصاتيا االستثنائية التي تؤوؿ إلييا بموجب ىذه 
الظروؼ وضماف لحقوؽ وحريات األفراد وضماف لمبدأ المشروعية وحسف سير المرافؽ 

غير أف فعالية ىذه الرقابة تختمؼ باختبلؼ حاالت ، بيف السمطاتالعامة ومبدأ الفصؿ 
وبذلؾ نتطرؽ إلى دور الرقابة البرلمانية في ظؿ حالة الطوارئ أو  ،الظروؼ االستثنائية

 2.)فرع ثاني(ثـ الحالة االستثنائية وحالة الحرب )فرع أول(الحصار 
 الفرع الول

 ئ أو الحصارالرقابة البرلمانية في ظل حالة الطوار 
دور البرلماف في ظؿ حالة الطوارئ  2016مف التعديؿ الدستوري  105حددت المادة 

في  3 ()أوالأو الحصار إذ استبعدت أي دور لو في مجاؿ اإلعبلف أو إنياء العمؿ بالحالتيف 
 .)ثانيا( حيف أسندت لو دور رقابي في مجاؿ تمديد الحالتيف

                                                           
1
 - Philip NORTON, La nature du contrôle parlementaire, Pouvoirs, N°134, 2010, p 5. 

 .151-150 مرجع سابؽ، ص عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -2
ي الحقائق من جانب السمطة التشريعية لعمال الجياز التنفيذي بغية الكشف عن عدم التنفيذ تقصعرفت الرقابة البرلمانية عمى بأنيا: "  -

إياد جبلؿ وصفي تكروري، الصبلحيات االستثنائية لمسمطة التنفيذية  ".السميم لمقواعد العامة في الدولة، وتحديد المسؤول عن ذلك ومساءلتو
  .60ص   2014ادة الماجستير في القانوف، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف مذكرة لنيؿ شي في الّنظاـ القانوني الفمسطيني،

ر رئيس الجميوري ة إذا دعت الض رورة الممح ة حالة الط وارئ أو عمى ما يمي: " 2016لتعديؿ الدستوري لسنة   مف 105تنص المادة  -3 يقر 
لس الشعبي الوطني والوزير الول ورئيس لمجس مجمس المة ورئيس الس العمى لألمن واستشارة رئيلمجالحصار لمد ة معي نة بعد اجتماع ا

وال يمكن تمديد حالة الط وارئ أو الحصار إال  بعد موافقة البرلمان المن عقد  لس الد ستوري  ويت خذ كل الت دابير الال زمة الستتباب الوضع.لمجا
"."يحد   عمى أّف: 106". بينما تنص المادة بغرفتيو المجتمعتين معا  د تن ظيم حالة الط وارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي 
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حالة الط وارئ أو عند إعالن أو إنياء العمل ب أوال: استبعاد الرقابة البرلمانية
 الحصار

تماشيا مع روح مبدأ المشروعية يجب أف يكوف إعبلف الظروؼ االستثنائية حكًرا عمى 
السمطة التشريعية بصفتيا الممثمة لؤلمة والسيادة الشعبية نظًرا لما يترتب عمى ىذا الّنظاـ 

ولما كاف ،  1رتيا كمية في كثير مف األحيافاالستثنائي مف تقّيد لمحريات األساسية ومصاد
الشعب ىو موضوع ىذه القيود وطالما أنو مصدر السمطات في الدولة وأّف السمطة التشريعية 
ىي الممثمة لو فقد كاف المفروض والمنطقي أف تصدر الموافقة عمى ىذا التنازؿ عف الحقوؽ 

 والحريات مف قبؿ ىذه السمطة. 

األنظمة القانونية سواء بطريؽ مباشر حيث تنفرد السمطة أخذت بيذة الطريقة بعض 
التشريعية وحدىا بحؽ إعبلف الظروؼ االستثنائية أو بطريؽ غير مباشر حيث يسمح لمسمطة 
التنفيذية باتخاذ إجراء اإلعبلف ولكف بشرط الرجوع لمبرلماف لمتصديؽ عميو واعتماده فيما 

ي أغمب النظـ المعاصرة ىو جعؿ ىذا الحؽ مف ولكف الشيء الجاري بو العمؿ واقعيا ف 2بعد
وىو ما اعتمده المؤسس الدستوري الجزائري إذ جعؿ  3اختصاص السمطة التنفيذية مبدئيا

اختصاص اإلعبلف عف الظروؼ االستثنائية حكرا عمى رئيس الجميورية في دساتيره 
مطة التنفيذية إلحدى حيث ليس لمبرلماف أي تعقيب أو رقابة عمى قرار إعبلف الس، المتعاقبة 

  4حاالت الظروؼ االستثنائية.

تـ العمؿ بو عند تنظيـ إعبلف حالة الطوارئ أو الحصار حيث اكتفى المؤسس  ماوىو 
باستشارة رئسي غرفتي البرلماف  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  105الدستوري في المادة 

                                                           
1 سعدي محمد الخطيب، العبلقة بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية في األنظمة الدستورية العربية، دراسة مقارنة،  - 

  .100، ص 2008منشورات الحمبي الحقوقية،  لبناف، 

 .1933البرتغاؿ في دستور  ،1954بية في دستور ، الصيف الشع1976في دستور  السوفيتياالتحاد  -2
 الواليات المتحدة األمريكية، مصر، األردف، ليبيا.  -3
 .42 مرجع سابؽ، صعبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية،  -4
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عبلف حالة الطوارئ أو الحصار وذلؾ دوف استمزاـ انعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف عند إ
 واختبلؼ البرلماف ألعضاء فتح نقاش حوؿ تقرير الحالتيف نتيجة لمعدد الكبيرنظرا لصعوبة 

 المنعقد بغرفتيو البرلماف مستوى نقاش فتح مف ما يجعؿ والقناعات بينيـ واالتجاىات األفكار
 يصعب بشكؿ خطرىا وزيادة زمةاأل استفحاؿ إلى يؤدي طويبل قد وقتا يأخذ معا المجتمعتيف

 ال الذي إىدار الوقت يجنب أمرا التقرير حؽ منفردا الجميورية رئيس منح يجعؿ ما تداركو
وعميو يفترض في رئسي غرفتي أف ينقبل لرئيس ،  1األوضاع ىذه مثؿ في بالثمف يقدر

 ببلدال تعيشيا التي الظروؼ حوؿ المجمسيف ورأييا كبل في األغمبية الجميورية موقؼ
ذلؾ غير أّف آرائيما تبقى غير  في لو السمطات المخولة لمواجيتيا وحدود األنجع واألساليب

ممزمة بالنسبة لرئيس الجميورية الذي تبقى لو السمطة التقديرية في إعبلف إحدى الحالتيف مف 
 عدميا.

لمقارنة أما بالنسبة لحؽ تقرير إنياء العمؿ بحالة الطوارئ أو الحصار فإّف التشريعات ا
في ىذا المجاؿ تختمؼ في إسناد ىذا الحؽ إلى إحدى السمطتيف التشريعية أو التنفيذية تبعا 
الختبلفيا في حؽ إسناد اإلعبلف إلحداىما دوف األخرى، فيكوف لمسمطة التي أعمنت 

لكف االتجاه الغالب في النظـ القانونية ىو استئثار  ،الظروؼ االستثنائية حؽ تقرير إنيائيا
مطة التنفيذية بسمطة تقرير إنياءىا وىو ما تـ العمؿ بو في النظاـ القانوني الجزائري حيث الس

تـ منح رئيس الجميورية السمطة التقديرية الواسعة في ىذا الشأف بحيث ال نجد أي دور 
لـ تنص  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  105لمبرلماف في ىذا الخصوص عمى أف المادة 

المتعمقة بالحالة  107ياء حالة الطوارئ أو الحصار عمى خبلؼ المادة عمى إجراءات إن
االستثنائية التي نصت عمى أّف إجراءات إنياء الحالة االستثنائية ىي نفسيا إجراءات 
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مف خبلؿ ما تقدـ يظير لنا عدـ وجود أي دور لمرقابة البرلمانية عند تقرير أو   1إعبلنيا.
 إنياء حالة الطوارئ أو الحصار.

 ثانيا: الرقابة البرلمانية عمى تمديد مد ة العمل بحالة الطوارئ أو الحصار

أو إنياء العمؿ  رقابة إعبلف مف المنعقد بغرفتيو الدستوري البرلماف أقصى المؤسس
أو الحصار فميس لو أي دور في الموافقة أو الرفض عمى إعبلف إحدى  بحالة الطوارئ
آنفا ىذا مف جية ومف جية أخرى كاف حريصا عمى  اىاذكرن التي لممبررات الحالتيف نتيجة

رأيو في حالة ما إذا أريد العمؿ بتمؾ الحالة لمّدة أكثر مما تـ تحديده وفي  إعطاءه حؽ إبداء
المحّددة  مّدتيا انتيت ىذا الصدد يمكنو الموافقة عمى تمديد مدة العمؿ بيما في حاؿ ما إذا

 أو رفض عمنت مف أجميا حالة الطوارئ أو الحصارالظروؼ االستثنائية التي أ تجاوز دوف
بقواعد  مواجيتو يمكف أف الوضع كوف الستمرارىا ال مبرر أف وجد إذا رفعيا ذلؾ و بالتالي

 2المشروعية العادية.

 فإّف المطموب اإلعبلف مرحمة في المعتمد ىو القرار اتخاذ في السرعة معيار كاف إذا 
 قدرتيا ومدى اإلجراءات المّتخذة فائدة في التدقيؽ ىو ائياالستثن الظرؼ تمّديد دراسة عند
عادة العاـ والنظاـ األمف استتباب عمى  تأثيرىا وكذلؾ الدولة وىيئاتيا مؤسسات استقرار وا 
 مختمؼ مف الغرفتيف أعضاء كؿ فيو يشارؾ عاـ نقاش األفراد ففتح وحريات حقوؽ عمى

 مختمؼ بتوضيح ليا يسمح أو المعارضة ريةالجميو  رئيس المساندة لسياسة سواء االتجاىات

                                                           
 .44 صمرجع سابؽ، عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية،  -1
 إال   والحصار الطوارئ حالة تمديد " ال يمكنأنو: عمى  2016مف التعديؿ دستوري لسنة  2فقرة  105المادة  تنص -2

  .معا" المجتمعتين بغرفتيو المنعقد البرلمان بعد موافقة
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 ودراسة لذلؾ والسمبية االيجابية النتائج وتحميؿ الحصار أو حالة الطوارئ تطبيؽ قرار جوانب
 1عدمو. مف التمديد عمى الموافقة تتـ ذلؾ عمى الخطر أو زوالو وبناء استمرارية

الطوارئ أو الحصار  حالة تقرير لمّدة أقصى حد لـ يشترط المؤسس الدستوري الجزائري
ف أشترط في إعبلف رئيس الجميورية أف يكوف لمّدة محّددة فانو لـ يبيف ما ىي تمؾ المدة  وا 
فقد تكوف شيرا أو سنة أو تكوف أكثر مف ذلؾ عمى خبلؼ المؤسس الدستوري الفرنسي الذي 

راء " تعمن حالة الحصار في مجمس الوز  :أف 1958مف دستور  36استمـز مف خبلؿ المادة 
 .  2"يوما إال  بإذن البرلمان 12وال يجوز أن تمتد إلى أكثر من 

 البرلماف المنعقد رقابة مف اإلفبلت فرصة الجميورية الجزائري مف ىنا يممؾ رئيس
 أوؿ طويمة مف مدة باعتماد التمديد وذلؾ عمى الموافقة لطمب إليو الرجوع وعدـ معا بغرفتيو
 عمى مجبًرا دستورًيا يكوف أف دوف يريدىا التي لمفترة ائياالستثن الظرؼ بفرض لو يسمح قرار

 الحالة، الوضع الذي ىذه في نفسو تمقاء مف االنعقاد سمطة يممؾ ال الذي لمبرلماف العودة
قفاؿ 2016 دستور 105 المادة بتعديؿ الدستوري المؤسس مف تداركو يستوجب  الفراغ ىذا وا 
 عيد في تجاوز مبدأ المشروعية والدخوؿل منفًذا يكوف أف الذي مف الممكف الخطير

 طويمة خدمة ألغراض لمّدة الحالتيف إحدى تقرير الجميورية رئيس قرر حاؿ الدكتاتورية في
 دوف شبو مطمقة صبلحيات وممارسة مّدة ألطوؿ السمطة في البقاء أساسيا ذاتية شخصية

 األخرى. السمطات مف رقابة أي
 لرقابة عمى كوسيمة السابقة اآللية عمى صالن في الدستوري المؤسس إصابة رغـ 
أنو يجب  غير مصالحيـ ورعاية األفراد وحريات حقوؽ حماية في تساىـ التنفيذية السمطة
 3.أو الحصار حالة الطوارئ إعبلف لقرار القصوى اإلغفاؿ المتعمؽ بتحديد المّدة تدارؾ عميو

                                                           
 . 119-118مرجع سابؽ، ص عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -1
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الطوارئ المعمنة  حالة 06/02/1993مؤرخ  02-93 مّدد المرسـو التشريعي رقـ 
 86مخالًفا بذلؾ مقتضيات المادة  1ألجؿ غير محدد 44-92 بموجب المرسـو الرئاسي رقـ

التي صدر في ظميا والتي كانت تشترط أف تكوف حالة الطوارئ محّددة  1989مف دستور 
المّدة وال يمكف تمديدىا إاّل بعد موافقة المجمس الشعبي الوطني ونظًرا لمفراغ منصب رئيس 

صدر التمديد بموجب بالمرسـو التشريعي  ،الجميورية آنذاؾ وشغور المجمس الشعبي الوطني
مف المجمس األعمى لمدولة والذي كاف يقـو بمياـ السمطتيف التنظيمية  02-93 رقـ

وعميو فإّف  بالمراسيم التشريعيةوالثانية  بالمراسيم الرئاسيةفعبر عف األولى  ،والتشريعية
لحالة قد تـ بأداة تشريعية ما يؤدي إلى إخراج سمطة رفع حالة الطوارئ مف التمديد في ىذه ا

 صبلحيات رئيس الجميورية ويجعميا مف صبلحيات البرلماف عمبل بقاعدة توازي األشكاؿ. 
تعد الرقابة البرلمانية فيما يخص تمديد حالة الطوارئ أو الحصار تعزيزا محمودا لدور  

ـ في ضبط أكثر لمسمطة التنفيذية في إدارتيا لنظاـ الظروؼ السمطة التشريعية وخطوة تساى
يمارس  االستثنائية وحماية لمبدأ المشروعية اإلستثنائية في ظؿ ىذه الظروؼ، حيث يجب أف

البرلماف ىذا الدور آخذا بعيف االعتبار ضرورة احتراـ النصوص الدستورية فيما تنص عميو 
و الحصار ومتحمبل مسؤوليتو التاريخية أماـ مف شروط موضوعية إلعماؿ حالة الطوارئ أ

  2ممثميو مف الشعب لمدفاع عف مصالحيـ وحماية حقوقيـ وحرياتيـ.
خبلؿ جمسة الثقة  "مجمس النواب الردنينقؼ في ىذا المقاـ عند كممة أحد أعضاء " 

  :الحادي عشر، حيث جاء فييا (11)بالحكومة التي أعقبت انتخاب مجمس النواب 
سمطة التنفيذية استغمت مضمة الحكام العرفية، فأطمقت يدىا في غير ما إن  ال »

جاءت لو ىذه الحكام أو شرعت من أجمو، فعطمت أحكام مواد الفصل الثاني من الدستور 
الردني الخاصة بحقوق الردنيين وحرياتيم وسمب القضاء صالحياتو وأصبح قانون 

عرفية شبحا يطارد الناس في أرزاقيم استقاللو حبرا عمى ورق، فجاءت الحكام ال
                                                           

 .1993، 08، ج ر عدد يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، 06/02/1993مؤرخ ، 02 -93مرسـو تشريعي رقـ  -1
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وحرياتيم...ونظرا لغيبة البرلمان تجرأت السمطة التنفيذية وأجيزتيا المنية عمى الدستور 
وصادرت الكثير من الحقوق وقيدت الحريات العامة وحوصر المواطن في رزقو وحيل بينو 

 . «  وبين عممو وقيدت حركة سفره وتنقمو فعاش المواطن حقا معيشة صعبة
الّشؾ أّف في ىذا الموقؼ شجاعة كبيرة وتحمبل لممسؤولية تجاه الشعب الذي وضع كؿ ثقتو 
في نوابو وممثميو وحبذا لو كانت كؿ البرلمانات العربية في مستوى ىذا األداء المسؤوؿ في القياـ 

شراؼ السمطة التنفيذية لنظاـ حالة الطوارئ خاصة وأف ىذ ه الحالة قد بدورىا الرقابي عمى إدارة وا 
طالت مدتيا في كثير مف ىذه الدوؿ حتى أصبحت بديبل دائما لمظروؼ العادية ما أثار سخط 
الطبقة السياسية المعارضة وصيحات المجتمع المدني في وجو البرلمانات العربية لتوطئيا مع 

 1تجاوزات السمطة التنفيذية في ىذا الشأف والتسميـ بسياسية األمر الواقع.

 ثانيالفرع ال

 الرقابة البرلمانية في ظل الحالة االستثنائية وحالة الحرب

 .)ثانيا(ثـ حالة الحرب )أوال(نتطرؽ إلى الرقابة البرلمانية في ظؿ الحالة االستثنائية 

 : الرقابة البرلمانية في ظل الحالة االستثنائية أوال
لحالة دور البرلماف في ظؿ ا 2016مف التعديؿ الدستوري  107حددت المادة 

االستثنائية حيث استبعدت أي دور لو في مجاؿ رقابة مشروعية تقرير أو إنياء العمؿ بيذه 
 فيفي حيف نصت عمى ضرورة االنعقاد المستمر لمبرلماف طيمة فترة إقرارىا  2(1)الحالة 
 التوازف والرقابة مبدأ إىمالو عدـ حوؿ انطباع إلعطاء الدستوري المؤّسس مف محاولة

                                                           
 .153 مرجع سابؽ، ص عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، -1
ر رئيس الجميوري ة إذا دعت الض رورة الممح ة حالة عمى ما يمي:  2016التعديؿ الدستوري لسنة مف  105المادة  -2 "يقر 

لس لمجلس العمى لألمن واستشارة رئيس مجمس المة ورئيس المجنة بعد اجتماع االط وارئ أو الحصار لمد ة معي  
لس الد ستوري  ويت خذ كل الت دابير الال زمة الستتباب الوضع. وال يمكن تمديد لمجالشعبي الوطني والوزير الول ورئيس ا

عمى أّف:  106بينما تنص المادة  معتين معا".حالة الط وارئ أو الحصار إال  بعد موافقة البرلمان المن عقد بغرفتيو المجت
."  "يحد د تن ظيم حالة الط وارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي 
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االستثنائية حماية لمبدأ  الحالة تطبيؽ أثناء والتنفيذية التشريعية السمطتيف بيف المتبادلة
 .(2)المشروعية إاّل أف ىذه االنعقاد جاء مفرغا مف صور الرقابة البرلمانية.

 االستثنائية أو إنياء الحالة تقرير الرقابة البرلمانية عند استبعاد :1
 الييئات الحصار فقد تـ استبعاد البرلماف مفكما ىو الحاؿ بالنسبة لحالة الطوارئ أو  
 اتخاذه قرار إعبلف أو إنياء العمؿ بالحالة قبؿ الجميورية رئيس استشارتيا مف الواجب

 رئيس يحصؿ عف طريقيما الذيف المجمسيف رئيسي استشارة عمى االقتصار وتـ االستثنائية
 المزمع لو ولئلجراءات ىـتأييد مدى وعمى والنواب األعضاء آراء مختمؼ عمى الجميورية
في  طويبلً  وقتا يتطمب انعقادىماأّف  كوف الطارئة واألوضاع الظروؼ لمواجية اتخاذىا
االتجاىات  تعدد أف كما ،التصرؼ في كبيرة سرعة وتتطمب تأخير أي تحتمؿ ال ظروؼ
 107  ضمف المادة النص تـ ويعطميا وليذا االستشارة ُيعقد البرلماف في والسياسية الفكرية

 إعبلف بعد مًعا بغرفتيو المجتمعتيف ينعقد البرلماف أف عمى ،2016مف التعديؿ الدستوري 
قرار إعبلف الحالة  اتخاذ في لو دور رقابي أي ينفي قبمو ما وليس االستثنائية الحالة

عمى إنياء إجراءات الحالة االستثنائية ىي نفسيا إجراءات إعبلنيا وبالتالي ال  1االستثنائية
 كننا الحديث عف أي سمطة رقابية لمبرلماف في إنياء الحالة االستثنائية كذلؾ.يم

صورية رقابة البرلمان في ظل االنعقاد الوجوبي لو في ظل الحالة : 2
  االستثنائية

مف التعديؿ الدستوري لسنة  4 فقرة 107مف خبلؿ المادة  الدستوري المؤسس نص
 مف لقانوف بعد تقرير الحالة االستثنائية كآليةضرورة انعقاد البرلماف بقوة ا عمى 2016
حماية مبدأ المشروعية في ظؿ الظروؼ االستثنائية  تيدؼ نظريا إلى التي الرقابية اآلليات
 التركيز مع خاصة تعسفيا يمنع الذي بالشكؿ وتقّيدىا التنفيذية السمطة وجو في والوقوؼ
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 الكبير والتوسع االستثنائية الحالة تطبيؽ أثناء الجميورية رئيس يد في لمسمطات الكبير
 غير أّف المادة السالفة الذكر لـ توضح ،المجاالت مختمؼ في وصبلحياتو الختصاصاتو

 كيفية االجتماع الوجوبي لمبرلماف في ظؿ الحالة االستثنائية.

المحّدد لتنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس  02-99 بالرجوع لمقانوف العضوي رقـ 
 1فقرة 98نجده ينص في مادتو  1يما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومةاألمة وعمم

 93عمى أّف البرلماف يّنعقد بغرفتيو المجتمعتيف مًعا في الحالة المنصوص عمييا في المادة 
حاليا( أي أنو استبعد االجتماع المستقؿ لغرفتي البرلماف كؿ 107)المادة  19962مف دستور

 ىو األمر في ظؿ األوضاع العادية لمدولة. عمى حدا مثمما 

)المادة 1996مف دستور  93فانعقاد البرلماف بغرفتيو مجتمعتيف مًعا إباف تطبيؽ أحكاـ 
حاليا( ىو انعقاد وجوبي بقوة القانوف دوف الحاجة إلى االستدعاء مف أي جية كانت  107

المحدد لتنظيـ المجمس  02-99 مف القانوف العضوي رقـ 1فقرة  98غير أنو بالعودة المادة 
الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة نجد أّف 
االنعقاد يكوف بناءا عمى استدعاء مف رئيس الجميورية وفي ىذا خرؽ صريح وواضح 

ذية عمى ألحكاـ المشروعية الدستورية ومناورة غرضيا اإلبقاء عمى ىيمنة السمطة التنفي
السمطة التشريعية والحفاظ عمى التبعية التقميدية المكرسة في الدساتير الجزائرية وبذلؾ يجب 

المحدد لتنظيـ المجمس الشعبي  02-99 مف القانوف العضوي رقـ 1فقرة 98تعديؿ المادة 
   .2016 مف التعديؿ الدستوري 107الوطني ومجمس األمة وعمميما بما يتوافؽ والمادة 

                                                           
جمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما ، يحدد تنظيـ الم1999/ 08/03مؤرخ في  ،02-99رقم قانوف عضوي  -1

 .1999، 15وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة، ج ر عدد 
لمحّدد لتنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة ا ،02-99مف القانوف العضوي رقـ  1فقرة  98تنص المادة  -2

بناء  "يجتمع البرلمان المن عقد بغرفتيو المجتمعتين معا ما يمي:عمى  وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة
 ، الفقرة الخيرة10و 95و 93، و2الفقرة 91عمى استدعاء من رئيس الجميورية في الحاالت المنصوص عمييا 

 ، من الد ستور وباستدعاء من رئيس الدولة بالنيابة أو رئيس الدولة في الحالة المنصوص176، و2، الفقرة 130و
 ".4، الفقرة 90عمييا في الماد ة 
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 تأكيدىا رغـ 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  4فقرة 107إلى ذلؾ أّف المادة يضاؼ 
دوره الرقابي عمى  تحدد لـ فإنيا أحكاميا تطبيؽ فترة لمبرلماف طيمة الوجوبي االنعقاد عمى

مف الدستور  16رئيس الجميورية في ظؿ ىذه الظروؼ، األمر ذاتو نجده ضمف المادة 
نصت عمى االنعقاد الوجوبي لمبرلماف طيمة مدة تقرير الحالة التي  1958الفرنسي مف دستور

وانقسموا   فرنسا في الدستوري القانوف فقياء بيف االستثنائية األمر الذي أثارة نقاشا فقييا كبيرا
 1:أساسييف رأييف في ىذا الشأف إلى

 التي الرقابية الوسائل بكل يذىب ىذا الرأي إلى القول بتمتع البرلمان الرأي الول:
 إلى تصؿ وقد االستثنائية الظروف في استعماليا وبإمكانية الظروف العادية في يمارسيا

 ومحاكمتو الجميورية لرئيس العظمى الخيانة اتياـ أو توجيو مسؤولية الحكومة إقامة حد
 دستوري نص في البرلماف يممكيا التي الرقابية اآلليات كؿ ذكر يمكف بأّنو ال موقفيـ مبرريف
 16المادة مف  في االنعقاد وجوب باشتراط الفرنسي الدستوري المؤسس وبالتالي اكتفى واحد

 الظروؼ في المقررة واالختصاصات الصبلحيات نفس عمى اإلبقاء وضمنيا 1958دستور
لذا يعتبر اجتماع البرلماف سمطة رقابية يمكف مف خبلليا تجنب خروج السمطة  ،2العادية

ة إلى اإلنفراد بالسمطة والتي يمكف أف تؤدي إلى المساس بحقوؽ التنفيذية عف مبدأ المشروعي
 3وحريات األفراد.

 طيمة القانون بقوة البرلمان انعقاد رغم أنو الراجح وىو يرى الرأي الثاني الثاني: الرأي
 يمكنو وال لو رقابي أثر ال مجازي صوري انعقاد مجرد أن و إال االستثنائية فترة الحالة

 الجميورية رئيس مع خبلؼ أو صراع خمؽ يمكنيا صبلحيات أو اصاتأي اختص ممارسة
  .والتفاىـ التنسيؽ درجات أقصى يتطمب وصعب وضع حساس في

                                                           
1
 .135 مرجع سابؽ، صتوفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا،  - 

 .138ص مرجع سابؽ،  توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا -2
3

-  Eric THIERS, Le contrôle parlementaire et ses limites juridiques : un pouvoir presque sans 

entraves, Pouvoirs, N°134, 2010, p71.  
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مف  فرنسا في االستثنائية تطبيؽ نظاـ الحالة عّند عمميا وتأكيده تـ اعتماد ىذا رأي
 09/1961/ 29و 04/1961/ 23بيف الممتدة الفترة في دوغول شارل الرئيس الفرنسي طرؼ

 بين العالقة أن   " فييا: ذكر التي 25/04/1961 في المؤرخة رسالتو في بنفسو وأكد ذلؾ
 العادية الظروف في المتبع الن حو عمى وتسير تغيير أي عمييا يطرأ ال الحكومة والبرلمان

وىذا "  16المادة من الدستور إجراءات فيو تتخذ الذي بالمجال يتعمق المر لم طالما
 المادة أحكاـ تطبيؽ عّند الحكومة عمى رقابية أي سمطة يممؾ ال البرلماف أفّ  صريح إعبلف
 .عادية بصفة صبلحياتو يمارس فيو ذلؾ عدا الواقع ما أرض في1958 دستور  16

البرلماف  إلى أرسمو الذي خطابو في االتجاه نفس في األوؿ الوزير دبريو السيد ذىب
 الحالة تطبيؽ مدة عف االستفسار في لمبرلماف حؽ أي فيو وأنكر 03/09/1961  في

لرئيس  الممنوحة العادية الغير السمطات ضمف ويدخؿ صبلحياتيا عف خارج االستثنائية كونو
   1958.1دستور 16 المادة بموجب الجميورية

 سمؾ الدستوري الجزائري المؤسس بأفّ  الجزائرييف الفقياء يرى معظـ، ذلؾ عمى قياًسا
 مؤتمر في ىيئة المجتمع لمبرلماف رقابي دور أي وينكروف الفرنسي نظيره طريؽ نفس

 بغرفتيو يعتبروف أف شرط انعقاد البرلماف إنيـ بؿ غير ال شكمي اجتماع مجرد ويعتبرونو
 استعماؿ لتجنب تبنييا تـ حيمة دستورية االستثنائية الحالة تطبيؽ فترة طيمة مًعا المجتمعتيف
 خاصة إجراءات تتطمب العادية والتي األوضاع في المعتمدة الرقابية لآلليات المجمسيف

 أثناء حدوثو يمكف ال وىذا بشكؿ مستقؿ غرفة كؿ مستوى عمى تتـ محددة تصويت ونسب
 يمكف ال مجتمعتيف معا الغرفتيف ألفّ  2016 التعديؿ الدستوري لسنة 107 المادة تطبيؽ

 2انفصاليما.

                                                           
1
 .138مرجع سابؽ، صتوفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا،  -   

Armel Le DIVELLEC, Des effets du contrôle parlementaire, Pouvoirs, N°134, 2010, p123.- 
 .139، مرجع سابؽ، ص توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا -2
 .202ص ، مرجع سابؽ، فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية  -
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ات التي يتخذىا رئيس الجميورية سواء بالموافقة إف لـ يكف لمبرلماف حؽ التصدي اإلجراء 
أو عدـ الموافقة عمييا في ظؿ ىذه الحالة، فذلؾ ال يمنعو مف مناقشة األعماؿ واإلجراءات التي 

 ىذا أف أو فعبل الببلد ييدد خطر ىناؾ كاف إذا ما توضح سوؼ يتخذىا رئيس الجميورية والتي
 المجوء بإمكانو كاف إذا ما توضح كما ميورية،افترضو رئيس الج وىمي خطر الخطر ىو مجرد 

 المجوء عميو يجب كاف أخطار أـ مف لذلؾ نتيجة سيأتي الخطر وما ىذا لدفع العادية القوانيف إلى
 يكوف وقد محدودة تكوف سوؼ المناقشة ىذه الخطر غير أف لدفع ىذا االستثنائية اإلجراءات إلى
 وسريعة وبالتالي كثيرة تكوف ذلؾ أنيا قد جراءاتاإل يناقش ىذه أف البرلماف عمى الصعب مف

 1.ومناقشتيا عمييا اإلطبلع البرلماف نواب عمى الصعب مف يكوف

إلى مدى إمكانية استعماؿ رئيس  2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة 107لـ تشر المادة 
عمى خبلؼ  الجميورية لسمطتو في حؿ البرلماف مف عدمو أثناء إعماؿ الحالة االستثنائية وذلؾ

عمى عدـ  1958مف دستور 16المؤّسس الدستوري الفرنسي الذي نص صراحة ضمف المادة 
إمكانية استعماؿ رئيس الجميورية لسمطتو في حؿ البرلماف في ظؿ الحالة االستثنائية عمى خبلؼ 
ؾ صبلحياتو خبلؿ الظروؼ العادية التي تخولو إمكانية حؿ الجمعية الوطنية والغاية مف وراء ذل

ىو تمكيف البرلماف مف مراقبة قرارات رئيس الجميورية لمحفاظ عمى حقوؽ وحريات األفراد ومف 
خروج السمطة الرئاسية عف الغرض مف تخويميا صبلحيات غير عادية وىو إبعاد الخطر عف 

 2المؤّسسات الدستورية لمببلد المحافظة عمى استقبلؿ األمة وسبلمة ترابيا.

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانوف، جامعة 1963فرحات سعيدي، التشريع المفوض والمنافس في الجزائر منذ  -1

  .149ص  ،2002 الجزائر، الجزائر
2
- « l’article 16 impose au chef de l’état d’édicter des mesures qui soient inspirées par la 

volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les 

moyens d’accomplir leur mission. On outre, ce même article interdit au Président de la 

République de prononcer  la dissolution de l’Assemblé National. Celui-ci donc ne 

dispose pas donc d’une complète liberté, d’un pouvoir discrétionnaire dans l’exercice 

des pouvoirs exceptionnels ». Voir : Jean Paul PAYERE, Pouvoirs discrétionnaires et 

compétences liées du président de la république, R.D.P, N°6, 1981, P1623. 

 .146 مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، -
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الة تأكد البرلماف أّف الدواعي التي قدميا رئيس الجميورية يطرح تساؤؿ آخر حوؿ ح 
 ىي دواعي وىمية 2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة 107مف المادة  3لمعمؿ بالمادة الفقرة 

فيل يمكن اتيام رئيس الجميورية بالخيانة العظمى طبقا  وال تشكؿ خطرا عمى الببلد،
 عمى أساس خرقو لقواعد المشروعية 2016 من التعديل الدستوري لسنة 177لممادة 

  1.؟الدستورية وعرقمة عمل السمطة التشريعية لعمميا بوسائل غير مشروعة
تؤس س محكمة عميا  "السالفة الذكر عمى ما يمي:  177في ىذا الشأف تنص المادة 

لمد ولة، تختص  بمحاكمة رئيس الجميوري ة عن الفعال ال تي يمكن وصفيا بالخيانة 
 لوزير الول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانيا بمناسبة تأديتيما مياميا.العظمى وا

يحدد قانون عضوي  تشكيمة المحكمة العميا لمدولة وتنظيميا وسيرىا وكذلك  
  ." اإلجراءات المطب قة

إّف ما نصت عميو المادة أعبله عمميا ال وجود لو فبل وجود لممحكمة عميا لمدولة وال  
الذي نصت عميو وحتى مفيـو الخيانة العظمى يبقى مبيما وكذا كيفية لمقانوف عضوي 

جراءات اال  .تياـ والمحاكمة لرئيس الجميوريةتشكيؿ المحكمة وا 

أما إذا عدنا لمتشريع الفرنسي نجده قد حدد مفيـو الخيانة العظمى والجية المختصة 
أحاؿ سمطة توجيو االتياـ  التي تتولى محاكمة الرئيس وكذا اإلجراءات المتبعة أماميا، فقد

بواسطة قرار يصدر بالتصويت العمني  الجمعية الوطنية ومجمس الشيوخ إلى كبل المجمسيف:
  . واألغمبية المطمقة ألعضاء المجمسيف

قد استبعد البرلماف سواء فيما  177في حيف أّف المؤسس الدستوري الجزائري وفقا لممادة 
حاكمة أو توقيع المسؤولية إذ أرجع ىذا األمر إلى يخص االتياـ الجنائي أو مف حيث الم

المحكمة العميا لمدولة سعيا منو إلى تدعيـ مكانة رئيس الجميورية مما يجعمو مستبعدا مف 
 عمميا 177 المادة نص تطبيؽ ضرورة نؤكد عمى يجعمنا الرقابة البرلمانية األمر الذي األمر

                                                           
" تقصير خطير يرتكبو رئيس الجميورية عن عمد وقصد، يفضي إلى اإلضرار  ماىية الخيانة العظمى في:نحصر ت -1

 .234، ص2013عبد اهلل بوقفة، آليات تنظيـ السمطة، الجزائر السياسية: المؤسسات واألنظمة، الجزائر،  ،بالدولة"
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صدار القانوف الخيانة فيـوم وتحديد لمدولة العميا بتأسيس المحكمة وذلؾ  الذي العضوي وا 
 الدور التشريعية السمطة إعطاء ينبغي المطبقة أماميا، كما واإلجراءات المحكمة ىذه ينظـ

 إذ اإلجراءات اتخاذ في السرعة تتّطمب التي الظروؼ اإلستثنائية ظؿ في بيا خاصة المنوط
 غير استشارة بمجرد االكتفاء وليس اإلستثنائية الحالة إعبلف البرلماف في إشراؾ مف بد ال

حماية مبدأ  يكفؿ الذي الرقابي بدوره القياـ مف عمميا يجب أخذ موافقتو وتمكينو بؿ ممزمة،
 وكذا وحرياتيـ األفراد حقوؽ وحماية السمطات الفصؿ بيف مبدأ المشروعية مف خبلؿ تحقيؽ

 1لرئيس الجميورية. السياسية المسؤولية إقرار
 البرلمانية في ظل حالة الحرب  ثانيا: الرقابة

اإلقصاء مف أي رقابة حوؿ  فمف تصاعدي دور الحرب ظؿ حالة في إف دور البرلماف
إلى صورية دوره الرقابي في ظؿ االنعقاد الوجوبي لو  (1)إعبلف حالة الحرب  مشروعية

لسمـ التي ا ومعاىدات اليدنة اتفاقيات عمى الموافقة النيائية سمطة إلى (2)طيمة فترة الحرب
 .(3)يوقعيا رئيس الجميورية 

 الحرب تقرير حالة الرقابة البرلمانية عند استبعاد :1
ال يختمؼ دور البرلماف في ظؿ حالة الحرب عف ما ىو عميو الحاؿ في ظؿ الحالة  

االستثنائية إذ تـ استبعاده مف المشاركة في اتخاذ قرار إعبلف حالة الحرب وتـ االكتفاء 
حيث يعتبر  ،2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  109ي الغرفتيف بموجب المادة باستشارة رئس

رئيس الجميورية صاحب السمطة التقديرية بإعبلف حالة الحرب وال يشاركو في ذلؾ أي ىيئة 
 .ولو كانت تشريعية

عمى أّف إعبلف حالة عمى خبلؼ ذلؾ حيث نص  المؤسس الدستوري الفرنسي ذىب  
عمى أساس أّف  1958مف دستور 35ف البرلماف طبقا لممادة الحرب يكوف بترخيص م

المؤسس الدستوري الفرنسي قدر أّف إعبلف الحرب ىو تصرؼ بالغ األىمية بالنسبة لمصير 

                                                           
 .208ص  ، مرجع سابؽ،جميوريةفاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس ال -1
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الشعب وكياف الدولة لذا ال بد مف موافقة البرلماف حتى ال يترؾ مستقبؿ الشعب عرضة لنزوة 
ماف يمكف التوصؿ إلى أفضؿ الحموؿ عف طارئة أو رد فعؿ غير مدروس، فبمشاركة البرل

طريؽ مناقشة ممثمي الشعب ليذا األمر وعرض مختمؼ وجيات النظر التي تؤدي إلى اتخاذ 
أكثر مف ذلؾ استعمؿ المؤسس  ،1القرار السميـ فيما يخص سبلمة الدولة وأمف شعبيا

عمى إعبلف ة ""الموافقبإعبلف حالة الحرب بدال مف  لترخيص"مصطمح " االفرنسي الدستوري 
حالة الحرب، فكممة الترخيص تعتبر أقوى داللة مف كممة الموافقة التي يفيـ منيا أّف دور 
نما يشارؾ رئيس الجميورية في تقدير مدى  البرلماف دور ثانوي ال يممؾ اختصاصا أصيبل وا 
الحاجة إلى ذلؾ اإلعبلف بينما يفيـ مف كممة ترخيص أّف البرلماف ىو صاحب االختصاص 

 ألصيؿ في إعبلف الحرب.ا

 صورية رقابة البرلمان في ظل االنعقاد الوجوبي  لو في ظل حالة الحرب: 2
عمى االجتماع الوجوبي لمبرلماف  2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة 109نصت المادة 

المنعقد بغرفتيو بقوة القانوف في ظؿ حالة الحرب وذلؾ عمى الرغـ مف تولي رئيس الجميورية 
إال أف نفس المبلحظة تثار بشأف بنص المادة  سمطات الدستورية بما فييا التشريعيكافة ال

المحدد لتنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس  02-99 مف القانوف العضوي رقـ 1فقرة98
التي نصت عمى أّف انعقاد  2األمة وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة

ي الحالة الحرب يكوف بناء عمى استدعاء مف رئيس الجميورية وفي البرلماف بغرفتيو معا ف
  .الدستور ألحكاـ صريح ىذا خرؽ

يعتبر البرلماف المنعقد بغرفتيو في ظؿ حالة الحرب منعدـ الصبلحيات بحيث ال يمكنو 
اتخاذ أي إجراء رقابي ضد قرارات وأوامر رئيس الجميورية أو إصدار نص تشريعي لتنظيـ 

                                                           
 .209ص  ، مرجع سابؽ،فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية في األنظمة القانونية -1
يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية  ،02-99رقم قانوف عضوي  -2

 بينيما وبيف الحكومة.
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ما يتـ توقيؼ العمؿ بأحكاـ الدستور مؤقتا بما فييا تمؾ المتعمقة بغرفتي وضع ما طال
البرلماف وعميو يقتصر دور البرلماف عمى الجانب االستشاري، إذ يمكف لرئيس الجميورية أف 

 العدواف لصد المتخذة بالتدابير يتعمؽ يطمب إعداد أي دراسة أو استشارة حوؿ موضوع
 1وسيادتيا. الدولة مؤسسات تقراروالسترجاع اس المسمح األجنبي

 السمم ومعاىدات اليدنة اتفاقيات : دور البرلمان في الموافقة عمى3
الحرب إذ لو  حالة أثناء الدولة في السمطات جميع يتولى إذا كاف رئيس الجميورية

مع الدوؿ األطراؼ في  ىدنة في يدخؿ أف لو فييا كما االستمرار أو الحرب إنياء صبلحية
كؿ ىذه   رغـ السمـ لكف عمى يوافؽ أو لمحرب يعود ثـ اليدنة عف يعمفو  الحرب

عمى وجوب  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  1فقرة111 االختصاصات فقد نصت المادة
 كؿّ  عرض ىذه االتفاقيات ومعاىدات السمـ بعد توقيعيا فورا مف طرؼ رئيس الجميورية عمى

بذلؾ يكوف دخوليا حيز النفاذ مرىوف بالموافقة صراحة و  عمييا لتوافؽ البرلماف مف غرفة
 النيائية لكؿ غرفة مف البرلماف.

 صبلحية توقيع بمنحو الجميورية رغـ تقرير المؤسس الدستوري الجزائري بييمنة رئيس 
 موقوفا حيز النفاذ دخوليا جعؿ أنو إال الحرب في األطراؼ الدوؿ مع والسمـ اليدنة اتفاقيات

 بناءا ضرورة ذلؾ تقدير في الكاممة الحرية وأعطاىا صراحة لبرلمافا غرفتي موافقة عمى
 1فقرة 111ومؤسساتيا، كما أف المادة  الدولة استقرار عمى والسمبية االيجابية انعكاساتيا عمى

السمطة  فييا توافؽ التي الصيغة استمزمت أف تكوف 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة 
حدا واستبعدت  عمى غرفة لكؿ المستقؿ االنعقاد ىي لحربا تجميد أو إنياء عمى التشريعية

 االتفاقية حوؿ المناقشة فتح أف ىي ذلؾ وراء الغاية معا ولعؿ بغرفتيو البرلماف انعقاد آلية
 لؤلفكار وتبادؿ ليا أكثر وتحميؿ بتدقيؽ يسمح مستقمة مجمس بصفة كؿ مستوى عمى

                                                           
1
 .154 ص مرجع سابؽ، العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية،عبد  -  
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 أعضائو بكثرة يتميز الذي معا بمجمسيو فالبرلما في األمر يكوف عميو مما أحسف والقناعات
 1بناءة. ويجعميا غير المناقشة يعقد ما

ال يجوز لرئيس الجميورية أف يقوـ بحؿ البرلماف أثناء حالة الحرب وذلؾ رغـ سكوت 
المؤسس الدستوري عف النص عف ذلؾ ومرد ذلؾ أنو لو تـ حؿ المجمس التشريعي أثناء ىذه 

لوجوبي أف يتحقؽ مف أجؿ المصادقة عمى اتفاقيات اليدنة الحالة فبل يمكف لبلنعقاد ا
ومعاىدات السمـ التي يوقعيا رئيس الجميورية أثناء فترة الحرب ويتأتى ذلؾ إاّل بتواجد 

 2المجمس التشريعي المنبثؽ مف عف اإلرادة الشعبية.
الظروؼ إّف الرقابة البرلمانية عمى احتراـ السمطة التنفيذية لمبدأ المشروعية في ظؿ  

االستثنائية تعتبر رقابة محدودة وضعيفة فيي رقابة سياسية محضة والبرلماف بكونو جيازا 
سياسيا ييتـ بالغالب بالجانب السياسي والعممي لئلجراءات التي تصدرىا السمطة التنفيذية في 
 ىذه الظروؼ وليس بمشروعيتيا فيي رقابة مبلئمة أكثر منيا رقابة مشروعية ثـ إّف جوىرىا
ليس إاّل مناقشات سياسية بحتة وعميو فإّف جدية وقيمة ىذه الرقابة ترتكز بالدرجة األولى 
عمى شجاعة أعضاء البرلماف في إبداء رأييـ بكؿ حرية وتحمؿ مسؤولياتيـ أماـ ممثمييـ 
والواقع يشيد أّف اجتياد البرلماف في عممو مقروف بتحقيؽ مصالحو التعاونية مع الحكومة في 

" ال يمكن أن نترك الرقابة :   Carre De Malberg "حواؿ وعمى ىذا األساس يقوؿ غالب األ
ضؼ إلى ذلؾ أّف الحكومة بحكـ تدخميا بجدوؿ أ عمى سمطات الضرورة لضمير نواب الشعب..."،
ذا كاف ىذا ىو شأف الرقابة البرلمانية فكيؼ  3 أعماؿ البرلماف تستطيع عرقمة ىذه الرقابة وا 

 لرقابة المجمس الدستوري؟   الوضع بالنسبة

 

                                                           
 .158-157مرجع سابؽ، ص توفيؽ بوقرف، الحاالت الدستورية النعقاد البرلماف بغرفتيو المجتمعتيف معا،  -1
 .107، مرجع سابؽ، ص زائريأحمد بركات، االختصاصات التشريعية لرئيس الجميورية في النظاـ الدستوري الج -2
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 المطمب الثاني
 رقابة المجمس الدستوري في ظل الظروف االستثنائية لمدولة

إف الرقابة الدستورية ىي تمؾ الرقابة التي تقاـ لمّنظر في مدى توافؽ أعماؿ السمطتيف 
 .ع أحكاـ الدستور وعدـ تعارضيا لوالتشريعية والتنفيذية م

ظاـ القانوني الجزائري إلى المجمس الدستوري الذي يعتبر أسندت ىذه الميمة في النّ  
مف التعديؿ الدستوري لسنة  182مؤسسة دستورية رقابية مف أىـ مياميا طبقا ألحكاـ المادة 

إضافة إلى السير عمى صحة عمميات االستفتاء ،  1ىي السير عمى احتراـ الدستور 2016
 ة ويعمف نتائج ىذه العمميات. وانتخاب رئيس الجميورية واالنتخابات التشريعي

مف مقتضيات ميمة السير عمى احتراـ القانوف أّف ىذا المجمس إذا رأى أّف معاىدة أو 
نّصا تشريعّيا أو تنظيمّيا مخالًفا ألحكاـ مبدأ المشروعية الدستورية حكـ بعدـ دستوريتو، لكف 

معبو ىذه المؤسسة ما ىو طبيعة أو حجم الدور الذي يمكن أن تالسؤاؿ الذي يطرح ىنا 
في الرقابة عمى السمطات االستثنائية التي تمارسيا السمطة التنفيذية في ظل إعمال 
مختمف حاالت الظروف االستثنائية؟ وكذا نطاق وكذلك نطاق رقابتو عمى دستورية الوامر 

 المتخذة في ظل الحالة اإلستثنائية ؟

                                                           
: "المجمس الدستوري  ىيئة مستقمة تكم ف بالس ير عمى احترام 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  182 المادة تنص -1

عمميات االستفتاء، وانتخاب رئيس الجميورية واالنتخابات  الد ستور. كما يسير المجمس الدستوري عمى صحة
التشريعية ويعمن نتائج ىذه العمميات. وينظر في جوىر الطعون التي يتمقاىا حول النتائج المؤقتة لالنتخابات الرئاسية 

لمجمس الدستوري واالنتخابات التشريعية ويعمن النتائج النيائية لكل العمميات المنصوص في الفقرة السابقة. يتمتع ا
 باالستقاللية اإلدارية والمالية ".

:" إذا ارتأى المجمس الد ستوري  عدم دستوري ة معاىدة أو ات فاق، أو 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  190 المادة -
 "ات فاقية، فال يتم  الت صديق عمييا.

ا تشريعي ا أو تنظيمي ا غير إذا ارتأى المجمس ال :"2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  191المادة  - د ستوري  أن  نص 
، يفقد ىذا الن ص  أثره ابتداء من يوم قرار المجمس. إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري عمى أساس  لمادة ادستوري 

أعاله فإن  ىذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحد ده قرار المجمس الدستوري. تكون آراء المجمس  188
  وري وقراراتو نيائية وممزمة لجميع السمطات العمومية والسمطات اإلدارية والقضائية."الدست
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في ظؿ مختمؼ حاالت الظروؼ نتطرؽ فيما يمي إلى نطاؽ رقابة المجمس الدستوري  
)فرع اإلستثنائية وكذلؾ نطاؽ رقابتو عمى دستورية األوامر المتخذة في ظؿ الحالة اإلستثنائية

لنتطرؽ الحقا إلى مدى دستورية مختمؼ النصوص القانونية والتنظيمية الصادرة في ثاني( 
 )فرع ثاني(.خبلؿ تطبيؽ حالة الطوارئ أو الحصار 

 الفرع الول
 رقابة المجمس الدستوري في ظل الظروف االستثنائية لمدولة نطاق

نياء حاالت  نتطرؽ فيما يمي إلى استبعاد رقابة المجمس الدستوري عند إعبلف وا 
ثـ صورية رقابة المجمس الدستوري عمى اإلجراءات المتخذة في  )أوال(الظروؼ اإلستثنائية 

جمس الدستوري لؤلوامر الصادرة مف ثـ مدى رقابة الم  )ثانيا( ظؿ الظروؼ االستثنائية
 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107طرؼ رئيس الجميورية في ظؿ تطبيؽ أحكاـ المادة 

 )ثالثا(.

نياء العمل  حاالت الظروف بأوال: استبعاد رقابة المجمس الدستوري عند إعالن وا 
 اإلستثنائية لمدولة

 استشارة عمى ضرورة 2016 سنةنص المؤسس الدستوري مف خبلؿ التعديؿ الدستوري ل
رئيس المجمس الدستوري مف طرؼ رئيس الجميورية قبؿ إعبلنو المجوء إلى تطبيؽ نظاـ 

حيث نص عمى ضرورة استشارة رئيس المجمس الدستوري قبؿ تقرير  ،الظروؼ اإلستثنائية
حالة  حالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة اإلستثنائية وكذا حالة الحرب في حيف أىمميا في

 التعبئة العامة.

تعد استشارة رئيس المجمس الدستوري في ىذه الظروؼ بمثابة قيد شكمي عمى سمطة 
أما مف الناحية القانونية فبل تعتبر رقابة سابقة  ،رئيس الجميورية وتدعيـ لمشروعية تصرفو

الصادر الّنظاـ المحّدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري  وىذا راجع إلى أفّ لممجمس الدستوري 
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ال ينص عمى استشارة رئيس المجمس الدستوري بعيًدا عف أعضاء  16/04/20121بتاريخ 
حيث لـ يتطرؽ إلى مكانة الرأي الذي يبديو رئيسو بمفرده ما يجعمنا نؤكد عمى أّف  ،مجمسو

الدور الذي يمعبو رئيس المجمس الدستوري في ىذه الحالة ىو دور استشاري محض وال يعد 
  2ة الرئيس في تقرير نظاـ المشروعية االستثنائية.قيدا عمى سمط

 من الدستوري المجمس رئيس بو يبدي إن  ما " :ةاهلل بوقف عبد يقوؿ الشأف ىذا في
 سابق كرأي ينشر ال السبب وليذا مسبقة رقابة القانونية بمثابة الناحية من يعتبر ال رأي
 نظر وجية فإن   شكمي ولمعمم ابعط لو اإلجراء فذلك االجتماع وبالتالي في تقرر ما حول
 3 ." الرؤساء باقي مثل مثمو ثم ومن الجميور عميو يطمع الدستوري ال المجمس رئيس

ىذا فيما يخص نطاؽ الرقابة الدستورية عمى إعبلف العمؿ بنظاـ الظروؼ اإلستثنائية 
وري بشاف أما فيما يخص الرقابة عمى إنياء العمؿ بيا فإننا ال نجد أي دور لممجمس الدست

استشارة رئيس المجمس الدستوري حالة الطوارئ أو الحصار وكذا الحالة االستثنائية فيما عدا 
 107عمى أساس أّف المادة ،  4مف طرؼ رئيس الجميورية قبؿ إنياءه العمؿ بيذه الحاالت

 المتعمقة بالحالة االستثنائية نصت عمى أف إجراءات إنياء 2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة
ف لـ  ىذه الحالة ىي نفسيا إجراءات إعبلنيا، أما في يتعمؽ بحالة الطوارئ أو الحصار وا 
ينص المؤسس الدستوري عمى إجراءات إنياء العمؿ الحالتيف فإنو طبقا لقاعدة توازي 

 األشكاؿ فإنيا تنتيي بنفس اإلجراءات التي تـ إتباعيا عند إعبلنيما.

بة دستورية عند إنياء العمؿ بحالة الطوارئ أو عدـ وجود رقاتقدـ يظير مف خبلؿ ما 
فإّف رئيس  أما فيما يخص إنياء العمل بحالة الحرب، الحصار وكذا الحالة االستثنائية

                                                           
 .2012، 26، ج ر عدد 16/04/2012الّنظاـ المحّدد لقواعد عمؿ المجمس الدستوري، الصادر بتاريخ  -1
 .109ص ، سابؽ عبلقة رئيس الجميورية بالوزير األوؿ في الّنظاميف الجزائري والمصري، مرجع ،محمد فقير -2
 .56، مرجع سابؽ، ص فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية -3
األميف شريط، الوجيز في القانوف الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة، الطبعة الخامسة، ديواف المطبوعات  -4

  .157، ص2007الجامعية، الجزائر 
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الجميورية يوقع اتفاقيات اليدنة ومعاىدات السمـ ويمـز بعرضيا عمى المجمس الدستوري 
مف التعديؿ  111المادة ويتمقى رأى ىذا األخير رأي حوؿ دستوريتيما طبقا لؤلحكاـ 

 التي تنص عمى أف:  2016الدستوري لسنة 

 " يوق ع رئيس الجميوري ة اتفاقيات اليدنة ومعاىدات السمم. 
 ويتمقى  رأي المجمس الد ستوري  المتعمقة بيما.

  ويعرضيا فورا عمى كل غرفة من البرلمان لتوافق عمييا صراحة".
لزاميا، إذ تنص المادة يعتبر رأي المجمس الدستوري في ىذه الح مف  190الة نيائيا وا 

إذا ارتأى المجمس الد ستوري  عدم دستوري ة معاىدة أو  :"2016التعديؿ الدستوري لسنة 
وىو ما يعتبر تفعيبل لرقابة المجمس الدستوري  ات فاق أو ات فاقية فال يتم  الت صديق عمييا."

ؿ لرقابة السمطات اإلستثنائية لرئيس عند إنياء العمؿ بحالة الحرب إذ ُخوؿ سمطة التدخ
الجميورية أثناء الحرب مف خبلؿ مراقبة تدبير إنياء الحرب بإعطاء رأي حوؿ اتفاقيات 

 1اليدنة ومعاىدات السمـ وذلؾ بشرط ترؾ الحرية الكاممة لممجمس في اتخاذ قراره.

وف ثانيا: صورية رقابة المجمس الدستوري عمى اإلجراءات المتخذة في ظل الظر 
 االستثنائية لمدولة

إذا ارتأى  : "عمى أنو 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  1فقرة  191تنص المادة 
ا تشريعي ا أو تنظيمي ا غير دستوري  يفقد ىذا الن ص  أثره ابتداء  المجمس الد ستوري  أن  نص 

  من يوم قرار المجمس."

ة الدستورية عمى كؿ معاىدة جاءت عبارة ىذه المادة عامة شاممة واضحة لتبسط الرقاب
أو نص تشريعي أو تنظيمي وال يوجد حسب ظاىرىا ما يفرؽ بيف الظروؼ العادية والظروؼ 
اإلستثنائية. فالرقابة الدستورية إذف تقؼ حاجزا دوف تعارض مختمؼ النصوص مع ما يحممو 

                                                           
1
، مرجع الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية نوارة العشي، القيود -  

 .239-238ص سابؽ
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ؿ الدستور مف مبادئ وضمانات مع العمـ أّف حماية ىذه األخيرة مطمب أساسي في ظ
الظروؼ العادية ناىيؾ عف الظروؼ اإلستثنائية التي يكوف مف آثارىا المساس بضمانات 
الحقوؽ والحريات التي كفميا الدستور مف خبلؿ التضييؽ مف مجاليا والتوسيع مف سمطات 

 1الضبط اإلداري عمى حسابيا.
ع أف رغـ أىمية الميمة التي يسير عمى أدائيا المجمس الدستوري غير أنو ال يستطي

رئيس المجمس الشعبي يباشرىا إاّل بإخطار مف رئيس الجميورية أو رئيس مجمس األمة أو 
عضوا في (30)نائبا أو ثبلثيف ( 50)الوزير األوؿ كما يمكف إخطاره مف خمسيف الوطني، 

 مجمس األمة. 

قيًدا خطيًرا عؿ رقابة المجمس الدستوري السيما إذا كاف ىؤالء شرط اإلخطار  يعد
 6 فقرة 114اء ينتموف إلى حزب واحد يتمتع باألغمبية في البرلماف، كما منحت المادة الرؤس

حؽ إخطار المجمس الدستوري لممعارضة البرلمانية طبقا  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة 
مف الدستور بخصوص القوانيف التي صوت عمييا  3و2الفقرتان  187ألحكاـ المادة 

  2البرلماف.

                                                           
، مرجع نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية -1

 .239-238ص سابؽ
الجيات المخولة في إخطار المجمس الدستوري في كؿ مف  2016قبؿ تعديؿ  1996تور مف دس 166حصرت المادة  -2

رئيس الجميورية ورئسي غرفتي البرلماف فقط، إاّل أّف المؤسس الدستوري وسع مف الجيات التي تخوؿ حؽ إخطار المجمس 
المتيف جاءتا  2016دستوري لسنة مف التعديؿ ال 6فقرة  114والمادة   2و1فقرة  187الدستوري وذلؾ مف خبلؿ المادتيف 

 كما يمي:
"ُيخطر المجمس الدستوري رئيس الجميورية أو رئيس مجمس األمة أو رئيس المجمس الشعبي  :2و 1فقرة  187المادة -

 عضوا في مجمس األمة."( 30)نائبا أو ثبلثيف ( 50)الوطني أو الوزير األوؿ. كما يمكف إخطاره مف خمسيف 
بحقوؽ تمكنيا مف المشاركة الفعمية في األشغاؿ البرلمانية وفي الحياة السياسية،  المعارضة البرلمانية :" تتمتع114المادة -

( مف الدستور، بخصوص القوانيف 3و2)الفقرتاف  187إخطار المجمس الدستوري، طبقا ألحكاـ المادة  -6 .ال سيما منيا..
 التي صوت عمييا البرلماف".

ُيخِطر رئيس الجميورية أو رئيس المجمس الشعبي الوطني أو  :"2016قبؿ تعديؿ سنة  1996مف دستور  166المادة  -
 رئيس مجمس األمة، المجمس الدستوري".
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ة المجمس الدستوري مقيدة ومحددة في الظروؼ العادية بسبب شرط إذا كانت رقاب
فرغـ  1اإلخطار فإّف ىذا التقّيد وىذه المحدودية يزداد أثرىما في خبلؿ الظروؼ اإلستثنائية،

عدـ وجود ما يمنع قياـ الرقابة الدستورية عمى اإلجراءات التي تتخذىا السمطة في خبلؿ 
ؾ اإلجراءات تنظيمات يجب أف تخضع لمدستور إاّل أّف حالة الطوارئ أو الحصار لكوف تم

ىذه الرقابة تتصؼ بالضعؼ بسبب شرط اإلخطار المذكور سابقا وبسبب تزايد الييمنة التي 
تمارسيا السمطة التنفيذية عمى باقي السمطات بحجة الضرورة الممحة ولزـو اإلجراءات 

حالة اإلستثنائية التي تزيد مف توسيع والتدابير الستتاب الوضع ويزداد األمر حدة في ظؿ ال
مجاالت السمطة التنفيذية وبالتالي التضييؽ عمى باقي السمطات ورغـ عدـ وجود نص يمنع 
أو يؤكد خضوع اإلجراءات المتخذة خبلؿ الحالة اإلستثنائية لمرقابة الدستورية إاّل أّف شرط 

 2نفيذي عمى تسيير األمور.اإلخطار يمكف أف يمنع ىذه الرقابة بسبب ىيمنة الجياز الت

يبقى دور المجمس الدستوري في فرنسا استشاريا غير ممـز فيما يتعمؽ باإلجراءات 
اإلستثنائية التي يعتـز رئيس الجميورية اتخاذىا استنادا إلى السمطة المقررة لو بموجب المادة 

ف كاف ممـز بأخذ رأي المجمس الدستوري بص 1958مف دستور 16 دد موضوع فالرئيس ىنا وا 
ىذه التدابير واإلجراءات غير أنو غير ممـز بنتيجة ىذا الرأي ومضمونو وبالتالي تفمت تماما 
ىذه اإلجراءات مف رقابة المجمس الدستوري بمجرد صدورىا خاصة وأّف المجمس غير ممـز 

   3بتسبيب رأيو ونشره في ىذا المقاـ عكس رأيو في شأف قرار اإلعبلف.

                                                           
محمد أرزقي نسيب، أصوؿ القانوف  :راجع لئلطبلع عف فحوى رقابة المجمس الدستوري في ظؿ الظروؼ العادية: -1

، ص 1998ري، ظاىرة الدولة والدستور، الجزء األوؿ، شركة دار األمة ، الدستوري والنظـ السياسية، مفيـو القانوف الدستو 
232-248.  

، مرجع نوارة العشي، القيود الواردة عمى السمطة خبلؿ الظروؼ االستثنائية بيف القوانيف الوضعية والشريعة اإلسبلمية -2
 .239سابؽ، ص 

3
 - Gérald SUTTER, Les grandes controverses doctrinales sur les pouvoirs du président  de la 

république, R.R.J,  N°3, 1999, P792. 
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فإنو يصعب الحديث عف الرقابة الدستورية كوف أّف الدستور  أما في حالة الحرب،
يوقؼ طيمة مدة حالة الحرب ويولي رئيس الجميورية جميع السمطات بصريح نص المادة 

 2016.1مف التعديؿ الدستوري لسنة  110

يتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف الرقابة الدستورية تتصؼ بالضعؼ وعدـ الفاعمية في ظؿ 
ة التي يصؿ فييا األمر خبلؿ حالة الحرب إلى زواؿ ىذه الرقابة وقد الظروؼ االستثنائي

ساىـ شرط اإلخطار في تأكيد ىذا النقص والضعؼ وعميو فإّف احتراـ السمطات 
الختصاصاتيا وحماية حقوؽ وحريات األفراد يبقى معرضا لتجاوز السمطة التنفيذية إذا لـ 

ار وحصره حسب المنصوص عميو في يستغنى عف شرط اإلخطار، ذلؾ أّف اشتراط اإلخط
الدستور يقمؿ مف إمكانية دعوة المجمس الدستوري لمباشرة ميمتو الرقابية خاصة خبلؿ 
الظروؼ اإلستثنائية التي تفرض فييا السمطة التنفيذية ىيمنتيا عمى المؤسسات بحجة صيانة 

 األمف والحفاظ بقاء الدولة.

 درة في ظل الحالة اإلستثنائيةثالثا: الرقابة عمى دستورية الوامر الصا
تعد الرقابة عمى دستورية القوانيف مف أىـ الوسائؿ التي تكفؿ حماية الحقوؽ والحريات 
العامة ذلؾ أّف مقتضى ىذه الرقابة ىو ضماف احتراـ السمطات العامة في الدولة ألحكاـ 

لحريات المشروعية الدستورية، عمى ىذا األساس ال يجوز لممشرع أف يتعرض إلحدى ا
كما ال يجوز إطبلؽ يد اإلدارة في  ،بئللغاء أو الّتضييؽ المتجاوز فيو بدعوى تنظيمييا

استعماؿ سمطات الضبط اإلداري لتقّيد الحقوؽ والحريات العامة عمى وجو يفقدىا مضمونيا 
 ومحتواىا الذي كفمو الدستور.

مف أىـ آثارىا تصبح ىذه الحماية أولى وأجدر في ظؿ الظروؼ االستثنائية التي  
وأخطرىا التضييؽ في دائرة الحقوؽ والحريات الفردية والجماعية نتيجة لتوسيع سمطات ضبط 

                                                           
  .159عبد العزيز برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص  -1
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مف التعديؿ الدستوري لسنة  107ولما كانت المادة  1اإلداري بشكؿ يخرج عف نطاؽ المألوؼ
لو  تسمح لرئيس الجميورية بتقرير المجوء إلى الحالة اإلستثنائية وفي المقابؿ تجيز 2016
إمكانية التشريع باألوامر في ظؿ ىذه الحالة  2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة 142المادة 

ولما كانت الرقابة الدستورية ىي التي تضمف سمو الدستور وتحوؿ دوف خروج النصوص 
فيل يجوز إخضاع الوامر المت خذة من قبل رئيس الجميورية ، التشريعية عف مقتضياتو

   ثنائية لمرقابة الدستورية؟خالل الظروف اإلست

واضحا في مجاؿ تحديد مياـ  2016في ىذا الشأف، جاء التعديؿ الدستوري لسنة 
منو عمى ما  186 المادة المجمس الدستوري في مراقبة مدى دستورية القوانيف حيث تنص

في  أخرى أحكام صراحة إياه خولتيا التي الخرى االختصاصات إلى باإلضافة " يمي:
 . والتنظيمات والقوانين المعاىدات دستورية في برأي الد ستوري   لسلمجا يفِصل رالدستو 

 دستوري ة في وجوبا رأيو الجميوري ة رئيس ي خِطره أن بعد الد ستوري   لسلمجا يبدي
 البرلمان. عمييا يصادق أن بعد القوانين العضوي ة

 البرلمان غرفتي من لكل   الد اخمي   الن ظام مطابقة في الد ستوري   لسلمجا َيفِصل كما
 .الس ابقة" الفقرة في المذكورة حسب اإلجراءات لمد ستور

 عدم الد ستوري   لسلمجا ارتأى إذا"  عمى ما يمي: 190 المادة في حيف تنص 
 ". عميو يتم  الت صديق فال ات فاقي ة أو ات فاق أو معاىدة دستوري ة

 أو تشريعي ا نص ا أن   الد ستوري   سللمجا ارتأى إذاعمى أنو:"  فتنص 191 المادة أما 
 ".لسلمجا قرار يوم من ابتداء أثره ىذا الن ص   يفقد دستوري   غير تنظيمي ا

                                                           
 .158برقوؽ، ضوابط السمطة التنفيذية في الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، ص  العزيزعبد  -1



 الباب الثاني:         توسيع مبدأ المشروعية في ظل الظروف االستثنائية في النظام القانوني الجزائري

364 

يتبيف مف خبلؿ المواد أعبله، أّف المؤسس الدستوري لـ يدرج مصطمح األوامر في 
فيل ذلك يعني عدم خضوع النصوص المتعمقة باالختصاص الرقابي لممجمس الدستوري، 

  ر التي يصدرىا رئيس الجميورية لمرقابة الدستوري؟الوام

األوامر الصادرة عف رئيس الجميورية ال  أفّ في ىذا الشأف جانب مف الفقو  يرى
في حالة شغور تخضع لرقابة المجمس الدستوري سواء تمؾ الصادرة في الظروؼ العادية 

رة في إطار الحالة أو تمؾ الصاد المجمس الّشعبّي الوطني أو خبلؿ العطؿ البرلمانية
تذكرىا غير أنيـ ميزوا فيما بعد في مصير  ذلؾ أّف المواد السالفة الذكر لـ،  1االستثنائية
 .ىذه األوامر

فبالنسبة لتمؾ المتخذة في خبلؿ غيبة البرلماف فإنيا بمجرد أف يوافؽ عمييا البرلماف  
الدستورية كونيا أصبحت في أوؿ دورة لو بعد إصدارىا مف رئيس الجميورية تخضع لمرقابة 

قانونا ومف ىنا يمكف لجية اإلخطار تحريؾ الرقابة والطعف في دستوريتيا فإذا لـ يوافؽ 
عمييا البرلماف فإّف تمؾ األوامر ُتعّد الغية وال مجاؿ لمحديث عف إخطار المجمس ومراقبة 

 .2دستوريتيا

 خاضعة غير فتبقىالدستور  مف 107 أما األوامر الصادرة في إطار أحكاـ المادة 
الدستوري لعدـ خضوعيا لموافقة البرلماف ويرجع أساس ىذا االختبلؼ إلى أّف  المجمس لرقابة

في  عكس تمؾ المتخذة دستورًيا نًصا توقؼ أف يمكنيا األوامر الصادرة في الحالة العادية ال

                                                           
لرئيس الجميوري ة أن يشر ع بأوامر في مسائل عاجمة في حالة  :"2016تعديؿ الدستوري لسنة المف  142المادة  -1

شغور المجمس الش عبي  الوطني أو خالل العطل البرلمانية، بعد رأي مجمس الدولة. ويعرض رئيس الجميوري ة النصوص 
ل دورة لو لتوافق   عمييا. ت عد  الغية الوامر ال تي ال يوافق عمييا البرلمان. ال تي ات خذىا عمى كل  غرفة من البرلمان في أو 

من الدستور. تت خذ الوامر في  107يمكن لرئيس الجميوري ة أن يشرع بأوامر في الحالة االستثنائي ة المذكورة في المادة 
 مجمس الوزراء."

 .245ص تور الجزائري، مرجع سابؽ، سعاد ميمونة، األوامر الصادرة عف رئيس الجميورية ورقابتيا في ظؿ الدس -2
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صمحة الببلد م كانت إذا مؤقتة بصفة قانونيا نًصا توقؼ أف اإلستثنائية إذ يمكنيا الحالة
 1ذلؾ. تقتضي

 الحالة في رئيس الجميورية يصدرىا التي األوامر يرى جانب أخر مف الفقو أفّ 
باعتبارىا تحمؿ وصؼ النصوص التشريعية المذكورة  الدستورية لمرقابة تخضع اإلستثنائية

 4فقرة  142طبقا ألحكاـ المادة  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  1 فقرة 191المادة  ضمف
يمكن لرئيس الجميوري ة أن ": عمى ما يمي التي تنص 2016لسنة  مف التعديؿ الدستوري

  2".من الدستور 107بأوامر في الحالة االستثنائي ة المذكورة في المادة  يشرع

مف الناحية العممية، أكد المجمس الدستوري عمى خضوع األوامر الصادرة في ظؿ 
العادي  القانوف مواضيع تعالج التي باألوامر فقط ىنا ألمرا يتعمؽ الظروؼ العادية لرقابتو وال

 واجبة األخيرة ىذه أفّ  ذلؾ العضوي القانوف اختصاص مف مواضيع بؿ حتى تمؾ تعالج
  3صدورىا. قبؿ الخضوع لمرقابة الدستورية

المجمس الدستوري لرقابة مدى دستوريو كاف بتاريخ  عمى طرح أمر أوؿ أفّ  نجد
 المتضمف القانوف 09-97 األمر رقـ رئيس الجميورية حوؿ مف طرؼ 24/02/1997

خبلؿ الدورة  االنتقالي الوطني المجمس عميو وافؽ والذي السياسية باألحزاب العضوي المتعمؽ
   19/02/1997.4بجمستو بتاريخ  25/01/1997االستثنائية المفتوحة بتاريخ 

                                                           
 .84ص ، مرجع سابؽ، فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية -1
 .81، مرجع سابؽ ص فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية -2
، رسالة لنيؿ شيادة العامة مجاؿ ممدود وحوؿ محدودفطة نبالي، دور المجمس الدستوري في حماية الحقوؽ والحريات  -3

 .209، ص2010الدكتوراه في القانوف، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري، تيزي وز،
، 12السياسية، ج ر عدد  باألحزاب العضوي المتعمؽ يتضمف القانوف، 06/03/1997مؤرخ في ، 09-97أمر رقـ -4

، يتعمؽ بمراقبة مدى مطابقة األمر المتضمف 06/03/1997د، مؤرخ في  /ر.أ/ؽ.ع/ ـ01رأي رقـ  -  . )ممغى(.1997
 . 1997، 12السياسية لمدستور، ج ر عدد  باألحزاب العضوي المتعمؽ القانوف
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 اضو عمى بعض عمىأبدى اعتر  وقد 06/03/1997في  الدستوري المجمس رأي صدر
 42 المادة لنص مطابقة اعتبرىا غير في ىذا األمر والتي الواردة العبارات والشروط بعض
 الجنسية واإلقامة وشيادة شرط عمى تنص التي كانت منو 13 المادة أما  ،1996دستور مف
 الثورة ضد أعماؿ في  1942جويمية مواليد مف كاف الحزب إذا مؤسس أبوي تورط عدـ

 بناءا دستورية غير اإلجراءات ىذه البلزمة اعتبرت الحيثيات وتقديـ تحميؿ بعد رية،التحري
 المبلحظات ضوء عمى القانوف ىذا تنقيح أعيد وقد مف الدستور 31،32،42المواد  نص عمى
  1بيا. المعموؿ حسب اإلجراءات وصدر الدستوري المجمس رأي بيا جاء التي

المحدد لمقانوني  15-97 يضا نجد األمر رقـمف أمثمة رقابة المجمس الدستوري أ
 وكاف النص أخطر المجمس برقابة كامؿ األساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى الذي

   2بعدـ دستوريتو. 27/02/2000بتاريخ  02 رقـ المجمس قرار

 الصادرة في ظؿ الظروؼ العادية دوف األوامر عمى الرقابة الدستوري قبؿ المجمس
 أو قانوف ىو ىؿ عميو المعروض النص طبيعة أف يبيف دوف ذلؾ مف أكثر ؿب صعوبة أدنى

معارضة الرقابة  إمكانية معيا المجمس الدستوري تغمؽ لصالح إيجابية نقطة يشكؿ تنظيـ ما
 .في الظروؼ العادية الجميورية الصادرة عف رئيس األوامر عمى دستورية

فقرة  142طبيؽ العممي لنص المادة أما في ظؿ الظروؼ اإلستثنائية وفي ظؿ عدـ الت 
فإف الغالب أّف المجمس الدستوري الجزائري لف يخرج  ،2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  4

في فرنسا، إذ رفضوا اقتراحا بتمكيف المجمس  1958عف ما ذىب إليو واضعو دستور
لجميورية في الدستوري الفرنسي مف ممارسة رقابة حقيقية عمى القرارات التي يصدرىا رئيس ا

                                                           
، مرجع سابؽ 1996نور الديف ردادة، التشريع عف طريؽ األوامر وأثره عمى السمطة التشريعية في ظؿ دستور  -1

 .119ص
المحدد لمقانوني  15-97، يتعمؽ بمدى دستورية األمر رقـ27/02/2000، مؤرخ في 2000ـ د/ / ؽ.أ/02رأي رقـ  -2

 . 23/02/2000األساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، إخطار مف طرؼ رئيس الجميورية  بتاريخ 
 .119صرجع سابؽ ، م1996نور الديف ردادة، التشريع عف طريؽ األوامر وأثره عمى السمطة التشريعية في ظؿ دستور -
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وذلؾ بحجة الثقة في شخصو وحتى إف وافؽ المجمس  16حالة لجوئو لتطبيؽ المادة 
الدستوري عمى رقابة األوامر الصادرة في ظؿ الحالة اإلستثنائية فتظؿ ىذه الرقابة محدودة 
وضعيفة لمغاية خاصة وأّف المجمس ال يستطيع أف يباشر عممو وصبلحياتو كما سبقت 

 1اّل بعد إخطاره رسميا مف الييئات المحددة في الدستور.اإلشارة إليو إ

 2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة 106نص المؤسس الدستوري ضمف أحكاـ المادة 
عضوّي وبما أّف المجمس  قانوف الحصار بموجب أو حالة الّطوارئ ضرورة تنظيـ حالةعمى 

التي تنص  2فقرة  186مادة الدستوري يخضع القوانيف العضوية لرقابة إجبارية بموجب ال
 في وجوبا رأيو الجميوري ة رئيس ي خِطره أن بعد الد ستوري   لسلمجا يبدي عمى أف: "
لذا فإنو يجب إخضاعو قبؿ  ". البرلمان عمييا يصادق أن بعد القوانين العضوي ة دستوري ة

 2إصداره لمرقابة السابقة لممجمس الدستوري الذي يبدي رأيو وجوبا بشأنو.

 رع الثانيالف
مدى دستورية النصوص القانونية الصادرة خالل فترة تطبيق حالة الطوارئ أو 

 الحصار
نتج عف التطبيؽ العممي لحالة الطوارئ أو الحصار صدور عدة نصوص تنظيمية 

 196-91 لتنظيـ ىاتيف الحالتيف، تتمثؿ ىذه النصوص أساسا في المرسوميف الرئاسييف رقـ
وكذا المراسيـ التنفيذية  44-92 صار والمرسـو الرئاسي رقـالمتضمف تقرير حالة الح

ثـ النصوص التشريعية التي تتمثؿ أساسا في كؿ مف المرسـو  )أوال(المتعمقة بتنفيذىما 

                                                           
، مرجع سابؽ 1996نور الديف ردادة، التشريع عف طريؽ األوامر وأثره عمى السمطة التشريعية في ظؿ دستور  -1

 .120ص
- Friedrich A.HAYEK, La constitution de la liberté, (traduit de l’anglais  par Raoul 

AUDOUIN ET Jaques GARELLO avec la collaboration de Guy MILIERE), LITEC, France, 

1993, p69.  
 .82، مرجع سابؽ، ص فاطمة موساوي، الرقابة عمى السمطات االستثنائية لرئيس الجميورية -2
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المتضمف رفع  01-11 لمتضمف تمديد حالة الطوارئ وكذا األمر رقـا 02-93 التشريعي رقـ
 )ثانيا(. حالة الطوارئ

 أو الحصار  نصوص التنظيمية المتعمقة بحالة الطوارئأوال: مدى دستورية ال
نتطرؽ إلى مدى دستورية المراسيـ الرئاسية المتعمقة بإعبلف حالة الطوارئ أو الحصار 

المراسيـ الرئاسية المتعمقة بإعبلف مدى دستورية اإلجراءات الصادرة استناًدا إلى ثـ  (1)
 (.2)الحالتيف

ين بإعالن حالة الطوارئ أو يين المتعمق: مدى دستورية المرسومين الرئاس1
  رالحصا

المتضمف تقرير حالة الحصار والمرسـو الرئاسي  196-91 المرسـو الرئاسي رقـصدر 
 86استناًدا إلى المادة  1989المتضمف إعبلف حالة الطوارئ في ظؿ دستور  44-92 رقـ

 : لتي كانت تنص عمى أفا 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  105مّنو التي تقابميا المادة 
يقرر رئيس الجميورية إذا دعت الضرورة الممحة، حالة الطوارئ أو الحصار لمد ة معينة،  "

بعد اجتماع العمى لألمن، واستشارة رئيس الشعبي الوطني ورئيس الحكومة، ورئيس 
  ". المجمس الدستوري، ويت خذ كل التدابير الالزمة الستتاب الوضع

ة يتضح لنا بأّف المؤسس الدستوري حّدد بما ال يدع مجاال لمّشؾ بتحميؿ ىذه الماد
الجية المختصة بتقرير حالة الطوارئ أو الحصار وشروط تقرير الحالتيف وأخيرا اإلجراءات 

غير أنو ، 1التي يمكف لمجية التي قررت حالة الطوارئ أو الحصار اتخاذىا الستتاب الوضع
نجدىا تنص عمى أف يشرع المجمس الشعبي  1989ر مّف الدستو  115بالرجوع إلى المادة 

 العمومّية الحّرّيات نظاـ السيما األساسّية وواجباتيـ األشخاص حقوؽفي مجاؿ الوطني 
وعميو يطرح التساؤل عما إذا كان تن ظيم حالتي المواطنيف  وواجبات الحّرّيات الفردّية وحماية

                                                           
 .169 مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، -1
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المجال التن ظيمي لرئيس كان يدخل ضمن  1989الطوارئ والحصار في ظل دستور
من الدستور  115من و أو ضمن المجال الت شريعي لمبرلمان طبقا  116الجميورية طبقًا 

 ؟ 1989

ال يوجد ما يدع مجاؿ لّشؾ مف حيث اختصاص البرلماف في الّتشريع في مجاؿ  
حماية الحقوؽ والحريات األساسية، حيث إذا كاف يترتب عمى إعبلف حالة الطوارئ أو 

الّتشريع ىو صار توسيع صبلحيات رئيس الجميورية في مجاؿ البوليس اإلداري فإّف الح
لذا يمكف الذي يبيف المجاالت التي يمكف أف تشمميا الّتدابير التي يّتخذىا رئيس الجميورية، 

القوؿ أّف المرسوميف السالفيف الذكر والمراسيـ التنفيذية المتعمقة بيما جاءت خرقا ألحكاـ 
الدستورية وىو ربما السبب الذي أدى بالمؤسس الدستوري إلى تضميف  المشروعية

يحدد تنظيم حالة الطوارئ أو الحصار بموجب  "التي تنص عمى:  92بالمادة  1996دستور
المادة  2016وىي المادة التي تـ االحتفاظ بيا في التعديؿ الدستوري لسنة "  قانون عضوي

106.1     

عدـ دستورية تنظيـ حالة الطوارئ بموجب مرسـو رئاسي، ضافة إلى الوجو المتعمؽ بإ
لحالة الطوارئ وعدـ احتراميا فاّنو يتمّيز بعدـ مشروعية أخرى تتعمؽ بالييئة المعمنة 

حيث تـ إعبلف حالة الطوارئ بموجب  ،19892اإلجراءات المنصوص عمييا في دستور 
وىو ىيئة مستحدثة بموجب  مف قبؿ المجمس األعمى لمدولة 44-92 المرسـو الرئاسي رقـ

 1989مف دستور  86وتبعا ألحكاـ المادة  3إعبلف لييئة استشارية فاقدة لمشرعية الدستورية
فصبلحية إعبلف حالة الطوارئ مف اختصاص رئيس الجميورية أو مف يحمو في حالة شغور 

 83وطبقا ألحكاـ المادة  1989مف دستور 84منصب رئيس الجميورية طبقا لنص المادة 
                                                           

 .173 -169ص ؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعما -1
2
 - Jean- Jaques LAVENUE,  Le haut comité d’état algérien : une institution de fait à la marge 

de la constitution,  R.D.P,  N°4, 1994, pp 1001- 1035.  
، ص 2010تاريخ ودساتير الجميورية الجزائرية، دار اليدى، الجزائر، اهلل بوقفة، القانوف الدستوري الجزائري، عبد  -3

  .291-276ص



 الباب الثاني:         توسيع مبدأ المشروعية في ظل الظروف االستثنائية في النظام القانوني الجزائري

370 

مف دستور فسمطة إعبلف حالة الطوارئ مف السمطات التي ال يجوز لرئيس الجميورية 
 تفويضيا.

حدد المجمس الدستوري اإلجراءات الواجب إتباعيا لتقرير حالة الطوارئ فيشترط 
اجتماع المجمس األعمى لؤلمف الذي كاف آنذاؾ مبتورا مف عضويف أساسيف وىما رئيس 

لشعبي الوطني مما يحوؿ دوف إمكانية اجتماعو لنقص التشكيمة، الجميورية ورئيس المجمس ا
فضبل عف عدـ إمكانية استدعاء المجمس القتصار حؽ استدعائو الجتماع وتحديد جدوؿ 
أعمالو وترأسو مف في رئيس الجميورية دوف سواه وتبعا لذلؾ فبل يمكف ليذا المجمس 

مف  86ظمة ليا، كما اشترطت المادة االجتماع إال بخرؽ أحكاـ المشروعية الدستورية المن
استشارة رئيس المجمس الشعبي الوطني الييئة التي تـ حميا مف قبؿ رئيس  1989دستور 

الجميورية المستقيؿ.  إّف اإلجرائييف الوحيديف الذيف تقيدت بو السمطة الجزائرية ىما استشارة 
مف  4مف المادة  3قرة المجمس الدستوري وكذا اإلخطار اإللزامي المنصوص عميو في الف

العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية التي تقضي بضرورة إعبلـ الدوؿ األطراؼ 
  1عف طريؽ األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باألحكاـ التي لـ تتقيد بيا وأسبابو.

المرسومين الرئاسيين  مدى دستورية اإلجراءات الصادرة استناًدا إلى: 2
 ن حالة الطوارئ أو الحصاربإعال  المتعمقين

أو  الطوارئ حالة بتقرير المختصة الجية   1989دستور مف 86 المادة بعد أف حدد  
 البلزمة التدابير الجميورية رئيس اتخاذ  عمى نصت تقريرىما وشروط حالة الحصار

ف كنا الستتباب  ريدن الذي اإلشكاؿ فإف التدابير تمؾ نطاؽ حدود سبؽ فيما بينا قد الوضع وا 

                                                           
، 1992نور الديف سي صالح، قابمية تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى األوضاع السائدة في الجزائر منذ جانفي  -1

 .32ص  مرجع سابؽ
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 تمك تتخذ أن الجميورية رئيس ماعدا أخرى سمطة ىل بإمكان معرفة ىو اآلف مناقشتو
    ؟1الوضع الستتباب 86 في المادة عمييا المنصوص اإلجراءات والتدابير

عمى أنو ال يجوز في أي حاؿ مف األحواؿ أف  1989مف دستور  83تنص المادة 
إلى  86المنصوص عمييا في المواد مف  يفوض رئيس الجميورية سمطتو في تطبيؽ األحكاـ

والتي تتعمؽ بصبلحيات رئيس الجميورية خبلؿ الظروؼ اإلستثنائية إال  2في الدستور 91
-91رقـمف المرسـو الرئاسي  3أّف ما وقع في التطبيؽ العممي يخالؼ ذلؾ بكثير فالمادة 

 المتعمؽ بتقرير حالة الحصار التي نصت عمى أف: 196
سمطة العسكرية الصالحيات المسندة إلى السمطة المدنية في مجال " تفوض إلى ال 

ذلؾ أّف  1989مف دستور 83جاءت مخالفة لممادة ،  "الحفاظ عمى الن ظام العام والشرطة
مف الدستور  86المؤسس الدستوري منع صراحة التفويض فيما يتعمؽ بتطبيؽ أحكاـ المادة 

السمطة الوحيدة المختصة باتخاذ التدابير  تمؾ األحكاـ التي جعمت مف رئيس الجميورية
البلزمة الستتاب الوضع وعميو فإف تنازؿ رئيس الجميورية عف اتخاذ التدابير البلزمة لفائدة 

تعتبر مادة غير  196-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  3السمطة العسكرية طبقا لممادة 
دا إلى ىذه المادة أو مواد أخرى دستورية منو فإّف أي إجراء قامت بو السمطة العسكرية استنا

، بؿ إّف المراسيـ 3تعتبر إجراءات غير دستورية كذلؾ 7و 4في ىذا المرسـو كالمادتيف 

                                                           
  .174 روؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظ - 1
" ال يجوز في أي حال من الحوال أن يفوض رئيس الجميورية عمى ما يمي:  1989مف دستور  83تنص المادة  -2

سمطتو في تعيين أعضاء المجمس الدستوري الذي يختص بتعيينيم، وفي تعيين رئيس الحكومة وأعضائيا، وأعضاء 
نياء مياميم.المجمس العمى لألمن، وأعضاء  كما ال يجوز أن يفوض سمطتو في المجوء   المجمس اإلسالمي العمى، وا 

إلى االستفتاء، وحل المجمس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء االنتخابات التشريعية قبل أو في أوانيا، وتطبيق الحكام 
، 1،2،3،4،6،8،10،11لفقرات من الدستور، وكذلك السمطات المحددة في ا 91إلى  86المنصوص عمييا في المواد 

 من الدستور". 118و117، وأحكام المادتين 74من المادة 
المؤرخة في  ،204-203،91-91، 202-91، 201-91أنظر عمى سبيؿ المثاؿ المراسيـ التنفيذية أرقاـ  -3

وشروطيا، المتعمقة بضبط حدود الوضع في مركز لؤلمف وشروطو، ضبط الوضع تحت اإلقامة الجبرية  25/06/1991
سابؽ  196-91مف المرسـو الرئاسي رقـ  7ضبط كيفيات تطبيؽ تدابير المنع مف اإلقامة وتحديد شروط تطبيؽ المادة 

 اإلشارة إلييما.
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تعد مراسيـ غير  196-91 التنفيذية التي جاءت لتحديد كيفيات تطبيؽ المرسـو الرئاسي رقـ
 1دستورية في حد ذاتيا ما داـ أنيا استندت إلى مواد غير دستورية.

المتعمؽ بإعبلف حالة  44-92 طبؽ ىذه النتيجة كذلؾ عمى المرسـو الرئاسي رقـتن
مف ىذا المرسـو قد سمحت لمحكومة أو لوزير الداخمية  7 إلى 3 مفالطوارئ فالمواد 

 83والجماعات المحمية أو لموالي باتخاذ التدابير البلزمة الستتاب الوضع وقد رأينا أّف المادة 
راحة قياـ سمطة أخرى باتخاذ تمؾ التدابير كونيا جعمتيا مف منعت ص 1989مف دستور

 2االختصاص المطمؽ لرئيس الجميورية والتي ال يجوز التنازؿ عنيا أو التفويض فييا. 

ذا ومراسيـ تنفيذية  142-92 رقـ التنفيذي المرسـو باتخاذ قامت قد الحكومة كانت وا 
 مف 8 المادة إلى ذلؾ في واستندت لبمديةا الشعبية المجالس مف العديد بمقتضاه أخرى وحمت

التي سمحت لرئيس الحكومة باتخاذ التدابير المتعمقة بتعميؽ  443-92 الرئاسي رقـ المرسـو
 08-90 القانوف رقـ مف 35 المادة إلى بالرجوع نشاط المجالس الشعبية البمدية أو حميا فإنو

 اختصاص مف ىي البمدية الشعبية سنجد أّف مسألة حؿ المجال،  4المتعمؽ بالبمدية )ممغى(
 المرسـو مجمس الوزراء وعميو فإفّ  في يتخذ أف يجب الحؿ أف داـ ما الجميورية رئيس

 لرئيس التي سمحت 8ىو مرسـو غير دستوري الستناده عمى المادة  144-92 التنفيذي رقـ
حميا ما يخالؼ  وأ البمدية الشعبية المجالس نشاط بتعميؽ المتعمقة التدابير الحكومة باتخاذ

                                                           
 .115حمزة نقاش، الظروؼ االستثنائية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص  -1
  .177-176ص   لظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ،مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ ا - 2

"عندما يعطل العمل الشرعي لمسمطات عمى ما يمي:  44-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  1فقرة  8تنص المادة  -3
العمومية أو يعرقل بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعمنيا مجالس محمية أو ىيئات تنفيذية بمدية، تتخذ الحكومة عند 

 ."التدابير التي من شأنيا تعميق نشاطيا أو حميا االقتضاء
)ممغى(  1990، 15، يتعمؽ بالبمدية، ج رعدد 07/04/1990مؤرخ في  08-90مف القانوف رقـ  35تنص المادة  -4

"ال يمكن حل المجمس الشعبي البمدي إال  بموجب مرسوم يتخذ في مجمس الوزراء بناء عمى تقرير من  عمى ما يمي:
 ية".وزير الداخم
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 التي ىو مف االختصاصات التي جعمت اإلجراء 1989دستور مف 86و 83أحكاـ المادتيف 
 فيو.  التفويض يجوز ال الجميورية والتي رئيس بيا ينفرد

حيث سمحت  1إلى أبعد مف ذلؾ 44-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  9ذىبت المادة 
و حؽ دستوري في اتخاذ أي تدبير الستتاب لوزير الداخمية والجماعات المحمية الذي ليس ل

الوضع في حالة الطوارئ بتفويض السمطة العسكرية بقيادة عمميات استتاب األمف وىو ما 
يعد مف صميـ التدابير التي تتخذ الستتاب الوضع في حالة الطوارئ وفي ىذا مخالفة لنص 

 .1989مف دستور 83المادة 

ييف المتعمقيف بحالة الطوارئ أو الحصار ىما نستنتج مما سبؽ أّف المرسوماف الرئاس
مرسوماف غير دستورياف فيما يتعمؽ بمسألة بتنظيـ الحالتيف وفيما يتعمؽ كذلؾ بالسماح 
لييئات أخرى غير رئيس الجميورية بالقياـ باإلجراءات البلزمة الستتاب الوضع ذلؾ أّف تمؾ 

ي حيف أّف المؤسس الدستوري جعؿ اإلجراءات في معظميا ماسة بالحقوؽ والحريات العامة ف
 .تنظيـ تمؾ المسائؿ مف اختصاص المشرع

ذا كاف المؤسس الدستوري قد سمح لرئيس الجميورية بالقياـ اتخاذ تمؾ اإلجراءات   وا 
فإنو في المقابؿ منع في التفويض في ىذا المجاؿ إاّل أّف اإلجراءات البلزمة الستتاب الوضع 

ميف الرئاسييف السالفيف مف طرؼ ىيئات أخرى غير رئيس قد اتخذت استنادا إلى المرسو 
 2الجميورية معتدية بذلؾ عمى اختصاص رئيس الجميورية.

                                                           
"يمكن وزير الداخمية والجماعات المحمية أن يعيد عمى ما يمي:   44-92مف المرسـو الرئاسي رقـ  9تنص الماد  -1

عن طريق التفويض، إلى السمطة العسكرية قيادة عمميات استتباب المن عمى المستوى المحمي أو عمى مستوى دوائر 
 إقميمية محددة".

 . 117-116ية والرقابة القضائية، مرجع سابؽ، صحمزة نقاش، الظروؼ االستثنائ -2
  .178ص  مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ، -
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الطوارئ  تطبيؽ حالة خبلؿ الدستورية لمنصوص التنفيذية السمطة مخالفة في السبب إف
 مما بأكثر قاـ لمحالتيف تنظيمو أثناء الجزائري الدستوري المؤسس أف إلى يعود أو الحصار

 وقاـ تمديدىا وكيفية ذلؾ ومدة الحالتيف بتقرير المختصة الجية حدد إذ يقـو بو أف يجب
 الحالتيف إحدى تقرر التي لمجية يمكف التي اإلستثنائية اإلجراءات بتحديد ذلؾ إلى باإلضافة

بيا عمى خبلؼ المؤسس الدستوري الذي كاف منطقيا عّند تنظيمو لحالة الحصار حيث  القياـ
ى في الدستور إلى اإلشارة إلى الجية المختصة بتقرير حالة الحصار ومّدة ذلؾ وكيفية اكتف

تمديدىا وترؾ مسألة تنظيـ حالة الحصار لممشرع ىذا األخير حدد اإلجراءات االستثنائية 
 1التي يجوز لمسمطة التنفيذية القياـ بيا مف أجؿ استتاب الوضع.

  المتعمقة بحالة الطوارئ ثانيا: مدى دستورية النصوص الت شريعية
نتطرؽ إلى مدى دستورية تمّديد مّدة العمؿ بحالة الطوارئ مف خبلؿ المرسـو التشريعي 

 (. 2)المتضمف رفع حالة الطوارئ  01-11 رقـ ثـ مدى دستورية األمر (1)  022-93 رقـ

المتضمن تمد يد مدة حالة  02-93: مدى دستورية المرسوم التشريعي رقم 1
 الطوارئ

مرسوًما  06/02/1993أصدر رئيس المجمس األعمى لمدولة السيد عمي كافي بتاريخ 
دوف  44-92 تشريعًيا تضمف تمديد مدة حالة الطوارئ المعمنة طبقا لممرسـو الرئاسي رقـ

-93 مف المرسوـ التشريعي رقـالولى  تحديد مدة سرياف ىذا التمديد، فجاءت صياغة المادة
 5المؤرخ في  44-92الطوارئ المعمنة في المرسوم الرئاسي رقم  " تمدد حالة كاألتي: 02

 3 ". المذكور أعاله 1992فبراير سنة  9الموافق ل 1412شعبان 

                                                           
 .176ص مراد بدراف، الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة في ظؿ الظروؼ االستثنائية، مرجع سابؽ  -1
 .1993، 6، يتضمف تمديد مدة حالة الطوارئ، ج ر عدد 06/02/1993مؤرخ في ، 02-93مرسـو تشريعي رقـ  -2
3
المتضمف رفع حالة الطوارئ، المجمة  01-11نصر الديف بف طيفور، عمار عباس، مدى دستورية األمر التشريعي رقـ  - 

 .41 ص  2011، 03عدد الجزائر، الجزائرية لمعمـو القانونية واالقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، 
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التي  1989مف دستور  86تعبر المادة أعبله غير دستورية لمخالفتيا أحكاـ المادة 
التي  ، فضبل عف المبلحظات1نصت عمى ضرورة تقيد مدة حالة الطوارئ بمدة محددة

أبدينيا حوؿ مشروعية إعبلف حالة الطوارئ مف طرؼ المجمس األعمى لمدولة، فتمديد حالة 
تبدو أىمية موافقة المجمس  ،2الطوارئ تـ دوف موافقة المجمس الشعبي الوطني الييئة الشاغرة

الشعبي الوطني عمى قرار مد العمؿ بحالة الطوارئ مف حيث موضوعو ىؿ ىو صالح 
   3ـ غير صالح فيسقط مف التاريخ الذي يوافؽ عميو البرلماف.فيستمر نفاذه أ

جاء خاليا مف ذكر أي أسباب تستدعي  02-93 كما أّف المرسـو التشريعي رقـ
فإذا كاف تبرير المجوء إلى إعبلف حالة الطوارئ واجًبا فإّف تبرير  الضرورة استمرار قياـ حالة

التمديد يتطمب موافقة المجمس الشعبي  تمّديد العمؿ بتمؾ الحالة يكوف أوجب، ذلؾ أفّ 
الوطني ومف ثـ يتعيف عمى رئيس الجميورية أف يقدـ كؿ ما مف شأنو إثبات استمرار قياـ 

-93 الضرورة إذا رغب في الحصوؿ عمى تمؾ الموافقة، منو يعتبر المرسـو التشريعي رقـ
عمى لمدولة لـ معيب شكميا بشكؿ جسيـ ما يستوجب إبطالو باعتبار أف المجمس األ 02

 4يسبب المرسـو السالؼ الذكر بأي أسباب تستدعي تمديد مدة حالة الطوارئ.

 المتضمن رفع حالة الطوارئ 01-11: مدى دستورية المر رقم2

ينفرد رئيس الجميورية بسمطة اإلعبلف عف حالة الطوارئ أو الحصار بعد استيفاء  
كما بيف طريقة  ،1989ف دستور م 86بعض اإلجراءات الشكمية المنصوص عمييا ضمف 

تمّديد العمؿ بيذه الحالة عند انتياء المّدة األولى المحّددة في قرار اإلعبلف إف كانت الحاجة 
                                                           

ال يمكن تمد يد حالة الطوارئ أو الحصار  :"التي تنص عمى أّنو 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  105تقابميا المادة  -1
 .".إال  بعد موافقة البرلمان المن عقد بغرفتيو المجتمعتين معً 

، 1992ائدة في الجزائر منذ جانفي نور الديف سي صالح، قابمية تطبيؽ القانوف الدولي اإلنساني عمى األوضاع الس -2
 . 32ص مرجع سابؽ 

 .358ص عبد الرحمف لحرش، حالة الطوارئ في الجزائر ىؿ زالت مبررات استمرارىا، مرجع سابؽ  -3
نصر الديف بف طيفور، الضمانات الدستورية لحقوؽ اإلنساف عند استعماؿ سمطات حالة الطوارئ، المجمة الجزائرية  -4

 .81ص، 2002، 04ة واالقتصادية والسياسية، جامعة الجزائر، عدد لمعمـو القانوني
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إلى ذلؾ قائمة، حيث كاف يتعيف الحصوؿ عمى موافقة المجمس الشعبي الوطني في دستور 
قبؿ  1996مف دستور 91والبرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا طبقا لممادة  1989

عمى أف  (2016 مف التعديؿ الدستوري لسنة 105)المادة  2016التعديؿ الدستوري لسنة 
الدستوريف قد أغفبل اإلشارة إلى الجية المختصة برفع تمؾ الحالة حيث تطرح مشكمة الجية 

 المختصة برفع حالة الطوارئ أو الحصار في حالتيف:

عبلف دوف وجود رغبة مف قبؿ رئيس الجميورية في حالة انتياء المّدة المحددة في اإل-
 تمديد العمؿ بيا، فينا ترفع حالة الطوارئ أو الحصار تمقائيا دوف حاجة إلى نص يؤكد ذلؾ.

الحالة الثانية إذا رغب رئيس الجميورية في إنياء العمؿ بحالة الطوارئ أو الحصار -
و سوى إصدار مرسـو رئاسي برفعيما كما قبؿ انتياء المّدة المحددة في قرار اإلعبلف فما عمي

حيث تـ رفع  أشير (4)أربعة لمّدة  04/07/1991حصؿ في حالة الحصار المعمنة في 
 336-91بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ  29/12/1991العمؿ بيا قبؿ انتياء تمؾ الفترة في 

 22/09/1991.1المؤرخ في 

بحالة الطوارئ أو الحصار ففي ىذه الحالة إّف اإلشكاؿ قد يقع عندما يتـ التمّديد العمؿ 
نكوف بصّدد مشاركة سمطتيف في عممية التمديد رئيس الجميورية والمجمس الشعبي الوطني 

ورئيس الجميورية والبرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف مًعا في التعديؿ  1989في دستور 
ىل ة برفع الحالة المعمنة، وعندىا يتولد التساؤؿ عف الجية المختص 2016الدستوري لسنة 

يعود ذلك االختصاص لرئيس الجميورية باعتباره السمطة التي أعمنت العمل بيا عمال 
بقاعدة توازي الشكال أم البرلمان الذي لم يمكن باإلمكان تمديد العمل بتمك الحالة لوال 

  موافقتو؟

                                                           
 .1991، 44ج ر عدد ، يتضمف رفع حالة الحصار، 22/09/1991مؤرخ في ، 336-91مرسـو رئاسي رقـ  -1
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صدره رئيس الذي أ 01-11 اإلجابة عف ىذا التساؤؿ حمميا األمر التشريعي رقـ
المؤرخ في  02-93 والمتضمف إلغاء المرسـو التشريعي رقـ 23/02/2011الجميورية في 

-92 الذي مّدد العمؿ بحالة الطوارئ المعمنة بمقتضى المرسـو الرئاسي رقـ 06/02/1993
فالمبلحظ أّف االختيار وقع عمى اختصاص البرلماف بسمطة ، 09/02/1992المؤرخ في  44

رئ غير أّف تزامف التاريخ الذي اختير التخاذ إجراء الرفع مع تواجد البرلماف رفع حالة الطوا
في عطمة سمح لرئيس الجميورية باستعماؿ أداة التشريع بأوامر المسموح بيا دستورًيا طبًقا 

مف التعديؿ  142والتي تقابميا المادة  1996مف دستور  1الفقرة  124ألحكاـ المادة 
  .2016الدستوري لسنة 

ّف اختيار أداة تشريعية )األمر( بدال مف أداة التنظيمية )مرسـو رئاسي( أممتو قاعدة إ
توازي األشكاؿ ذلؾ أّف رئيس الجميورية قد وجد نفسو أماـ مرسـو تشريعي مّدد العمؿ بحالة 
الطوارئ والمرسـو التشريعي وقتيا كاف األداة التي يشرع بيا المجمس األعمى لمدولة في ظؿ 

لكن ىل كان ىذا  رلماف فكاف لزاما عميو أف يمغي النص التشريعي بنص مماثؿ،شغور الب
  1االختيار دستوريا؟ 

إف الجدؿ حوؿ الجية المخولة دستوريا برفع حالة الطوارئ أثير ألوؿ مرة في المجمس 
مف قبؿ بعض النواب بغرض إنياء  1998 الشعبي الوطني في الدورة التشريعية األولى لسنة

الة الطوارئ عف طريؽ تدخؿ البرلماف. يتجمى ىذا الموقؼ في سؤاؿ شفيي طرحو العمؿ بح
عمى وزير الداخمية باعتباره ممثبًل  عبد السالم عمي راشديالنائب البرلماني المعارض 

حوؿ حالة الطوارئ والذي مفاده أّف تمديد حالة الطوارئ قد تـ  29/03/1998لمحكومة في 
ألف -نظيمية مما يتعيف أف يكوف إلغاء المرسـو التشريعي بقانوف بأداة تشريعية وليس بأداة ت

القانوف ال يمغيو إاّل قانوف مثمو طبقا لقاعدة توازي األشكاؿ فإف وزير الداخمية قد اعتبر أنو 

                                                           
مرجع المتضمف رفع حالة الطوارئ،  01-11نصر الديف بف طيفور، عمار عباس، مدى دستورية األمر التشريعي رقـ  -1

 .35 صسابؽ، 
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لو تـ إلغاء حالة الطوارئ بقانوف فإّف ذلؾ سيمس بتوزيع الصبلحيات بيف السمطات 
حكومة ممثمة في وزير الداخمية تعتبر أّف أي تدخؿ لمبرلماف الدستورية وبناء عمى ذلؾ فإّف ال

أو أي سمطة أخرى ماعدا رئيس الجميورية في رفع حالة الطوارئ ىو خرؽ لمدستور وتعد 
 1عمى اختصاص رئيس الجميورية.

في ىذا الخصوص أّف ىذا الموقؼ مردود عميو ذلؾ أنو لو  مراد بدرانيرى األستاذ 
لطوارئ التي مددىا البرلماف ىي مسألة مف اختصاص رئيس كانت مسألة رفع حالة ا

فمماذا استمزم المؤسس الدستوري موافقة البرلمان عمى تمديد حالة الطوارئ الجميورية 
وقد يقاؿ دفاعا عمى الموقؼ الذي اتخذتو الحكومة أّف موافقة البرلماف عمى تمديد حالة إذن؟ 

فتو الرقابية وليس التشريعية إاّل أّف ىذا الرأي الطوارئ ىي عبارة عف ممارسة البرلماف لوظي
يصطدـ مع ما قرره الدستور الذي جعؿ تنظيـ معظـ السمطات اإلستثنائية التي تتمتع بيا 
السمطة التنفيذية مف المسائؿ التي يختص بيا البرلماف والتي يصدر بصددىا قانوف أي 

ابية بؿ ىو بصدد ممارسة وظيفتو تدخؿ في مجاؿ التشريع فالبرلماف ال يمارس وظيفتو الرق
األصمية وىي التشريعية لذا إذا كاف المؤسس الدستوري يسمح لمسمطة التنفيذية بأف تقرر 
حالة الطوارئ أو حالة الحصار لمّدة محدودة بموجب مرسـو رئاسي فإّف ىذا الحؽ سرعاف 

 ما تسترجعو السمطة التشريعية في حالة تمديد تمؾ الحالة. 

أّف حالة الطوارئ أو الحصار المعمف عنيا مف طرؼ رئيس  مراد بدرانذ يرى األستا 
الجميورية لمدة محدودة وعمبل بقاعدة توازي األشكاؿ ال يختص برفعيا إاّل رئيس الجميورية 

أما إذا تـ تمديدىا فإّف السمطة المختصة  ،وذلؾ قبؿ نياية المّدة المحّددة في قرار إعبلنيا
وفالقوؿ بغير ذلؾ يتعارض مع ما جاء في  ،بل بقاعدة توازي األشكاؿبرفعيا ىي البرلماف عم

الدستور ألنو لو قاـ رئيس الجميورية برفع حالة الطوارئ التي مّددىا بقانوف فإّف ذلؾ يشكؿ 
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التساؤؿ  مراد بدراناألستاذ اعتداء عمى اختصاص سمطة دستورية أخر ولتأكيد رأيو طرح 
د حالة الطوارئ أو حالة الحصار فيل بإمكان رئيس إذا رفض البرلمان تمديالتالي: 

 ؟الجميورية أن يمددىا بمرسوم رئاسي

ويضيؼ األستاذ أنو ال يعتقد ذلؾ كونو لو قاـ بذلؾ سيتعدى عمى اختصاص جعمو  
المؤسس الدستوري لمبرلماف. إف كؿ ىذا يدؿ إذف عمى تمديد حالة الحصار أو الطوارئ مف 

ير طبيعتيا القانونية بحيث يتحوؿ العمؿ اإلداري إلى عمؿ طرؼ البرلماف يؤدي إلى تغ
وعميو يعد اختيار رئيس الجميورية األمر  ،1تشريعي غير خاضع لرقابة القاضي اإلداري

 ( كوسيمة لرفع حالة الطوارئ االختيار األنسب لرفعيا.01-11التشريعي )أمر رقـ 

أف رفع  عمار عباسنصر الدين بن طيفور و عمى عكس كؿ ذلؾ، يرى األستاذيف 
 حالة الطوارئ بموجب أداة تشريعية يتنافى وأحكاـ الدستور مف عدة أوجو:

إف الدستور ال يتضمف أي حكـ يفيد باختصاص البرلماف برفع حالة  الوجو الول:
عماؿ  الطوارئ بؿ نص فقط عمى اختصاص رئيس الجميورية باإلعبلف تمؾ الحالة وا 

لجية المختصة بالرفع يؤدي إلى تغميب كافة رئيس القياس في ىذه الحالة لتحديد ا
الجميورية عمى حساب البرلماف ألّف األصؿ أّف مف يممؾ اإلنشاء يممؾ اإلنياء إاّل في 
حالة وجود نص مخالؼ وفي ىذه الحالة ال يوجد نص مخالؼ كما ال يمكف التذرع 

المرسوـ في حد ذاتو جاء ذلؾ أّف ىذا  ،بالمرسـو التشريعي الذي مّدد العمؿ بحالة الطوارئ
مف الدستور التي ال يشوبيا أي غموض بشأف تمتع رئيس  91مخالفا ألحكاـ المادة 

الجميورية وحده بإعبلف حالة الطوارئ أو الحصار وأنو وحده مف يممؾ تمديدىا شريطة أف 
ف كاف يتعي 1993يحصؿ عمى موافقة البرلماف وفي الحالة التي تـ فييا التمديد في فبراير 

عمى رئيس الجميورية في ظؿ غياب البرلماف أف يمدد بمرسوـ رئاسي وليس بمرسوـ 
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"وال يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إال بعد موافقة البرلمان عبارة تشريعي الف 
تفيد بما ال يدع مجاال لمشؾ في أّف وظيفة البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعيتين معا" 

و عدـ الموافقة أما القرار المتخذ في حالة موافقة البرلماف فيكوف تقتصر عمى الموافقة أ
 1صادرا مف رئيس الجميورية وحده.

إّف البرلماف الجزائري موكوؿ لو عدة مياـ مف بينيا المياـ التشريعية الوجو الثاني: 
مف  120وعند قيامو بيذه الميمة يتعّيف عميو إتباع اإلجراءات المنصوص عمييا في المادة 

الدستور التي تستمـز أف يناقش مشروع أو اقتراح أي قانوف مف قبؿ كؿ غرفة عمى حدة وال 
يوجد أي نص يسمح لو بالتشريع وىو منعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا، فاجتماعو بيذا الشكؿ 

 فيا ال يوجد مف بينيا سف القوانيمنصوص عميو في حاالت محّددة حصرا لمقياـ بمياـ بعين
لموافقة البرلماف عمى التمديد أف يكوف منعقدا  2 فقرة 91تور قد تطمب في المادة فما داـ الدس

بغرفتيو معا فإّف تمؾ الكيفية ال تسمح لو سوى بإبداء الموافقة وليس بسف قانوف التمديد وحتى 
برفع حالة الطوارئ بدؿ  01-11عمى فرض أّف الغرض مف إصدار األمر التشريعي رقـ 

 . سايرة إلجراء التمديد الذي تـ خطأ بمرسـو تشريعيمرسـو رئاسي مجرد م

فإن التساؤل يطرح بشأن الكيفية التي سيتعامل بيا البرلمان مع ذلك المر عندما  
من  1فقرة  124يعرض عميو لمموافقة في أول دورة لو حسبما تنص عميو المادة 

ية غير منصوص فيل سيوافق عمى المر وىو مجتمع بغرفتيو معا؟ وىي كيف 1996دستور
أم سيمتزم بأحكام ىذه المادة التي تتطمب موافقة كل غرفة عمى حدا  124عمييا في المادة 

  المذكورة أعاله؟ 120مثمما ىو منصوص عميو في المادة 

والتي  91وفي ىذه الحالة يكوف قد خالؼ قاعدة توازي األشكاؿ التي تفترضيا المادة 
لتي اجتمع بيا عند موافقتو عمى التمديد وىي كيفية ال تحتـ عمية االجتماع بنفس الكيفية ا
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إلى التردد الذي انتاب  نصر الدين بن طيفور وعمار عباس تسمح لو بالتشريع. انتيى األستاذيف
ف اختار أسموب  01-11 السمطات الجزائرية وىي تصدر األمر رقـ فرئيس الجميورية وا 

إصدار مرسـو إعبلف حالة الطوارئ كما ىي  األمر إاّل أّنو اتبع نفس اإلجراءات التي تسبؽ
فقد اجتمع المجمس األعمى لؤلمف واستشار رئيسي  1996مف دستور  91محددة في المادة 

غرفتي البرلماف والوزير األوؿ ورئيس المجمس الدستوري وىذه اإلجراءات ليست مطموبة لو 
في الموافقة عمى التمديد حقا كاف البرلماف ىو المختص برفع حالة الطوارئ قياسا عمى حقو 

ف جاء متضمنا إلغاء المرسـو  01-11 وبناء عمى ذلؾ يرى األستاذيف أّف األمر رقـ وا 
وكذا رفع حالة الطوارئ إاّل أّف ذلؾ ال ينفي عنو عدـ دستوريتو  02-93التشريعي رقـ 

 1باطبل.لؤلسباب التي تـ ذكرىا سابقا، وبالتالي فما بني عمى باطؿ ال يمكف أف يكوف إاّل 

ف سجمنا الدور الميـ والفعاؿ لمرقابة القضائية عمى سمطات  وخبلصة ما جاء أننا وا 
السمطة التنفيذية في الظروؼ اإلستثنائية فإننا خمصنا إلى محدودية وعدـ فعالية الرقابة 
البرلمانية ورقابة المجمس الدستوري عمى ىذه السمطات ورغـ ذلؾ فإف ىذا ال يعني إىماؿ 

نما أفضؿ الضمانات يتحقؽ دور ىذه  الرقابة إلى درجة يمكف االستغناء عنيا بشكؿ نيائي وا 
في اجتماع األسموبيف معا ذلؾ أنو لكؿ نوع مف ىذه الرقابة طابعو ومجالو وموضوعو 
الخاص بو، فالرقابة القضائية تتسـ بالطابع القانوني وتتعمؽ أساسا بالرقابة عمى المشروعية 

ة البرلمانية فتتسـ بالطابع السياسي وتتعمؽ أساسا بالرقابة عمى المبلئمة القانونية أما الرقاب
السياسية إضافة إلى تعدد أشكاؿ الرقابة وتنوع طرقيا يجعؿ السمطة التنفيذية أكثر حرصا 

 2.عمى االلتزاـ بضوابط المشروعية اإلستثنائية وعمى حريات األفراد وحقوقيـ
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 خاتمة

أكد مجمس الدولة الفرنسي من خالل أحكامو العديدة المتعمقة بالظروف االستثنائية، أّنو 
بممارسة توسيع نطاق مبدأ المشروعية إذا كان يسمم اإلدارة في ظل ىذه الظروف االستثنائية 

 سمطات واسعة ال تسمح بيا القوانين العادية السارية فإّن ذلك ال يعني أّن تصرفاتيا تكون
طميقة من كل قيد بل أّن القضاء اإلداري سجل قضاًءا خالًدا في حماية الحقوق والحريات 
في ظل الظروف االستثنائية بما وضعو من ضوابط تحدد وتنظم حدود الخروج عن مبدأ 
المشروعية العادية حاول من خالليا تحقيق التوازن بين حماية حقوق وحريات األفراد 

ومقتضيات حماية  خطار التي تواجيا في ظل الظروف االستثنائيةوضرورة حماية الدولة األ
 مبدأ المشروعية. 

تناسب اإلجراءات المتخذة ، تتمثل ىذه الضوابط في ضرورة وجود الظرف االستثنائي
أن يكون اليدف من الّنظام القانوني االستثنائي ىو تحقيق المصمحة  ،مع الظرف االستثنائي

 .ظرف االستثنائي بالقواعد القانونية العاديةاستحالة مواجية ال ،العامة

ذا كان النظام القانوني الجزائري، قد أخذ و  في ظل  بالتوسيع من مبدأ المشروعيةا 
 التنفيذية يعقد لمسمطة أن ىو االستثنائية المشروعية ىذه قتضيم الظروف اإلستثنائية فإنّ 

الدستورية  المبادئ عمى بالتجاوز بموجبيا ليا يسمح طارئة ممتازة واختصاصات سمطات
 نشاطيا تحكم التي بعض القيود من فتتحرر ،العادية الظروف ظل في المستقرة القانونيةو 

كما  ،وحرياتيم األفراد حقوق تتعمق بضمان التي تمك وخاصة العادية الحاالت في األصمي
 يحدث انحراف لمتوازن مما ةوالقضائي التشريعية السمطتين اختصاصات بعض تمارس

 .التنفيذية السمطة لصالح الدولة في الدستوري

بالمفيوم السابق يعتبر تيديد خطير عمى مقومات مبدأ توسيع مبدأ المشروعية إّن 
المشروعية  المتمثمة في حماية الحقوق والحريات ومبدأ الفصل بين السمطات والّنظام 
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لتوازن بين السمطة القانوني ككل بما يحممو من تعطيل لحقوق وحريات األفراد ولمبدأ ا
 األصل كان إذاف ،بما يعطيو من صالحيات وسمطات ممتازة لمسمطة التنفيذيةووالحرية 
 يفرزه بشكل بعضيا عن سمطات مستقمة بين والصالحيات الوظائف توزيع بضرورة يقضي
 لمبدأ آخر مدلول طرح إلى أن تؤدي فإّن من شأن الظروف االستثنائية ،بينيا الفصل مبدأ

تطبيق حالة أخرى، إذ من شأن  من جية السمطات بين الفصل ولمبدأ جية من المشروعية
من حاالت الظروف االستثنائية التأثير عمى مبدأ الفصل بين السمطات بصفة مؤقتة وفقا لما 

 وعدم األفراد حقوق حماية ىو ثانييما العامة المصمحة العميا تحقيق تقتضيو الضرورة وبيدف
 .المذكورة المصمحة لتحقيق الالزم بالقدر حرياتيم إال عمى التعدي

ن الفقو المعاصر في أغمبية الدول ما فتئ يؤكد عمى وجوب خضوع سمطة الطوارئ إ
لمرقابة بكل صورىا السياسية والقضائية، باعتبار أن ىذه الرقابة ىي الوسيمة الفعالة إليقاف 

والقانونية وىي األداة التي يمكن  السمطة التنفيذية عند حدود اختصاصاتيا الدستورية
بواسطتيا حماية مبدأ المشروعية من االنييار قي ظل ىذه الظروف التي تتسمح فييا السمطة 
التنفيذية باختصاصات استثنائية واسعة تحمل في طياتيا في الغالب أسباب االنحراف عن 

 أىدافيا وغايتيا.

من أقوى  عمى أعمال اإلدارة في ظل الظروف اإلستثنائية تعد الرقابة القضائيةإن 
وذلك لما يترتب عمييا من آثار  األفراد في مواجية اإلدارة القائمة عمى ىذا النظامضمانات 

فعالة وممموسة والمتمثمة في توقيع جزاء إلغاء التصرفات المخالفة لمقانون أو التعويض عن 
بوجود ات ولكن فعالية أداء ىذه الرقابة واقعيا مرىون األضرار التي أحدثتيا ىذه التصرف

حريص قضاء قوي ومستقل بالفعل تجاه السمطة التنفيذية قادرا عمى اتخاذ مواقف صارمة و 
كما أن نضج واستقرار تجربة القضاء اإلداري لو دور في ىذا عمى حماية الحقوق والحريات، 

النظام الفرنسي والمصري أثبت  ذلك أن تجربة بعض النظم المشابية ومنيا الخصوص
بالفعل أن القاضي اإلداري يقف عمى قدم المساواة مع أحكام النصوص القانونية في تقرير 
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رساء منظومة الضوابط التي يجب أن تتقيّ  د بيا السمطة التنفيذية في ممارستيا لمسمطة وا 
كانة ال يمكن أن يطوليا وىذه الم عمال نظام المشروعية اإلستثنائيةاإلستثنائية التي يفرضيا إ

القضاء ما لم يتوافر عمى الكفاءات البشرية المؤىمة ليذا العمل وما لم تساير حركة فقيية 
 تخصب وتثري منيجو في ىذا الشأن. جادة وقوية

ن كانت أقل شأنا من الرقابة القضائية إال أن  من حيث فعاليتيا إن الرقابة البرلمانية وا 
س السياسي واإلداري العام لمسمطة التنفيذية وذلك بما يتماشى ليا دور خاص في ضبط األسا

 وطبيعة عمل البرلمان كمؤسسة سياسية موازية.

ال تتحقق إال من خالل تحمي نواب الشعب وممثموه بروح  البرلمان الرقابة إن فعالية
المسؤولية في الدفاع عن حقوق األفراد وحرياتيم وال يكون ىذا إال بالتجرد من الحسابات 

خاصة في محة العامة عمى المصمحة الحزبية وتغميب المص الشخصية والسياسية الضيقة
ن الرقابة البرلمانية ال و عادة الحكومة والتي تتشكل منيا  إطار أحزاب األغمبية البرلمانية ا 

ليكون أداءا برلمانيا يتحرك  تكون إاّل في ظل تحسين ورفع مستوى األداء البرلماني ككل
دراك لحقيقة وحجم دوره كممثل لألمة ال ينشغل بتقاسم المصالح المادية  بوعي وتبصر وا 

  .ةاإليديولوجي وتوتصفية الحسابات السياسية فيما بين تشكيالتو الحزبية وتيارا

 إعالن في البرلمان إشراكوفي سبيل تفعيل الرقابة البرلمانية نؤكد عمى ضرورة  
 البرلمان وتمكين السيادة صاحب الشعب ممثل فيو الجميورية رئيس مع اإلستثنائية الحاالت

 من اجتماعو يكون إذ الجميورية لرئيس اإلستثنائية السمطات عمى مباشرة رقابة ممارسة من
 حالة في تعديميا إمكانية مع الجميورية رئيس يتخذىا التي اإلجراءات كل مناقشة أجل

 وجنائيا سياسيا الجميورية رئيس مساءلة من البرلمان وتمكين السمطة استعمال في التعسف
 لممادة الدستوري لمنص العممي التطبيق ضرورة عمى دنؤك السياق ىذا وفي ةعممي بطريقة
قرار العميا المحكمة بإنشاء وذلك  6172 لسنةي دستور التعديل  من 711  الذي القانون وا 
 .العظمى الخيانة مفيوم تحديد مع أماميا المتبعة اإلجراءات ينظم
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كمؤسسة  لو فيما يتعمق برقابة المجمس الدستوري فكان ينبغي إعطاء دور أكبرأما 
عند  تورقاب دستورية رقابية ميمتيا األولى السير عمى احترام الدستور حيث تم استبعاده

يعتبر مجرد ىيئة استشارية فيما يتعمق بإعالن حاالت ف ،إعالن حاالت الظروف اإلستثنائية
وكذلك ىو األمر فيما يتعمق بإنياء العمل بحاالت الظروف اإلستثنائية  الظروف اإلستثنائية

الحصار وكذا الحالة  وأالطوارئ  ةي دور لممجمس الدستوري بشان حالال نجد أيث ح
استشارة رئيس المجمس الدستوري من طرف رئيس الجميورية قبل إنياءه فيما عدا  االستثنائية

فإّن رئيس الجميورية يوقع أما فيما يتعمق بإنياء العمل بحالة الحرب  .العمل بيذه الحاالت
اتفاقيات اليدنة ومعاىدات السمم ويمزم بعرضيا عمى المجمس الدستوري ويتمقى رأى ىذا 

عند إنياء العمل  ما يعتبر تفعيال لرقابة المجمس الدستوريوىو حول دستوريتيما رأي األخير 
جميورية أثناء ول سمطة التدخل لرقابة السمطات اإلستثنائية لرئيس الإذ خ   بحالة الحرب

بإعطاء رأي حول اتفاقيات اليدنة ومعاىدات  ،الحرب من خالل مراقبة تدبير إنياء الحرب
 .السمم وذلك بشرط ترك الحرية الكاممة لممجمس في اتخاذ قراره

المجمس الدستوري عمى اإلجراءات المتخذة في ظل الظروف أما فيما يتعمق برقابة 
وعدم الفاعمية في ظل الظروف االستثنائية التي يصل تتصف بالضعف فإنيا   االستثنائية

وقد ساىم شرط اإلخطار في تأكيد ىذا  حالة الحرب إلى زوال ىذه الرقابةفييا األمر خالل 
النقص والضعف وعميو فإّن احترام السمطات الختصاصاتيا وحماية حقوق وحريات األفراد 

ذلك أّن اشتراط  عن شرط اإلخطار ية إذا لم يستغنىيبقى معرضا لتجاوز السمطة التنفيذ
اإلخطار وحصره حسب المنصوص عميو في الدستور يقمل من إمكانية دعوة المجمس 

خاصة خالل الظروف اإلستثنائية التي تفرض فييا السمطة  قابيةالدستوري لمباشرة ميمتو الر 
 التنفيذية ىيمنتيا عمى المؤسسات بحجة صيانة األمن وحفظ بقاء الدولة.

في ظل تطبيق الحالة اإلستثنائية  بالنسبة رقابة المجمس الدستوري عمى األوامر أما
فإننا  ،6172من التعديل الدستوري لسنة  4فقرة 746وفي ظل عدم التطبيق العممي لممادة 
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في  7591نرى أّن المجمس الدستوري الجزائري لن يخرج عن ما ذىب إليو واضعو دستور
ين المجمس الدستوري الفرنسي من ممارسة رقابة حقيقية عمى فرنسا إذ رفضوا اقتراحا بتمك

وذلك بحجة الثقة  72القرارات التي يصدرىا رئيس الجميورية في حالة لجوئو لتطبيق المادة 
وحتى إن وافق المجمس الدستوري عمى رقابة األوامر الصادرة في ظل الحالة  في شخصو
يستطيع أن يباشر  خاصة وأّن المجمس ال فتظل رقابة محدودة وضعيفة لمغايةاإلستثنائية 

  إاّل بعد إخطاره رسميا من الييئات المحددة في الدستور. عممو وصالحياتو

عمى  6172من التعديل الدستوري لسنة  712المؤسس الدستوري ضمن المادة نص 
، حيث يعتبر عضويّ  قانون الحصار بموجب حالة وأ الّطوارئ ضرورة تنظيم حالة

ن عضوي الحصار بموجب قانو  وأالطوارئ تنظيم أحكام حالة  التنصيص عمى ضرورة 
 وىو ما يجعمنا نسجل التوصيات التالية:مسعى محمود في ىذا الخصوص 

حماية لحقوق وحريات لما يشكمو من  نظرا العضوي إصدار ىذا القانوناإلسراع في  -
موجب وحبذا لو تنظم كل الحاالت اإلستثنائية األخرى بفي ظل الظروف االستثنائية األفراد 

إذ أّن اعتماد ىذه الطريقة تسمح  ،قانون عضوي كي ال تفمت من رقابة المجمس الدستوري
إعداد تأثر  ما يسمح بتجنبمن أجميا  مسبًقا دون خمفيات حول األغراض التي أعدّ بإصداره 

كما التنظيم المسبق  ،وقتي قانون التي تجعل مّنو االستثنائية الطارئةبالظروف ىذا القانون  
سمطات الدولة الوقوع في االرتباك في أوقات الخطر ويساعدىا عمى ليذا القانون يجنب 

مقاومة حدة األزمة والتغمب عمييا كونو يضع في يدىا تنظيما أعد بيدوء وبغير انفعال 
فيو أحوج فيو إلى الفعل منيا  لمواجية فترات األزمات، ويجنبيا المناقشات في وقت تكون

 التأكيد من خالل ىذا القانون عمى ما يمي:ويجب  إلى القول

 بدءا من األسباب والشروط الموضوعية  يم الدقيق ألحكام ىاتين الحالتينضرورة التنظ
ز كل حالة عمى حدة إلى التنصيص بدقة عمى مختمف الصالحيات التي تميّ 
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إلى القيود التي يجب أن تخضع ليا في  تمارسيا اإلدارةإلستثنائية التي واالختصاصات ا
 .ممارستيا ليذه الصالحيات

 الطوارئ والحصار تيحاليتم تحديد مدى قصوى إلعمال  أن. 
 منع حشد المعتقمين في مراكز امن خاصة وال و األمن  إجراء الوضع في مركزستبدال ا

عمى الحرية خطيرة نظرا لما ليذا اإلجراء من آثار  ةتوقيف إال بمعرفة النيابة العام
السمطة اإلدارية المختصة  منصادرة يتم بمقتضى قرارات  إذ في التنقل الشخصية لألفراد

تكمن خطورة  ،بقصد وقاية األمن والنظام من الخطورة النابعة من الشخص محل االعتقال
ىاب واإلياب وذلك دون نو يؤدي إلى حرمان الشخص من حرية الذأىذا اإلجراء في 

تحقيق مسبق ودون أن تكون ىناك جريمة منسوبة إليو، حيث يستند االعتقال عمى مجرد 
أ عنيا وقائع بتوافق الدالئل والقرائن عمى خطورة الشخص وىي مجرد صفة تمحق بو قد تن

 .حاضره أو تحريات تفضح عن ميولو واتجاىاتو وأمن ماضيو 
 ييم أمام المحاكم المدنية العادية ومنع إحداث محاكم محاكمة الموقوفين والمشتبو ف

 عسكرية أو خاصة واعتبار أي محاكمة من ىذا النوع باطمة ومخالفة لمدستور ولمقانون
وفي ىذا الصدد ال يمنع من التنويو بإيجابية المسعى الذي تم بموجبو إلغاء نظام القضاء 

ذي يعتبر أخطر جوانب نظام االستثنائي من محاكم خاصة ومحاكم أمن الدولة، وال
الظروف اإلستثنائية عمى اإلطالق، وذلك بما يحممو من توقيف واسع لضمانات حقوق 
اإلنسان، وىو ما أثار سخط رجال الفقو والقانون ومنظمات حقوق اإلنسان العالمية 

 والمحمية.
  وذلك  في التعبير عن أرائيم العقائدية والسياسية في حدود القانون األفرادضمان حق

وكذا  الصحف والجرائدصدور بتوقيف  لسمطة التنفيذيةضمان عدم السماح من خالل 
 .إال بمعرفة الجية القضائية المختصة الجمعيات واألحزاب السياسية

  المتخذة في ظل ىذه االستثنائية والتدابير إلجراءات اكل إخضاع النص الصريح عمى
لغاء القرارات غير المشروعة التي ال تتوافر فييا  ئيةلرقابة القضااإلستثنائية الظروف  وا 
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ضمان حق المواطنين في إلغاء اإلجراءات و  روط الشكمية والموضوعية إلقرارىاالش
ضمان التعويض عن األضرار المادية والمعنوية التي تتسبب فييا جية و االستثنائية 

 .اإلدارة
 اء مبرراتيا القانونية والعمميةالحصار بانقض وأحالة الطوارئ  النص عمى ضرورة إنياء 

 ةاإلستثنائيإلى تحول نظام المشروعية لمدة طويمة يؤدي  حالتينفرض حالة الحيث أن 
  إلى ديكتاتورية مؤقتة.

 -تم بعون اهلل-
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 . 2003لنيل شيادة الماجستير في العموم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر،
، دراسة 2004-1992ممارسة الصحفيين الجزائريين لممينة خالل فترة حالة الطوارئ محمد شبري، .27

، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر وصفية تحميمية
2005. 

القانون مذكرة لنيل شيادة الماجستير في  الحاالت االستثنائية في القانون الجزائري،محمد عمي سديرة،  .28
 .2013، الجزائرجامعة بن يوسف بن خدة، 

مذكرة لنيل شيادة  ، عالقة رئيس الجميورية بالوزير األول في الّنظامين الجزائري والمصري،محمد فقير .29
 دون سنة. جامعة أحمد بومقرة، بومرداس، ،الماجستير في القانون

مذكرة لنيل شيادة  ،1996دستور الصالحيات غير العادية لرئيس الجميورية في مصطفى رباحي،  .30
 .2005الماجستير في القانون، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون ، مبدأ المشروعية ومدى خضوع اإلدارة لمقانون، نبيل جدي.31
  .2013، الجزائرجامعة بن يوسف بن خدة، 

، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في الدستور الجزائريحالة الظروف اإلستثنائية وتطبيقاتيا نجاة تميمي،  .32
 .2003، الجزائرجامعة بن يوسف بن خدة، في القانون، 

مذكرة لنيل شيادة الماجستير في ، حقوق اإلنسان أثناء حالة الطوارئ بين النص والواقعنجيبة بوشاك، .33
 .2015جامعة يحيي فارس، المدية، القانون، 

مذكرة لنيل شيادة  القانونية لحماية أمن الدولة في الظروف االستثنائية،الوسائل نصر الدين طالب،  .34
 .2013 وىران، الماجستير في القانون، جامعة وىران،

  1996التشريع عن طريق األوامر وأثره عمى السمطة التشريعية في ظل دستور نور الدين ردادة،  .35
 .2006سنطينة، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، جامعة منتوري، ق

قابمية تطبيق القانون الدولي اإلنساني عمى األوضاع السائدة في الجزائر منذ نور الدين سي صالح،   .36
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي 1992جانفي 

 .2012 ،وزو
  المقاالت ثالثا: 

مجمة ، " الحريات العامة في ظل الظروف االستثنائيةقراَءة َنظرية في وضع "  أحمد سميم سعيفان، .1
، ص 2014، 02لبنان، عدد  ،الجامعة المبنانية، الحقوق والعموم السياسية

 .176-136ص
 " الظروف االستثنائية ومشروعية قوانينيا في ضوء حماية حقوق اإلنسان" إسحاق صالح ابوطو،   .2

مركز البصيرة لمبحوث واالستشارات والخدمات التعميمية، الجزائر  دراسات قانونية،
 .24-09، ص ص2008، 10عدد 

 ،" نظرية الظروف االستثنائية وضوابطيا في القانون الدستوري، دراسة مقارنة" جابوري،  إسماعيل .3
، ص 2016، 14عدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة،، دفاتر السياسة والقانون

 .44-31ص
 جامعة ،مجمة صوت القانون، " سمطة التشريع بأوامر في ظل الحالة اإلستثنائية" ، قريش أمنة .4

 .203-183 ص ،2017 ،08عدد ،الجياللي بونعامة، خميس مميانة
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مجمة جامعة تكريت  ،" وبعض تطبيقاتيا المعاصرة نظرية الظروف اإلستثنائية" أمير حسن جاسم،  .5
 .264 -237، ص ص2007، 08، عدد 14مجمد  ،العراق، لمعموم اإلنسانية

المجمة الّنقدية  ،" إشكالية الموازنة بين السمطة والحرية في ظل الظروف االستثنائية" باية سكاني،  .6
، ص 2009، 01جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عدد  لمقانون والعموم السياسية،

 .54-35ص
، " الحماية الدولية لحقوق اإلنساندور الحقوق غير القابمة لالنتقاص في تعزيز " بولنوار لفقير،  .7

  .273-254، ص ص 2017، 06جامعة الجمفة، عدد  مجمة آفاق لمعموم،
ل جامعة الموص ،، الرافدين لمحقوق" الظروف االستثنائية وأثرىا عمى الحريات" حارث اديب ابراىيم،  .8

 .265-233، ص ص2007، 31، عدد 12، سنة 09مجمد العراق، 
جامعة محمد خيضر  ،مجمة المفكر، " الدستوري ومبدأ الرقابة عمى القوانين المجمس" ، حسين فريجة .9

 .128-115 ص ص ،2009، 04عدد  بسكرة،
دور القضاء اإلداري في حماية الحريات الشخصية أثناء حالة الطوارئ: حالة " حمزة نقاش،   .10

قسنطينة، عدد ، جامعة اإلخوة منتوري، مجمة العموم اإلنسانية ،" االعتقال اإلداري
 .262-249ص ص  2016 ،45

من أعمال ، " حدود الحماية الدولية لحقوق اإلنسان أثناء الظروف اإلستثنائية" حنان فصراوي،  .11
، منظمة فريدريك ألبرت، الجزائر ممتقى الباحث في مجال االقتصاد المجتمع والثقافة

 154-140، ص ص2012
 ،مجمة الدراسات الحقوقية، " أثناء الظروف االستثنائيةحماية السالمة الجسدية " حنان فصراوي،  .12

 .174-153ص ص،  سنة ،01، عدد 02جامعة موالي طاىر، السعيدة،  الجزء 
مجمة ، " الظروف االستثنائية في ظل أحكام القانون الدولي لحقوق اإلنسان" ديدوني بمقاسم،   .13

، ص 2011، 06عدد جامعة عمار ثميجي، األغواط، الحقوق والعموم السياسية، 
 .256-242ص

مجمة آفاق لمدراسات  ،" الظروف اإلستثنائية وآثارىا عمى الحقوق والحريات العامة" رضية بركايل،  .14
-35، ص ص 2016، 01عدد  جامعة موالي طاىر، السعيدة،، القانونية المقارنة

55. 
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جامعة  مجمة الحقيقة، ،" حرية التعبير ومقتضيات األمن العام في الظرف االستثنائي " زين مميوى، .15
 .101-84، ص ص2016، 39أحمد درارية ، أدرار،  عدد 

اإلتحاد الوطني  مجمة اإلتحاد،، " مدى ضمان الحق في الدفاع في الظرف االستثنائي" زين مميوى،   .16
-140ص ص، 2008 ،02 ، عدد3لمنظمة المحامين الجزائريين، الجزائر، سنة

148. 
مجمة ، "من الدستور 124مجال التشريع باألوامر في ضوء المادة "  سمير شعبان، أحمد غراب، .17

، ص 2015، 07عدد الجزائر، ، 01، جامعة باتنة الباحث لمدراسات األكاديمية
 .116-100ص

 ،" حماية الحريات العامة لألفراد في ظل تطبيق نظرية الظروف االستثنائية"  صالح الدين شرقي، .18
، ص 2016، 14عدد  محمد خيضر، بسكرة،جامعة  دفاتر السياسة والقانون،

 .100-89ص
، الجزائر، 1جامعة باتنة اإلحياء،  ،" نظرية الضرورة في القانون الدستوري" الطاىر زواقري،  .19

 .399-389، ص ص2017 20عدد
السمطة المالية لولي األمر عمى األفراد في الظروف اإلستثنائية، دراسة في " عبد الجبار طيب،  .20

، محمد خيضر، بسكرة جامعة مجمة العموم اإلنسانية،، " واإلسالمي الفقو الدستوري
 .77-59، ص ص2012 ،26عدد 

  ، جامعةمجمة الحقوق، " حالة الطوارئ في الجزائر ىل زالت مبررات استمرارىا" عبد الرحمن لحرش،   .21
 .370-351ص ص ،2007، 1 عدد, 31 مدمجالكويت، 

جامعة محمد  دفاتر السياسة والقانون، ،" لقواعد حقوق اإلنسانالطبيعة القانونية " عالوة ىوام،  .22
 .252-229، ص ص2014، 10عدد  خيضر بسكرة،

جمة العموم م، " حالة الطوارئ وأثرىا عمى الحقوق والحريات العامة لممواطنين" فؤاد الشريف،  .23
 .196-187، ص ص2011، 23جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد  اإلنسانية

المجمة األكاديمية لمبحث ، " ؟األعمال الحكومية: توازن لمبدأ المشروعية أم خرق ليا"  لياس عالم، .24
 02، عدد 08جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، السنة الرابعة، المجمد  ،القانوني
 .207-197، ص ص2003
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"  اإلداريالمفيوم القانوني لتطور تطبيقات نظرية الضرورة في القانون " لعدوان،ماجد أحمد صالح ا .25
، ص 2016، 16عدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة، دفاتر السياسة والقانون،

 .96-89ص
قراءة تحميمية لمنصوص القانونية المنظمة لحالتي الحصار " نجاح غربي، -مبروك غضبان  .26

 مجمة المفكر، " والطوارئ ومدى تأثيرييما عمى الحقوق والحريات في الجزائر
 .37-11ص ص ،2010، 07 جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد

  إلتحادا، " سمطة رئيس الجميورية في مواجية الظروف غير العادية الداخمية" محمد األمين أسود،  .27
 ،2001 ،03الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين، الجزائر، السنة الرابعة، عدد 

 .92-65ص ص
مجمة جامعة دمشق لمعموم االقتصادية ، " واالختصاص القضائيأعمال السيادة " محمد واصل،  .28

-383، ص ص2006، 02، عدد 22المجمد  لبنان، جامعة دمشق، والقانونية،
396. 

نظرية الظروف االستثنائية بين مقتضيات الحفاظ عمى النظام العام والتزام حماية " مديحة الفحمة،  .29
عدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة، مجمة المفكر،، " الحقوق والحريات األساسية

 .235-221ص ص، 2017، 14
 المجمة الجزائرية ،" الحماية القضائية لمحريات األساسية في الظروف االستثنائية"  ،مسعود شييوب .30

، ص 1998، 01عدد  جامعة الجزائر،لمعموم القانونية االقتصادية والسياسية، 
 .50-23ص

العدوان، قراءة عمى ضوء نتائج المؤتمر االستعراضي التوصل إلى تعريف جريمة "  منى غبولي، .31
المجمة األكاديمية لمبحث ، " 2010لنظام المحكمة الجنائية الدولية كمباال 

، ص ص 2014، 01، عدد 09، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، المجمد القانوني
212-231. 

حاالت الطوارئ في ظل القانون الدولي الّنظام القانوني لحقوق اإلنسان في " مالك، عبد النادية آيت  .32
 01، عدد الجياللي بونعامة، خميس مميانة جامعة مجمة صوت القانون،، " اإلتفاقي
 .95-87، ص ص2014
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دراسة تطبيقية عن حالة  ،السمطة التنفيذية والحريات العامة في الظروف االستثنائية " نبيمة لدرع، .33
 01، عدد الجياللي بونعامة، خميس مميانة جامعة مجمة صوت القانون،، " الجزائر
 .154-142، ص ص2014

مجمة ، " تمكين الحقوق في إطار الحدود التي ترسميا الدولة في الظروف اإلستثنائية" نجاح غربي،  .34
 .509-493ص ص، 2017، 14عدد  جامعة محمد خيضر، بسكرة، ،المفكر

 " اإلنسان عند استعمال سمطات حالة الطوارئالضمانات الدستورية لحقوق " نصر الدين بن طيفور،  .35
 04عدد  ، جامعة الجزائر،المجمة الجزائرية لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية

 .106-71، ص ص2002
المتضمن رفع  01-11مدى دستورية األمر التشريعي رقم " نصر الدين بن طيفور، عمار عباس،   .36

جامعة  لمعموم القانونية واالقتصادية والسياسية،المجمة الجزائرية ، "  حالة الطوارئ
 .43 -33، ص ص2011، 03الجزائر، عدد 

مجمة ، " د حقوق وحريات األفراددور السمطة اإلدارية في تقيّ "  ىديل مالك، نضال عباس، .37
، 38عدد  ،العراق، ، جامعة المستنصريةالمستنصرية لمدراسات العربية والدولية

 .249-238، ص ص2013
II. النـصـوص القـانونـية 
 النصوص األساسية: والأ
الموافق ، 10/09/1963مؤرخ في ، 1963دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .1

 ()ممغى .1963، 64ج ر عدد  ،08/12/1963شعبي يوم استفتاء في عميو 

 97-76األمر رقم  الصادر بموجب، 1976 ،دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .2
يتضمن إصدار  نص الدستور المصادق عميو في استفاء شعبي  ،22/11/1976مؤرخ في ال

مؤرخ ال ،06-79قانون رقم الب ومتمم ، معدل1976، 94عدد ج ر  ،19/11/1976يوم 
، معدل ومتمم بالقانون 1976، 28عدد ج ر  يتضمن تعديل الدستوري، ، 07/07/1976في
، 1980، 01، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد 12/01/1980، مؤرخ في 01-80رقم

، يتعمق بنشر التعديل 05/11/1988، مؤرخ 223-88معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 



 قائـــــــــــمة المراجـــــــــــــــــع
 

405 
 

 .1988، 14، ج ر عدد 03/11/1988الدستوري الموافق عميو في استفتاء شعبي يوم 
 ()ممغى

 18-89رئاسي رقم المرسوم ال بموجبالصادر  ،دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .3
، الموافق عميو في الدستورنص يتعمق بنشر ، 28/02/1989 مؤرخ في

 ()ممغى .1989، 9، ج ر عدد 23/02/1989 شعبي استفتاء
 483-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم صادر ، الدستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .4

في ، يتعمق بنشر نص تعديل الدستور الموافق عميو 07/02/1996مؤرخ في 
 ومتمم ، معدل1996، 76، ج ر عدد 28/10/1996 شعبي استفتاء

يتضمن نص التعديل  ،10/04/2002، مؤرخ في 03-02بالقانون رقم 
، مؤرخ في 19-08معدل بالقانون رقم ، 2002، 25ج ر عدد  الدستوري

، مؤرخ 01-16بالقانون رقم معدل ، 2008، 63، ج ر عدد 15/10/2008
 .2016 ،14 ، يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد06/03/2016في 

 المعاىدات الدولية :ثانيا
أعتمد وعرض لمتوقيع والمصادقة واالنضمام  ،العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .1

(، المؤرخ في 21-ألف )د 2200بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
 مؤرخ في ،67-89 رقم مرسوم رئاسي .23/03/1976، دخل حيز التنفيذ 16/12/1966
 تضمن االنضمام إلى العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةي 16/05/1989

 .1989، 20والبروتوكول االختياري المتعمق بو، ج ر 

 النصوص التشريعية  :ثالثا
دد تنظيم المجمس الشعبي الوطني ، يح1999/ 08/03مؤرخ في  ،02-99قانون عضوي رقم  .1

 15 بين الحكومة، ج ر عددكذا العالقات الوظيفية بينيما و و  عمميماو  األمة مجمسو 
1999. 

، 01، يتعمق بنظام االنتخابات، ج ر عدد 12/01/2012 ، مؤرخ01-12قانون عضوي رقم  .2
2012. 
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 02ج ر عدد  ،يتعمق باألحزاب السياسية ،12/01/2012مؤرخ في  ،04-12قانون عضوي رقم  .3
2012. 

 .2012، 02ج ر عدد  يتعمق باإلعالم، ،12/01/2012مؤرخ في ، 05-12قانون عضوي رقم  .4
 60، ج ر عدد اإلعالن عن التعبئة العامة يتضمن، 08/07/1967مؤرخ في ، 124-67أمر رقم  .5

1967. 
 38ج ر عدد، ، يتضمن قانون القضاء العسكري22/04/1971مؤرخ في ، 28-71أمر رقم  .6

1971. 
لطابع السياسي، ج ر عدد ، يتعمق بالجمعيات ذات ا05/06/1989مؤرخ في ، 11-89 قانون رقم .7

 06/03/1997مؤرخ في  ،09-97األمر رقم بموجب تم إلغاءه بمقتضى  ،1989 ،27
الذي الغي ، 1997، 12اب السياسية، ج ر عدد المتضمن القانون العضوي المتعمق باألحز 

، يتعمق باألحزاب 12/01/2012، مؤرخ في 04-12بدوره بمقتضى القانون العضوي رقم 
 .2012، 02السياسية، ج ر عدد 

ر  والمظاىرات العمومية، ج باالجتماعاتتعمق ي، 31/12/1989مؤرخ في  ،28-89 قانون رقم .8
ر ، ج 02/12/1989، مؤرخ في 19-91متمم بالقانون رقم ، معدل و 1990، 04عدد 
 .1991، 62عدد 

 )ممغى( .1990، 15، يتعمق بالبمدية، ج ر عدد 07/04/1990مؤرخ في ، 08-90قانون رقم  .9
 .1990، 35ج ر عدد  ،تعمق بالعفو الشاملي، 15/08/1990مؤرخ في  ،19-90قانون رقم  .10
، ج تعمق بالتعويضات الناجمة عن القانون العفوي ،15/06/1990مؤرخ في ، 20-90رقم قانون  .11

 .1990، 35ر عدد 
، يتعمق بمساىمة الجيش الشعبي الوطني في ميام 06/12/1991مؤرخ في ، 23-91قانون رقم  .12

 .1991، 63العمومي خارج الحاالت االستثنائية، ج ر عدد  األمنحماية 
، يتعمق بمكافحة التخريب واإلرىاب، ج ر 30/09/1992مؤرخ في  ،03-92مرسوم تشريعي رقم  .13

، مؤرخ في 05-93، معدل ومتمم بموجب المرسوم التشريعي رقم 1992، 70
المؤرخ في  ،10-95األمر رقم  ، ممغى بموجب1993، 25، ج ر عدد 30/09/1993
مؤرخ في ، ال156-66، المعدل والمتمم لألمر رقم 1995، 11، ج ر 25/02/1995
 .1966، 49تضمن قانون العقوبات، ج ر عدد الم، 08/05/1966
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، يتضمن تمديد مدة حالة الطوارئ، ج ر 06/02/1993مؤرخ في ، 02-93رقم  مرسوم تشريعي .14
  .1993، 08عدد 

 07-90قم ، يخص بعض أحكام القانون ر 26/10/1993في مؤرخ ، 13-93مرسوم تشريعي رقم  .15
 .1993، 69المتعمق باإلعالم، ج ر عدد و  03/04/1990المؤرخ في 

، يتضمن كيفية تنظيم وسير المجمس الوطني 10/05/1994مؤرخ في ، 01-94أمر رقم  .16
 .1994، 11االنتقالي، ج ر عدد 

 .1995، 11، يتضمن تدابير الرحمة، ج ر عدد 25/02/1995مؤرخ في  ،12-95قانون رقم  .17
السياسية  باألحزاب العضوي المتعمق ، يتضمن القانون06/03/1997مؤرخ في  ،09-97أمر رقم .18

 . )ممغى(.1997، 12ج ر عدد 
 46،، يتعمق باستعادة الوئام المدني،ج رعدد 13/07/1999مؤرخ في ، 08-99قانون رقم  .19

1999. 
ج ر ، المصالحة الوطنيةو يتضمن تنفيذ ميثاق السمم  ،27/02/2006مؤرخ في ، 01-06رقم  أمر .20

 .2006، 11عدد 
ج ر  يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية،، 25/04/2008، مؤرخ في 09-08 قانون رقم .21

 .2008، 21عدد 

 التنظيميةالنصوص  :رابعا

المتضمن  124-67، يتضمن تطبيق األمر رقم 08/07/1967مؤرخ في  ،125-67 مرسوم رقم .1
 .1967-60اإلعالن عن التعبئة العامة، ج ر عدد 

 ، يتضمن تنظيم المجمس األعمى لألمن24/10/1989مؤرخ في  ،196-89رقم  مرسوم رئاسي .2
 .1989، 45وعممو، ج ر عدد 

الحصار، ج ر عدد  تقرير حالةتضمن ي ،04/06/1991مؤرخ في ، 196-91رقم  رئاسيمرسوم  .3
29 ،1991. 

 44عدد  ، يتضمن رفع حالة الحصار، ج ر22/09/1991مؤرخ في  336-91 مرسوم رئاسي رقم .4
1991. 
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مؤرخ ال 23-91، يتضمن تطبيق القانون رقم 21/12/1991مؤرخ في ، 488-91رقم  رئاسيمرسوم  .5
 األمنلمتعمق بمساىمة الجيش الشعبي الوطني في ميام حماية وا 06/12/1991في 

 .1991، 66العمومي خارج الحاالت االستثنائية،ج ر عدد 
، يتضمن حل المجمس الشعبي الوطني، ج ر 04/01/1992مؤرخ في  ،01-92 رقم مرسوم رئاسي  .6

02، 1992. 
المجمس االستشاري حيات يتعمق بصال ،04/02/1992مؤرخ في ، 39-92مرسوم رئاسي رقم  .7

المرسوم الرئاسي بمعدل ومتمم ، 1992، 10عممو، ج ر عدد الوطني وطرق تنظيمو و 
 .1992، 47، ج ر عدد 20/06/1992المؤرخ في ، 257-92رقم 

 10حالة الطوارئ، ج ر عدد  إعالن ، يتضمن09/04/1992مؤرخ في  ،44-92رقم  رئاسيمرسوم  .8
، ج ر عدد 11/08/1992المؤرخ في ،320-92، متمم بالمرسوم الرئاسي رقم 1992

يتضمن  23/04/2011في  ، مؤرخ01-11مر رقم ممغى بموجب األ .1992، 61
 .2011، 12رفع حالة الطوارئ، ج ر عدد 

يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في بشار ، 03/03/1992مؤرخ في ، 92-92مرسوم رئاسي رقم  .9
 .1992، 18)الناحية العسكرية الثالثة(، ج ر عدد 

يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في ورقمة ، 03/03/1992مؤرخ في  ،93-92مرسوم رئاسي رقم  .10
 .1992، 18)الناحية العسكرية الرابعة(، ج ر عدد 

يتضمن إنشاء محكمة عسكرية في ، 03/03/1992مؤرخ في ، 94-92مرسوم رئاسي رقم  .11
 .1992، 18تامنغست، )الناحية العسكرية السادسة(، ج ر عدد 

  44-92يتمم المرسوم الرئاسي رقم، 11/08/1992مؤرخ في  ،320-92رسوم رئاسي رقم م .12
 .1992، ضمن تقرير حالة الطوارئ، ج ر عدد، والمت09/04/1992المؤرخ في 

، يتعمق بنشر أرضية الوفاق الوطني حول 29/01/1994مؤرخ في  ،40-94مرسوم رئاسي رقم  .13
 )ممغى( .1994، 06المرحمة االنتقالية، ج ر عدد 

، يتضمن إنياء الميمة المسندة ألعضاء 17/05/1994مؤرخ في ، 130-94مرسوم رئاسي رقم  .14
 .1994، 39المجمس االستشاري الوطني، ج ر عدد 
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من لأل ، يضبط حدود الوضع في مركز25/06/1991مؤرخ في ، 201-91رقم تنفيذي مرسوم  .15
المؤرخ في 196-91رقم  من المرسوم الرئاسي 04تطبيقا لممادة  شروطوو 

 .1991، 31، ج ر عدد 1991المتضمن تقرير حالة الحصار، 04/06/1991
دود الوضع تحت اإلقامة الجبرية يضبط ح ،25/06/1991مؤرخ في ، 202-91 رقم تنفيذيمرسوم  .16

المؤرخ في ، 196-91رقم من المرسوم الرئاسي 04تطبيقا لممادة  شروطوو 
 .1991، 31ج ر عدد  الحصار،المتضمن تقرير حالة  ،04/06/1991

المنع من  تطبيق تدابير، يضبط كيفيات 25/06/1991مؤرخ في ، 203-91تنفيذي رقم مرسوم  .17
، المؤرخ في 196-91من المرسوم الرئاسي رقم  8طبقا لممادة  اإلقامة المتخذة

 .1991، 31المتضمن تقرير حالة الحصار، ج ر عدد  04/06/1991
من المرسوم  7، يحدد شروط تطبيق المادة 25/06/1991مؤرخ في  ،204-91تنفيذي رقم مرسوم  .18

المتضمن تقرير حالة الحصار، ج  04/06/1991، المؤرخ في 196-91الرئاسي رقم 
 .1991، 31ر عدد 

مرسوم اليحدد شروط تطبيق بعض أحكام ، 20/02/1992مؤرخ في ، 75-92تنفيذي رقم مرسوم  .19
، ج حالة الطوارئإعالن  تضمنالمو ، 09/04/1992، مؤرخ في 44-92رئاسي رقم ال

 .1992، 14ر 
، ج ر والئية ، يتضمن حل مجالس شعبية11/04/1992مؤرخ في  ،141-92 تنفيذي رقممرسوم  .20

27 ،1992. 
، يتضمن حل مجالس شعبية بمدية، ج ر 11/04/1992مؤرخ في  ،142-92 تنفيذي رقممرسوم  .21

27 ،1992. 
تخبي المجالس ، يتعمق بتوقيف عضوية من11/04/1992مؤرخ في  ،143-92 تنفيذي رقممرسوم  .22

  .1992، 27المجالس الشعبية البمدية، ج ر الشعبية الوالئية و 
يتضمن حل المجمس الشعبي الوالئي )والية تممسان(، ج ر عدد  ،277-92مرسوم التنفيذي رقم  .23

53-1992. 
  مدية، وىران، تيسمسيمتال :ل مجالس شعبية بمديةيتضمن ح ،278-92مرسوم التنفيذي رقم  .24

 .1995، 53بيض، مستغانم، المسيمة...الخ(، ج ر عدد 
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، يحدد المقر واالختصاص اإلقميمي 20/11/1992مؤرخ في  ،387-92مرسوم التنفيذي رقم  .25
والمتعمق  03-92لممجالس القضائية الخاصة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 

 .1992، 76بمكافحة اإلرىاب والتخريب، ج ر عدد 
يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة عمى الموظفين واألعوان  ،54-93مرسوم التنفيذي رقم  .26

 .1993، 11 عدد العموميين وعمال المؤسسات العمومية، ج ر
، يتضمن حل مجالس شعبية والئية 27/02/1993مؤرخ في ،55-93مرسوم التنفيذي رقم  .27

 .93، 13، ج ر عدد ()األغواط، باتنة، الجمفة، تيبازة، ميمة، قسنطينة
، يتضمن حل مجالس شعبية بمدية 27/02/1993مؤرخ في  ،56-93مرسوم التنفيذي رقم  .28

الطارف، )األغواط، بومرداس، برج بوعريريج، ورقمة، قسنطينة، باتنة، تيارت، سعيدة، 
 . 1993، 13سوق ىراس، عين تموشنت(، ج ر عدد 

، يتضمن حل مجمس شعبي والئي )والية 29/05/1993مؤرخ في  ،127-93مرسوم التنفيذي رقم  .29
 .1993، 36تيزي وزو(، ج ر عدد

، يتضمن حل المجمس الشعبي الوالئي 05/05/1993مؤرخ في  ،105-93مرسوم التنفيذي رقم  .30
 .1993، 30)والية البيض(، ج ر عدد 

، يتضمن حل مجالس شعبية بمدية 05/05/1993مؤرخ في  ،106-93مرسوم التنفيذي رقم  .31
)أدرار، األغواط، بجاية، بسكرة، بشار، البويرة، تبسة، تممسان، تيزي وزو،...الخ(، ج ر 

 .1993، 30عدد 
 عدد ج ر )والية تيزي وزو(، يتضمن حل المجمس الشعبي الوالئي ،127-93مرسوم التنفيذي رقم  .32

36 ،1993. 
، يتضمن حل مجالس شعبية بمدية  29/05/1993مؤرخ في  ،128-93مرسوم التنفيذي رقم  .33

 .1993، 36 عدد )تيزي وزو، بويرة، بجاية، سطيف( ، ج ر
 

 الوزاريةالقرارات  :خامسا
ام يتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ عمى النظ ،وزاري مشترك ،10/02/1992في مؤرخ قرار  .1

 .1992، 11، ج رعدد طار حالة الطوارئالعام في إ
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أمن في مركز  إنشاءيتضمن ، وزارة الداخمية والجماعات المحمية، 1992 /10/02مؤرخ في  قرار .2
 .1992، 11،ج ر عدد بالناحية العسكرية الثالثة)ادواروالية ( أرقان

أمن في عين  مركز إنشاءيتضمن ، وزارة الداخمية والجماعات المحمية، 10/02/1992مؤرخ في  قرار .3
تم  .1992، 11ج ر عدد  ،، بالناحية العسكرية السادسة)والية تامنغست(صالح 

 .1993، 22، ج ر عدد 14/03/1993غمقو بموجب القرار المؤرخ في 
يتضمن إنشاء مركز أمن في ، الداخمية والجماعات المحميةوزارة ، 10/02/1992مؤرخ في  قرار .4

، تم غمقو 1992، 11، ج ر عدد بالناحية العسكرية الرابعة )والية ورقمة( ورقمة
  .1993، 22، ج ر عدد 14/03/1993بموجب القرار المؤرخ في 

يتضمن إنشاء مركز أمن في وزارة الداخمية والجماعات المحمية، ، 15/02/1992مؤرخ في قرار  .5
 .1992، 14ج ر عدد الحمر )والية أدرار( بالناحية العسكرية الثالثة، 

يتضمن إنشاء مركز أمن في برج وزارة الداخمية والجماعات المحمية، ، 15/02/1992مؤرخ في قرار  .6
، تم 1992، 14، ج ر عدد عمر إدريس )والية إيميزي(، بالناحية العسكرية الرابعة

 . 1992، 85، ج ر عدد 21/11/1992موجب القرار المؤرخ فيغمقو ب
يتضمن إنشاء مركز أمن في إن   وزارة الداخمية والجماعات المحمية، ،29/02/1992مؤرخ في  قرار .7

 .1992، 18ج ر عدد أمقل )والية تامنغست(، بالناحية العسكرية السادسة، 
يتضمن إنشاء مراكز أمن المحمية، وزارة الداخمية والجماعات ، 29/04/1992مؤرخ في قرار  .8

، تم غمقو بموجب القرار 1992، 36ج ر عدد  بتسابيت، بالناحية العسكرية الثالثة،
 .1992، 89، ج ر عدد 07/12/1992المؤرخ في 

يتضمن إنشاء مراكز امن وزارة الداخمية والجماعات المحمية، ، 29/04/1992مؤرخ في قرار  .9
. تم غمقو  بموجب القرار 1992، 36، ج ر عدد لثالثةتيبرغامين بالناحية العسكرية ا

 . 1992 ،82، ج ر عدد 29/10/1992المؤرخ في 
 إلىيتضمن تفويض اإلمضاء ، وزارة الداخمية والجماعات المحمية، 11/02/1992مؤرخ في  قرار .10

 .1992، 11ج ر عدد  ،الوالة فيما يخص الوضع في مراكز األمن
المتضمن إعالن حضر التجول  ،وزارة الداخمية والجماعات المحمية ،30/11/1992مؤرخ في قرار  .11

متمم بالقرار المؤرخ  ،1993، 85عدد  ر ج في تراب بعض الواليات،
 .1993 ،36، ج ر عدد21/02/1993في
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الداخمية والجماعات  ارةوز ، 30/11/1992، يتمم القرار المؤرخ في 21/04/1993مؤرخ في قرار  .12
 12، ج ر عدد إعالن حضر التجوال في تراب بعض الوالياتالمتضمن  المحمية،
1993. 

تضمن تعميق صدور يوميات يالداخمية والجماعات المحمية،  ارةوز ، 15/08/1992مؤرخ في قرار  .13
 .1992، 76ج ر عدد ،  ""لوماتان

يومية  تضمن تعميق صدوريالداخمية والجماعات المحمية،  ةر اوز  ،15/08/1992مؤرخ في قرار  .14
 .1992، 76ج ر عدد  "الناصيون"،

يومية  تضمن تعميق صدوريالداخمية والجماعات المحمية،  ةر اوز  ،15/08/1992مؤرخ في قرار  .15
 . 1992، 76، ج ر عدد "الجزائر اليوم"

:" يتضمن تعميق صدور أسبوعية  الداخمية والجماعات المحمية، ةر اوز ، 19/08/1992مؤرخ في قرار  .16
 .1992، 76ج ر عدد  "،الصحافة

يتضمن تعميق صدور أسبوعية ر الداخمية والجماعات المحمية، اوز ، 31/08/1992مؤرخ في قرار  .17
 .1992، 76، ج ر عدد "بريد شرق الجزائر"

 الجريدة يتضمن تعميق صدورالداخمية والجماعات المحمية،  ةر اوز ، 28/09/1992مؤرخ في قرار  .18
 .1992، 76ج ر عدد  نصف الشيرية "أال أون"،ال

يتضمن تعميق صدور يومية  الداخمية والجماعات المحمية،  ةر اوز  ،01/10/1992مؤرخ في قرار  .19
 .1992، 76، ج ر عدد "ليبرتي"

يتضمن توقيف نشاطات الجمعية ، الداخمية والجماعات المحمية ةر اوز  ،08/10/1992مؤرخ في  قرار .20
، 82"، ج ر عدد التراث العربي اإلسالميالمسماة "الجمعية اإلسالمية ال حياء 

1992. 
 ات القضائياإلجتياد: سادسا

بين   ،07/07/1996، المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، مؤرخ في519فيرس  ،110145قرار رقم : 1
رفض إلغاء ، (نائب رئيس المجمس الشعبي لبمدية تممسان)ضد  (والي والية تممسان)

 .قرار غير منشورالقرار اإلداري لتمتعو بمشروعية إستثنائية، 
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قضية بين ) والي  ،24/12/1995 مؤرخ في المحكمة العميا، الغرفة اإلدارية، ،138642رار رقم ق: 2
رفض إلغاء قرار  (،سي احمد بن احمدالجمعية الثقافية الشيخ والية مستغانم ( ضد )

 إداري لعدم استناده إلى وقائع مادية،  قرار غير منشور
 أراء المجمس الدستوري: سابعا

، يتعمق بمراقبة مدى مطابقة األمر المتضمن 06/03/1997في  / ر.أ/ق.ع/ م د، مؤرخ01رأي رقم  .1
السياسية مع الدستور. تم اإلخطار من طرف  باألحزاب العضوي المتعمق القانون
 .24/02/1997الجميورية بتاريخ  رئيس

، يتعمق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي 21/02/1999مؤرخ في  ،99/ر.ق.ع/08رأي رقم  .2
س الشعبي الوطني و مجمس األمة، وعمميما، وكذا العالقات يّحدد تنظيم المجم
 .1999، 15بين الحكومة، ج ر عدد الوظيفية بينيما و 

 15-97، يتعمق بمدى دستورية األمر رقم27/02/2000مؤرخ في  ،2000/ ق.أ/ م د/02رأي رقم  .3
المحدد لمقانوني األساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى، إخطار من طرف رئيس 

 . 23/02/2000الجميورية  بتاريخ 
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 ممخص
الظروف التغيرات التي تطرأ مبدأ المشروعية عند إعمال نظرية تيدف ىذه الرسالة إلى إبراز 

يسمح لمدولة الذي التوسيع من نطاق ىذا المبدأ بشكل  ستثنائية، حيث من شأن ىذه النظريةاإل
سمطة وذلك بما تمنحو لم ايا لمحفاظ عمى كيانيا واستمراريتييالتي تواج بمواجية الظروف اإلستثنائية

ما يجعل المساس بمبدأ الفصل  عمى حساب السمطات األخرىواسعة تنفيذية من صالحيات استثنائية ال
عمى  في ظل ىذه األوضاع، ز بمشروعية استثنائيةقوق وحريات األفراد يتمي  د حبين السمطات وكذا تقي  

ىو الظروف اإلستثنائية ليس بالنظام المطمق الذي ييدر فيو بكل أوجو مبدأ المشروعية بل  أن نظام
عند ضوابط دستورية وقانونية وقضائية المن تخضع فيو السمطة التنفيذية لعديد نظام قانوني 

ضائية القالرقابة نذكر منيا  واع الرقابةلمختمف أن خاضعةيجعميا  ماممارستيا لمصالحيات االستثنائية 
ن كانت ىذه الرقابة تتميز  عمى اإلجراءات والتدابير التي تتخذىا الدستوريةالرقابة البرلمانية، الرقابة  وا 

 ةإال أنيا تبقى ضمانمن حيث نطاقيا و مداىا  لمدولةعن تمك المعمول بيا في ظل الظروف العادية 
 الحيات اإلستثنائية.ثر تولييا الصلحقوق وحريات األفراد ضد تعسف السمطة التنفيذية إ

 
 Résumé : 

L'objectif de cette thèse est de mettre en évidence les effets de circonstance 

exceptionnelle sur le principe de la légalité, car ces circonstances étendraient la portée 

de ce principe de manière à permettre à l'État de faire face aux conditions 

exceptionnelles auxquelles il est confronté pour maintenir son existence et sa continuité. 

Ces circonstances conduisent à une extension du pouvoir exécutif au détriment des 

autres pouvoirs ; ce qui donne à la violation du principe de séparation des pouvoirs et de 

la restriction des droits et libertés des individus une légalité exceptionnelle.  

Cependant, l'extension des pouvoirs de l’exécutif est soumise à plusieurs 

restrictions et contrôles constitutionnels, juridiques et judiciaires, qui le soumettent  

donc à différents types de contrôle sur le degré de respect de ces réglementations, y 

compris les contrôles judiciaire, parlementaire et constitutionnel. Bien que ces contrôles 

se distinguent énormément de ceux effectués dans les circonstances ordinaires, ainsi que 

la différence d'efficacité d'un contrôle à l'autre, ils restent néanmoins une garantie  

minimale pour la protection des droits et libertés contre l'arbitraire de l'exécutif. 
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